


 

 هزکشیهذیزکل فٌبٍری اعالػبت ببًک 
 هزکشیهذیز ادارُ ًظبم ّبی پزداخت ببًک 

 

هذیز پزٍصُ سپبم در ضزکت خذهبت اًفَرهبتیک 
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 (ًبصز حکیوی)؟ سپبم چیست١.

 (ًبصز حکیوی) ابؼبد سیزسبختی پیبم رسبًی٢.

 (ًبصز حکیوی)خذهبت قببل ارائِ بز رٍی سپبم ٣.

 (دکتز هحسي رستوی)سپبم هؼوبری ۴.

 (دکتز هحسي رستوی)ًحَُ تقسین کبر بیي ببًک ّب ٍ اپزاتَرّب ۵.
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فصل اٍل  سپام چیست؟ 
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بلیهلکتزًٍیکی ایبم رسبًی پبهبًِ س 

(System for Electronic Payments Messaging)  
 

ِتبریخچ 
 

هسیز خذهت 
(Enterprise Service Bus)  
 

ارسی  سپبم 
 
جبیگشیي سَئیفت داخلی 

 
بِ سَئیفت جْبًی اتصبل  لیت  ب  قب

 
بِ سبیز ضبکِ ّبی هبلی اتصبل  لیت  ب ٍ )  قب ٌذ بَرس  ً (هب . . . 
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ضکل گیزی تفکز 
ُهزحلِ پزٍص 
هزحلِ ػولیبتی 

 بًکی ػول هی ب بیي  ارسی  پیبم  ّبی  تقبل  ً ا ًقل ٍ  بِ ػٌَاى بستز هغوئي  بًکی کِ  ب بیي  لکتزًٍیکی  ا یک سبهبًِ هتوزکش 
 .کٌذ

بِ ضبکِ سَئیفت جْبًی  تطببِ سیبد 
استبًذاردّبی سَئیفت ب  ب  تغببق کبهل 
ُایي کبرگب  هحَر اصلی 
 

پیبم ّبی ارسی  ضبّزاُ َّضوٌذ هببدالت 
 بِ ػٌَاى یک ئِ کٌذ ESBسپبم  ارا بًکی  ب بِ ضبکِ  تَاًست سزٍیس ّبی گًَبگًَی را   خَاّذ 
اس سزٍیس ّبی هسیز خذهت است ارسی یکی   سپبم 
 

ػولکزد کبهال هطببِ سَئیفت جْبًی 
استبًذارد سَئیفت پیبم ّبی   پزداسش کبهل 
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Enterprise Service Bus 
 

Message Broker / Message Queuing 

ٍسارت    گوزک ببًکْب ببًک هزکشی
 ببسرگبًی

NIBN 

XMLX XMLA XMLB XMLC XMLD XMLE 



 ِارائِ توبم سزٍیس ّبی سَئیفت ٍ اتصبل بSWIFTNet 
FIN, RMA, InterAct, FileAct… 
 

  بِ دلیل ًَع هؼوبری خبظ هبصٍالر، قببلیت هتصل ضذى بِ ضبکِ ّبی
 ...(هبًٌذ بَرس ٍ . )گًَبگَى هبلی را دارا خَاّذ بَد
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فصل دٍم  ابعاد زیرساختی پیام رساًی 
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ِبْزُ گیزی اس آخزیي تکٌَلَصی ّبی ضبک 
بْزُ گیزی اس آخزیي هکبًیشم ّبی اهٌیتی 
اتصبل توبم ببًک ّبی کطَر 
 اهکبى اتصبل ضؼب خبرجی ببًک ّبی کطَر ٍ ببًک ّبی خبرجی هبیل

 بِ ّوکبری بب سیستن ببًکی کطَر

 ِضبکNIBN 

تبهیي الیِ ّبی اهٌیتی در عزاحی الیِ ّبی هختلف سیستن 
هٌغق عزاحی 

رػبیت اصَل اهٌیتی در ًزم افشار، سخت افشار، اًتقبل 
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بشرگتزیي اهتیبس سیستن 
سَْلت در ػولیبت پطتیببًی ٍ ًگْذاری 
َسزػت ببال در اًتقبل پیبم بیي سبسهبى ّبی ػض 
سَْلت ٍ سزػت تَسیغ خذهبت جذیذ 
ارتقب ابشارّبی ًظبرتی 
کوک در استبًذاردسبسی 
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در حبل حبضز توبم ببًک ّبی کطَر هتصل ّستٌذ 
ضؼب خبرجی ببًک ّبی ایزاًی در حبل اتصبل ّستٌذ 
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فصل سَم   خدهات قابل ارائِ بر رٍی سپام 
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Browser 

Browser 

Browser 

Browser  ًحَُ عولکرد سپام ارزی بِ عٌَاى
 جایگسیي سَئیفت

Bank 1 
Proxy 

BANK1 

BOA 
Bank 2 

Proxy 

BANK2 

BOA 

 سپام
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CUG چیست؟ 
Closed User Group 
ببًک ّب بِ ػٌَاى ػضَ سپبم تؼزیف هی ضًَذ 
اػضب آساداًِ بِ یکذیگز پیبم ارسبل هی کٌٌذ 
  ِاػضب هی تَاًٌذ هطتزیبى پز تزاکٌص خَد را بِ ػٌَاى سیزهجوَػِ ب

 ببًک هزکشی هؼزفی کٌٌذ
 سیز هجوَػِ ّبی آى، ( ببًک)بِ داهٌِ ػضَ ارضذ ٍCUG هی گَیٌذ. 
 
 درMA-CUG  ارتببط ( ببًک هزبَعِ)سیز هجوَػِ ّب فقظ بِ ػضَ ارضذ

 دارًذ

 درMA-CUG ّز ببًک هی تَاًذ چٌذ سیز هجوَػِ داضتِ ببضذ. 
 درMA-CUG  ّز سیزهجوَػِ هی تَاًذ ػضَ چٌذCUG ببضذ. 
Member-Administered CUG 
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MA-CUG BANK A CUG 

BANK B CUG 

BANK C CUG 

18 



فصل چْارم  هعواری سپام 
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هٌیتی ا استبًذاردّبی  بز   هٌغبق 

 
 هٌغق ٍاحذًْبدی(OU Based Logic) 

 
 یی  (Object Orientation)ضی گزا

 
 ًْبد  (Service Based Operation)ػولیبت سزٍیس 

 
 تزاکٌص هٌذی(Transactional Based) 

 
یتَسؼِ پذیز (Extendibility) 

 
 گستزش پذیزی(Expandability) 

 
 هحیظ ّبی کبربزیWeb Based 
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دستزسی ٍ حیغِ اختیبرات 
اهٌیت در ػولیبت هذیزیت کبربزاى 
اهٌیت در ایجبد ٍ هذیزیت پیبم 
اهٌیت در دریبفت ٍ هذیزیت پیبم 
اهٌیت در گشارضبت 
 

OU: Organizational Unit 
هٌغق توبم تٌظیوبت سیستن ٍ کبربز 
ایشٍلِ سبسی کبهل توبم تٌظیوبت ٍ پیبم ّب 
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 ٍ اتصال باًک ّا بِ سپام ارزی OUهفَْم 
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Bank D 

 سپبم ارسی

Finite 

State 

Machine 

(FSM) 

Bank A 

Bank B 

Bank C 



 سیستنضبهل توبم تٌظیوبت 
 

 سزٍیس ّبی اصلی استبًذارد ٍ قذرتوٌذ(FIN, FSM, FMT…) 
 ِسزٍیس ّبی فزػی پیطزفت(Event Handling, Monitoring…) 
 

اػوبل تٌظیوبت 
 پیبهزسبًیػولیبت 
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 افشٍدىOU جذیذ 
 هؼوبری هتٌَع (Multi Instance ) 
 

 کبًبل ّبی هتؼذد استبًذارد بزای گستزش قببلیت ّب بب افشٍدىAdd-on  ّبی
 استبًذارد

 ِقببلیت اتصبل بMQفبیل سیستن، ایویل، پزیٌتز، اس ام اس ،... 

 

 تْیِ ٍ ارسبل پیبم(MER) 
هذیزیت رٍابظ کبرگشاری (RMA) 
ِگشارش گیزی پیطزفت 
 هذیزیت کبربزاى اس عزیقSEPAM Secure Channel (SSC) 
پَرتبل سپبم 
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م ب سپ ل  ب ت ر َ  پ
(  ِ ب ی  س ز ست د کبى  ه ا

  ، م ب ی پ  ِ ْی ت وت  س ق
ظ   ب ا ٍ ر وت  س ق

ز   ی غی ت  ، ى ا ر ا ش گ ر کب
ش   زک ه  ، ر َ ػب  ِ و کل

  ، د َ ل ً ا د
Knowledge 

Base  ِ ً خب ب ب ت ک  ،
  ، م ب سپ ات  ذ ٌ ست ه

م ب سپ ر  ب خب (ا . . . 
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  ِ و کل د  ٍ ر ٍ  ِ ح ف ص
ی   ز ب ر کب م  ب ً  ٍ ر  َ ػب

( ِ خ س ً1) 
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  ِ و کل ز  ی غی ت  ِ ح ف ص
ر د ر  َ  ػب

Secure Channel 
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فصل پٌجن  

ًحَُ تقسین کار بیي باًک ّا ٍ 
 اپراتَرّا
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ّز سبسهبى بِ هحیظ هخصَظ بِ خَد دستزسی دارد 
 
 دستزسی ّز اپزاتَر در هحیظ ّبی هخصَظ بِ اٍ، بِ اػوبل اس

 پیص تؼییي ضذُ هحذٍد است
 
اًَاع صف ّبی پیبم 
 
 پیبمکبربز ّبی تْیِ ٍ ارسبل اًَاع 
 
Flow ارسبل پیبم 
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 هحیظ هجشای ّز ببًک تَسظOU ایجبد هی ضَد 
 بیيOU ّب ّیچ راُ ارتببعی هستقین ٍجَد ًذارد 
سزٍیس ارسبل ٍ دریبفت پیبم: تٌْب ًقغِ ارتببط 
 

فقظ پیبم ّبی هزبَط بِ ضؼبِ خَد 
 فقظ آى دستِ اس پیبم ّب(MT) ُکِ بِ کبربز اجبسُ دادُ ضذ 
ُفقظ ػولیبت هزبَط بِ پیبم ّب کِ بِ کبربز اجبسُ دادُ ضذ 
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 ِصف ایجبد ٍ صف ّبی ٍابست( هبًٌذTemplate  ٍDraft) 
 ِصف تصحیح ٍ صف ّبی ٍابست( هبًٌذDraft) 
 صف تصذیق(Verify, Retype) 
صف تبییذ (Authorize) 
 صفAcknowledgement ّب 
ُصف پیبم ّبی ٍارد 
 صف پیبم ّبیNAK ُضذ. 
 

 (در اسالیذ بؼذی، ایي صف ّب را بب ًبم ٍاقؼی آى ّب هطبّذُ هی کٌین)
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.  صف ایجاد پیام، کاربر ایجاد کٌٌدُ پیام بِ ایي صف دسترسی دارد
Template ّن صف هرتبط بِ ایي صف است. 

فیلد هبلغ،   3در ایي صف، هعوَال . صف تصدیق پیام، کاربر تصدیق کٌٌدُ پیام بِ ایي صف دسترسی دارد
 .ّن هی شٌاسٌد Verifyایي صف را گاّی با ًام . تاریخ ٍ ًَع ارز هجددا ٍارد هی شًَد

هی تَاى بیش از یک صف تایید در سیستن . صف تایید پیام، کاربر تایید کٌٌدُ پیام بِ ایي صف دسترسی دارد
 .پیام پس از آخریي تایید ارسال هی شَد. داشت، تا پیام بیش از یک بار تایید شَد

ّرگاُ پیام در ّر یک از هراحل باال . صف تصحیح پیام، کاربر ایجاد کٌٌدُ پیام بِ ایي صف دسترسی دارد
 .هشکل داشت، بِ ایي صف بازگرداًدُ هی شَد تا کاربر ایجاد کٌٌدُ پیام را اصالح کٌد

ٍقتی تایید ارسال یک پیام بِ فرستٌدُ باز هی گردد . یکی از صف ّایی است کِ بِ جای پریٌتر عول هی کٌد
 .در داخل ایي صف قابل هشاّدُ است

ٍقتی پیام ٍاردُ بِ گیرًدُ هی رسد، گیرًدُ هی  . یکی از صف ّایی است کِ بِ جای پریٌتر عول هی کٌد
 .تَاًد پیام را در داخل ایي صف هشاّدُ کٌد

ٍقتی عدم تایید . یکی از صف ّای بِ خصَص سیستن است کِ عالٍُ بر ایٌکِ بِ جای پریٌتر عول هی کٌد
 .در داخل ایي صف قابل هشاّدُ ٍ تصحیح است( پیام هشکل دار)ارسال یک پیام بِ فرستٌدُ باز هی گردد 
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fix 

Accept Submit 
Accept 

Algorithmic Decision Human Decision Edit queue MQ queues Other MER  queues 



 ُایجبد کٌٌذ( هزحلِ ایجبد یبCreate) 
 ُتصذیق کٌٌذ( هزحلِ تصذیق یبVerify  یبRetype) 
 ُتبییذ کٌٌذ( هزحلِ تبییذ یبAuthorize) 
 (اختیبری، بب تَجِ بِ سیبست ّز ببًک)تبییذ کٌٌذُ دٍم 
 کبربز ارضذ(Message Admin) – Head Quarter 

 کبربز ارضذTemplate  ّب(Template Admin)  - HQ/Regional Office 

 کبربز اٍلیِ رٍابظ کبرگشاری(RMA Operator) 

 کبربز ارضذ رٍابظ کبرگشاری(RMA Admin) 
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