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  مقدمه
هاي اصلی  بکارگیري کانال ارتباطی اینترنت، یکی از نیازمندي

بانک ها به منظور گسترش خدمات بانکداري الکترونیکی 
 هاي حساسی نین سیستمامنیت رکن اساسی یک چ. باشد می
مهاجمین ممکن است بتوانند با سوء استفاده از یک یا . است

پذیري موجود در برنامه مبتنی بر وب و یا  چند آسیب
کارگزار وب، سیستم عامل، پایگاه (هاي مرتبط با آن  سیستم
حمالت امنیتی متنوعی را طراحی و بر ضد ) ها، فایروال داده

ن شناسایی و مقابله با حمالت امنیتی بنابرای. کنند سیستم اجرا 
در سطوح مختلف و از جمله در برنامه کاربردي (مختلف 

هاي رایج  پذیري و همچنین رفع آسیب) بانکداري اینترنتی
هاي اساسی به هنگام  هاي مورد استفاده یکی از نیازمندي سیستم 

  .رسانی است سازي این کانال خدمت طراحی و پیاده
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      بانکداري اینترنتی سیستم ویژگیهاي

 افزاري،نرم ي رانحصاداراي ویژگیهاي نتی بانکداري اینتر سیستم 
  .امنیتی به شرح ذیل می باشد و عملیاتی، کاربردي معماري،
 يي نرم افزارویژگیها

با  :افزاريسخت  در محیط هاي مختلف نرم افزاري و قابلیت اجرا 
پیاده سازي توجه به تفاوت سکوهاي سخت افزاري و نرم افزاري، 

، قابلیت فوق را فراهم می جاوا در محیط بانکداري اینترنتی  سیستم
این سیستم در حال حاضر در محیط عملیاتی تحت سخت   .نماید
و  PC  بوده و  تحت  Z/OSو سیستم عامل  Mainframe افزار

به صورت کامل تست  Windowsو  Linuxهاي  سیستم عامل
  .شده است

داراي استاندارد باز بانکداري اینترنتی  سیستم: باز استانداردرعایت  
با انتخاب سکوي نرم افزاري جاوا فراهم  ویژگیاین  که میباشد

 جدید ترین  اي از مجموعه ویژگی،استناد به این  با .شده است
دهاي استاندار کهCommercialو   Open Sourceمولفه هاي 

  .به کار گرفته شده اندمورد نظر را رعایت می کنند 
از  بانکداري اینترنتی  سیستم پیکربندي :آسانپیکربندي  قابلیت 

کاربري گرافیکی  هاي واسطو  XMLپیکربندي  هايطریق فایل 
بدون تغییر در کد برنامه در تقریباً اي که  گونه به میسر می باشد

  .شدباحالتهاي مختلف قابل اجرا می 
عالوه بر این بانکداري اینترنتی  سیستم : حمل پذیري باال  قابلیت 

 Applicationکه قابلیت اجراي مستقل را دارا می باشد در 

Server  هاي مبتنی برJ2EE 5.0   نظیر آخرین نسخهIBM 

Websphere 7.0 اجرا میشود.  
بانکداري  سیستم ذخیره سازي در مکانیزم :از پایگاه دادهاستقالل  •

طراحی و پیاده سازي شده و به همین دلیل قابلیت  مستقل ،اینترنتی
انواع پایگاه داده هاي موجود را  ازذخیره سازي و بازیابی اطالعات 

بانک اطالعاتی می تواند یکی از سیستمهاي مدیریت این . دارد
یا  Oracle و  IBM DB2نظیر انکهاي اطالعاتی معتبر جهانی ب

 .باشد   Mysqlنظیر سیستمهاي متن باز 

تکل وپردر حال حاضر : تکل هاي ارتباطی مختلفوپشتیبانی از پر •
جهت ارتباط با سیستم هاي متمرکز استفاده می شود   JMSارتباطی

 .می گردد Loose Couplingکه منجر به  
با الگو گرفتن از استاندارد  :پشتیبانی از فرمت پیام هاي مختلف •

ي هاکسب و کاربه توجه ویژه   و IFX  ،ISO 8583هاي معتبر 
،   Java Objectفرمت پیام ها بصورت  بانکی ایران 

Proprietary XML سفارشی سازي و تولید شده اند. 
،   IEهاي معمول کاربران ایرانی اعم از  Browserپشتیبانی از  •

Mozilla Firefox  وOpera. 
 ویژگیهاي معماري

 یک معماريي اینترنتی بانکدار سیستم معماري :الیهي چند معمار •
  .  مستقل می باشد اي الیهند چ

مبتنی بر بانکداري اینترنتی  سیستم طراحی :گرای شی طراح •
می  شی گرا و با رعایت بهترین الگو هاي تولید طراحیروشهاي 

   .باشد
معماري  نوعنرم افزاري، طراحی و  تکنولوژي :پذیر مقیاسي معمار •

قابلیت مقیاس پذیري را به   ،یستمساین استفاده شده در پیاده سازي 
 .استافزوده این سیستم 

با توجه به طیف وسیع کاربران : و جذاب  منعطف واسط کاربري •
این سیستم به کاربران  سیستم بانکداري اینترنتی ضرورت دارد

جهت نیل به . دنسادگی قادر به انجام خدمات مورد نظر خود باش
 : اند زیر پیاده شدهاین منظور قابلیت هاي 

 Usabilityتوجه ویژه به  •
 Look and Feelتوجه ویژه به  •
 در طراحی و پیروي از استاندارد یوستگیپ و یکپارچکی حفظ •
  جهت سهولت کاربري Ajaxاستفاده از تکنولوژي  •
 استفاده از سه نوع راهنما  •
  و باز خورد به موقع و مناسب ی پبام ده •

شمسی و هاي ویژه نظیر تقویم  componentاستفاده از  •
      میالدي ، صفحه کلید چند زبانه

 کاربردي ویژگیهاي

 :ارائه خدمات بانکی زیر •
  ست حسابهافهر •
  مانده حساب •
  صورتحساب  •
  انتقال وجه •
 انتقال وجه هاي دوره اي •
 پرداخت قبض  •
 پرداخت حق بیمه کارفرمایان •
 مشاهده چک •
 دستور پرداخت چک •
 ا امکان مشاهده آخرین ورود موفق به سایر کانال ه •
 عبور  تغییر رمزامکان  •
 امکان پیگیري تراکنش هاي مالی توسط مشتري •
یر غ و  تمام تراکنش هاي مالی :ثبت تراکنش و مانیتورینگ •

 .پیگیري و آمارگیري می باشند قابلثبت شده و  سیستممالی در 
  توسط مدیر سیستمنشهاامکان گزارش گیري و پیگیري  از تراک •

  عملیاتی ویژگیهاي

  UTF8ی از پشتیبان •
فارسی و حداقل  ،نچندزبانه بود قابلیت(زبانها انواع پشتیبانی •

   )انگلیسی
 ویژگیهاي امنیتی

نیازمندیهاي بسیار مهم درانتقال وجوه الکترونیکی  از یکی •
تراکنش ها و ارتباطات  امنیتاطمینان از  ،)تراکنش هاي مالی(

ابلیت ق بانکداري اینترنتی در سیستم . بین اجزاي مختلف است
با در نظر گرفتن آخرین تهدیدات امنیتی سطح باالیی  امنیتیهاي 

موسسات مالی و  ،تعبیه گردیده است که اطمینان خاطر بانک ها
جهت حفظ محرمانگی از ارائه ( را فراهم می آورد مشتریان

  .)جزئیات بیشتر خودداري می شود


