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 چکيده
 شخصی، ایه رایانه کنار در ها تبلت و هوشمند های تلفن مانند همراه تلفن های دستگاه

 وب کردن فعال با ،سیار لوازم از استفاده بر فزاینده طور به ها بانک. شوند می  گرفته کار به

 موبایل داختپر خدمات ارائه با و آنالین داری بانک  برای آن های برنامه و موبایل سایت

 یادآوری اب شده، ارائه نزدیک ای آینده به انداز چشم این. کند می گذاری سرمایه جدید،

 راه از هایی مزیت گسترده طور به تواند می یادآوری های سیستم و همراه تلفن بازار اینکه

 در گذاری هسرمای منظور به کار و کسب برای ساختن مطلوب با ها، دستگاه بر بومی اندازی

 .باشد می دارا همراه، تلفن های برنامه طراحی

  لکترونیکیا های پرداخت همراه، تلفن بانکداری موبایل، افزار نرم :يديکل واژگان
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 2 مرتضی زلف پور آرخلو ،  1 زهرا سجادي پور

 .سپیدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه اطالعات، فناوری مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی 1
  .سپیدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه اطالعات، فناوری و کامپیوتر گروه استادیار، 2
 

   م نویسنده مسئول:نا
 زهرا سجادي پور

 

 افزارهاي نرم از استفاده براي افراد تشویق در ها بانک  نقش

)ارائه یک الگوریتم موازي براي تخصيص بهينه  بانک همراه

 وظيفه در سيستم هاي توزیع شده(
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 مقدمه
 ین هافتل     ندهیآ است. افتهی شیافزا ریدر چند سال اخ وستهیدر بازار به طور پ تلفن همراه هوشمند یدستگاه هاو نقش نفوذ 

 یم دایروزمره پ یگز زندا یو هم قسمت یکار یابزار ها یبرا را هم ییشود. تبلت ها برنامه ها یهمراه هوشمند م یتلفن ها نیگزیهمراه جا

 نیاشوند. به  یمتر حمل  است، به عالوه راحت شتریآنها ب یدر دسترس هستند و عمر باتر شتریلت ها بتاپ ها، تب لپبا  سهیکنند. در مقا

کار  وکسب  یه مندست، عالقگسترده شده ا لیموبا یدستگاه ها که ییشوند. از آنجا یلپ تاپ ها استفاده م یبه جا ایآنها در کنار  ل،یدال

ف وجود اشکال مختل در یارگذ هیاز سرما بازده مورد انتظار کیشده است.  شتریبر آن هم ب ار،یدر س یگذار هیمانند بانک ها، به سمت سرما

تر از به لیرصد تبدد کیه ب دنیرس یبرا ای شتریبالقوه ب انیبه تعداد مشتر دنیرس یبرا ییتوانا ،یمشتر یوفادار شیمثال افزا یدارد. برا

 میتوان نام دیمات جدتمام خد یمعرف ای یتر از اطالعات مشتر قیعم لیو تحل هیتجز کی قیاز طر شتریب دو درآم شده ینیب شیپ انیمشتر

 .(1برد)

و مفاهیم  2ند بخشهمان 3ه، دربخشقرارگرفته شد مفاهیم و دیدگاه نویسنده اول 2مقاله به این صورت می باشد در بخش ساختار

موردی بخش  ارزیابی 5پیشنهادی معرفی می شود، دربخش راهکار مطالعه موردی برای  ارائه  4دوم بررسی می شود، بخش دیدگاه نویسنده

 بخش آخر به نتیجه گیری اختصاص دارد.چهار بررسی شده است و 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 وضعيت اوليه -1شکل

 

 Shermanاز دیدگاه  يتجار يتحرک تلفن همراه به عنوان فرصت ها -1

تلفن  یادستگاه ه م استخدا اطالعات و ارتباطات، با یبه درجه باالتر استقالل از فضا و زمان به دست آمده در فناور "اریس"اصطالح 

فقط  یحت ایکار  کسب و یها ندیفرآ موثر ایحاضر  تیتواند با مطلوب یتحرک م یها رو به سو یگذار هیگردد. پشت سرما یبرم همراه

 یساس مشترا یشیزاتحرک اف کی تیمز ایکار و  یرویتحرک ن شیتوانند در افزا یها م یگذار هیشود. سرما هیتوج نهیدر هز ییصرفه جو

شروع شده  یخانگ یربانکدا یدهد که با معرف یرا نشان م ندیفرآ کیاز  شرفتهیمرحله پ کی نیاز بانک ها، ا یباشند. در بخش میمستق

 یها نهیخت تا هزدر سابانک ها قا یاست که آن را برا یتر از خارج شعبه بانکدار نییپا یتوجه لدر هر معامله به طور قاب نهیاست. هز

 ینکدارشوند. با یگخان یارها به بانکد یمهاجرت مشتر قیسبب تشو جهیو در نتبپردازند  انشانیبا مشتر نیانجام معامالت آنال یبرا یکمتر

 یستگاه هاستفاده از دبا ا ترشیدهند، ب یم رییرا تغ شاننراییکه تغ انیتعداد از مشتر کی یازهاین یپاسخ برا کیتواند به عنوان  یم لیموبا

 شوند. دهیخود د یشخص وتریکامپ نهیخود و در اغلب موارد با هز لیموبا

و کارمندان نسبت به گذشته کمتر شده  انیمشتر نیب یکنند، روابط شخص یم دیشعب بانک ها را کمتر بازد انیمشتر که ییاز آنجا

از کار کارمندان بانک در واقع،  یبانک ها شده است. قسمت یبرا دیمف "پنهان ییدارا" کیبه  لیتبد انیمشتر یاست. اگرچه، دانش شخص

 ازهایکه ن یانیآن مشتر یها برا یگذار هیسرما یها هیتوانند در توص یدانش بود: مشاوران بانک م نیو استفاده درست از ا انیآموزش مشتر

موسس شرکت در  کی یها دگاهیو د تیدرک خوب از موقع کیشعبه به تجربه و  رانیرا بهتر درک کرده اند، موفق باشند؛ مد التشانیو تما

اطالعات مربوط  لیو تحل هیبه طور گسترده شروع به تجز ان،یجبران کاهش دانش کم مشتر یبرا هاوام وابسته هستند. بانک  بیزمان تصو

که تعداد معامالت  ییتوسعه داده اند. از آنجا شان،یازهایاز دانش رفتارها و ن یا سهیبه منظور گرد هم آوردن درجه مقا انیاز مشتر کیبه هر

 یابیارتقا و با ساخت خدمات بازار یبرا دیاطالعات مف گریو د یاسیق یبه منظور الگوها التمعام یها خیاز تار یبردارکند، بهره  یرشد م

 یاستفاده از خدمات پرداخت یبرا انیبانک ها به منظور فشار بر مشتر یبرا یلیبه عنوان دل مطالب ذکر شده .(1)ممکن شده است لیموبا

 یخود را عالوه بر رو یبانک ها دانش عادات مشتر ،یموجود به خدمات پرداخت یها یشود. با اجازه دادن دسترس یم ارائه  لشانیموبا

اند. توجه  که قبال ممکن نبود ارائه شده ییدر راه ها یهمچنانکه خدمات پرداخت د؛داده ان شیاز درآمد، افزا یدیشکل جد کیآوردن به 

 ذینفع پرداخت کننده

 

 pspسوئیچ پرداخت 

 پرداخت کننده

 سوئیچ پرداخت

 ساختار همکاری

 سوئیچ ذینفع

 ذینفع

 ()الف )ب(

http://www.rcsj.ir/


 19 -34، ص 1396، پاییز  7، شماره  ی علمی پژوهش در علوم رایانهمجلـه
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 

 

 یحذف پرداخت ها ست؛یهمراه ن ینترنتیبا استفاده از اتصال ا ادیحضور ز ل،یموبا یپرداخت ها فیرکه، به طور مداوم با تع دیداشته باش

پرداخت  یبرا NFC یو استفاده از فناور فتدیاتفاق ب لیک دستگاه موبای یفا یخدمات وا انیم نترنتیبه ا یممکن است با دسترس لیموبا

 خدمات تلفن همراه است. یاز دسترس یها هنوز هم به منزله شکل

 یاهاپراتور  ر ه منظونفع، اعم از بانک ها و بازرگانان بیپرداخت تلفن همراه و تجارت تلفن همراه شامل چند ذ یها ستمیاگر س

در  راتییتغ نیهمچن و ستمیاکوس نیشود. ا یم گرانیانواع باز گریتلفن همراه شبکه و عامل سازندگان تلفن همراه و به طور بالقوه شامل د

 نیب یزیماتاسب که من یچارچوب نظر کیتواند با  یشده که م یبه مقدار اضافه شده با خدمات تلفن همراه معرف توجهدرآمد با  انیجر

 .(3و2)شود لیو تحل هیکند، تجز یم یبانیآنها پشت یعملکردها شتریب ای کیمرتبط با  یکه از عملکرد ها یگرانینقش ها و باز

 یها یندگیااز نم یکیبه  هیمدل مرجع نسبتا ساده که شب کیتواند با  یمثال تنها از پرداخت تلفن همراه م کیدرآمد با  انیجر

د توان یر طرح پرداخت مشده اند و مشارکت د یمعامله بروز رسان یها نهی: هز(دیتوجه کن 1است، ارائه شود)به شکل  یارتباط یکانال ها

که  دیجد یقش هان یبرا منبع درآمد کیشده است، آنها  یتلفن همراه معرف یابیو بازار دهیچیاطالعات پ لیتحل که ییارائه شود. از آنجا

نابع طالعات از ماامکان  دامنه و یدگیچیکرده اند؛ چنانچه پ یشود، معرف جداگانه پر یها تیبا موجود ایموجود و  کنانیتواند با باز یم

 یها خیتار کاربران و یاده هادبانک ارائه شده اند، هموار کرده است.  یبرا یداده ها که به عنوان خدمات لیلو تح هیتجز یمتعدد راه را برا

 شود: لیو تحل هیتجز ریبا اهداف ز دیکشف اطالعات جد یتواند برا یمعامله م

 ؛ه کار بگیرندگان خطرناک بدت، هر تصمیم گیری: بانک ها می توانند فناوری اطالعات را به منظور شناخت وام گیرندکوتاه م -

 رنامه ریزی استراتژیکی: به عنوان مثال، برای انجام تقسیم بندی مشتریان و پیشنهادات مناسب خدمات جدید؛ب -

 ه عنوان مثال، به شکل یک سیستم پیشنهادی.بتوسعه خدمات برای مشتریان:  -

 یخدمات ایا ه نهیزگکنند  یهستند که تالش م یینده موتورهاده شنهادیپ یها ستمیآخر، س یکاربرد یبا توجه به کالس برنامه ها

 ینیب شیذشته پگمالت کاربر و معا یها یژگیو ت،یاطالعات مربوط به وضع لیکه ممکن است کاربر به آن عالقه مند شوند را بر اساس تحل

 دیس خراساً بر اسا، اس نایمشتر یرا برا ییها نهیگزکه در آنها سابقا  کیتجارت الکترون یها تیبا سا جیطور را هها ب ستمیس نیکنند. ا

ت شرک یبرا تمسیس نیاشوند.  یدهند، استفاده م یم شنهادیها پ کیتکن گریبا د ایها  نهیو با مطالعه شباهت کاربران با گز یقبل یها

ه باست؛ چون  ییان نهاکاربر یبرا دیعملکرد مف کیبه منزله  نیکند و همچن یم را ارائه یمشتر یوفادار شیهدف افزا ک،یتجارت الکترون

 .(4)کنند دایآنها سخت باشد، پ افتنیمورد عالقه که ممکن است  ییها نهیدهد گز یآنها اجازه م

عات رمانه و اطالانش محدنمونه هایی از سیستم های پیشنهادی توسعه یافته توسط بانک ها وجود دارد. این نمونه ها می توانند از 

مفید بودن  منظور مشتری به منظور ارتقای مدل های موجود برای یک سیستم پیشنهادی بهره برداری کنند. اطالعات مالی به مالی هر

ی متفاوت الت هاحتی وقتی که بی نام است، ثابت می شود؛ این ممکن است برای فعال کردن مدیریت اطالعات توسط اشخاص ثالث در ح

ر سیستم ها د دی اینوان یک خدمت برای بانک ها، همانطور که گفته شد، و برای برنامه های کاربرکه تجزیه و تحلیل می شود و به عن

اربران خواهد کبه عنوان مثال، قانون های حفظ حریم خصوصی ممکن است ب است.کشورهایی با مقررات سخت بر مدیریت اطالعات مهم 

 شخاص ثالث برای اهداف بازاریابی، بیان کنند. رضایت صریح خود را برای اطالعاتشان به منظور مشارکت با ا

یک دستگاه  اده اززمینه آگاهی یک ویژگی مهم برای سیستم های پیشنهاد دهنده موبایل هستند؛ در هر زمانی، یک شخص با استف

ایی به جای آنه ای خاصهتلفن همراه، چون با کامپیوتر یا لپ تاپ مخالفت شده، بیشتر به نظر می رسد که به پیشنهادات مفید در وضعیت 

ند ت که می توااتی اسمتن هر اطالع"که برای زمان بعدی ذخیره شده اند، عالقه مند هستند. یک تعریف قابل توجه از متن این است که: 

ه رنامو یک ب کاربر برای توصیف وضعیت یک نهاد مورد استفاده قرار گیرد. یک نهاد، یک شخص، مکان یا هدف است که با تعامل بین یک

ن و زمان و مکا مانند این تعریف جامع شامل اطالعاتی "کاربردی، شامل خود کاربر و برنامه های کاربردی، مربوط در نظر گرفته شوند.

ن است حال قدم زد ربر درهمچنین چیزهایی که رایج نیستند می شوند، مانند سرعت کاربر، که می تواند برای پی بردن به اینکه آیا یک کا

برای  روی دستگاه که بر که سوار دوچرخه است استفاده شود. پشنهاد شده است که یک برنامه تلفن همراه ممکن است به تقویم کاربریا این

دی نوان یک ورو، به عکاربردی مثل اطالعات زمینه به منظور ارائه پیشنهادات ارائه شده ، ذخیره شده است، دسترسی داشته باشد. متن

ه ان می دهد کنون نشمالحظات تا ک مهم است، اما بعضی اطالعات متن می تواند در زمان معامالت جمع آوری شود. برای یک موتور توصیه

ه کن بر دستگاقعی ممیک راه ممکن برای افزایش درآمد بالقوه یک فرآیند تجاری برای بدست آوردن دسترسی ها به اطالعات در زمان وا

ر لفن همراه دتاس وب ایه گذاری بر برنامه های تلفن همراه را به جای سیستم عامل ها بر اسباعث رشد سرم که تلفن همراه کاربر است

 . (5)بسیاری از زمینه های فعالیتی می شود
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 يست؟چ Lu, E.C., Lee, W.C., Tsengراهکار این مشکالت از دیدگاه   -2
. هر نقطه هم استدسترسی متفاوت برای خدمات، م برای ارزیابی دولت بانکداری تلفن همراه، ساخت یک تمایز مناسب بین نقاط

شده  بهینه سازی پیوتریدسترسی که یک نوع متفاوت از روابط کاربر را ارائه می کند، به عنوان یک کانال تعریف شده است. یک سایت کام

رای دستگاه بملکرد سیستم های عو یک وب سایت بهینه سازی شده تلفن همراه کانال های جداگانه را مانند هر برنامه خارج شده برای 

سترس ای عملکرد در دهتبلت ها در یک خانواده از سیستم . اگر برنامه ها برای گوشی های هوشمند و (2)های تلفن همراه تشکیل می شود

لکردها ی دسترسی عمابارزی برمذکور باشند، به طور قابل توجهی متفاوت خواهند بود، آنها به عنوان دو کانال متمایز فرض می شوند. گزارش 

ضورشان در تاثیر و ح دسته بندی آنها بر اساس. برای ارزیابی شناخت این عملکردها، (15و14)به کانال های تلفن همراه تمرکز می کند

 کانال های کامپیوتری مفید است. سه مجموعه می تواند با توجه به هدف و تاثیر عملکردها شناسایی شود:

 ل و سرمایه گذاری؛که تاثیری بر مانده حساب دارد: برای مثال، سفارش پو  "ال تغییردولت درح"عملکرد های  -

نهایی ثال، بررسی آملکردهای دیدگاه شخصی، با ارائه یک دیدگاه از اطالعات درنظر گرفته شده برای محرمانه ماندن: به عنوان مع -

 که معامالت اخیر را متعادل سازی می کنند؛

ی ات کاربر برات کاربر یا اطالع، با ارائه دیدگاهی از اطالعات عمومی، و داشتن مزیت هایی از شناخ"سفارشیدیدگاه "عملکرد  -

ای خود فت دستگاه هیا یا اطالعات مربوط در یک موقعیت برجسته: به عنوان مثال، خواندن اخبارها، مشاهده نمودارها و شاخص های بازار و

 پرداز.

ده یک مسیر ای مرحله ا خدمات بر کانال کامپیوتری سه برابر شده است. دسته بندی ها مربوط به سهطبقه بندی بر اساس مقایسه ب

 آل معرفی خدمات تلفن همراه هستند.

 ند.ات وب کامپیوتری را تکثیر می ک: خدمات تلفن همراه به سادگی قابلیت های موجود خدم"آینه"مرحله  - 1

تر شده  ن همراه سادهیافته است و یا برای استفاده با ویژگی های دستگاه های تلف : خدمات موجود بهبود"افزایش"مرحله  - 2

 ت.اس

 اجور بودند. : خدمات جدید معرفی شده اند که غیر ممکن بودند یا بدون دستگاه های تلفن همراه ن"گسترش"مرحله  - 3

ان مثال، فتد؛ به عنوق نمی اتوجه به یک فرآیند خطی اتفادر برنامه های کاربردی دنیای واقعی، معرفی  خدمات تلفن همراه لزوماً با 

نامه اند برای برمی تو معرفی یک خدمت جدید ممکن است زودتر از افزایش مورد قبلی اتفاق بیفتد. اگرچه، تعریف های داده شده در باال

وجه به تن مثال، با ه عنوال اجرا مفید باشد. بریزی یک معامله برای خدمات تلفن همراه یا برای ارزیابی مرحله تکمیلی یک معامله در حا

در صد از مرحله  30و  "افزایش"درصد از مرحله  50، "آینه"درصد از مرحله  80برنامه های پیشین، یک ارائه دهنده خدمات ممکن است 

ه و سیستم ع دستگاای هر نومی تواند به طور جداگانه برفعلی را در یک چارچوب زمانی داده شده کامل کرده است. ارزیابی  "گسترش"

یشتر بپذیر است.  امکان به مراحل برای عملکردهای طبقه بندی شده ععملکرد انجام شود. در مقایسه این پیشنهاد بانک های متفاوت، ارجا

بل به طور قا رمذکو عملکردهای عملکردهایی که یک تجربه بانک داری تلفن همراه را می سازد در کانال کامپیوتری یافت شده اند: اگر

ن صورت از غیر ای مزیت های ویژگی های دستگاه های تلفن همراه را داراست مهم باشد یا درقل یک کانال موبایلی که اتوجهی در حد

تی امپیوتر قسمداری وب کرا مورد توجه قرار دهند. عملکردها از طریق بانک "گسترش"می توانند قسمتی از مرحله ، هر کدام "آینه"مرحله 

 . (6)را مورد توجه قرار داده اند "گسترش"مرحله  از

 

 مطالعه موردي درشهر شيراز  - 3
من، اد یک کانال ی ایجابا توجه به مشکالت بیان شده در دو تحقیق بانک مرکزی ارزیابی در شهر شیراز بین موسسات انجام داد برا

ده اند که شامل ده حلیل انتخاب شموسسه مالی در شیراز برای ت بانک و 10یک مجموعه از عملکرد که توضیحات آن در ذیل آمده است: 

از بانک ها تحت  بانکو دبانک مرکزی بودند.  1395موسسات ایران با ارزیابی های کامل، طبق اطالعات سال  از بزرگترین بانک ها و بانک

یچ دون داشتن هبمراه، هریق وب و کانال های تلفن تجزیه و تحلیل بانک های آنالین هستند یعنی بانک هایی که خدمات مالی را فقط از ط

 جمع آوری شد.  1395دفتر شعبه سنتی ارائه می دهند. اطالعات بین ماه های شهریور و مهر 

 

 تفکيک عملکردها  -3-1
 موسسه در نظر گرفته شده خدماتی از این طرق ارائه می کند: هر بانک و

 کامپیوتر؛ یک وب سایت بهینه سازی شده برای مرورگرهای -
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 تلفن همراه؛ یک وب سایت بهینه سازی شده برای مرورگرهای -

 رد تلفن همراه.یک برنامه بومی برای حداقل یک سیستم عملک -

ل م های موبایی سیستاطالعات درمورد عملکردهای اجرا شده در وب سایت های تلفن همراه و برنامه های موبایل برای عملکرد اصل

شد. تحلیل  ع آوریهای برنامه رسمی، که از طریق آن برنامه ها در دسترس هستند، وب سایت های هر بانک جم با مراجعه به فروشگاه

ا با هرک با بانک رای تحگذاری منابع ب _اطالعات مقایسه با قابلیت های پیشنهاد شده در کانال کامپیوتری دیدگاهی برای مقدار سرمایه

کرد.  ایی پیشنهادران نهو تبلیغات راه حل گفته شده برای کارب رسی های موبایل برای خدماتشاندست توجه به بروز یک راه حل کامل برای

و  "هدف"تون های سنشان داده شده است.  1انتخاب عملکرد های اجرا شده بر وسایل بانکداری آنالین در کانال های متغیر در جدول 

 . (7)ارائه می کند 3در بخش  جدول بندی را با توجه به نقطه نظرات توصیف شده "مرحله"
 

 توابع موجود در وسایل بانکداري آنالین -1جدول 
 

 مرحله هدف عملکرد

نتقال اری؛ انجام یک انتقال پول؛ باالی یک سیم کارت اعتباری یا یک کارت اعتبا

 وجود بین حساب های خود
 آینه دولت درحال تغییر

 آینه دولت در حال تغییر عملکرد و مدیریت سرمایه گذاری ها

 آینه دیدگاه شخصی یک حساب یا کارتبررسی تعادل و معامله های اخیر برای 

 آینه دیدگاه شخصی بررسی تاریخ سرمایه گذاری

 آینه دیدگاه شخصی وام وضعیت مشاهده گذاری، وضعیت سرمایه و کل حساب مشاهده

 آینه دیدگاه سفارشی اخبار امور مالی، شاخص های بازار و نرخ ارز نخواند

 آینه دیدگاه سفارشی بررسی بازار سهام

 افزایش دولت در حال تغییر پرداخت صورت حساب در یک رسید یا پرداخت پستی و یا بانک

 افزایش دیدگاه سفارشی پیدا کردن نزدیک ترین شعبه بانکی یا خودپرداز

 گسترش دولت در حال تغییر مدیریت صرفه جویی

 گسترش دولت در حال تغییر قرابت پرداخت

 

ئه یک چشم نظور اراباشند که به طور خالصه به م "گسترش"و  "افزایش"بخش، انتظار می رود که عملکرد ها در مراحل  در ادامه

 انداز روی بانکداری موبایل به عنوان یک ارزیابی بانکداری آنالین توصیف شده اند. 

 

 همراه تلفن دستگاه هاي ویژگی از استفاده با توابع -3-2

د در مرحله عملکر ، عملکردها دارای مزیت های ویژگی های دستگاه تلفن همراه هستند و انتظار می رود که دومذکور در تحلیل

رایج در  رداختیپباشند: پردازش ورقه های پرداخت و یافتن شعب بانکی و دستگاه های خود پرداز. پرداخت پستی یک روش  "افزایش"

یا  ورداخت نقدی نجام پبه منظور ا ادارهبه منظور جریمه ها و قبوض آب، هستند. به طور سنتی، این ورقه ها می توانند برای یک  ایران

ا بدر یک شکل  ر کردنکارت پرداخت بدهی برده شوند. امروزه، عالوه بر این گزینه پرداخت، پرداخت از طریق خدمات بانکداری وب با پ

ین یافت شده بر روی چاپ شده بر روی آنها که می تواند با دورب QRممکن است. برای پرداخت برگه ها، داشتن یک کد  شروجزئیات این 

ست. این راه، رایج الفن همتتلفن های هوشمند یا تبلت برای قراردادن جزئیات الیحه و برای فعال کردن پرداخت از طریق کاربرد بانک داری 

ک و ردن شعب بانکپیدا  سان برای استفاده ازیک برنامه تلفن همراه بومی ساده تر است. به طور مشابه ویژگینشان می دهد که عملکرد یک

تیجه نوبایل و در مستگاه ددستگاه های خود پرداز در یک روش بسیار ساده با اجازه کاربر برای مزیت ویژگی های منطقه جغرافیایی بر روی 

 . (9و8)ستاکاربر در نظر دارد یک تحقیق در مکان فعلی انجام دهد، افزایش داده شده با جلوگیری از ورودی دستی وقتی که 

 

 عملکردهاي جدید در بانکداري تلفن همراه - 3-3
نرم افزارها به طور ویژه برای گوشی های هوشمند و یا تبلت ها طراحی شده اند و راه های جدیدی را برای کنترل امور مالی خود و 

، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا اجرای عملکرد یکسان بر مجموعه بانکداری وب کامپیوتری ممکن است یا خیر، "گسترش"اجازه از مرحله 
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ممکن خواهد شد. دقیق تر اینکه عملکرد های خاص مربوط به خدماتی هستند که می توانند با استفاده از ویژگی های خاص یافت شده در 

ر عملکردها در کامپیوتر ممکن است ولی فقط به دلیل حضور دستگاه های تلفن همراه، راحت است. دستگاه های تلفن پیشنهاد شوند؛ دیگ

می شود: پرداخت های تلفن همراه و مدیریت ذخیره. اگرچه، پرداخت های  دو عملکرد برای ارائه یک مثال مربوط برای هر حالت یافت

شده است. این بیشتر با عدم یک استاندارد در حال ظهور توصیف شده  تصویب سال اخیر پنجموبایل تبدیل به موضوع مورد عالقه طی 

است. در ایالت متحده، خدمات مختلف معرفی شده اند و در حال رقابت هستند که به یک استاندارد بالفعل تبدیل شوند؛ در اتحادیه اروپا، 

ش برای استانداردهای تعریفی، برگزار شده است. به عنوان اولین نفعان تحت هدایت شورای پرداخت اروپا در تالذی مشاوره عمومی در میان 

 . (10)منتشر شده است و با دیگر مستندات همراه است1395نتیجه، یک کاغذ سفید در پرداخت های تلفن همراه در سال 

ست؛ ش یافته اکاه برای پرداخت های تلفن همراه در دیگر بازارها که در آن معرفی آن صورت گرفته، NFCتصویب زود هنگام 

ه و پیام کوتا SIPر بشامل مزیت هایی برای فناوری هایی شبیه به طرح های پرداخت مبتنی  NFCمانند مالزی. با این حال راه حل های 

و ل، از نقطه نظر هر دبرای پرداخت های موبای NFCمی شود. این در حال به کار گیری بانک ها، در پیش روی معرفی راه حل ها بر اساس 

اس دهی بدون تمبتباری و این مرحله، زمانی که کارت های اع ، درایرانیمشتری و بازرگان است. با توجه به پیشنهاد خدمات با بانک های 

د و یک شکل از را پیشتیبانی می کنند، طراحی شده ان NFCدر حال تبدیل شدن به امری عادی هستند و گوشی های هوشمند مجهز به 

ا کدهای بلی می توانند قبال پشتیبانی شده بود، البته هنوز معمول نیست. بازرگانان  ادارات مح QRبر حسب کدهای  پرداخت تلفن همراه

QR شود،  نمایشی بر یک صفحه نمایش که می تواند در یک وضعیت مربوط یا یک کامپیوتر شخصی متصل به یک وب سایت یافت

سانی رامل به روز شاخت که بانکداری موبایل می توانند کد را برای شروع یک فرآیند پرددرخواست پرداخت دهند. کاربران ویژه برنامه های 

 . (11)یک کارت اعتباری یا نقدی مرتبط با نرم افزار می شوند، مرور کنند

ری انکدانامه بردن برکیکی از بانک های تحت نظارت یک برنامه موبایل را برای مدیریت ذخیره به منظور نصب شدن به عالوه منظم 

ندوق ویژه نظم به یک صانکی متلفن همراه، معرفی کرده اند. این برنامه اضافی کاربر را با یک راه ساده برای حرکت مقادیر مالی از حساب ب

دمات، ا خیخرید کاال  اخت یکشخصی ارائه می کند. کاربر می تواند اهدافی را برای تعادل کامل این صندوق و نهایتاً استفاده از آن برای س

د به صورت داز خودسته بندی کند. نتیجه در نظر گرفته شده یک جعبه پول مجازی است که به کاربر اجازه می دهد به پیگیری پس ان

زینه باری دازند. یک گد، بپرروزانه، با جمع آوری پول در صندوق و با دسترسی به برنامه در هر مکانی که به ذخیره های پول خود می پردازن

دل حساب ن افشای تعار، بدودم به منظور پول اضافه برای ذخیره کاربر  برای مثال، بین اعضای خانواده، برای کمک به اهداف یکدیگدیگر مر

 . (12)بانک اصلی یا ارائه توانایی برای استفاده از دیگر صندوق های شخصی، پیشنهاد شده است

ک یآن بر روی  ده سازیکاربرد کامپیوتر در دسترس قرار گیرد و با پیاقابلیت های مشابه می تواند بر یک کاربرد وب یا حتی یک 

سی ، بدون دسترر واقعدنرم افزار تلفن همراه اجازه دسترسی می دهد که قرار است به میزان قابل توجهی برای تصویب آن همکاری کنند. 

ندی نفی بر سودماثیر متپس انداز در پایان روز با یک  در همه جا، یک کاربر می تواند حتی برای چک کردن تعادل دیگری برای جمع آوری

 مورد انتظار نرم افزار، محدود باشد. 

 

 بلوغ نرم افزار تلفن همراه راهکار پيشنهادي ارائه-4
دست آمده تایج بنباره دهد. اگرچه تمرکز اصلی بر بحث درروشی را برای ارزیابی بلوغ خدمات تلفن همراه توضیح می  بخش فوق

مگن وجود هعادالنه  زمانی که یک درجه است، این روش برای پیدا کردن نرم افزاری در دیگر مجموعه بانک ها، تامذکور العه برای مط

تشان یبسته به اهم دارد، داشته باشد، طراحی شده است. به عنوان اولین قدم، یک نمره برای هر عملکرد که در دسترس حداقل دو بانک قرار

ات، خدمفیقی از وعه تلاز زمانی که هدف این است که برای ارزیابی برنامه های تلفن همراه با توجه به یک مجم اختصاص داده شده است.

 :د ازرت انعبا و معیار های اهمیت استفاده شده ظر گرفته نشده است. امتیازهاشده باشند، در ن عملکردها با یک بانک اجرا

رفته اند. گقرار  امتیاز برای عملکرد اهمیت جزئی و همچنین برای ویژگی هایی که به طور ساده در دسترس خدمات امتیاز یک:

 یعنی فقدان چیزی که دلیل یک سختی خواهد بود، نه غیر ممکن بودن دسترسی به یک سرویس خاص؛

 مراه مفید خواهد بود؛امتیاز برای هر عملکردی که اگرچه ضروری نیست، در زمینه تلفن ه امتیاز دو:

 امتیاز برای هر عملکرد مهم که انتظار می رود برای اکثریت پایگاه کاربر مفید باشد؛امتیاز سه: 

 .د شدامتیاز برای هر عملکرد ضروری، فقدان چیزهایی که به عنوان یک نقص جدی در نظر گرفته خواه امتیاز پنج:

ت به سنشان داده شده است. مطالعه ها در موقعیت های خاصی که ممکن ا 2وظایف مورد استفاده برای مطالعه حاضر در جدول 

نمره  تنظیماتی نیازمند باشند، انجام شده است. اگر ممکن بود، دانش استفاده از آمارها می تواند یک مالک اضافی برای نمرات فراهم کند.
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آن کانال در دسترس نیست. کانال ها با یک امتیاز نهایی پایین تر نهایی برای هر کانال مجموع امتیازات مرتبط با هر عملکرد است که روی 

 . (13ت مالی مورد استفاده قرار گیرند)می تواند برای فراهم آوردن راه حل های کامل تر برای دسترسی به خدما

نوان نیست. به ع ممکن الاسبه یک نمره برای کانحباید توجه داشت که هر بانکی هر کانالی را پیشنهاد نمی کند؛ در بعضی حاالت م

ت، هد. در نهایده نمی مثال وقتی که یک بانک دسترسی کانال را تبلیغ می کند ولی هیچ اطالعات دقیقی درباره آن عملکرد های اجرا شد

 یسه ایت مقار طبیعبنمره های کل به سه محدوده به نمایندگی درجات مختلف بلوغ و سرمایه گذاری، تقسیم بندی می شود. برای تاکید 

زدیک ردینالیتی نشتن کاتجزیه و تحلیل، آستانه ها طوری انتخاب می شوند که کالس های نبوغ باال و متوسط تا جایی که ممکن است به دا

لوغ پایین در نظر گرفته بیا حتی بیشتر برای  29تا  8است؛ کالس بلوغ متوسط  4تا  0باشند. این کالس بلوغ باال  شامل نمره هایی بین 

 است. شده
 

 ه شدهفهرست توابع با سهم نمرات داد -2جدول
 

 مثال ها نوع ارزش

 ضروری امتیاز5
ای ر را برت اخیانتقال پول به  یک سیم کارت یا یک کارت اعتباری اضافه کنید وتعادل و معامال

 یک حساب یا کارت بررسی کنید

 را بررسی کنید بانکی پرداخت صورتحساب پستی یاانتقال وجه بین حساب های خود مهم امتیاز3

 ثانویه امتیاز2
زارش گ وضعیت وام مشاهده تاریخ سرمایه گذاریوضعیت سرمایه گذاریمشاهده کل حساب

 کارت ربوده شده در نزدیکترین شعبه نگاه کنید

 اخبار مالی، شاخص های بازار و نرخ ارز را بخوانید جزیی ا امتیاز

 دسترسی به خط پشتیبانی فنیفهرست پیگیری: انتخاب سریع متقاضی پرداخت  راحتی در استفاده امتیاز 1

 

 
 نمودار وضعيت -2شکل

 

لعه ر بانکی در این مطانشان داده شده اند. قابل ذکر است که سیستم عامل اپل با ه 2نتایج گروه بندی با سیستم عملکرد در شکل 

انک ها بیک سوم از  ا حدودپشتیبانی شده است و اندروید با تمام آنها به غیر از یکی پشتیبانی می شود. پشتیبانی از گوشی های ویندوز ب

امل عر دو سیستم دانک ها در حالی که، پشتیبانی بلک بری اصال رایج نیست و هیچ وقت نمره هایی در مقیاس باال ندارد. بارائه می شود، 

ر ک هایی که هست؛ باناکه تقریبا با همان درجه عالقه مندی روبرو  (گوشی های هوشمند آیفون و اندروید)اصلی سرمایه گذاری می کنند 

م ی برای سیستار اصلمی کند امتیازهای یکسانی در این دو سیستم عامل دارند. به عنوان منطقه کسب و ک دو سیستم عامل را پشتیبانی

رنامه های د که بکننده به سمت راه حل های سازمانی یکپارچه، انتظار می رو _عامل بلک بری به تدریج از گوشی های هوشمند مصرف

 ده باشد. بهشاصلی  نده برای انجام جریان اصلی در این سیستم عامل وارد جریانبانکداری در نظر گرفته شده برای استفاده مصرف کن

  عبارت دیگر، گوشی های ویندوز یک پتانسیل برای پشتیبانی توسط یک تعداد بیشتری از بانک ها در آینده دارند.
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ا بانی نشده رملی پشتیعیان سیستم های و همچنین برای ارائه خدمات برای مشتر می شودهر بانکی پیشنهاد  برایموبایل  نرم افزار

وبایل مر کانال وب دز باال فقط یک بانک تحت آزمون یک امتیا راه اندازی می کند. قابلیت ممکن نیست در تعادل با برنامه های بومی باشد؛

ستگاه دویژگی های  برای ترسی هابدست می آورد. نوآوری های آینده می تواند برای اجرای برنامه های بومی مورد انتظار باشد، چنانکه دس

بندی بازار  تر از تقسیمه باالگری کند و در امکان پشتیبانی ناقص، یک درج اید برای مرورگر کاربردی میانجیبر یک برنامه کاربردی موبایل ب

 و هزینه های توسعه باالتر نتیجه گیری شود.
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 نتيجه گيري
 ای مختلف ازحدوده همسترسی متفاوت هستند، پیشنهاد شده اند. که طبق نقاط ددر بانکداری موبایل آنالین، خدمات در راه هایی 

غ مقایسه بلو دسترسی و یک روش برای گزارشاین طریق تلفن همراه ارائه شده است. بهینه ساز رابط کاربر برای خدمات اضافی منحصرا از 

ه شامل یک ی دهد کمنشان  توسط بانک مرکزی در مطالعه موردیارائه می کند و روشی را  را ارتباطی و تکامل پیشنهاد از طریق کانال

ی وب ل برنامه هاای موبایهموسسات مالی ایران درشهر شیراز می باشد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که برنامه  و تعداد از بانک ها

گیزه راه باعث انلفن همقابلیت های دستگاه های ت تلفن همراه تا جایی که سیستم عامل مورد نظر است، پیشی گرفته اند.این امکان برای

به  بیشتر برای د. انگیزهبرنامه های موبایل، در مقایسه با سیستم عامل وب موبایل می شو  برای مقدار بیشتری از سرمایه گذاری ها در 

بایل و ازاریابی مورتقای باهدافی مانند ادست آوردن اطالعات ممکن از دستگاه های موبایل وجود دارد و از تجزیه و تحلیل اطالعات برای 

ش امه ها گستریل و برنسیستم های پیشنهاد دهنده، سود می برند. بنابراین  به نظر می رسد برای فضای خالی بین وب موبا استفاده از 

 بیشتری وجود دارد.
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