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 چکیده 

وری این حوزه رشد و های پولی و مالی خلق کرد تا بهرهفناوری اطالعات و ارتباطات فرصتی برای حوزه

 به ،به یک ضرورت تبدیل شده استاین فرصت  هامروز .پیشرفت قابل توجهی در دو دهه اخیر کسب کند

صنعت بانکداری تصور کرد. پیشرفت را برای توسعه توان هیچ راهکاری غیر الکترونیکی ای که نمیگونه

نوین به منظور ایجاد کاربردها و ارائه خدمات  ی، راه را برای استفادهسیمهای بیفناوری و توسعه فناوری

هایی که این رسانه جدید برای ارائه خدمات مالی و بانکی به شهروندان فراهم جدید باز کرده است. روش

بانکداری الکترونیکی و تجارت همراه است و همچنین  ییر مجموعهکرده است بانکداری همراه است که ز

ها با انگیزه زیادی به دنبال در اختیار گرفتن این کانال توزیع هستند. در کنار این پیشرفت به واسطه بانک

هایی که هر یک ارزش مادی فراوان دارند مورد سوء استفاده توسط افراد سودجو قرار خواهد تراکنش

شود. این بدان معنی است که ارزش، اعتبار و صحت کارکرد باعث ضرر و زیان به این صنعت میگرفت و 

مین امنیت به ویژه در حوزه بانکداری همراه و الکترونیکی است. این امنیت ری در گرو تأهای بانکدافرآیند

پارچه با امنیتی در معماری یکیک سازمان و یا شرکت باشد. این امر با داشتن  باید از پایه و زیرساخت

 گردد.های مقرون به صرفه محقق میسطح باال با استفاده از هزینه

 

 .گرا، بانکداری همراه، امنیت، محرمانگیمعماری سرویسواژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1

در طول دو باشد. با توجه به وسعتی که در حجم معامالت تجاری دارد مورد توجه مسائل امنیتی می ،امروزه بانکداری همراه

یکی از لوازم کاربردی در  به عنوان های همراههای بزرگی داشته و امروزه تلفندهه گذشته تکنولوژی تلفن همراه پیشرفت

کند. با توجه به گزارش گروه صنعت، تعداد کل مشترکان تلفن همراه در جهان در سال زندگی روزمره مردم نقش ایفا می

 .(Feng, Muftic et al. 2011)میلیارد رسید. 6به  3102

ن امروزه ورود به فضای مجازی حاصل از فناوری اطالعات و ارتباطات دوره جدیدی از تمدن بشر را به وجود آورده است. در ای

باشد که در حال حاضر با المللی، جزء الزامات هر کشوری میراستا حضور نظام بانکی پیشرفته جهت ورود به بازارهای بین 

پیشرفت فناوری اطالعات تمامی صنایع در جهان از جمله صنعت بانکداری به سرعت به سمت این تحوالت پیش رفته است. 

هایی که بانکداری سنتی با خود به همراه داشت، های نوین، به دلیل وجود ضعفو توسعه تکنولوژی ءبنابراین همراه با ارتقا

ها بدون در نظر یکه ارتباط بین این شبکهانکداری سنتی گردید. اما از آنجائسبب شد تا سیستم بانکداری الکترونیکی جایگزین ب

پیشرفت تکنولوژی برای بشر در برداشته، در معرض تهدید و سوء اند، علیرغم منافعی که گرفتن مسائل امنیتی طراحی شده

ثری جهت پذیرش و استفاده ؤگردد که عامل ماز این خطرها مبحث امنیت مطرح میاستفاده نیز بوده است. جهت جلوگیری 

 .(0231 یهمت)باشدبیشتر افراد از خدمات بانکداری الکترونیک می

ها دلیلی خواهد شد تا اطالعات کاربران معامالت بانکداری همراه ها و سازمانارگانهماهنگی بین یکپارچه نبودن اطالعات، نا

های قدیمی با بیان شده که وجود سیستم(et al. 1392مهری اردستانی, عمادی )دارای محرمانگی خوبی نباشند. در مقاله 

یافته و وابستگی شدید به خطوط فرآیندی کسب و کار، رشد نا همگون و غیر یکپارچه در سطوح مختلف های ساختمعماری

های بانک های ایران را با خطر از دست دادن مشتری و عدم توانایی در تکنولوژی در طی سالعات، امنیت و خدمات، اطال

 رو نموده است.هجذب مشتری روب

شود و بسیاری از شهروندان از خدمات بانکداری همراه در حال حاضر بیشتر نقل و انتقاالت مالی به صورت الکترونیکی انجام می

دیدات بایستی در کنار رعایت در بانکداری الکترونیک و کاهش ته مین افزایش امنیتأتها جهت کنند. بانکاستفاده می

های رمز نگاری، کد از ابزارهای امنیتی همچون تکنیکغیره  محرمانگی، سندیت، تمامیت و همچونهای امنیتی سیستم

 .(0231 یهمت)منیتی بهره گیرندهای اافزارها و پروتکلکاربری و رمز عبور، گواهی دیجیتال، امضای دیجیتال، نرم

های صورت گرفته الگوها و متدهای مختلفی برای باال بردن سطح امنیت بانکداری همراه بکار برده شده است و پژوهش

گرا برای باالبردن سطح امنیت و همچنین نتایج قابل قبولی بدست آمده است. هدف از این پژوهش بررسی معماری سرویس

تا کنون راهکارهای مختلفی برای امنیت در بانکداری الکترونیکی  های الکترونیکی و همراه خواهد بود.محرمانگی در بانکداری

هایی در تجارت الکترونیکی به باشد همچنان نگرانیبیان شده است اما چالش عظیم بانکداری همراه که بحث محرمانگی می

عواملی که سبب پذیرش و استفاده بیشتر افراد از (0231 یهمت)در .(Dănăiaţă, Margea et al. 2014)وجود آورده است

بانکداری در ید د. همچنین مشخص گرقرار گرفتبررسی مورد امنیت  بر کیدشود با تأخدمات بانکداری الکترونیک می

های همچون محرمانگی از ابزارهای امنیتی بایستی در کنار رعایت سیاست ،هاتر تراکنشمین امنیت کاملأجهت تالکترونیک 

 های رمز نگاری استفاده شود.امنیتی و تکنیک

را و ارائه گهای بانکداری الکترونیکی هدف از این پژوهش بررسی معماری سرویسهای موجود در سیستمبا توجه به ضعف

 باشد.و محرمانگی در بانکداری همراه میکاری برای باال بردن سطح کیفی امنیت راه
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 بانکداری همراه -2

سیم و تلفن همراه و قابلیت وصل های بیاین نوع از بانکداری بخشی از تجارت الکترونیکی سیار است، که با گسترش شبکه

ای امکان دسترسی به ها فراهم کرده است، که از هر نقطهبرای مشتریان بانکهای همراه به اینترنت این امکان را شدن تلفن

های خود در بانک را داشته باشند و بتوانند عملیات بانکی خود را انجام دهند. بانکداری همراه چیزی بیش از بانکداری حساب

های نوین پردازش اطالعات ها و فناوریتمسهای مخابراتی همگرا با سیشبکه  الکترونیکی است و شامل مراحل توسعه و ساخت

است . همواره بانکداری همراه به دلیل نقل و انتقاالت وسیع مالی توجه بسیاری از سودجویان را به خود جذب کرده است و 

 .(Baptista and Oliveira 2015)هایی را در سطح امنیت آن بوجود آورده استچالش

 های امنیتی بانکداری همراهچالش -3

. بر (Wonglimpiyarat 2014)ستا هاهای پرداخت الکترونیکی، ایجاد و حفظ امنیت برای تراکنشترین چالش سامانهمهم

 های پرداخت الکترونیکی ضروری است:توجه به سه عامل امنیتی در سامانهاین اساس 

 و  ندگانگیرامنیت فروش مجازی در انتقال اطالعات از مرورگرها به سرویس )شناسایی مشکالت امنیتی مشتریان

 (به بانک آن انتقال

 ها طراحی مناسب وب گاه 

 اری مناسب رمزگز 

هایی است که اعمال آن در های مالی از بایدهای فنی سازمانی و در سطح تراکنشتبا توجه به این که امنیت در زیر ساخ

های امنیتی های مختلف درگاههای امنیتی در الیهتکمیل پروتکل شود، عمالًجهت فرآیند پرداخت الکترونیکی تضمین می

 :(0233 یلنگر)الی استدر سطح خدمات اینترنتی به دنبال پاسخ به سه مشکل اصلی در فضای ایمن م خصوصاً

 0کالهبرداری 

 3استراغ سمع 

 2دگرگونی اطالعات 

 هایپیام تغییر افزاری،نرم اطالعات تکثیر یا تغییر ها،تکثیر دستگاه وسیله به تواندمی الکترونیکی هایسیستم در تاتهدید

 تواندمی که حمالتی جمله از ،پذیرد صورت صحیح عدم کارکرد و افزارینرم اطالعات یا و افزاریسخت وسایل سرقت ارسالی،

های حفره ها،کلید کننده ثبات مخفی، هایدرب اسب تراوا، ها،کرم ها،سویرو ،رهابدافزا شامل شود آسیب رساندن موجب

 جهت مکانیسمی بایستی د. لذادگرمی Spoofing و Phishing ،Pharming ،Skimmingحمالت سمع، استراق امنیتی،

 این به برای رسیدن باشد. داشته وجود شودمی بدل و رد نیز مالی حساس هایآن داده در که بانکی تراکنش هر انجام ضمانت

-گواهی الکترونیکی، امضاهای بردن کار به رمزنگاری، هایاعمال مکانیسم عبور، رمز از استفاده همچون هاییروش از مهم، امر

 .(0231 یهمت)شودمی استفاده امنیتی هایپروتکل و  آتش دیوارهای های دیجیتال،

تواند های شناخته شده امنیتی به تنهایی میامضای الکترونیک و راهگیری تنها رمزهای عبور و ؤال اینجاست که آیا بکاراما س

 اسرار مشترکین را مخفی نگه دارد؟ برای بدست آوردن آن نیاز مند چه سیستمی هستیم؟

 

                                                           
1 spoofing 
2 Eavesdropping 
3 DataAlteration 
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 گرامعماری سرویس -4

 گرامعماری سرویستعریف  

فزاری را در قالب سرویس ارائه های نرم اهای توزیع شده است، که کارکردگرا رهیافتی برای ساخت سیستممعماری سرویس

-های جدید مورد استفاده قرار میها توسط دیگر نرم افزارها قابل فراخوانی هستند و برای ساخت سرویسکند. این سرویسمی

-چند سرویس به شکل مؤلفه های نرم ها امکان کپسوله کردن فرآیندهای کسب و کار را در یک یاگیرند. همچنین سرویس

-افزاری و سختتلفی از سکوهای نرمها در محیطی که انواع مخسازی فناوریکنند. این رهیافت برای یکپارچهافزاری فراهم می

های توزیع شده گرا به سبکی از ساخت سیستماصطالح معماری سرویس .(0232 یانمهجور)آل استافزاری وجود دارد، ایده

-کید بر اتصال ضعیف بین تعامل سرویسدهد در حالی که تأها ارائه میکند که توانمندی را با عنوان سرویسمطمئن اشاره می

 ها دارد. 

 گراعملکرد معماری سرویس 

جدا از هم را های دامین های کاربردی با استفاده اجزایی که در ساخت برنامه ، SOA 4های توزیع شده،سایر معماری همچون

کند که از لحاظ های وب به عنوان نقاط ورود برنامه کاربردی استفاده میاز سرویس SOA سازد.قرار دارند را ممکن می

ء هستند. با این تفاوت که در های توزیع شده سنتی مبتنی بر اجزادر سیستم stub و proxy مفهومی معادل همان اجزای

به خاطر در بر داشتن  SOA ست. به عالوها ترجا ارتباط بین سرویس وب و استفاده کننده خیلی آزادتر و مستقلاین

جامعیت  نحصر به فرد است. فاکتورهایی نظیر: قابلیت اطمینان سرویس،فاکتورهایی که اهمیت حیاتی در تجارت دارند، نیز م

های مختلف ممکن است بعضی اوقات غیر فعال باشند و یا پیام، یکسانی تراکنش و امنیت پیام. واضح است که سیستم

کنار گذاشتن یا عدم پاسخ به پاسخگویی آن ها در دفعات مختلف متفاوت باشد. با وجود این هیچکدام از این موارد نباید برای 

 .(0230شرفی  andاسداله زاده مهنه ) یک درخواست باشند

 گرامعماری سرویس هایپایه 

در طی  شخضدارند بایستی قواعد مربوط به چگونگی این ارتباط را بصورت رسمی و م یکدیگرهایی که نیاز به تعامل با سرویس

ورد نام سرویس، اطالعات ورودی و خروجی برای هر عملیات ماین قرارداد شامل اطالعاتی در تعریف و منتشر نمایند.  قراردادی

اسداله زاده مهنه )یابد. مصرف کننده سرویس از طریق قرارداد سرویس به اطالعاتی در مورد سرویس دست میو نوع داده است

and  0230شرفی). 

 :عبارتند ازها باید به آن اشاره نمود هشت اصل مرجع که هنگام طراحی سرویس

 کنند.ها اهداف و امکانات خود را از طریق قرارداد سرویس بیان میسرویس :قرارداد سرویس استاندارد شده .0

نیاز به اتصال کم بین سرویس و مشتری و قطع وابستگی سرویس از  ،برهای سرویسقرارداد :اتصال سست سرویس  .3

 کید دارد.أمحیط پیرامون آن ت

ها که در این قرارداد قراردادهای سرویس تنها شامل اطالعات اساسی و اطالعات مربوط به سرویس :انتزاع سرویس .2

 شود.منتشر شده است، می

توانند بعنوان منابع بیان کننده منطق انکاری هستند و میها شامل و سرویس :قابلیت استفاده مجدد سرویس .4

 سازمانی قابل استفاده مجدد در نظر گرفته شوند.

 کند.روی محیط اجرایی اعمال میرا بر سرویس سطح باالیی از کنترل  :خود مختاری سرویس .5

                                                           
4 Service Oriented Architecture 
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 دهند.کاهش می ،العات وضعیتها استفاده از منابع را با به تعویق انداختن مدیریت اطسرویس :وضعیتی سرویسبی .6

توانند بطور های گویا همراه هستند که میداده فراای از ها با مجموعهسرویس :قابلیت شناسایی و کشف سرویس .7

 ثر کشف و تفسیر شوند.ؤم

دارای های ها شرکت کنندهبدون در نظر گرفتن اندازه و میزان پیچیدگی ترکیب، سرویس :قابلیت ترکیب سرویس .3

 ترکیب هستندقابلیت 

 گراتدابیر امنیتی در معماری سرویس 

نشان داد. این شکل هر  0شکل توان در یک مثلث امنیتی مانند گرا و اصول امنیتی را میبطور ساده ارتباط معماری سرویس

گرا را نشان داده است. های موجود برای تحقق آنها از دیدگاه معماری سرویسیک از اصول سه گانه امنیتی همراه با تکنولوژی

 .(0231 یهمت)ها استها و دادهکنندگان، سرویسای از مشتریان، فراهم گرا بصورت مجموعهمعماری سرویس

 
 (1331 یهمت)پذیری، جامعیت و دسترسمحرمانگیگرا و معماری سرویس :1شکل 

 

تواند در دو بخش تقسیم شود. یک های توزیع شده طوری تعریف شده است که میامنیت در سیستم (0231 یهمت)در مقاله 

های مختلف قرار دارند. راه کار اصلی برای در ماشین شود که احتماالًهایی مربوط میکاربران و فرآیندبخش به ارتباط بین 

های دستیابی به منابعی را در کند فرآیند فقط مجوزتضمین، امنیت ارتباطی امن است و بخش دوم مجوز مربوط که تضمین می

های امن و کنترل دستیابی نیازمند راهکارهایی شده است. کانال کند که برای آن در نظر گرفتهسیستم توزیع شده کسب می

 .شودهای رمزنگاری، احراز هویت، امضا و غیره هستند که این مدیریت امنیت نام گذاری میبرای توزیع کلید

 دهد:نشان می توانمی گرا را در طراحی امنیت به سه بعدمعماری سرویس

ست را ا ها تجاری امنیتی که شامل بسیاری از شرکا، فرآیندSOAهای ساخت: زیر SOAتصوری کالن معماری از  .0

 کند.های امنیتی بیشتری را به تعریف امنیت اضافه میها و پیچیدگیبخشد. این جنبه نیازمندیتحقق می

جریان خواهند بخشی از ، شرکا میهمتا به همتامتمرکز و : در نتیجه تحمیل سبک معماری ناSOAجنبه سازمانی  .3

 کار که به آنها تعلق دارد، تحت کنترل خودشان باشد.

: طرفین ممکن است از قبل یکدیگر را برای بکار گرفتن در یک رابطه  SOAچالش اجرایی مدیریت و اعمال امنیت  .2

 تجاری نشناسند. حتی ممکن است برخی شرکا در زمان تعامل نیز یکدیگر را نشناسند.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 

 

-انگی نیازمند الگوی مناسب و طبقهگرایی در بانکداری همراه به منظور ایجاد محرمتی سرویسبرای اجرای ابعاد مختلف امنی

 باشیم.های مناسب میبندی الیه

 

 گرا در بانکداری همراهالگوهای مناسب مبتنی بر معماری سرویس -5

ها مستقر ای پیشنهاد شده تا بتوان سایه الیه امنیت را روی دیگر الیهمدل چند الیه (Feng, Muftic et al. 2011)در مقاله

)سازمان عمودی( نشان داده شده  3شکل اند. همانطور که در الیه تعریف کرده 6کرد و برای رسیدن به اهداف این سیستم را 

در دو فریم نقطه چین  این سیستمهای مالی( است. اجزای های کاربردی امن برای محیط)برنامه SAFEاست، نام این سیستم 

. ردیف اول )گروه باشندمیها تند که سیستم متصل برای تبادالت مالی از اطالعات و پیامباشد. بقیه آنها اجزای خارجی هسمی

ای های کاربردی مبتنی بر کامپیوتر و یا فروش نقطهاست: دسترسی مرورگر به سیستم، برنامه SAFEclientsاول از اجزاء( 

(PoSمبتنی بر دستگاه و در نهایت کیف پول مشتری به عنوان یک نرم )های تلفن همراه و به عنوان یک افزار در گوشی

های ارتباطی های مختلف و پروتکلباشد. ردیف دوم شبکهافزاری میافزاری یا به عنوان یک کارت هوشمند نرماتحادیه نرم

وتکل هایی مانند )بلوتوث و یا پر( و شبکهInternetor GSM / 3Gهای های بزرگ منطقه )بر اساس پروتکلمربوطه: شبکه

های ارتباطی است: در اینجا یک جزء برای هر یک از پروتکل SAFEsystem( هستند. ردیف سوم اجزای ارتباط NFCهای 

هستند.  "ارسال و دریافت پیام "های ارتباطی وجود دارد. این خدمات قطعات ارتباطات در سطح شبکه ارائه شده توسط شبکه

تجزیه و تحلیل و "این ارائه دهنده خدمات ارتباطی در سطح برنامه  است.  SAFECommunicationردیف بعدی سرور 

 است.  SAFEMobileهای مختلف نرم افزار به سرور "SAFEmessagesاعزام 

 
 (Feng, Muftic et al. 2011)گرا امن برای معامالت تلفن همراهمعماری سرویس :2شکل 

 

 توان مدل امنیتی را برای پوشش محرمانگی در بانکداری همراه مشخص نمود.های مورد نظر حال میبا مشخص کردن الیه
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 پیشنهاد یک مدل معماری امنیتی به عنوان یک سرویس -6

ها، سنجی، رمزگذاری/رمزگشایی پیامهای کاربردی توانایی اعتبارسنجی، اختیارتواند به برنامهامنیتی مییک سرویس 

ها بدانند که چگونه یک سرویس ن است آنارائه دهد. به عنوان مثال ممکرا ها ثبت/تشخیص امضاهای الکترونیکی و الگ پیام

تواند توسط یک استفاده کنند. با وجود این بخش اصلی امنیت می امنیتی را فراخوانی و از اطالعات فراهم شده توسط آن

 .سرویس امنیتی مرکزی اجرا شود 

-درخواست ها،مپیا ها،داده تبادالت تمامی انجام. شودسازی میپیاده امنیتی سرویس یک در جدا و متمرکز بطور امنیت منطق

توان بطور مستقل و مجزا، یا بعنوان بخشی از سرویس امنیتی را می .بود خواهد سرویس این نظارت به منوط ها،ترکنش و ها

-برقرار می کنندها با یکدیگر تعامل میوب سرویس ی کهحالت مختلف 4در در اینصورت امنیت در  یک بستر پیاده سازی نمود.

 :گردد

 5تعامالت درون سازمانی .0

 6تعامالت بین سازمانی .3

 7وب سوریس های عمومی .2

 3ترکیبیتکنولوژی های  .4
 

 محرمانگی  و پوشش مندی امنیت،مندی و غیر وظیفههای وظیفهجنبه 

 عبارتند از: ،های سنتی نیز نیز وجود دارندای استاندارد آن است و در کاربردهجزء جنبه ،امنیت یهااین جنبه

 اعتبار سنجی یا تشخیص هویت کاربران. .0

 برای انجام عمل توسط کاربر شناخته شده روی یک منبع مشخصادن یا ندادن اختیار دتعیین اختیارات یا تصمیم بر  .3

 های مهم.ها یا محافظت از محرمانه بودن دادهقابلیت اعتماد داده .2

 ها.ها یا تشخیص تحریف دادهتمامیت داده .4

 حفاظت در مقابل حمالت .5

 پوشیدگی .6

 

 برد. برای اینکار ما های ما بهره نمیکه مطمئن باشیم کاربر نامعتبری از سرویس : تشخیص هویت کاربران،3اعتبارسنجی

 نشود و نیز تبارسنجی واردنیاز به یک سیستم مدیریت اعضا داریم و همچنین نیاز به فرایندی که کاربری بدون اع

Ticket  او در طول فرایند حفظ و به موقع منقرض شود. 

 تعریف شده نقش به اعمال دسترسی و محدودیت برای کاربران خاص با توجه : 01اعمال سطح دسترسی.  

 (ی)با استفاده از دو کلید عمومی و خصوص و یا اینکه نامتقارن تواند متقارن باشد: این رمز نگاری می00هاسازی پیامامن 

 .تواند توافقی باشد به طوری که فقط شریک مورد نظر قادر به رمز گشایی آن باشدهای ارسالی میرمز کردن پیغام

                                                           
5 Intranet Web service 
6 Internet business-to-business 
7 Public Web service 
8 Multiple Internet Web services 
9 Authentication 
10 Authorization 

11 Message security 
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 باشد. در این تکنیک ازمی 03های ارتباطی امنها بهره بردن از کانالپیامسازی راه دیگر امنSSL  یا همان پروتکل 

HTTPS شودبرای داشتن یک کانال امن استفاده می(Kim 2009). 

 

 گیرینتیجه -7

گرا برای حفظ محرمانگی و باال بردن سطح امنیت بانکداری همراه است. در این سرویسهدف از این پژوهش معرفی معماری 

مدل امنیتی مناسب به همراه  ری آن پیشنهاد به استفاده ازیپذهای باالی انعطافگرا و قابلیتروش با ارائه معماری سرویس

های بانکداری همراه امروزی بیشتر معماری که مدل. با توجه به این پرداختیمهای آن بندی بانکداری همراه و تراکنشالیه

مبتنی بر حساب هستند، پیشنهاد ما اجرای معماری مبتنی بر سرویس است که بتوان یک الیه امنیتی کامل برای حفاظت از  

استفاده از های رمز نگاری و امضای دیجیتال بهره برد. در این پژوهش سعی شد تنها ها و همچنین استفاده از الگوریتمداده

های حاکم بر بانکداری همراه را با ایجاد یک طرح امنیتی سازماندهی شده بتوان چالش تارمزنگاری و امضای دیجیتال پرداخت 

 پوشش داد.
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. ارائه روشي جهت به كارگيري امنيت به عنوان يك سرويس در معماري سرويس گرا. (1931س. م. شرفي ) and .اسداله زاده مهنه, س

 .واحد دورود , دانشگاه آزاد اسالميهمايش منطقه اي علوم كامپيوتر، مهندسي كامپيورتر و فناوري اطالعات

 .يکالکترون یانکدارماهنامه ب." يکالکترون یبانکدار يتیامن ی(. "چالش ها1933, ن. م. چ. د. و. ر. ا. ک. )یلنگر

 يراناطالعات ا یمعمار يتهکمگرا."  يسسرو یبر معمار یمبتن یساز يادهابزارها و محصوالت توسعه و پ يسه(. "مقا1939, ا. ر. )مهجوريان

 .یاطالع رسان یعال یخانه شورايرتحت پوشش دب

مبتني برمعماري سرويس گرادرسيستم هاي بانكداري  (. بررسي الگوهاي1931پ. رشيدزاده ميبدي )  andمهري اردستاني, س., س. عمادي

 .املش , دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودسر واولين همايش ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و بازيابي اطالعاتمتمركز. 

 .يکاقتصاد و تجارت الکترون یمل يشهما ينششم(. "سياست ها و ابزارهاي امنيتي در بانكداري الكترونيك." 1931, پ. )همتی

 

                                                           
12 Transport security 
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