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 ATM Arayüz Yönetim ve Geliştirme sistemi; 
Cybersoft – Gyte işbirliği ile Sanayi Bakanlığı 
destekli bir san-tez projesidir. 
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 Servis sektöründe artan maliyetler sonucu kendi 
kendine hizmet alınabilen terminallerin kullanımı 
artmıştır. 

 

 ATM sistemlerinde verilen servislerin özellikleri 
sürekli gelişmesine rağmen arayüzler sabit 
kalmaktadır. 

 

 ATM üreticisi firmaların oluşturdukları standartlar 
(NDC) dahilinde, servislerdeki sayı ve karmaşıklık 
artışı yönetimi ve geliştirmeyi zorlaştırmaktadır. 



 ATM sistemlerindeki artan servis ihtiyacı 

 

 Sağlatılan servislerdeki karmaşık yapıyı geliştirme ve 
yönetme zorluğu 

 

 Arayüzlerin geliştirilmesindeki tasarım ve test zorlukları 

 

 Kullanıcı çeşitliğinden doğa kullanıcı dostu arayüz geliştirme 
zorunluluğu 

 

 ATM yazılımı geliştiricileri ile banka operasyon merkezi 
çalışanları arasındaki koordinasyon zorluğu 



 ATM yazılımı geliştiricileri ve banka operasyon 
merkezi çalışanları için; 

 

◦ Arayüzleri tasarlayabilecekleri, 
 

◦ Durum kontrollerini yönetebilecekleri, 
 

◦ Senaryo analizi yapabilecekleri, 
 

◦ Arayüzü veya senaryo adımlarını test edebilecekleri 
 

NDC standartlarına uygun bir sistem ortaya 
çıkarmaktır. 





 Operasyon yöneticisinin üzerinde ekran tasarımını "sürükle 
bırak" yöntemi ile yapabildiği ekrandır. 
 

 Ekranlar NDC standartlarına göre 32x16’lık ekran üzerinde 
Yazı, Resim, Parametre, Veri Girişi nesneleri kapsar. 
 

 Operasyon yöneticisi yazılım karmaşasından uzaklaşarak 
arayüzleri gerçek boyutları ile tasarlar. 
 

 Ekrandaki değişikliklerin anında görülmesi ile arayüzlerin 
ATM üzerinde test etme zorluğu ortadan kalkar. 
 

 Ekranlar NDC standartlarındaki ekran formatına 
dönüştürülür. 



Arayüz Tasarımı Ekran Görüntüsü 



 Yazılım geliştiricinin ATM senaryolarında kullanacağı NDC 
standartlarında yer alan durumların(state) tasarlanabildiği 
ekrandır. 
 

 ATM senaryolarında yer alan bir çok durumun, bir birini takip 
eden bir yapıda olması senaryonun adımlarını takip etmeyi 
zorlaştırmaktadır. 
 

 NDC standartlarında yer alan A’dan Z’ye (Örn: A-Kart okuma 
durumu) tüm durumların tek bir ekrandan tasarlanması, her 
hangi bir değişikliğin kolayca sisteme yansıtılabilmesini 
sağlamıştır. 
 

 Durumlar NDC standartlarındaki "state" formatı halinde veri 
tabanına kaydedilmektedir. 



Durum Tasarımı Ekran Görüntüsü 



 Yazılım geliştiricisinin üzerinde çıktı tasarımını "sürükle 
bırak" yöntemi ile yapabildiği ekrandır. 
 

 NDC standartlarında ATM’lerde kullanılan çıktılar "jurnal" 
ve "makbuz" olmak üzere iki tiptir. 
 

 Çıktılar NDC standartlarına göre 40x24’lük bir çıktı 
matrisi üzerinde Yazı ve Parametre nesneleri kapsar. 
 

 Çıktı tasarımının ekranda görülerek oluşturulması 
gereksiz kağıt israfını ve test zorluğunu ortadan 
kaldırır. 
 

 Çıktılar NDC standartlarındaki çıktı formatına 
dönüştürülür. 
 



Çıktı Tasarımı Ekran Görüntüsü 



 ATM’lerin üzerinde çalışan tüm servisler, ATM’in server 
ile yaptığı bir takım mesaj (transaction) trafiği sayesinde 
gerçekleşir. (NDC mesaj standartlarına göre) 
 

                       Transaction Request   ->  
                              <-   Transaction Reply 
                                 Solicited Status   -> 
                             = Oluşan Dinamik Data 

 
 Yazılım geliştiricinin oluşan dinamik datayı test etme 

zorluğu ortadan kalmış olur. Mesaj trafiği adım adım 
ilerletilerek de test detaylandırılabilir. 
 

 Yapılan testler kayıt edilebilir ve farklı zamanlarda 
yeniden test edilebilmesi sağlanır. 



Hareket Testi Ekran Görüntüsü 



 .Net Framework C# programlama dili 

 

 Dev Express Arayüz aracı 

 

 Ms SQL Veritabanı ve Entity Framework 



 ATM cihazlarının arayüzlerinin geliştirilmesindeki 
problemlere çözüm getirmiştir. 
 

 Yazılım geliştiriciler ve operasyon merkezi çalışanları 
arasında koordinasyon sağlayarak aynı ortam üzerinden 
çalışmaları sağlanmıştır. 
 

 Durumların kontrolü, geliştirmesi ve yönetilmesi 
kolaylaşmış, state karmaşıklığı giderilmiştir. 
 

 Hareket trafiğinin simülasyonu sağlanarak mesaj 
hareketlerine tasarım kolaylığı getirilmiştir. 
 

 Test ortamı (her seferinde ATM’e gitme) kolaylaşmış büyük 
test zamanı getirisi sağlamıştır. 



 Simülatör tabanlı ATM arayüz yönetim ve 
geliştirme sistemi; 
 

◦ Senaryoların durumlar (state) ile entegrasyonunun 
yapılması ile senaryo tasarımının da 
gerçekleştirilebilmesi,  
 

◦ Ekranların tamamen bir ATM gibi davranmasının 
sağlatılması 

 

   çalışmaları ile tamamen bir ATM Simülatör’ü       
olma yolunda devam etmektedir. 



Sorularınız? 
orhan.sen@cs.com.tr 


