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  يدهكچ

ي پرداخت برا ريناپذاجتناب  ازين كي اريس، پرداخت اريسي همراه و توسعه تجارت ها تلفنبا رشد و نفوذ 

يي كاراي مطمئن و ها چارچوبي معماري و طراحامر مستلزم  نياكاالها و خدمات خواهد بود. البته  نهيهز

. انتخاب ندينما تيريمدستگاه واحد د كپرداخت از راه دور را با استفاده از ي زميمكاناست كه بتوانند 

 ستميسبودن  كارامد زانيمدر  تواند يميي ها ستميس نيچني ساز ادهيپي و طراحي براي مناسب تكنولوژ

  موثر باشد.

به عنوان مصرف كننده  سيسرو وبي تكنولوژبا استفاده از  اند توانستهي تلفن همراه ها دستگاهامروزه 

و  ها يژگيو، اريسي بر پرداخت مرورمقاله ضمن  نياعمل كنند.  2سيسروفراهم كننده  اي 1سيسرو

 سيسرو وبي بر مبتن اريسي پرداخت ها چارچوبو  ها يمعماري اجمالي بررسي آن، به ها يتكنولوژ

  .پردازد يم

ي مبتن اريسي پرداخت ها ستميسي براي علمي ها گزارشمختلفي كه در مقاالت و  هاي يمعمارمقاله  نيادر 

بر اساس  گريكدو سپس با ي شود يمشده است شرح داده  سازي يادهپي و طراحتاكنون  يسروس وببر 

يي، ناشناس بودن كارا، سرعت، تيامنعبارتند از:  پارامترها نياي از برخ. شوند يم سهيمقاي مختلف پارامترها

، اريسي پرداخت برا ، بستر مورد استفادهاريسپرداخت  نديفرابودن  ناهمگام افرد پرداخت كننده، همگام ي
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ي ها طرف انيمي ارتباط برقراري ها شبكهي ها يتكنولوژي و ارتباطي ها يتكنولوژ، ها يسسرو وبي ژگيو

  مختلف.

 

 يها عامل ؛يسسرووب  سازي يادهپ  يتكنولوژ ؛يسسروبر وب  يمبتن يمعمار ؛يارسپرداخت  :ها واژهكليد 

  .يارس

  مقدمه

ي كيالكترونپرداخت  ستميس 100از  شيبر حال حاضر در حدود ي انجام شده دها يبررسبا توجه به 

ي محتوا پرداخت، زانيمزمان پرداخت، يي مانند ها شاخصبا  ها ستميس نياوجود دارد.  اريسي و نترنتيا

 كيتفك گريكداز ي يتيامني ها يازمندينو  بودن برخط ريغ اخط يري بابيارز ،داريخرگمنام بودن  ،پرداخت

، باشد يم ها آن نيتر معمول كه GSM شبكهمورد استفاده عالوه بر  اريسپرداخت  يسترهاب. [5] شوند يم

3شامل 
HSCSD ،EDGE ،4

UMTS ي ارائه ارتباطي ها سيسرو نيتر جيرا كهاست  به ذكر. الزم باشد يم

5ي، صوت، كانال WAP ،SMSشامل  ها شبكه نياشده در 
USSD  وBroadcast امروزه باشد يم .

ي كاربردي ها برنامه شرفتيپ. با ميهستي تاليجيدي ها دستگاه نيب كارآمدترد انواع ارتباطات شاه نيهمچن

ي ها كننده مصرفي از كبه ي ليتبدي همراه ها تلفن، امروزه ها ليموباي تكنولوژ نيهمچنو  ليموباسمت 

 رينظي مالي ها تراكنشو قادرند انواع  اند شده ها دهنده سيسروارائه شده توسط  هاي يسسرو وببزرگ انواع 

انجام  ها يسسرو وبرا با استفاده از  تر دهيچيپي ها تراكنشي از اريبس، پرداخت قبض، رزرو هتل و ديخر

  دهند.

  آن ياجزاو  سيسرو وببه  ينگاه. 2

از  مختلف و يافزارها نرم نيبانتقال اطالعات  يبرا XML هستند كه از ييافزارها نرم ها يسسرو وب

است كه  يتوابع، شامل يسسرو وب يبرا ساده فيتعر كي. كنند يماستفاده  ينترنتياعمول م يها پروتكل

 كار نياي انجام برافرستد. ب يگريدرا به برنامه  جينتاو را انجام داده  ياعمال، ها آنبا استفاده از  توان يم

را  جهينتو  كند يم ارسال سيسرو كقالب استاندارد به ي كدرخواست خود را در ي سيسرو كنندهدرخواست 

  .كند يم افتيدر استاندارد موجود يها فرمت اساسبر 

                                                 
3
High Speed Circuit Switched Data 

4
Universal Mobile Telephone Service 

5
Unstructured Supplementary Services Data 
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را از  ها آنكه  هستند يخواص يدارا و كنند يماستفاده  HTTP پروتكلدر غالب موارد از  ها يسسرو وب

 عملكردنحوه  سازي يمخف -1عبارتند از  يسسرو وب يها يژگيو نيتر مهم. سازد يم زيمتما ها يتكنولوژ گريد

6بودن با استفاده از  فيتوصخود  - 2
WSDL 3 -  شدن مثال با جستجو در  كشفبودن و  ييشناساقابل

7
UDDI 4-  استفاده ازXML  استانداردها مانند  گريدوSOAP ياستانداردهااز  كيهر  انيم. ارتباط 

  نشان داده شده است: 1، در شكل اند شدهداده  حيتوضكه در باال  يسسرو وب

  

  

  يسسرو وبي موجود در استانداردها انيمباط . ارت1شكل 

 يمعمارتلفن همراه در  يها دستگاه يذاتبا توجه به مشخصات  ها يسسرو وباستفاده از  ليدال نيتر عمده

 - 4باند محدود  يپهنا -3 يمصرف CPU زانيم -2 تيامن -1عبارتند از  اريسپرداخت  يها ستميس

  8ها برنامه انيمارتباط 

  اريسپرداخت  يبرا سيسروبر  يمبتن يها يمعمار ياجمال يبررس. 3

به  يابي دست يبرا كيهر ارائه شده است كه  اريسپرداخت  يبرا ياريبس يها چارچوبو  ها يمعمار ،امروزه

رفته رفته  دتريجد يها يتكنولوژو در طول زمان با ظهور  اند گرفتهو مورد استفاده قرار  يطراح يخاصهدف 

پرداخته  ييها يمعمارآن دسته از  يبررسقسمت به  نيا. در اند افتهي يراتييتغشده و  ليتكم ها يمعمار نيا

ي ها سيسروو ارائه  اتيعملانجام  يبرا يسسرو وباز  ها آنشده و در  جاديا اريسپرداخت  يبراكه  شود يم

  استفاده شده است. اريسپرداخت 

                                                 
6
Web Service Description Language 

7
Universal Description, Discovery, and Integration 

8
Interoperatability 



     

  

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين 

                                                                                                                                                                                                                  

 

4 

 

  WS-aware mobile Device يمعمار 3.1

برنامه با  نيا. باشد يمسمت خود  يكاربردبرنامه  كي ازمندين ها سيسرواتصال به  يراب ليموباروش  نيادر 

Service Provider  وService Broker  يها پروتكلبا استفاده از WS-aware  شبكه كي يروبر 

 يها تيقابل كه شود يمبدل  9يغن رندهيگ سيسرو كيبه  ليموبا كار نيا. با كند يمارتباط برقرار  سيم يب

 كهمناسب است  يمواقع يبرا به خصوص ويسنار نيا. باشد يمرا دارا  XMLمانند پردازش  يا شرفتهيپ

است  ذكر. الزم به كند يفراخوانرا  ها آن يها سيسروتعامل داشته و  يمتنوع يها شركتبخواهد با  ليموبا

انجام شده و  ليموبات سم سيسرو كنندهتوسط برنامه درخواست  كياتومات كامال يستيباتعامل  نيا كه

 WS-brokerداشته باشد، برنامه با  ازينهتل  كيبه  كاربرندارد. به عنوان مثال، اگر  كاربربه مداخله  يازين

ارائه شده توسط هتل متصل  سيسروبه  قيطر نياتا از  كند يمهتل تعامل  نيتر كينزد كردن دايپ يبرا

را انجام دهد. از  ليموبا كاربرآن از حساب  كسرو  نهيهز پرداخت ايرزرو و  رينظ يبعد يكارهاشده و سپس 

 شرفتهيپباند و  يپهناحافظه و  كمبود، ها ليموبا اكثرنبودن پردازنده  يكافبه  توان يمروش  نيا مشكالت

از پروتكل  ،باند وجود دارد يپهناكه در  ييها تيمحدود ليبه دلورود اطالعات نام برد.  يها دستگاهنبودن 

SOAP استفاده شده است. اتصال به  گذرهدو  افتهيسعه توUDDI  در  ريتاخروش باعث بروز  نيادر

شده است.  يپروكسبر  يمبتن يمعمار، 3.2 يمعمار جاديامنجر به  كه شود يم يمشتردرخواست  افتيدر

  [4]. شود يم دهيد 2ه در شكل شمار يمعمار نيا يكل يشما

  
 WS-aware mobileيمعمار. 2شكل 

device   

 

  WS-agnostic mobile deviceي معمار. 3شكل 

  WS-agnostic mobile device يپروكسبر  يمبتن يمعمار 3.2

 در داده شد. حيتوضاست كه در باال  3.1 يمعمارمانند  يعموم يها يژگيواز لحاظ كاركرد و  يمعمار نيا

در  شده است وقبل  يمعمارنقش تلفن همراه در  نيگزيجا يپروكسبه نام  تيموجود كي ي،معمار نيا

                                                 
9
Rich Client 
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ي مركز تيموجود كي يمعمار نيادر  يپروكس. شود يم دهيد 3كه در شكل  قرار داردشبكه ثابت  يربنايز

مورد  ،ها آنو انتخاب  ها يسسرو وبنحوه استفاده از  يبرا يماتيتصمكاربران و ي كنترل اطالعات برااست كه 

و  WAP/WML يها پروتكل قيطرفن همراه از به تل يبازگشت ريمقاد .رديگ يماستفاده قرار 

iMode/cHTML  باعث شده است تا در زمان  يپروكساز  يريگ بهره. ابدي يمانتقال  سيم يبشبكه  يروبر

قرارداد شده در  ياستانداردهابا  يپروكس نيهمچنو  گردد ييجو صرفه شود يمكه انجام  يندهاييفرا

WWW  مانند  سيم يبشبكه  يها پروتكلوWSP، WDP  وUDP در  يپروكس نيا. مطابقت دارد

يي كارا ،تيامن آن مشكالتو عمده  باشد ساز مشكل تواند يم تر بزرگ يتجار يها مدلشده در  انيب يمعمار

  [4]. باشد يمرفتن استفاده قرار گ ءسوو مورد 

 Mobile Web Service Provider Framework يمعمار 3.3

مختلف  يافزارها سختو  افزارها نرم ،ها پلتفرمبه  يوابستگعدم  ي،ريپذف انعطا ي،سادگهدف  يمعمار نيادر 

 انيمشتر و، فراهم كنندگان شود يم دهيد 4شكل  در كه طور همان است. يسسرو وباستفاده از  يبرا

دارند. ارتباط  ها يسسرو وبشبكه خود جهت درخواست  ياپراتورهابه  سيم يباتصال  قيطراز  اريس سيسرو

 ارائه شده، هاي يسسرو وب يبراالزم  ماتيتنظجهت فراهم آوردن  SOAP يها اميپ لهيبه وسباط ارت نيا

 است. يرزبه شرح  يمعمار نيا يها يژگيو نيتر مهم [6] .گردد يم جاديا

عمر  ي وپردازشتوان  ،مانند حافظه اريس يها دستگاه يها تيمحدود ي جبرانبراي داتيتمهوجود  •

 دستگاه  يباتر

 در نظر گرفته شده است. انيمشترو  سيسروفراهم كنندگان  يبرا زين تيهوراز حا و تيامن •

كاربرد  هيالدر  ،درخواست شده يها سيسرو سازي يكپارچهو  يدسترس ،جستجو يندهايفرا •

 شده است. هيتعب

درخواست شده در سمت  سيسروحاصل از  جينتا شينما يبرا WML يتكنولوژاستفاده از  •

 اميپانتقال  يبرا SOAPو  اريس يسسرو وبمربوط به  اتيجزئ انيب يبرا WSDLي و مشتر

 موجود يها طرف انيم

راز حو ا تيامنمانند  نيمشترك يبرامختلف  يها سيسرو جادياي معمار نيادر  اپراتورها فهيوظ •

 اميپفراهم شده مانند  يها سيسرو ريسارداخت و پ ،تيموقعو اعالم  صيتشخ سيسرو ،تيهو

 ي است.ا رسانهو  يمتنكوتاه 

 



     

  

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين 

                                                                                                                                                                                                                  

 

6 

 

 

 Mobile Web Service Provider Frameworkي معمار. 4شكل 

 Nokia-SUN اريسپرداخت  يمعمار 3.4

انجام امور  يبراو  باشد ينم يسازماندرون  اتيعملتنها محدود به  يمعمار نيادر  ها سيسرواستفاده از 

چارچوب  ،5در شكل  .رديگ يمار مورد استفاده قر B2Cو  B2B در سطح ييها سيسروي به دسترس ،اريس

ي با روش ارائه شده معمارنشان داده شده است.  Nokiaو  SUNمشترك  يمعمار يبرا ييباالسطح 

. باشد يمبودن،  كساني يكارچارچوب  كو تحت ي تيامني مثل منبع باز، اتيخصوصي دارا SUNتوسط 

. سازد يم يرپذ امكان رامطمئن  ريغ يها شبكهارتباطات در  زين يسسرو وب يبرا شناسه كياستفاده از 

و با سرعت  يسادگتا به  شده دهيپوش يافزار نرم يها APIبا استفاده از  مذكور چارچوب يها يدگيچيپ

داده  حيتوض يمعمار نيا يها يژگيواز  يبرخدر ادامه . [7]د كن يده سيسرو اريسبه كاربران  يمطلوب

  خواهد شد:

استفاده  يانيمشبكه  كيدر  سيم يب ياپراتورهااز  يمعمار نيادر  تيامنو  تيهواحراز  يبرا •

امر  نيارا دارد و  تيهوكننده احراز  جاديانقش  Identity Provider اي IDP كهشده است 

 هايي يسسرو وبداشتن  يبرا يمعمار نيادر طرف سوم موجود در  يدگيچيپموجب  تواند يم

 ، شود.كنند يمكار  ها دادهكه با 

 يها بخش انيم يمطمئن، چرخه شود يم دهيد تر يجزئ به صورت زين 5ه در شكل ك طور همان •

است  يمشتر كي، سيسرودرخواست كننده  نجاياوجود دارد. در  سيم يب ياپراتورها   و يخارج

 .كند يممورد نظر، اقدام  سيسرو افتيدر يبراخود  اريسكه با استفاده از دستگاه تلفن 

) و فراهم يمشتركاربر ( انيمارتباط  يبرقرار يبرا، Nokiaو  SUNمشترك  يمعماردر  •

  .استفاده شده است WAPاز درگاه  سيسروكننده 
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   Nokia-SUN اريسي پرداخت معمار ديخري پرداخت و ويسناري و كلي شما. 5شكل 

DRM يمعمار 3.5
  سيسرو وببا استفاده از  اريسپرداخت  يبرا 10

به شده است كه  يطراح i-mode يها ستميس يبرا NTT DoCoMoبر اساس چارچوب  يمعمار نيا

در ادامه  يمعمار نيا يها يژگيو نيتر مهماز  يبرخ. كند يمكار  ها يسسرو وبو با استفاده از  اريس صورت

  آمده است:

o  موجود در  اتيعمل يبرارا  هيتصفوجود دارد كه انجام عمل  يمطمئن، طرف سوم يمعمار نيادر

DRM  كند يم فايا، ها سيسرو وبو تعامل با. 

o يمعمار DRM 2.5، از نسل WAP  كند يماستفاده. 

o شده است. هيتعب يمعمار نيادر  يدسترساعمال حق  اتيعمل 

o يمعماردر  يمختلف يها طرف DRM  :داريخركننده، جادياوجود دارد كه عبارتند از ،

مطمئن و البته  هيتصف، پورتال و مركز DRM يمعمار يها يتكنولوژ، فراهم كننده كننده يعتوز

 نام دارد. سيسروبانك و ثبت كننده 

o قرار دارد. چهار بانك  سيسروو در مركز  ياطالعات يها بانكشده در  رهيذخاطالعات  هيكل

، بانك اطالعات صورت مجوزها، بانك اطالعات ييمحتوا، بانك اطالعات يها نامبا  ياطالعات

 و بانك اطالعات كاربران. ها حساب

بكار  نترنتياكار با  يبراشبكه ثابت كه  يكيارتباطات الزم است.  يبرقرار يبرادو نوع شبكه  يمعمار نيادر 

در  DRM يكل يمعمار. رود يمانتقال اطالعات و شبكه تلفن بكار  يبراكه  اريسشبكه  يگريدو  رود يم

                                                 
10

Digital Rights Management for Mobile Commerce using Web Services 
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ارائه  يها يمعمار ريساوجود دارد و آن را از  يمعمار نيادر مورد  كه يا نكتهقابل مشاهده است.  6شكل 

  .[5]است  سيسرووب  به صورت 11خانه هيتصف، وجود كند يم زيمتماشده 

 eMporioي معمار 3.6

 كه m-commerce شبرديپجهت توسعه و  كه باشد يم eMporioبرگرفته شده از پروژه  يمعمار نيا

 يمبتن يها سيسرو، اه سيسرو نيا يسر نياول. باشد ي، ماست يليموبا يها سيسرومشتمل بر چهار گروه 

 ليموبا كاربر ليپروفابا توجه به ، يمكان تيموقع، عالوه بر ها سيسرو نيابا اتصال به  كههستند  تيموقعبر 

 ليموبا، به كاربر يمياقل يها يژگيو گريد، اطالعات بر اساس زبان و شود يماطالعات آن از اپراتور گرفته  كه

برخط بودن پرداخت و  ريغ ليبه دل كه باشد يمپروژه پرداخت خرد  نياي ها استفاده گريداز  .شوند يمارسال 

ي ها استفاده گريداز  خواهد بود. ينييپاتراكنش در حد  نهيهز ،هيتصف نديفرافروشنده به  يوابستگوجوه تنها 

ي و سني ها ردهآن استفاده از  كاراساس  كه باشد يمهوشمند  غاتيتبلي استفاده از آن در معمار نيا كارآمد

ي معمار 7 شكل. در باشد يم غاتيتبل، جهت فرستادن ها آن ليپروفابا توجه به كاربران، ي ها مشخصه گريد

  روش آمده است. نيا

  
  eMporioي معمار. 7شكل 

  
  DRMي كلي معمار. 6شكل 
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Clearance house 
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 Mobile Shopping Assistant يمعمار 3.7

نرم  انيم يساز كپارچهي يژگيوبر  ديتاك ،شود يمشناخته  اريس ديخر اريدست يتجاركه با نام  يمعمار نيا

برنده - برنده ياستراتژ كي يكپارچگي نيا. داردرا قابل ارائه  هاي يسسرو وبو  ليموبا يكاربرد يافزارها

به خاطر  توانند ينم اريس يكاربرد يافزارها نرمكه  ييجادر  توانند يم ها يسسرو وب كهجهت  نيااز  باشد يم

الزم  يمحاسباتقدرت  ،پردازش كنند اريس يكاربردهاي برارا  دهيچيپ يتجارمنطق  ،انمحدودش يها تيقابل

ي بزرگي ها كنندهمصرف  كههستند  ليموباي سمت كاربردي ها برنامه نيا گريدو از طرف  را فراهم آورند

  .كنند يمرا اداره  ها آنو  كرده جاديا ها يسسرو وبي برا

درخواست در  نياكه  دارد يماعالم  يسسرو وباستفاده از ي برارا درخواست خود  يمشتر يمعمار نيادر 

در  مايمستقدرخواست  ،موجود باشد يارتباطكه كانال  يصورت. در رديگ يمقرار  12همگام ريغصف  كي

در  يارتباطتا كانال  ماند يم يباقصورت درخواست در صف انتظار  نيا ريغو در  رديگ يمسرور قرار  ارياخت

 [2]. رديگدسترس قرار 

  وجود دارد عبارتند از: يمعمار نياكه در  ييها يژگيواز  يبرخ

 يسسرو وببه  ها اميپاز صف  اميپارسال و انتقال  يبرا SOAP يتكنولوژاستفاده از  •

جبران ضعف  يبراورود اطالعات  يبراو بلوتوث  باركد اسكنر، نيدورباستفاده از صدا،  •

 ورود اطالعات يها دستگاه

13فشرده كننده  استفاده از •
XML كه  ها درخواستو پاسخ  ها درخواست هيكلپردازش  يبرا

 .دينما جاديا سازي يرهذخ يبراو ارسال آن  ها داده ليتبددر  ييباال ييكارا تواند يم

 ها آناستفاده مجدد از  تيقابلو  انيمشتردرخواست  اميپ رهيذخ يبرا Cacheاستفاده از حافظه  •

به  يارتباط يها كانالباعث شده است تا  يمعمار نيادر  14طات هوشمندارتبا تيريمداستفاده از  •

 در دسترس باشند.واره و هم رنديگقرار  انيمشتر ارياختدر  نهيبه صورت

از  يريجلوگ جهيدر نتو  اديز ريتاخ جاديااز  يريجلوگ يبراهمگام  ريغاستفاده از ارتباطات  •

 كامل انتقال يقطع

آن  دنيچسبباند، و به هم  يپهنا، بسته به يمتوالو  تر كوچك يها بستهبه  يارسال اميپ ليتبد •

  يارتباط كانال يپهنابودن  كمجبران  يبرادهنده  سيسرودر سمت 

                                                 
12

Asynchronous Caller Queue 
13

XML Compressor 
14

Connection Manager 
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  .شود يم دهيد 8در شكل  و آنچه تا كنون در مورد آن گفته شد ديخر اريدست يمعماراز  ييشما

  

  
  Mobile Shopping Assistantي معمار. 8شكل 

 

  SEMOPSي معمار. 9شكل  

15 يمعمار 3.8
SEMOPS  

 ستميس كيبه  يابي دستهدف  باامن است كه  اريسپرداخت  سيسرو يمعمار ،SEMOPS يمعمار

  در ادامه آمده است: يمعمار نيا يها يژگيواز  يبرخباز و امن شروع به كار كرد.  اريسپرداخت 

 سيسروبالدرنگ،  ستميس كي جاديابه منظور  اريس يها يتكنولوژبا  بيترك، در يمعمار نيا •

16 يبراكاربر پسند و  اريسپرداخت 
POS شده است. جاديا يمجازو  يواقع يها 

 .قابل اعتماد سيم يبو  ليموبا يها يتكنولوژ نيدتريجدموجود و  ياستانداردهااز  استفاده •

 يمعمار نياتوسط  زين. پرداخت كالن اريسپرداخت خرد با پرداخت  يها سيسرو بيترك •

 .شود يم تيحما

در بر  يكم يها نهيهزاز موارد  ياريبسوجود دارد در  يمعمار نياكه در  يا ساده يها هيرو •

 .رنديگ يم

نسل سوم  يها يتكنولوژو  GSM ،GPRSمانند  ياريس يها شبكه يروبر  ها سيسرو هيكل •

 تلفن همراه، قابل دسترس است.

 رهيذخرا  انيمشترمربوط به  يها لماژوها قادر هستند  SIM Card Toolkitاز  يمختلفانواع  •

استفاده از  ييتواناامر داشتند حداقل حافظه و  نيا يبرا هياول طيشرا. تنها ندينماو اجرا 

 است. RSA يها تميالگور

                                                 
15

Secure Mobile Payment Service 
16

Points of sale 
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صورت  يتاليجيد يامضا اي PINورود اطالعات  لهيبه وسهر تراكنش  دييتا، يمعمار نيادر  •

 [9] .شود يمانجام  اريسشبكه  ياپراتورها ايبانك  يها استيساساس ر كه انتخاب آن ب رديگ يم

  .دهد يمامن را نشان  اريسپرداخت  يمعمار 9شكل 

m-F2FP يمعمار 3.9
17  

 نيااست.  قيطر نياو سفارش محصول از  اريسپرداخت  ،اريس يرودرروپرداخت  يمعمار جادياي اصلهدف 

ي روبر  يكاربردبرنامه  كيشود كه از  فيتعر اريسپرداخت  يكينزدابزار در  كي به عنوان تواند يم يمعمار

USIM اي كينزدارتباطات  يتكنولوژ و NFC
 ،اريستلفن  پلتفرم قيطراز  يمعمار نيا .كند يماستفاده  18

  :آورد يمفراهم  يمشتر يبرارا  اريسپرداخت 

 كيبا داشتن  نگيپاركمانند توقف در  يموارددر  ،رودررو به صورتعبور  يگواه كي جاديا .1

 مجوز عبور

پرداز خود يها دستگاهمانند  يكيالكترومكان يها ستميسرودررو در  به صورتپرداخت خرد  جاديا .2

 در كارواش خودرو اريسپرداخت  يها دستگاه اي

 آورده شده است: يمعمار نيا يها يژگيو نيتر مهماز  يبرخدر ادامه 

 است.ه شد يطراح 19بدون تماس يمال ياستانداردهااساس ر ب يمعمار نيا •

 قابل انجام است. هيثان يليم 150تراكنش در كمتر از  كي ي،معمار نيادر  •

است  يدر حال نياشده است و  يجاساز يمشتردرون تلفن همراه  SIM Cardدر  يكاربردبرنامه  •

 يبانك اتيعملبه  ربوطم يديكلاطالعات  سازي يرهذخ يبرا يامنمحل  تواند يم SIM Cardكه 

 گردد. يتلق

 يكاربرداز برنامه  تيحما تيقابل ديبا، يمشتردر دستگاه تلفن همراه  SIM Cardهر  •

JavaCard 2.1.1  لفهومارتباط با  يبرقرار ييتواناو NFC .را داشته باشد 

لحاظ  نيارا دارد و از  طيبلو فروش  اريسپرداخت  ستميسامكان اضافه شدن به هر  يمعمار نيا •

از راه دور  يها سيسرواستفاده از  يبراقدرتمند  يا لهيوسه دستگاه تلفن همراه را ب كي تواند يم

 [10]. كند ليتبد

                                                 
17

Mobile Face-To-Face Payment 
18

Near Field Communication 
19

Purse Contactless Standards 
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  .شود يممشاهده  10داده شد در شكل  حيتوضرو در رو  اريسپرداخت  يمعمارآنچه در مورد 

 

  m-F2FPي معمار. 10شكل 
 

 Trustable Runningي معمار. 11شكل 

Environment  

  Trustable Running Environment يمعمار 3.10

 به صورتاطالعات و توابع حساس  ينگهدارو  رهيذخ يبراابزار  نيبهتر دهوشمن يها كارت ،در حال حاضر

ارتباط برقرار كنند تا  يگريد يها ستميسو  ها مولفهقادر باشند با  ديبا ها كارت نيا ،نيهمچنهستند.  اريس

 رانيمد ،توسعه دهندگان يبرا كه نهيهز عالوه براما . ندينما جاديا يينهاكاربران  يبراامن را  يارتباطبتوانند 

هدف باشد.  زيناعتماد دشمن  نيتر بزرگ تواند يم يدگيچيپ ،دارد ييباال تياهم يينهاو كاربران  ها پلتفرم

در است. از راه دور  خودرو كي ازينمورد  يها سيسرو ياجراجهت امن  يطيمح جادياي معمار نيا ياصل

  :اند آمده يمعمار نيا يها يژگيو نيتر مهمادامه 

قابل نصب  ،از منابع در دسترس در خودرو يريگ بهره يبراخودرو  يروبر  ،امن ياجرا طيمح •

 يجانب يها مولفهو  ناامن اتيعمل انيمامن  نيگزيجا كي به عنوان تواند يم طيمح نيااست. 

 گردد. يتلق ي،تيامن يپردازشگرهاهوشمند و  يها كارت ،واسط كاربر يها مولفهمانند 

 .باشد يمحساس  يها سيسرو ياجراانتخاب و  ،فهرست يبرا يا لهيوس ي،معمار نيا •

هدف  يمعمار نيادارد. در  يبستگ افزار سختو  افزار نرم ي،طراحبه نوع  يمعمار نيادر  تيامن •

ابل ق 11در شكل  ها يژگيو نياو نه كمتر.  شتريبنه  ،امن است ،امن باشد ديبااست كه آنچه  نيا

 [10] .مشاهده است
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 Service Portal يمعمار اي GST S-PAY يمعمار 3.11

پرداخت از راه  يها سيسروخط و رب ديخر يبراواسط تحت وب  جاديا يبرا رساختيز كي ،سيسروپورتال 

از  ديخر جاديا ،ها آن نيمشتركمنابع و  تيريمد ،در دسترس يها سيسرو افتنيبستر امكان  نيادور است. 

واسط  ي،معمار نيا. در كند يمكاربران فراهم  يبرارا  ها آن يبراحساب  جادياو  ديخر يها كارت قيطر

 .رديگ يمقرار ي مشترو در سمت شده است كه در مركز پرداخت  جاديا يسسرو وببا استفاده از  يا ساده

  عبارتند از: يمعمار نيا يديكل يها مشخصه

، به كاربران اجازه دهد تا ديخر يها سيسرو تيريمدا ب تواند يم سيسروپورتال  ،ديخر كي يبرا •

 هيكلبه آن مراجعه كنند، و  ديخرمشخصه  كيخود را پر كنند، با استفاده از  ديخرفرم 

 .ندينما تيريمدپرداخت را  يها تراكنش

 .شود يمپرداخت توسط كاربر انجام  نديفراانتخاب روش پرداخت و انجام  •

 وب يها سيسروو  SOAPعبارتند از:  يمعمار نيار مورد استفاده د يها يتكنولوژ •

صورت حداقل  نيااستفاده شود، در  هينقل ليوسادر  يمعمار نيااز  الزم باشد كه چنانچه •

باز در  به صورت يا برنامه انيم اتيعملو  ديخر نديفرااز  يبانيپشت يبرا ها واسط يبرااستاندارد 

امكان وجود  نيا، يمعمار نيااستفاده از  گريدموارد . اما در شود يمدر نظر گرفته  هينقل ليوسا

مربوط به  نترنتيا يها پروتكلاستانداردها و  اي نترنتيامرورگر در  ياستانداردهادارد تا از 

XML/HTTP  مانندECML اي eBXml [10]. استفاده شود زين 

ارتباطات و  هيكل شكل نيانشان داده شده است. در  سيسروپورتال  يمعماراز  ييشما، 12در شكل 

داده  شينما كيالكترونپرداخت  جادياو  ستميسمختلف  ياجزا انيمارتباط  يبرقرار يبرا ها اميپ

  شده است.
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  GST Payment Agentي معمار. 13شكل   GST S-PAYي معمار. 12شكل 

  پرداخت خرد و كالن يبرا GST Payment Agent يمعمار 3.12

 OSGiاز چارچوب  يمعمار نيا. در ي قبل استمعمارمانند  يتا حدود يساختريز لحاظاز  يمعمار نيا

پرداخت  يها تراكنشانجام  يبرارا  ريپذ اسيمقو  يعموم يواسط ،پرداخت 20عامل نيااستفاده شده است. 

 يبرا 21امن طيمح از ،نيهمچن. كند يم يرپذ امكان اريسپرداخت  يابزارهاو  ها روشاز انواع  يبانيپشتبا  اريس

و  يورود يها دستگاهو يي نهااطالعات حساس در تعامل با كاربر  يروباال بر  تيامنبا  اتيعمل يرااج

  عبارتند از: يمعمار نيا يها يژگيو نيتر مهم .كند يماستفاده اطالعات  يخروج

و  كند يم تيحماپرداخت  يها روشاز  يمختلفكه از انواع  22واسط سطح باال كيفراهم كردن  •

را به  يديجد يها ستميسو  ها روشتا بتوان  كند يمامكان را فراهم  نيات كه باز اس يستميس

 عبارتند از: ها ستميس نيااز  يبرخآن افزود. 

o  يرو يكيالكترونكه به آن پرداخت  23پرداخت شده شيپپرداخت Chip Card  گفته

 .شود يم

o  3كه از  ياعتبار/يبدهكارت  قيطرپرداخت ازD-Secure خطرپرداخت ب يبرا 

 .شود يماستفاده 

 يمعمار نيا يها يژگيو گريدمختلف، از  سيسروفراهم كنندگان  انيمارتباط  يبرقرار ييتوانا •

 است.

                                                 
20

Agent 
21

Trustable Running Environment 
22

API 
23

Prepaid Payment 
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 24يمشتر ستميسارتباط امن در  هيال لهيبه وس يمال يها تراكنش يبرا ازينمورد  يتيامنسطح  •

روتكل پرداخت كه امكان آن توسط خود پ يزمان، در گردد يم جاديا HTTPSو  IPSecمانند 

 [10]وجود نداشته باشد. 

  قابل مشاهده است: يمعمار نيا يكل ينما ،13ل در شك

  m-DPي معمار. 14شكل 
  Web Service Frameworkي معمار. 15شكل 

25 يمعمار 3.13
m-DP  

 ورتبه صاست كه  اريسپرداخت  يبراارائه شده  يها يمعماراز  گريد يكي ،از راه دور اريسپرداخت  يمعمار

به كاربر  يمعمار نيا داده شده است. يشنمامدل آن  14 شكلدر  كه در بازار ارائه شده است زين يتجار

  :نمايد يمات زير را ارائه امكان

 يمالو اسناد  طيبل هيتهپرداخت خرد از راه دور مانند  يبرامحتوا  صيتشخامكان  .1

 يمالناد و ارائه اس نگيپارك هيورودمانند  ،ها تراكنش صيتشخامكان  .2

  اشاره شده است: يمعمار نيامشخصات  نيتر مهماز  يبرخدر ادامه به 

پرداخت را  اتيعملمورد نظر  يمحتواهر نوع  يبرا تواند يم يمشتر ،سيسرو نيابا استفاده از  •

 يبازآهنگ و  ديخر ،ها بزرگراه تيوضع يي،هواآب و  طيشرا ،مثال به عنوانانجام دهد. 

 شود يمباعث داده شد و  حيتوض 3.9شماره  يمعماركه در  m-F2FPشدن با  كپارچهيامكان  •

مورد  Debit/Creditكارت  قيطراستفاده از  يبرامشخص را  يها سيسرواز  يستيلتا بتوان 

 [10]استفاده قرار داد. 
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Client System Secure Communication Layer 
25

Mobile Distant Payment 
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 Web Service Frameworkي معمار 3.14

 يبرا ياصل انيجر كي كه باشد يم يسسرو وببر  يمبتن اريسچارچوب پرداخت  كيارائه  يمعمار نياهدف 

سه  يدارا اريسپرداخت شبكه  ستميسدهنده در آن وجود دارد.  سيسروو  يمشتر انيم اريسپرداخت 

سرور فراهم كننده محتوا  -2، شود يماستفاده  اريس صورت به كه  كاربر ليموبا -1شده است،  عيتوزبخش 

  .ازينمورد  يها سيسروفراهم كننده  يربنايز - 3

، نيهمچن. باشد يم HTTP/TCPپروتكل  قيطراز  يمعمار نياسرور فراهم كننده محتوا در  انيمتباط ار

سرور  انيمارتباط  .كند يم يرسان اميپ SMS قيطروجود دارد از  اريسدستگاه  يروكه بر  يكاربردبرنامه 

 SOAPاستاندارد  قيطر از زينوجود دارد  اريسدستگاه  يروكه بر  يكاربردفراهم كننده محتوا و برنامه 

 يبرا يمختلف يها چارچوباست كه در آن  يمعمار نيااز  ييباالمدل سطح  دهنده نشان 15شكل  .است

  [11]. اند شده سازي يادهپ، ها يسسرو وباز  يريگ بهرهبا  اريسپرداخت 

  شده يبررس يها يمعمار سهيمقا .4

ي فاكتورهابر اساس  سهيمقا نيا. ميپرداز يمشده در بخش قبل  ذكري معمار 14 سهيمقابخش به  نيادر 

  .باشد يمقابل مشاهده  1كه در جدول  باشد يم نهيزم نياموثر در 
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 اريسمختلف در پرداخت  يگرا سيسرو يمعمار سهيمقا.1جدول 

  يمعمارنام   فيرد
  يتكنولوژ

  يارتباط
  استانداردها  اريسشبكه  يتكنولوژ

ناشناس 

  بودن

 ديتاك

بر 

 تيامن

  اطالعات

 يوابستگ

به 

  پلتفرم

1  
WS-aware 

mobile 

Device  

XML,TinyXML, 

Voice XML 

WLAN 

GSM/GPRS 

SOAP   
 UDDI 

� �  �  

2  
WS-agnostic 

mobile 

device  

WAP/WML 

iMode/cHTML  

WSP,WDP, 

UDP 

WAP  
UDDI �  �  �  

3  

Mobile Web 

Service 

Provider 

Framework  

XML  
WML  
SMS 

MMS  

WAP  
SOAP  

 UDDI  

 WSDL 

�  �  �  

4  Nokia-SUN  
WML,SMS, 

MMS  
WAP 

GPRS  
SOAP  �  �  �  

5  eMporio  
SMS  
MMS  

GPRS/GSM  SOAP  �  �  �  

6  DRM   iMode  WAP 2.5  UDDI  �  �  �  

7  
Mobile 

Shopping 

Assistant  

XML 

SMS 

Msg Queue  

GPRS Bluetooth 

Wifi  
SOAP  �  �  �  

8  SEMOPS  
SMS 

XML  

SIM Toolkit 

WAP,IrDA 

Bluetooth 

WLAN,GSM,GPRS  

SOAP  �  �  �  

9  m-F2FP  XML  
SIM Toolkit 

JavaCard 2.1.1  
SOAP  �  �  �  

10  
Trustable 

Running 

Environment  

XML 

WML  
GPRS 

LAN  
SOAP  �  �  �  

11  

GST S-PAY 

 Service اي

Portal  

XML/HTTP 

ECML 

eBXml  

LAN 

Java J2SE  
SOAP  �  �  �  

12  
GST 

Payment 

Agent  

IPSec 

HTTPS  
WLAN  SOAP  �  �  �  

13  m-DP  
XML 

WML  
GPRS  SOAP  �  �  �  

14  Web Service 

Framework  
HTTP/TCP 

SMS  
  SOAP  �  �  �  
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  جمع بندي .5

يي ها چارچوبو  بسترها، ها يمعماري روبر  اتيجزئي به همراه علمي مرورمقاله آورده شد،  نياآنچه در 

و  نيمحققي تلفن همراه بود كه توسط ها دستگاهتفاده از با اس يسسرو وبي بر مبتن اريسي پرداخت برا

  .اند افتهي يتجار كاربرد ها آني از تعدادو  ي شدهساز ادهيپي و طراحي قاتيتحقي و علممراكز و موسسات 

پرداخته شده عبارتند از:  ها آنمقاله به  نيادر  ها يمعماراز  كيهر يي كه در پارامترها نيتر مهمي از برخ

، اريسپرداخت  نديفرابودن  ناهمگام ايي، ناشناس بودن فرد پرداخت كننده، همگام يكاراسرعت، ، تيامن

ي ارتباط برقراري ها شبكهي ها يتكنولوژي و ارتباطي ها يتكنولوژ، اريسي پرداخت برابستر مورد استفاده 

  ي.معماري مختلف در ها طرف انيم

پردازنده ، شتريباز آن جمله حافظه  كهي تلفن همراه ها يژتكنولوبا توجه به رشد روزافزون  رسد يمبه نظر 

ي از اريبسي ساختن اتيعملو  سازي يادهپي از موانع بر سر راه اري، بسباشد يم تر عيوسي باند پهناو  تر يقو

ي همراه قادر خواهند بود از انواع ها تلفنعمده  كينزد ندهيآو در  شود يمبرداشته  تر دهيچيپي ها يمعمار

آمدن  به وجودي باعث حت تواند يم كيتكنولوژ شرفتيپ نياو  كنندي قابل ارائه استفاده ها سيسرو

  دارند، شود. ازين رندهيگ سيسروي باند در سمت پهناي از پردازش و شتريببه بار  كه يدتريجدي ها يمعمار
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