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بانکداری با  صفر  و  یک
سـال 1351 روزنامه ها تصویری از نخسـتین باجه اتوماتیک پرداخت پول 
منتشـر کردند. در آن تبلیغ، شـعار »در 10 ثانیه پول پرداخت کنید!« به 
چشـم می خورد. این اتفاق بزرگ را شـاید بتوان نخسـتین جرقه بانکداری 
الکترونیک در ایران دانست. سال ها بعد، در دهه 70 شمسی، تبلیغات یکی 
از بانک های کشـور که در آن فردی سـوار بر خودروی شـخصی بدون آنکه 
از ماشـین پیاده شـود، تمام عملیات بانکی اعم از دریافت و واریز وجه را به 
صورت کاماًل خودکار انجام می داد، بار دیگر خدمات بانکداری الکترونیک 

در کشور را سر زبان ها انداخت.
از آن زمان  چند دهه گذشته و صنعت بانکداری الکترونیک در ایران و جهان 
دستخوش تحوالت شگرفی شده است، اما بد نیست به تاریخچه بانکداری 
الکترونیک در جهان و خدماتی که این سرویس پرسود به شهروندان ارائه 

می کند، نگاهی گذرا داشته باشیم. 
تاریخچه پرداخت الکترونیک در جهان به سال 1۹1۸ میالدی برمی گردد؛ 
هنگامـی کـه بانک های فدرال رزرو آمریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف 
می پرداختند. با گسترش اینترنت و اقبال تجار و بانک ها برای استفاده از آن 
برای دادوستد، بانک ها در سال 1۹۹۴ شروع به کاوش در اینترنت کردند تا 
به عنوان یک سیسـتم تحویلداری پیشـنهادی برای محصوالت و خدمات، 
از بانکداری اینترنتی استفاده کنند. این نوع بانک برای هر تراکنش، قیمت 
کمتری نسبت به بانک های شعبه دار پیشنهاد کرد. همچنین به دسترسی 

بازارهای جهانی و آسایش بیشتر مشتریان توجه بیشتری نشان داد.
تا ژانویه 1۹۹5 فقط ۲۴ بانک روی شبکه اینترنت وجود داشت اما به فاصله 

یک سال،  ۸00 بانک به این تعداد افزوده شد.

g بانکداری الکترونیک چیست؟ 
بانکـداری الکترونیـک درواقع محصولی اسـت که نظـام بانکداری با هدف 
بانکـداری آنالیـن طراحـی کـرده و به کاربـران این امـکان را می دهد تا به 
سهولت و در امنیت کافی، از هر جا بتوانند به حساب بانکی خود دسترسی 
داشته یا عملیات بانکی انجام دهند. بانکداری الکترونیک در حقیقت یک 
سرویس الکترونیک سریع، امن، کاربردی و آسان است که امکان استفاده 
از خدمـات بانکـی را در ۲۴ سـاعت شـبانه روز و تمام روزهـای هفته فراهم 
مـی آورد. بـا کمـک این سـرویس، نه تنهـا در وقت کاربر بـرای رفتن از این 
شـعبه به آن شـعبه صرفه جویی می شـود، بلکه امکانات متنوعی نیز برای 

کاربر فراهم می شود. 
بانکداری الکترونیک به دو شـیوه اصلی انجام می شـود؛ در شـیوه نخسـت 
بانک های سـنتی موجود که شـعب و دفاتر مختلفی در سـطح شهر دارند، 
از طریق زیرسـاخت هایی مانند اینترنت و تلفن همراه، به ارائه خدمات به 
مشـتریان خود می پردازند که تقریباً تمام بانک های فعال در کشـور نیز از 
این دسـته محسـوب می شوند. در روش دوم، عالوه بر بانک های سنتی   که 
هم شـعب فیزیکی و هم حضور آنالین دارند   چندین بانک الکترونیک نیز 
وجـود دارد کـه حضـور آنهـا فقط در اینترنت اسـت و هیچ شـعبه فیزیکی 
ندارند. به عنوان مثال، بانک تمام دیجیتال Ally در آمریکا، در سال ۲00۸ 
میـالدی تنهـا نمونـه در نوع خـود بود اما از آن زمان بـه بعد چندین بازیگر 
 Monzo، بـزرگ دیگـر پا به عرصه گذاشـتند که از جمله آنهـا می توان به
Times New Roman، N26 و  Fidor در اروپا اشـاره کرد. بانک های 
دیجیتـال »دیجی بانـک« هند و B1NK قزاقسـتان نیز نمونه های موفق و 

گزارش
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پیشـروی آسـیایی در صنعت بانکداری الکترونیک بوده انـد. این بانک ها، 
در رقابت با بانک های سـنتی توانسـته اند از مزایای مهمی نظیر اسـتقالل 
از محدودیت هـای تاریخـی پیـش روی تکنولـوژی و هزینه های مرتبط با 
شـعب بانکی فیزیکی اسـتفاده کنند. در بسـیاری از کشورها، قوانین مالی 
نیـز بـه رونـق بانکـداری الکترونیک کمک کرده اسـت. در اروپـا به زودی 
بانک های تمام دیجیتال، دسترسـی مشـتریان به اطالعات بانکی را کاماًل 

برقرار می کند.
عالوه  بر این، بازیگران جدید این عرصه، همیشـه سـعی می کنند بهترین 
خدمات و پیشنهادات را با هزینه کمتر به مشتریان خود عرضه کنند؛ این 
بانک ها خدمات خالقانه ای که به راحتی نیازهای مشتری را رفع می کند، 
ارائـه می کننـد. با این حال، نباید از چالش هایی که بانک های دیجیتال در 
قالب کسب سهم بیشتر مشتری، با آن مواجه هستند، به سادگی عبور کرد. 
صنعت نظام بانکداری امروز به سـرعت در حال تغییر اسـت و بزرگ ترین 
تغییـر جـدی در آن، کـوچ به بانک های کاماًل دیجیتال بوده و نسـل جدید 
به خصوص بیش از سایر نسل ها، به سمت استفاده از خدمات آنالین بانکی 
حرکت کرده اند. این تغییر سبک و حرکت به سمت بانکداری الکترونیک، 
به شـیوه های مختلف مشـاهده می شود. قدرت های اصلی و قدیمی بانکی 
در آمریـکا نظیـر Bank of America، جی پی مورگان چیس، ول فارگو 
و سـایر نام های بزرگ، مدت هاست اپلیکیشن های موبایلی خود را منتشر 
و در معرض استفاده عموم قرار داده اند تا کاربران تمام عملیات بانکی خود 
را از طریق تلفن های هوشـمند انجام دهند. برخی اسـتارت آپ ها نیز پا را 
فراتر گذاشـته و با ایجاد بانک های کاماًل دیجیتال، نیاز به حضور در شـعب 

بانکی را به کلی از میان برداشته اند.

g     شاخه های مختلف بانکداری الکترونیک
بانکداری اینترنتی

بانکداری مبتنی بر تلفن همراه و فناوری های مرتبط با آن
بانکداری تلفنی

بانکداری مبتنی بر نمابر
بانکداری مبتنی بر دستگاه های خودپرداز

بانکداری مبتنی بر پایانه های فروش
بانکداری مبتنی بر شعبه های الکترونیکی

بانکداری مبتنی بر دستگاه های کارت خوان

g  فین تک ها؛ اهرم فشار
بانک های سنتی

فین تـک یـا فنـاوری مالـی بـه معنـای 
کاربـرد نوآورانـه فنـاوری در ارائـه 
خدمات مالی اسـت. فین تک معادل  
صنعتـی در فضـای اقتصادی اسـت 

و بـه کمپانی هایـی اشـاره دارد کـه با 
کاربـرد تکنولوژی، تالش می کنند خدمات 

مالـی را کارآمدتـر کننـد. شـرکت های فعـال در 
زمینه فناوری های مالی عموماً اسـتارت آپ هایی هستند 

کـه تـالش می کنند خود را در سیسـتم های مالـی جا بیاندازند و 
شرکت های سنتی را به چالش بکشند. 

»نوآوری در خدمات مالی« عنوانی است که برای نامیدن گستره وسیعی از 

اپلیکیشن های فناورانه به کار می رود که در بخش زیادی از ابتدا تا انتهای 
زنجیـره ارزش محصـوالت مصرفـی کاربرد دارنـد؛ از فین تک، همین طور 
بـرای تازه واردانـی کـه بازیگران فعلی را به رقابـت فراخوانده اند، و نیز برای 
نامیدن پارادایم های جدیدی مانند بیت کوین اسـتفاده می شود. فین تک 
یکـی از عالقه مندی هـای جدید سـرمایه گذاران اسـت و تبدیل به یکی از 
زمینه های مورد توجه کارآفرینان برای راه اندازی کسب وکارهای خالقانه 

شده است.
با ورود سیل آسای فین تک ها به عرصه بانکداری دیجیتال و برهم زدن نظم 
صنعـت مالـی، بانک های قدیمی هم  برای مانـدن در رقابت، باید خالقیت 
به خرج می دادند. سـرمایه گذاران تجاری و به طور خاص بازیگران سـنتی، 
سـرمایه گذاری در فین تک را طی سـال های اخیر افزایش داده اند و به نظر 

می رسد این روند طی سال های آتی نیز ادامه یابد.
عالوه بـر ایـن، بانک هـای بـزرگ از هم اکنـون منابع مالی قابـل توجهی را 
بـرای دیجیتالـی کردن کسـب وکار خود کنـار گذاشـته اند. در واقع بیش 
از ۴0درصـد بانک هـای آمریکای شـمالی تصمیم گرفته انـد ۲5 درصد از 
بودجه IT خود را برای دیجیتالی شدن بانک ها کنار بگذارند. این هزینه ها 
می تواند شـامل خدمات متناسـب با مشتریان و مدرن سازی سیستم های 
اصلی تراکنشی بانک ها شود. برای دستیابی به این هدف، بانک های سنتی 
اغلـب بـه اسـتفاده از تأمین کننـدگان سـوم شـخص یـا در اختیارگرفتن 

استارت آپ های فین تک روی خواهند آورد. 

g رشد جدی در بانکداری موبایلی
درحال حاضر، بخش »پرداخت« بسیار بالغ تر از سایر بخش های فین تک 
اسـت؛ PayPal را می تـوان رهبـر بالمنازع در عرصـه پرداخت دیجیتالی 
در ایـاالت متحـده و اروپـا بـه حسـاب آورد در حالی که سیسـتم پرداخت 

 (Apple Pay) اپـل 

گزارش
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و سیسـتم پرداخـت اندرویـد، به واسـطه پرداخت های فروشـگاهی خود 
توانسـته اند طی سـال های اخیر در سراسـر جهان، سـری میان سرها پیدا 
کننـد. همچنیـن، در چیـن    AliPay  و  WeChatاز بازیگـران اصلی این 
عرصه هسـتند. به لطف ظهور کمپانی هایی نظیر  TransferWise  که 
ارزش آن بـه بیـش از یک میلیارد دالر رسـیده، فضـای پرداخت آنالین به 
میزان انفجاری افزایش یافته است. این خدمات به حدی درآمدزاست که 
بانک تمام دیجیتال Xoom  درآمد مالی بسیار باالتری در مقایسه با بانک 
 MoneyGram، دومیـن کمپانـی انتقال پول جهـان، با قدمتی بیش از 

75 سال داشته است.

g بانک های تمام دیجیتال
پیش تـر بـه بانک هـای تمام دیجیتال اشـاره مختصری شـد امـا هنوز هم 
نمونه های بیشـتری از این بانک ها وجود دارد. همانطور که گفته شـد، این 
بانک ها در مقایسه با بانک های سنتی انعطاف پذیری و توانایی بیشتری در 
ارائه خدمات خالقانه آن هم با هزینه های کمتر دارند اما این استارت آپ ها 
اغلب با موانعی نظیر به دسـت آوردن مشـتری خصوصاً رقابت با بانک های 

شناخته شده، روبه رو هستند.
در آمریکای شـمالی، مشـتریان بانکی اشتیاق زیادی 

برای تغییر بانک خود نشان داده اند؛ در واقع 11درصد آنها در سال ۲015 
میالدی بانک خود را عوض کرده اند و 1۹درصد آنهایی که به بانک مراجعه 
می کنند، شـعبه ای را انتخاب می کنند که شـعب مجازی داشـته باشـد. 
در آمریـکای شـمالی، برخـالف اروپا، گزینه های کمتـری برای بانک های 
تمام دیجیتـال وجـود دارد. در اروپـا بانک هـای تمام دیجیتـال نـه تنها با 
یکدیگر، بلکه با بانک های قدیمی بر سر مشتری رقابت می کنند. بنابراین 
برای ترغیب مشـتریان و دورکردن آنها از بانک های سـنتی، باید محصول 
باکیفیت تـر و جذاب تری ارائـه داد. در نتیجه، همچنان زمان زیادی مانده 
 Bank تـا بانک هـای تمام دیجیتال تهدیدی جدی بـرای بانک هایی نظیر
 of Americas و  JPMorgan Chase   ایجاد کنند، چراکه محصول 
آنها همچنان بسـیار جدید اسـت و مشـتری هنوز هم برای ریسک کردن و 
اسـتفاده از آنها تردید دارد و اعتماد نمی کند که یک اسـتارت آپ پول او  را 

مدیریت کند. 
بـا ایـن اوصـاف، ایـن بانک ها در آمریـکا کم کم جای خود را بـاز می کنند و 

در اروپـا نیـز قوانیـن آتـی به آنها کمـک می کند تا تأثیر خـود را در 
سراسر قاره سبز افزایش دهند. بنابراین بازیگران قدیمی اگر 
می خواهنـد در عرصه رقابت باقـی بمانند، باید از هم اکنون 

گزارش
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خدمات و سرویس های جدیدی به مشتریان ارائه کنند.
  Monzo، از بانک های تمام دیجیتال موفق و بزرگ می توان نام هایی چون
 Starling Bank، Ally Bank، Tandem، Fidor Bank، Tide،

 N26، Simple، Atom نام برد.
بانکـداری الکترونیـک برخـط یا اینترنتـی، عبارت اسـت از فراهم آوردن 
امکاناتی برای کاربران خدمات بانکی در جهت افزایش سرعت و کارآیی آنها 
در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبه ای 
و بین بانکـی در سراسـر دنیـا و ارائه امکانات سـخت افزاری و نرم افزاری به 
مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، 
در هر ساعت از شبانه روز )۲۴ساعته( از طریق کانال های ارتباطی ایمن و 

با اطمینان، عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.
بـه عبـارت دیگر بانکداری الکترونیکی اسـتفاده از فناوری های پیشـرفته 
نرم افزاری و سـخت افزاری مبتنی بر شـبکه و مخابرات برای تبادل منابع 
و اطالعـات مالـی به صورت الکترونیکی اسـت و نیازی بـه حضور فیزیکی 
مشتری در شعبه نیست و به مشتریان این امکان 
را می دهـد تـا معامالت اقتصـادی را در یک 
وب سایت امن به روش هایی مثل کارهای 

خرده بانکی یا بانک مجازی، مؤسسه مالی و اعتباری یا شرکت های ساخت 
و ساز انجام دهند.

شاید این نقل قول هم برای آنهایی که صنعت بانکداری را دنبال می کنند، 
آشـنا باشـد: دنیای بانکداری جهان در حال تغییر است که البته این جمله 
به خودی خود، این سـؤال را برمی انگیزد که این تغییرات چقدر سـریع و 
بـه چـه صـورت خواهد بود؟ به عنوان مثال، اگـر بخواهیم خیلی نزدیک به 
این قضیه نگاه کنیم، باید از خود بپرسیم بانکداری الکترونیک طی 5 سال 
آینـده چگونـه خواهد بود؟ آیا بانکداری الکترونیک بدین شـکل اسـت که 
در تمام گوشی های هوشمند شاهد یک دستیار الکترونیک مانند ربات ها 
خواهیم بود؟ جایگاه »بیت کوین« و سایر ارزهای رمزنگاری شده در دنیای 

بانکداری الکترونیک کجا خواهد بود؟
در یـک نظرسـنجی کـه از 171 نفـر فعـال بانکـی انجام شـده، شـمایی از 
آینده بانکداری الکترونیک در سال ۲0۲0 میالدی شکل گرفته که در این 

گزارش به آن پرداخته می شود.

g موبایل همه چیز است اما مثل بانکداری قدیمی
برخـی معتقدنـد در دنیـای آینده بانکـداری الکترونیک، همـه آنچه که از 
سیسـتم بانکی می خواهید، به راحتی از طریق گوشـی های موبایل انجام 
خواهـد گرفـت و پرداخـت موبایلـی )Mobile payment( به طور 
کامـل جایگزیـن کیف هـای 
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پـول و کارت هـای بانکـی فیزیکـی خواهـد شـد و در نتیجه شـاهد ایجاد 
آرمانشهری افسانه ای هستیم که در آن پرداخت نقدی و به طور کلی پول 
فیزیکی جایی ندارد اما نوآوری های بیشتر در حوزه موبایل بیشتر به رتق و 

فتق پرداخت های کوچک و کنار زدن پول نقد محدود خواهد شد.
هرچنـد بـه زودی موبایل جایگزین تمام کانال های پرداختی خواهد شـد 
امـا اسـتفاده از ایـن ابزار همچنان شـبیه بانکـداری قدیمـی خواهد بود و 
گوشی های هوشمند صرفاً حکمران عرصه ارائه خدمات و تعامالت بانکی 

خواهند بود و ریسک های ناشی از خطای انسانی کاهش خواهد یافت. 

g  بانک ها استارت آپ های »فین تک« را جذب خواهند 
کرد

بسیاری از کارشناسان معتقدند فرهنگ کنونی استارت آپ ها به زودی تغییر 
خواهد کرد و دیگر چیزی به اسم استارت آپ هایی در 
سـطح و ابعاد گسترده وجود نخواهد داشت به طوری 
که بسـیاری از این اسـتارت آپ ها، خصوصـاً در حوزه 
فین تـک ازسـوی اکوسیسـتم های بزرگ تـری نظیر 
بانک ها جذب شده و به طور کلی با آنها ادغام می شوند. 
گرچـه آنهـا دلیل ایـن اتفاق را به طور کامل و شـفاف 
توضیح نمی دهند اما احتمال می رود دلیل اصلی این 
اتفاق، کاهش سرمایه و بودجه استارت آپ ها، افزایش 
و تشـدید قوانین و هم افزایی بیشتر میان شرکت های 

ارائه کننده خدمات فین تک و بانک های خالق و نوآور باشد.

g تمام فرآیندها دیجیتالی خواهد شد
قبل از همراه شـدن با بانکداری موبایلی، باید از شـر کاغذبازی ها و هرگونه 
بروکراسی دست   وپاگیر قدیمی خالص شد تا بتوان ظرف 5 سال آینده به 
طور کامل به بانکداری الکترونیک کوچ کرد. یک بانکدار معتقد اسـت که 
به زودی شـعب بانکی، یا به کلی تعطیل می شـوند یا با ماهیت های شـغلی 
دیگری نظیر کافی شاپ ها ادغام می شوند و به حیات خود ادامه می دهند. 
برخـی بانکـداران دیگـر معتقدند به زودی شـاهد تحول جـدی در دنیای 
بانکـداری دیجیتـال خواهیـم بود. برخـی دیگر بر این باورنـد که در آینده 
نزدیک تنها چندین شـعبه بسـیار محدود خواهیم داشـت. ازسـوی دیگر 
Blockchain، اینترنت اشـیاء و گجت های پوشـیدنی عامل و پیشـرانه 
اصلـی تعامالت بانکـی خواهند بود و ۹5 درصد 

تراکنش های بانکی دیجیتالی خواهند شد.

g بانک ها ناپدید می شوند 
برخـی حاضـران در ایـن نظرسـنجی معتقدند 
که به زودی شـاهد فروپاشـی کلی دنیای بانکی 
خواهیـم بود که ایـن اتفـاق بزرگ ترین رویداد 
بانکـی جهان پس از بحران بـزرگ مالی خواهد 
بود و در آن شـاهد شـکل گیری زیرساخت یک 

هوشمند  گوشی های 
صرفًا حکمران عرصه ارائه 
خدمات و تعامالت بانکی 
خواهند بود و ریسک های 
انسانی  خطای  از  ناشی 

کاهش خواهد یافت
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نظـام مالـی جدید هسـتیم بـه طوری که بسـیاری از 
بانک هـای بزرگ تـر بـه کانال هـای مالـی یکپارچه و 
نفوذناپذیرتـر تبدیل می شـوند و بانک های کوچک تر 
به مشـکل بر خواهند خورد به طوری که حتی شـاید 
ناچار شوند با منابع شخص ثالث ادغام شوند یا از طریق 
فرآیندهایـی چـون ادغـام و مالکیت، بـه کلی بلعیده 
شـوند. فین تک ها پس از طـی دوره ای اختالل، ناچار 
می شوند با بانک های بزرگ ادغام شوند. ازسوی دیگر، 
مشـتریان هم تنها یک شـریک مالی خواهند داشت و 
از ایـن طریق در یک لحظه به تمام اطالعات موردنیاز 
مالـی خـود دسترسـی خواهند داشـت تـا بتوانند هر 

زمان، تصمیمات مالی صحیح خود را بگیرند. 

g تغییر مسیر کانال های بانکی
بسیاری از کارشناسان و شرکت کنندگان در این نظرسنجی بر این باورند 
کـه افزایش اسـتفاده از گجت های پوشـیدنی و بانکـداری موبایلی واقعی، 
باعث خواهد شد تمامی مجاری بانکی به سمت استفاده از این ابزارها کوچ 
کنـد. پیش بینی هـا حاکی از وجود ۲0 میلیارد دسـتگاه مجهز به اینترنت 
اشـیاء تـا سـال ۲0۲0 اسـت که این رقم نشـان از ضریب نفـوذ قابل توجه 
بانکـداری الکترونیـک بـه زندگی بشـر خواهد بـود اما در این بیـن نباید از 
امنیت این دستگاه ها و تجهیزات غافل بود. در نتیجه بانک ها باید در ورود 

به دنیای اینترنت اشیاء و گجت ها اندکی دست 
به عصا و محتاط باشند.

g  هزینه های پایین و تزریق پول  
کمتر در خدمات مالی

با تمام مزایایی که برای ورود به دنیای بانکداری 
الکترونیـک پیش بینـی می شـود، نبایـد از یک 
مزیت مهم یعنی هزینه چاپ پول کاغذی کمتر، 
غافل شد. چاپ پول های کاغذی هزینه هنگفتی 
بـر دولت هـا و نظـام بانکی تحمیـل می کند که 
دیجیتالی شدن خدمات و تراکنش های بانکی، 
هزینه هـای سرسـام آور کاغذ و پول را به شـکل 

قابل توجهی کاهش می دهد.

g چالش های بانکداری الکترونیک  
امنیت، مهم ترین چالش بانکداری الکترونیک محسوب می شود. حفاظت 
از طریـق تأییـد رمـز عبـور تکـی اگرچـه در امن ترین سـایت های فروش 
اینترنتـی بـه کار می رود ولی برای فعالیت های بانکداری آنالین شـخصی، 

در برخی کشورها به اندازه کافی امن به نظر نمی رسد. 
اساساً دو روش امنیتی متفاوت برای بانکداری آنالین وجود دارد: سیستم 
 TAN نشـان دهنده یک رمز عبور برای ورود اسـت وPIN  که PIN/TAN

در  اگرچه  تکی  عبور  رمز 
امن ترین سایت های فروش 
اینترنتی به کار می رود ولی 
بانکداری  فعالیت های  برای 
برخی  در  شخصی،  آنالین 
کشورها به اندازه کافی امن 

به نظر نمی رسد
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نشـان  دهنده رمزهـای عبـور یکبارمصرف اسـت که برای اعتباربخشـی و 
امنیت تراکنش ها استفاده می شود.  TANها به شیوه های گوناگونی توزیع 
می شوند که معمول ترین آنها این است که فهرستی از TANها توسط نامه 
پستی به کاربر بانکداری آنالین فرستاده می شود. امن ترین راه استفاده از  
TANها این اسـت که آنها را برحسـب نیاز توسـط یک نشان امنیتی تولید 
کنیم. این  TANهای تولیدشـده توسـط نشـانه، وابسـته به زمان و یک راز 
امنیتـی واحـد هسـتند که در نشـانه امنیتی ذخیره  شـده  اند. )تأییدیه دو 

عاملی خوانده می شود(. 
معمـوالً بانکـداری آنالیـن بـا PIN/TAN  از طریـق مرورگرهایـی کـه از 
ارتباطات امن SSL  اسـتفاده می کنند، انجام می شـود. بنابراین نیازی به 

رمزنگاری اضافه  نیست.
بانکـداری آنالیـن مبتنی بر امضاسـت که تمام تراکنش ها امضا شـده و به 
طـور رقمـی رمزنگاری می شـوند. کلیدها بـرای تولید امضـا و رمزنگاری، 
می تواند روی کارت های اعتباری یا هر نوع رسـانه حافظه دار   بسـته به نوع 

پیاده سازی آن   ذخیره شوند.

g حمالت
بیشـترین حمـالت بـه بانکـداری آنالین امـروزه بر پایه فریـب کاربر برای 
دزدیـدن اطالعـات ورود معتبر اسـت. یـک مثال شناخته شـده برای این 

حمالت، سـاخت صفحه مشـابه یک سـایت برای 
فریب کاربر است تا با وارد کردن اطالعات شخصی 
خود، آنها را در اختیار سارقان قرار دهد. همچنین 
نوشـتن اسـکریپت سـایت های عبور یا استفاده از 
ضبط کننده های کیبورد )تروجان ها( هم به عنوان 
ابزاری برای سرقت اطالعات افراد به کار می رود. 

یـک روش برای حمله به بانکداری آنالین مبتنی بر 
امضا، این اسـت که نرم افزار مورد اسـتفاده را طوری 
دسـتکاری کنند که روی صفحـه نمایش تراکنش 
صحیـح را نشـان دهـد ولـی در پشـت صحنه، یک 

تراکنـش دروغیـن امضا شـود. گزارش اخیر فنـاوری FDIC که از گردآوری 
و همگردانـی گـزارش فعالیت فایل های مشـکوک بانک ها، هـر 3 ماه یکبار 
تشـکیل می شـود، 53۶ مـورد جرایـم رایانـه ای را لیسـت کرده کـه به طور 
میانگین، هرکدام باعث 30هزار دالر ضرر شـده اسـت. این رقم در سـه ماهه 
دوم سال ۲007 به 1۶ میلیون دالر افزایش یافته است. تخلفات رایانه ای بین 
سه ماهه اول و دوم سال ۲007 میالدی، 150 درصد افزایش داشته است. 

گزارش ها حاکی از آن است در ۸0درصد موارد، منبع  تجاوز نامعلوم است 
ولی در حین بانکداری آنالین انجام گرفته است.

g فیشینگ 
فیشـینگ راهـی اسـت که تبهـکاران اطالعاتـی نظیر کلمـه کاربری، رمز 
عبـور، شـماره 1۶رقمی عابربانک، رمـز دوم و CVV2  را از طریق ابزارهای 
الکترونیکی ارتباطات به سرقت می برند. شبکه های اجتماعی، سایت های 
حراجـی و درگاه هـای پرداخـت آنالین، نمونـه ای از ابزارهای الکترونیکی 

ارتباطات است.
کالهبـرداری فیشـینگ از طریـق ایمیل هـا و پیام هـا صـورت می پذیرد 
و قربانیـان بـه صـورت مسـتقیم اطالعات حسـاس و محرمانه خـود را در 
وب سـایت های جعلـی کـه در ظاهر کاماًل شـبیه وب سـایت های سـالم و 
قانونی است، وارد می کنند. حقه فیشینگ یکی از تکنیک های مهندسی 
اجتماعی برای فریب کاربران است که علی القاعده 
از ضعف امنیتی یک وب سایت برای انجام عملیات 

مجرمانه خود استفاده می کند. 
حقـه فیشـینگ بـرای اولین بـار در سـال 1۹۸7 
تعریـف شـد و اولین باری که واژه فیشـینگ برای 
نام گذاری این واژه اسـتفاده شـد، سال 1۹۹۶ بود. 
انـواع تکنیک هایـی کـه در حقـه فیشـینگ مورد 
اسـتفاده قرار می گیرد، شـامل دسـتکاری و تقلب 
در لینک هـا و آدرس ها، فیشـینگ از طریق تلفن، 

دور زدن فیلتر و وب سایت های جعلی است.

و  شــرکــت هــا  بیشتر 
به دنبال  مالی  موسسات 
اطالعات  امنیت  بردن  باال 
خود هستند. ما برای تحقق 
این نگاه مشتریان شرکت 
تکنولوژی های به روزی را به 

آنها معرفی می کنیم

گزارش
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براسـاس اطالعاتی که درخصوص آغاز بانکداری الکترونیک وجود دارد، 
ابتـدا بایـد درخصـوص ریشـه های ایجاد گذر از سـنت به دنیـای مدرن و 
اسـتفاده از تکنولوژی های نوین و گسـترش تحوالت الکترونیک سخن به 
میـان آوریـم تا به روشـنی بدانیم این سـرویس که امـروز برای همه مردم 

عادی شده، دارای چه پیشینه ای است. 
قبـل از آنکـه بـه مـرور تاریخچـه بانکـداری الکترونیـک در دنیـا و ایران 
بپردازیم، باید به این مسئله اشاره کنیم که دولت ها در ایران طی حداقل 
۲0 سال اخیر، اجرای هدف بزرگ »دولت الکترونیک« را از رؤیا به حقیقت 
تبدیل کرده اند به طوری که در حال حاضر بخش قابل توجهی از خدمات 
در قالـب سیاسـت های دولـت الکترونیک، در همه سـاختارهای اداری و 
تشـکیالتی در ایران، یا به صورت الکترونیک دنبال می شـود و یا آرام آرام 
در حال تبدیل شـدن به آن اسـت. از سـوی دیگر نظام بانکی در کشور طی 
یک دهه اخیر بیشترین شتاب را در این خصوص تجربه کرده که ماحصل 

آن شکل گیری بانکداری الکترونیک است. 
یـادآوری این مسـئله سـاده که روزگاری نه چنـدان دور مردم ایران برای 
پرداخت قبض آب، برق،  گاز یا تلفن باید بعضاً چند ساعت وقت برای حضور 
در شـعب بانـک و پرداخـت قبوض اختصـاص می دادند، دقیقاً مشـخص 

می کنـد کـه بانکـداری الکترونیک در ایـران چه خدمـات تأثیرگذاری را 
رقم زده است. 

در حـال حاضـر در کمتـر از ۶0 ثانیـه و برمبنـای بانکـداری الکترونیک و 
زیرشـاخه های آن هماننـد اپلیکیشـن های تعاملـی، می تـوان یک قبض 
خدماتـی یـا سـایر پرداخت ها همانند اقسـاط تسـهیالت، جابه جا کردن 
پول، افتتاح سـپرده، مسـدودکردن چک و... را با وجود اینترنت به راحتی 

و در هر مکانی انجام داد. 
در عیـن حـال خدمات بانکـداری الکترونیک خیلی گسـترده تر از چیزی 
اسـت کـه اکثـر مردم دربـاره آن اطالع دارند و همه چیز بـه اینترنت بانک 
یا موبایل بانک ختم نمی شـود. ایجاد و فعال بودن ده ها بسـتر الکترونیک 
در بانک هـا بـرای فعالیت هـای خرد و کالن مشـتریان حقیقی و حقوقی، 
انجام اکثر خدمات به صورت الکترونیک در هر زمان از شـبانه روز یکی از 
بزرگ تریـن آرزوهای دولت و سیسـتم بانکـی در تحقق دولت الکترونیک 
را حداقل در این بخش تا حدود زیادی برآورده کرده اسـت. هرچند هنوز 
راه های زیادی باید برای توسـعه بانکداری الکترونیک در ایران طی شـود 
تا بتوانیم به صراحت بگوییم بانکداری الکترونیک در کشـور ما در جایگاه 

استانداردی در مقایسه با دنیا قرار دارد. 

جایگاه بانکداری الکترونیک 
در دنیا و ایران

گزارش
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از همه این مسائل مهم تر، ایجاد زیرساخت های استاندارد و ارتقای امنیت 
بانکداری الکترونیک بزرگ ترین دغدغه همه کشورها از جمله ایران است 
که حساسـیت های زیادی را برای همه دولت ها شـکل داده اسـت که باید 
بـا آسـیب های آن در کمتریـن زمان ممکن برخورد کـرد تا به بحران های 

عمیق تبدیل نشود. 
در ادامـه ایـن گـزارش، نـگاه دقیق تری به بانکـداری الکترونیـک در دنیا 
و ایـران، چالش هـای پیـش  رو و چشـم انداز آن در کشـور می اندازیم تا به 

صورت دقیق و جامع با بانکداری الکترونیک آشنا شویم. 
در ابتدا از نقطه صفر بانکداری الکترونیک آغاز می کنیم.

g  تاریخچه پیداش بانکداری الکترونیک در دنیا
بـا مطالعـه تاریخچـه پیدایـش بانکداری الکترونیک، مشـاهده می شـود 
که نخسـتین پرداخت الکترونیک دنیا در سـال 1۹1۸ در آمریکا صورت 
گرفته و در پی آن با ورود اینترنت در سـال 1۹70 به وسـیله متخصصان 
دانشـگاهی و گسـترش محبوبیت اینترنت، لزوم پاسخگویی به نیازهایی 
همچـون مبادلـه وجـوه هنگفـت در عرصه جهانـی )به منظـور تجارت(، 
کاهـش زمـان نقل وانتقـال وجـوه، کاهش میـزان اتالف وقـت و هزینه و 

همچنین نیاز به پاسخگویی شبانه روزی احساس شد.
در همین راستا این کشور در ژانویه 1۹۹5 توانست ۲۴ شعبه بانکی خود 
را به شـبکه اینترنت متصل کند. این در حالی بود که این میزان با سـرعت 
ارتقا یافت و تا سـال ۲000 در شـمال آمریکا 1500 شعبه بانکی به شبکه 

اینترنتی مجهز شد و این روند تا وضعیت کنونی ادامه یافت.

g 1918 ایجاد پول الکترونیک در سال 
پول الکترونیک برای نخستین بار در سال 1۹1۸ در کشور آمریکا توسط 
بانک هـای فدرال رزرو مورد اسـتفاده قـرار گرفت. این بانک ها، پرداخت و 
انتقال وجوه را با استفاده از تلگراف در دستورکار خود قرار دادند. این بانک 
بعدها با توسعه مؤسسات تهاتری خودکار در سال 1۹7۲، زمینه استفاده 
گسـترده از پـول الکترونیک را فراهم کرد. تعریـف بانکداری الکترونیک، 
اسـتفاده بانک هـا از اینترنـت بـرای ارائـه خدمـات بانکی به مشـتریان و 
استفاده مشتریان از اینترنت برای ساماندهی، کنترل و انجام تراکنش بر 
روی حساب های بانکی خود است. با این حال، برخی صاحبنظران تعریف 
کلی تری ارائه کرده اند و اسـتفاده از سـایر ابزارها و کانال های الکترونیک 
نظیر تلفن همراه، تلفن و تلویزیون دیجیتال به منظور اطالع رسانی، ایجاد 
ارتباط و انجام تراکنش بانکی را نیز مشمول تعریف بانکداری الکترونیک 
دانسـته اند. مهم ترین کانال های بانکداری الکترونیک شامل »شبکه های 
مدیریت یافتـه، دسـتگاه های خودپـرداز، تلفن ثابت و همـراه، رایانه های 

شخصی، پایانه های فروش و کیوسک« است.

g تعریف بانکداری الکترونیک 
بانکـداری الکترونیـک یا برخط یا اینترنتی، عبارت اسـت از فراهم آوردن 
امکاناتـی بـرای کارکنان در جهت افزایش سـرعت و کارآیـی آنها در ارائه 

گزارش
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خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبه ای و بین 
بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به مشتریان 
کـه بـا اسـتفاده از آنهـا بتوانند بدون نیاز بـه حضور فیزیکـی در بانک، در 
هـر سـاعت از شـبانه روز از طریق کانال های ارتباطی ایمـن و با اطمینان، 

عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.
به عبارت دیگر؛ بانکداری الکترونیکی اسـتفاده از فناوری های پیشـرفته 
نرم افزاری و سـخت افزاری مبتنی بر شـبکه و مخابرات برای تبادل منابع 
و اطالعـات مالـی به صورت الکترونیکی اسـت و نیـازی به حضور فیزیکی 
مشتری در شعبه نیست و به مشتریان اجازه می دهد تا معامالت اقتصادی 
را در یـک وب سـایت امـن بـه طرقـی مثل کارهـای خرده بانکـی یا بانک 
مجازی، موسسه مالی و اعتباری یا شرکت های ساخت وساز انجام دهند. 
براسـاس گـزارش یک موسسـه تحقیقاتـی به نام »مرکـز تجزیه و تحلیل 
اطالعـات بانکـداری در اروپـا«، آمـار اسـتفاده کنندگان از سیسـتم های 
بانکداری الکترونیک در ۸ کشـور فرانسـه، آلمان، هلند، اسـپانیا، سـوئد، 
سـوئیس و انگلیـس از ۴.5 میلیـون نفـر در سـال 1۹۹۹ بـه حـدود 1۲0 
میلیون نفر در سال ۲01۶ رسیده و بیش از 75درصد شرکت های فعال در 
کشـورهای توسـعه یافته، حداقل از یکی از خدمات بانکداری الکترونیکی 

استفاده می کنند.

g مزایای کلی بانکداری الکترونیک 
بـه صـورت کلـی مزایـای بانکـداری الکترونیک را 
می تـوان از دو جنبـه مشـتریان و مؤسسـات مالی 
مـورد توجـه قـرار داد؛ از دیـد مشـتریان می توان 
بـه مـواردی چـون صرفه جویـی در هزینه هـا، 
صرفه جویـی در زمـان و دسترسـی بـه کانال های 
متعـدد بـرای انجام عملیـات بانکی اشـاره کرد. از 
دید مؤسسـات مالی می توان به ویژگی هایی چون 
ایجـاد و افزایش شـهرت بانک هـا در ارائه نوآوری، 

حفـظ مشـتریان علیرغـم تغییـرات مکانـی بانک ها، ایجـاد فرصت برای 
جسـت وجوی مشـتریان جدیـد در بازارهـای هدف، گسـترش محدوده 

جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل اشاره کرد.
براسـاس تحقیقات یک مؤسسـه بین المللی، مهم ترین مزایای بانکداری 
الکترونیـک عبارتنـد از: تمرکـز بر کانال های توزیع جدیـد، ارائه خدمات 

اصالح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک. 
البتـه مزایای بانکـداری الکترونیک از دیدگاه های کوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمـدت نیـز قابـل بررسـی اسـت. رقابت یکسـان، نگهـداری و جذب 
مشـتریان از جملـه مزایـای بانکـداری الکترونیـک در کوتاه مدت )کمتر 
از یـک سـال( اسـت. در میان مـدت )کمتـر از 1۸ ماه( مزایـای بانکداری 
الکترونیک عبارت  اسـت از یکپارچه سـازی کانال های مختلف، مدیریت 
اطالعـات، گسـتردگی طیـف مشـتریان، هدایـت مشـتریان بـه سـوی 
کانال هـای مناسـب با ویژگی های مطلوب و... از جملـه مزایای بلندمدت 
بانکـداری الکترونیـک کاهش هزینه ها، کاهش هزینه پردازش معامالت، 

ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد درآمد است.
خالصه مزایای بانکداری الکترونیک شـامل امکان دسترسی مشتریان به 
دریافت خدمات بانکی بدون حضور فیزیکی با ارتباطات ایمن، استفاده از 
اینترنت برای ارائه عملیات و سـرویس های بانکی 
و اعمال تغییرات انواع حساب های مشتری و ارائه 
مسـتقیم خدمات و عملیات بانکی جدید و سنتی 
به مشـتریان از طریق کانال های ارتباطی متقابل 

الکترونیک می شود.

g  آغاز بانکداری الکترونیک 
در ایران

در کشـور ما به منظور تداوم ارتباط با کشـورهای 
مختلـف و جلوگیـری از عقـب مانـدن در عرصـه 
تکنولـوژی، ضـرورت ایجاد دولـت الکترونیک به 

مهم ترین مزایای بانکداری 
از:  عبارتند  الکترونیک 
توزیع  کانال های  بر  تمرکز 
خدمات  ارائــه  جدید، 
مشتریان  به  اصالح شده 
راهبردهای  از  استفاده  و 

تجارت الکترونیک

گزارش
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اوج خود رسـید. در این برهه مسـئوالن امر دست 
به کار شـدند تا با بهره گیـری از فناوری های نوین 
ارتباطـی، بهتریـن خدمات را به شـهروندان ارائه 

دهند.
مسـئوالن به این باور رسـیده اند که اقشار مختلف 
جامعـه با کمک تکنولوژی قـادر خواهند بود امور 
دولتی مربوط به خود را به صورت شبانه روزی و با 
ضریب امنیت باال انجام دهند و همچنین در زمان 
و هزینه صرفه جویی به عمل آورند که البته  به طور 
حتـم ایـن صرفه جویی ها می تواند تأثیر مناسـبی 
در اقتصـاد کشـور نیـز داشـته باشـد. بانکـداری 
الکترونیـک در ایران، حدود سـال 1350 با ایجاد 
10 دسـتگاه خودپرداز آغاز شـد. در این سال تنها 

امـکان پرداخـت اتوماتیـک وجـه از یک شـعبه بانکی وجود داشـت و این 
خودپرداز ها امکان ارائه خدمات دیگری نداشتند. اما پس از افزایش آگاهی 
اقشـار مختلـف جامعـه از فناوری های نوین و درپـی آن حضور رایانه های 
شـخصی در منازل که در حدود سـال های 13۶0 تا 13۶1 صورت گرفت، 
مسـئوالن امر تصمیم گرفتند اتوماسـیون فعالیت های بانکی را گسترش 
دهنـد و بـه رایانه ای کردن آنهـا اقدام کنند. رایانه ای کـردن فعالیت های 
بانکی باعث می شـد که عالوه بر خدمات دهی مناسـب تر به شـهروندان، 
کشور نیز از دنیای کشورهای پیشرفته عقب نماند و بتواند تعامالت خود 

را با آنها حفظ کرده و در برخی بخش ها نیز گسترش دهد.
آمارهای موجود نشان می دهد اواخر دهه ۶0 بانک های کشور به سیستم 
اتوماسـیون عملیـات بانکـی و رایانه ای کردن ارتباطات خود توجه نشـان 

دادند. حرکت به سـمت بانکـداری الکترونیکی از 
اوایـل دهـه 70 آغـاز شـد و پـس از آن کارت های 
اعتباری، خودپردازها، سیسـتم های گویا و... وارد 

خدمات نوین بانکی شد.
بـه همین منظور در سـال 137۲ با مصوبه مجمع 
عمومی بانک ها، طرح جامع اتوماسـیون ارائه شـد 
و بـرای بهبـود رونـد فعالیت هـا درخصـوص ایـن 
طـرح، بانـک مرکـزی اقـدام به تأسـیس شـرکت 
خدمـات انفورماتیک کرد و با این اقدام، بانکداری 
الکترونیـک در سـال 1373 در ایـران پایه گذاری 

شد.
 سیسـتم »شـتاب« یا شـبکه تبادل اطالعات بین 
بانکی درسـال 13۸1 ایجاد شد. »شتاب« با ایجاد 
ارتباط بین دستگاه های خودپرداز سه بانک صادرات، کشاورزی و توسعه 

صادرات، آغاز به کار کرد. 
در حال حاضر نیز که حدود 17 سال از ایجاد بانکداری الکترونیک سپری 
می شـود، بانک ها بـا بهره گیری از جدیدترین فناوری هـای زیر نظر بانک 
مرکزی و با رعایت چارچوب ها و قوانین تعریف شده و تصویب شده بانکی، 
هر روز درصدد گسترش خدمات دهی به شهروندان هستند و جدیدترین 
خدمات را ارائه می دهند. این درحالی است که با ورود بانک های خصوصی 
و مؤسسـات مالـی و اعتبـاری، رقابت تنگ تر شـده و رقابت مؤثری جهت 

رضایت مشتریان صورت می گیرد.
خوشـبختانه در حال حاضر شـبکه شـتاب بانک ملی با طرح سـیبا، بانک 
تجـارت بـا طـرح GSP، بانک صادرات با طرح سـپهر، بانک کشـاورزی با 

به  حمله  بــرای  روش  یک 
بر  مبتنی  آنالین  بانکداری 
امضا، این است که نرم افزار 
طوری  را  استفاده  مــورد 
روی  که  کنند  دستکاری 
تراکنش  نمایش  صفحه 
صحیح را نشان دهد ولی در 
تراکنش  یک  صحنه،  پشت 

دروغین امضا شود
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طـرح مهـر، بانـک رفـاه با طرح جـاری و بانک ملت با طرح جـام، به همراه 
سـایر بانک های خصوصی و مؤسسـات اعتباری متصل به شـبکه شـتاب، 
پاسـخگوی بسـیاری از نیازهـای شـهروندان هسـتند و هر فـردی در هر 
مکانی با استفاده از تلفن همراه و یا رایانه می تواند عالوه بر برخورداری از 
اطالعات حساب های بانکی خود، تمامی فعالیت های روزانه را انجام دهد.

مطابـق برنامـه چهارم توسـعه، تا پایان سـال 13۹۸ تعداد دسـتگاه های 
خودپرداز باید به 30 هزار دسـتگاه برسـد که بر اساس اعالم بانک مرکزی 
در تابسـتان سـال 13۹7 تعداد 55 هزار و ۲۸۲ دسـتگاه خودپرداز بانکی 
طی شـهریورماه 13۹7 در کشـور فعال بوده که سهم بانک های خصوصی 

از بانک های دولتی بیشتر بوده است.

g حفاظت و امنیت سامانه ها 
حفاظـت از طریـق تأیید رمز عبور اگرچه در امن ترین سـایت های فروش 
اینترنتـی بـه کار می رود ولی برای فعالیت های بانکداری آنالین شـخصی 

در برخی کشورها به اندازه کافی امن به نظر نمی رسد. 
اساساً دو روش امنیتی متفاوت برای بانکداری آنالین وجود دارد: سیستم 
 TAN نشـان دهنده یک رمز عبور برای ورود اسـت وPIN  کهPIN/TAN 
نشـان دهنده رمزهـای عبور یکبارمصرف اسـت که برای اعتباربخشـی و 
امنیت تراکنش هاسـت. TANها به شـیوه های گوناگونی توزیع می شوند 
که معمول ترین آن این است که یک لیست از TANها توسط نامه پستی 
 بـه کاربـر بانکـداری آنالیـن فرسـتاده می شـود. امن ترین راه اسـتفاده از 
TANها این اسـت که آنها را برحسـب نیاز توسط یک نشان امنیتی تولید 
کنیم. این TANهای تولیدشـده توسـط نشـانه، وابسته به زمان و یک رمز 
امنیتی واحد که در نشـانه امنیتی ذخیره شـده )تأییدیه دوعاملی خوانده 

می شود( هستند. 

معمـوالً بانکـداری آنالیـن بـا  PIN/TANاز طریـق مرورگرهایـی کـه از 
ارتباطـات امن SSL اسـتفاده می کننـد، انجام می شـود. بنابراین نیازی 
بـه رمزنـگاری اضافـه  نیسـت. در بانکداری آنالیـن مبتنی بـر امضا، تمام 
تراکنش ها امضا شـده و به طور رقمی رمزنگاری می شـوند. کلیدها برای 
تولید امضا و رمزنگاری می تواند روی کارت های اعتباری یا هر نوع رسانه 

حافظه دار بسته به نوع پیاده سازی آن ذخیره شود.

g آسیب های بانکداری الکترونیک
بـرای اینکـه بتوانیم شـناخت دقیق تـری از بانکداری الکترونیک داشـته 
باشـیم، باید با آسـیب پذیری های آن آشنا شویم. در حال حاضر بیشترین 
حمـالت بـه بانکداری آنالین، بر پایه فریـب کاربر برای دزدیدن اطالعات 
ورود و TANهای معتبر است. یک مثال شناخته شده برای این حمالت، 
سـاخت صفحه مشـابه یک سـایت برای فریب کاربر اسـت تا با وارد کردن 

اطالعات شخصی خود، آنها را در اختیار دزدان قرار دهد. 
همچنین نوشتن اسکریپت سایت های عبور یا استفاده از ضبط کننده های 
کیبورد )تروجان ها( هم به عنوان راه هایی برای سـرقت اطالعات افراد به 

کار می رود. 
یـک روش بـرای حملـه به بانکـداری آنالین مبتنی بر امضا، این اسـت که 
نرم افزار مورد اسـتفاده را طوری دسـتکاری کنند که روی صفحه نمایش 
تراکنش صحیح را نشان دهد ولی در پشت صحنه، یک تراکنش دروغین 

امضا شود. 
گزارش اخیر فناوری FDIC که از گردآوری و همگردانی گزارش فعالیت 
فایل های مشـکوک بانک ها، هر 3 ماه یک بار تشـکیل می شود، 53۶ مورد 
جرائم رایانه ای را لیست کرده که به طور میانگین، هرکدام باعث 30هزار 
دالر ضرر شـده اسـت. این رقم در چارک دوم سـال ۲007 به 1۶ میلیون 
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دالر افزایـش یافتـه اسـت. تخلفـات رایانه ای بین چارک اول و دوم سـال 
۲007، 150درصـد افزایـش داشـته اسـت. گزارش ها حاکی  از آن اسـت 
که در ۸0درصد موارد، منبع تجاوز نامعلوم اسـت ولی در حین بانکداری 

آنالین انجام گرفته است.

g اقدامات متقابل 
اقدامات متقابل زیادی وجود دارند که سعی در جلوگیری از تجاوز دارند. 
گواهینامه دیجیتال برای مقابله با صفحات مشابه دروغین به کار می رود، 
اسـتفاده از کارتخوان های گروه 3 تالشـی برای جلوگیری از دسـتکاری 
تراکنش ها به وسیله نرم افزار در انواع روش های بانکداری آنالین مبتنی بر 
امضاست. برای محافظت سیستم  از تروجان ها، کاربران باید از نرم افزارهای 
تشـخیص دهنده ویروس اسـتفاده کنند و مراقب نرم افزارهای دانلودی و 
 FFIEC فایل های پیوسـتی به ایمیل ها باشـند. در سـال ۲001 موسسه
راهنمای تشخیص هویت چندمعیاره )MFA( را منتشر کرد و از آن پس، 

تا اواخر ۲00۶ نیاز به حضور در محل بود. 

g عوامل کلیدی پذیرش بانکداری الکترونیک 
عامـل کلیـدی در پذیـرش بانکـداری الکترونیـک »اعتمـاد و رضایـت 
مشتری« نسبت به بانک است که به طور غیرمستقیم بر پذیرش بانکداری 
الکترونیـک تأثیـر می گذارد. رضایتمندی مشـتری، اعتماد و اسـتفاده از 
بانکـداری الکترونیـک، تأثیر مثبتی بر تعهد مشـتریان نسـبت به بانک ها 
دارد. بانک ها باید نسبت به تأثیر بانکداری الکترونیک بر روابط با مشتری 
محتاط باشـند. مشارکت مشتری در پذیرش بانکداری الکترونیک بسیار 
اهمیت دارد زیرا سبب کاهش و یا حذف تعامالت بین سازمان و مشتری 
می شـود. مشـارکت مشتری و بانک فاکتوری است که بر کیفیت خدمت، 

رضایتمندی و نهایتاً حفظ مشتری تأثیر دارد.
پایانه های فروش به دستگاه هایی گفته می شود که امکان استفاده از کارت 
اعتباری به عنوان ابزار پرداخت، بدون نیاز به تبدیل موجودی به پول نقد را 
فراهم کنند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در مجموع بیش از 100هزار 

و ۸1۶ دستگاه پایانه پرداخت نصب شده است.

g مشکالت پیش رو
از سـویی دیگـر بایـد به آسـیب های موجود هـم واقع بینانه اشـاره کنیم. 
دسـتگاه های ATM مطابق نیازهای امروز طراحی نشـده اسـت. خرابی 
دسـتگاه ها، کـم بـودن تعـداد دسـتگاه ها نسـبت بـه میـزان کارت های 
صادرشـده و... ازجملـه مشـکالت اسـت. همچنیـن در رابطه بـا خدمات 
اینترنتـی بانک هـا سـرعت کم و قطع های مکرر سـبب بی اعتمادی مردم 
نسـبت به بانکداری الکترونیکی شـده اسـت و هنوز بخشـی از مراجعات 

مردم به بانک ها جهت دریافت پول نقد است.
بازاریابی از ابزارهایی اسـت که می تواند رشـد درآمد های بانک را افزایش 
دهـد. بنـا به گفتـه مدیران بزرگ بانک هـای معروف دنیـا؛ فقط 5 درصد 
از مشـتریان بیـش از ۸5درصـد سـودآوری بانک ها را تشـکیل می دهند. 
پیشـرفت بازاریابی رابطه مند در بانک با پیمودن درجهت توسـعه روابط با 
مشـتریان صورت می گیرد. حفظ رابطه با مشـتری یک مسـئله بلندمدت 
اسـت و به جای نتایج و پیامدهای جاری، باید به پیامدهای آتی آن توجه 
کـرد. از سـوی دیگـر کیفیت رابطه با مشـتری، با میزان رضایت مشـتری 

سنجیده می شود.

g چشم انداز بانکداری الکترونیک در ایران 
از آنجا که رویکرد اصلی مسئوالن از ایجاد بانکداری الکترونیک، تسریع در 
فعالیت ها و بهبود خدمات دهی به مشتریان، افزایش کیفیت خدمات دهی، 
امکان پاسخگویی شبانه روزی، امکان عدم حضور در شعب بانکی، کاهش 
هزینه هـا و افزایـش آرامش مشـتریان در مقابله با اتوماسـیون های اداری 
بوده اسـت، به نظر می رسـد با  اسـتقرار این سیسـتم در کشـور، عالوه  بر 
کمک به تجار و بازرگانان جهت مبادالت مالی و ارزی، زمینه های آرامش 

اقشار مختلف جامعه نیز فراهم می شود.
اما چشـم انداز اسـتقرار سیستم بانکداری الکترونیک در ایران بسیار فراتر 
از ایـن مباحـث اسـت و مسـئوالن درصدد هسـتند که با توسـعه فناوری 
اطالعات در بانکداری الکترونیک تا سـال 1۴0۴ بتوانند جایگاه نخسـت 

بانکداری الکترونیک در منطقه را از آن خود کنند.
عـالوه بـر ایـن هـدف، در نظر اسـت با گسـترش و بهبود ارائـه خدمات به 
مشـتریان از طریـق شـبکه های شـبانه روزی بانکـداری الکترونیـک، 
زمینه هـای توسـعه عدالت اجتماعـی و کاهش جرایـم اجتماعی و بانکی 

نیز فراهم شود و بهره وری در سیستم بانکی ارتقا یابد.
درنهایت می توان گفت که ایران در بین کشورهای بهره بردار از فناوری های 
نوین بانکی و الکترونیک قرار دارد و برای توسعه خود نیازمند فراهم آوردن 
بسـترهای توسـعه  ICT، ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری است که به 
طـور حتـم با گسـترش فرهنـگ عمومـی و حمایت های دولتـی می توان 

بهترین جایگاه را در این حوزه در خاورمیانه و جهان کسب کرد.
البته هنوز هم ایرادات و مشکالت فنی در تبادالت الکترونیکی و بانکی، عده 
زیادی از کاربران این خدمات را دچار دردسرهای فراوان می کند. به گونه ای 
کـه تقریبـاً هیچ کس نیسـت که تا به حـال در دریافت پول از دسـتگاه های 
خودپرداز دچار مشکل نشده باشد. هنوز هم بسیاری از دانشجویان هنگام 
واریز شـهریه دانشـگاه یا پرداخت الکترونیکی وجه ثبت نام در آزمون های 
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مختلـف از طریـق درگاه هـای اینترنتـی بانک هـا، 
دچار مشـکالت عدیده  می شـوند. مشکالت موجود 
در حـوزه بانکـداری الکترونیکی البته بـه این موارد 
خالصه نمی شود. عدم احساس امنیت برای کاربران 
در استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی، یکی دیگر 

از مشکالت این بخش است.

g اعتمادبخشی برای جامعه 
اگرچـه مسـئوالن نهادهای مرتبط طی سـال های 
اخیـر تالش های بسـیاری کرده اند تـا افراد جامعه 
باور کنند که استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی 
در ایـران از امنیـت الزم برخـوردار اسـت و مـردم 
می تواننـد بـا اطمینـان خاطـر نسـبت بـه حفـظ 

پول هایشـان در جریـان پرداخـت و دریافت ها، از ایـن خدمات بهره ببرند 
اما اتفاقاتی مانند سرقت اطالعات برخی از کارت های بانکی مردم توسط 
کارمنـد یکی از شـرکت های ارائه دهنده خدمات پشـتیبانی، کافی بود تا 
ثمـر تالش هـای چندیـن سـاله بر بـاد رود و جامعه با احتیاط بیشـتری از 
این خدمات اسـتفاده کند. این اتفاق یا وقایع مشـابه به اشکال دیگری نیز 
می تواند تکرار شـود. به عنوان مثال عدم نظارت بانک مرکزی بر تبلیغات 
برخی شـرکت های ارائه دهنده خدمات بانکی برروی تلفن همراه که این 
روزها در قالب معرفی و تبلیغ پرحجم کدهای سـه رقمی تمام شـهر را در 
سـیطره خـود گرفته انـد، زمینه سوءاسـتفاده را برای برخی سـودجویان 

فراهم آورده است.

g تهدیدهای بالقوه 
تهدیدهای بالقوه  در حوزه ارائه خدمات بانکی الکترونیکی، هر لحظه می تواند 
تبدیـل به یک مشـکل جدی شـود و دارایی هـای عده زیادی را بـه باد دهد. 
بنابراین انتظار منطقی از بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول کشور 
این اسـت که هرچه سـریع تر نسبت به تدوین آیین نامه های نظارتی و اتخاذ 
رویه واحد و شفاف همراه با اپراتورهای تلفن همراه اقدام کند و جلوی پیدایش 

مشکل را پیش از آنکه دیر شود، بگیرد. اهمیت این 
موضـوع زمانی بیشـتر نمایان می شـود که تجارب 
خوبی نیز در  برداشـتن نخسـتین گام های قانونی 
در ایـن زمینـه وجود دارد که با ایجاد شـرکت های 
ناظـر زیر نظـر بانک مرکزی، فعالیت شـرکت های 
خصوصی ارائه دهنـده خدمات الکترونیکی بانکی 

را کنترل می کنند. 
از ایـن رو بـه نظر می رسـد بانک مرکزی می تواند و 
باید هرچه سریع تر در حوزه فراهم آوردن ابزارهای 
نرم افزاری که در واقع همان مقررات و آیین نامه ها 
هستند، اقدامات الزم را انجام دهد. تردیدی نیست 
که گسترش دامنه و عمق استفاده از خدمات بانکی 
الکترونیکی توسـط مـردم نیازمند پیدایش حس 
اعتماد و اطمینان نسبت به امنیت، کارکرد بهنگام و آسان این نوع خدمات 
است. تنها در چنین شرایطی است که می توان انتظار داشت آثار و نتایجی 
که از ارائه این گونه خدمات در جهان حاصل شـده اسـت، در کشـور ما نیز به 

شکل ملموس و قابل اعتنایی نمایان شود.

g خرید زمان 
واقعیت این است که اگر به دنبال راه حلی برای کاستن از معضالتی مانند 
ترافیک، مصرف بی اندازه سوخت، باال بودن هزینه های بانکداری، آلودگی 
هوا و... هستیم، گسترش زیرساخت های خدمات بانکی الکترونیکی یکی 
از شـاخص ترین و موثرترین ابزارهایی اسـت که می تواند از مسافرت های 
درون شـهری، صـرف وقـت شـهروندان در شـعب بانک هـا، اسـتهالک 
اسکناس ها، دزدی و ناامنی و ایجاد ترافیک و آلودگی محیط زیست تا حد 
زیادی جلوگیری کند. از این رو نهادهای مسـئول باید با پیگیری مجدانه 
زمینه های الزم برای اقبال بیش از پیش جامعه به استفاده از این خدمات، 

باری از دوش سایر حوزه های به ظاهر نامرتبط نیز بردارند. 
به هر ترتیب باید خوشبین بود که بانکداری الکترونیک بتواند با استفاده از 
تکنولوژی های روز دنیا، هر روز جایگاه مستحکم تری بین مردم پیدا کند. 

انتظار منطقی از بانک مرکزی 
بازار  بر  ناظر  نهاد  عنوان  به 
پول کشور این است که هرچه 
تدوین  به  نسبت  سریع تر 
آیین نامه های نظارتی و اتخاذ 
رویه واحد و شفاف همراه با 
اپراتورهای تلفن همراه اقدام 

کند

گزارش
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 بانک خاورمیانه را معرفی کنید و بفرمایید در حوزه IT چه  �
جایگاهی دارد؟ 

بانـک خاورمیانـه ماهیـت اصلـی فعالیـت خـود را بـه عنـوان یـک بانـک 
»عمده فروش«، با تمرکز بر مشتریان و تسهیالت تخصصی فعالیت می کند. 
بر این اسـاس بانک به جای تمرکز بر توسـعه فیزیکی و جغرافیایی شـعب، 
بر اسـتفاده از ابزارهای تخصصی و ارتباط سـازمان یافته با مشتریان تاکید 
دارد. بانک با اتخاذ این راهبرد تجاری و در چارچوب قوانین و مقررات پولی 
و بانکی کشور، به ویژه قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های مرتبط 
بـا آن، محصـوالت و خدمات بانکی را بر اسـاس نیازمندی های بخش های 

مختلـف اقتصـادی کشـور، طراحـی و عرضه می کنـد. بانـک خاورمیانه با 
شروع فعالیت خود فصل جدیدی را در حوزه خدمات بانکی کشور گشوده 
و سـطح عملیات بانکی خود را به صورت چشـمگیری ارتقاء داده اسـت و به 
مرزهـای تخصصـی باالتـر و هم تراز با آخرین اسـتانداردهای بانکداری در 
سـطح بین الملل رسـانده اسـت.  اگر بخواهیم از ویژگی های این بانک در 
حـوزه IT سـخن به میـان آوریم، باید بگوییم کـه Core Banking  این 
بانک برخالف تمام رقبا برای خود بانک خاورمیانه است. ما تالش کرده ایم 
همانند بسـیاری از بانک های،  Core Banking  را از شـرکت هایی مثل 
توسـن اجـاره نکنیـم.  در حال حاضـر  Core Banking برای خود بانک 

در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات، بانکداری با ســرعتی روزافزون در حال 
پیشرفت و توسعه است. از عوامل مؤثر بر جذب منابع مالی و ارتقاء سپرده های 
بانکی، امنیت و ســرعت در ارائه خدمات الکترونیکی است. موفقیت در این 
زمینه ها می تواند عاملی برای موفقیت در ســایر زمینه ها باشد، جذب منابع 
مالی در سیستم بانکی به عوامل برون گرا و درون گرا سازمانی بستگی دارد. لذا 
شناخت این عوامل و بررسی میزان تأثیرگذاری هرکدام از آنها، برای موفقیت 
در این زمینه، مهم و اساسی است. طبق تحقیقاتی که پیش از این انجام شده؛ 

سرعت و امنیت اطالعات بانکی یکی از دغدغه های مشتریان است. در کشور ما 
هم بانک ها تقریبًا در حال الکترونیکی شدن هستند. برای الکترونیکی شدن، 
زیرساخت های متعددی در حوزه IT  وجود دارد که بسیاری از بانک های کشور 
در تالش هســتند این زیرساخت ها را فراهم کنند. یکی از این بانک ها، بانک 
خاورمیانه اســت. »علی عنصری« که به عنوان کارشناس شبکه WAN بانک 
خاورمیانه مشــغول فعالیت است، او  از نیازها، جایگاه بانکداری الکترونیک و 

بسیاری از موارد صنعت بانکداری با ما صحبت کرد.

ح شد در گفت وگو با کارشناس WAN بانک خاورمیانه مطر

بانک خاورمیانه بر مدار فناوری

گفتوگو
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اسـت و یک تیم تحت عنوان شـرکت داده پردازان 
سـیمای آفتاب از کشـور هند، در حال عملیات بر 

روی آن است. 
آلیاسیس  � شرکت  شعارهای  از  یکی 

ارتباط در حوزه خدمات پس از فروش است؛ 
را جلب  توانسته اند رضایت شما  آنها  آیا 

کنند؟ 
بله. تجهیزاتی که ما  از شـرکت آلیاسـیس ارتباط 
تهیـه کرده ایـم، در حـوزه شـبکه بـوده اسـت. ما 
چندیـن نوبـت در حـوزه تجهیزات دچار مشـکل 
شـده ایم کـه این مشـکالت معمـوالً در صنعت ما 
نمونه هـای خیلـی زیادی دارد و همـکاران من در 
سراسـر دنیـا  هـر روز بـا مشـکالتی از این دسـت 

روبـه رو می شـوند امـا چیـزی که مهم اسـت، این اسـت که در زمـان بروز 
مشـکالت بتـوان روی خدمـات پـس از فروش شـرکتی کـه تجهیزات از 
آن تهیه شـده، حسـاب کرد. ما در بسـیاری از موارد، با تماس هایی که با 
همکاران شـرکت آلیاسـیس ارتباط برقرار کرده ایم، به سـرعت با واکنش 
مثبت و همراهی و همکاری آنها مواجه شدیم. یکی از نکات حائز اهمیت 
در شـرکت آلیاسـیس ارتباط، ارتباط موثر مدیرعامل با مشتریان شرکت 
است. ایشان در بسیاری از موارد شخصاً پیگیر امور ما شدند و تا به نتیجه 
رسـیدن نیاز مشـتری، همکاری شایسته ای داشتند، که جای تقدیر دارد. 
مجموعـه بانـک خاورمیانه از خدمات مجموعه آلیاسـیس ارتباط بسـیار 
رضایـت دارد. آنهـا در طـول 1۸ مـاه گذشـته که با ما هم پیمان شـده اند، 
توانسـته اند رضایت کامل ما را جلب کنند و ما اصاًل در این زمینه مشـکلی 

با این شرکت نداشته ایم. 

مهم ترین سرمایه بانک ها چیست؟ �
مهم تریـن سـرمایه بانک هـا بی شـک مشـتریان 
و سـرمایه گذاران آنهـا می باشـند. بانـک  بـدون 
مشـتریان مفهومـی نـدارد. اگـر بانکـی بخواهـد 
موفـق عمـل کنـد بایـد در ارائـه خدمـات نوین و 
سـرویس دهی بهتـر عمل نماید. به طـور مثال در 
بحـث OTP که به تازگی در کشـور مطرح شـده، 
هـر بانکـی بتواند این خدمت را به سـادگی و بدون 
محدودیـت در اختیـار مشـتری قرار دهـد، قطعاً 
موفق تـر خواهد بود. اگر مشـتریان بـه این نتیجه 
برسـند کـه سـرما یه های آنها در کمتریـن زمان و 
بـا باالتریـن امنیت حفظ می شـود، قطعـاً به بانک 

وفادار خواهند بود. 
 امنیت اطالعات در بانک ها - چه بانکداری خرد و چه بانکداری  �

باز - چقدر مهم است؟ 
بانک ها هر چقدر توان خود را در حوزه امنیت باال ببرند، قطعاً موفق تر عمل 
خواهند کرد. به عنوان نمونه در همین چند وقت اخیر، اخباری در رسانه ها 
منتشر شد مبنی بر از دست رفتن برخی اطالعات مشتریان چند بانک، که 
خود این خبر )چه به وقوع پیوسته باشد یا خیر( آسیب های جدی به برند 
و کسـب وکار خواهد زد. البته بانک خاورمیانه در گذشته، پیش بینی های 
الزم را در خصـوص جلوگیـری از نشـت اطالعات را انجـام داده و امکانات 
و تجهیـزات الزم را فراهـم کرده ایـم. خدا را سپاسـگزاریم که تا این لحظه 
با پیکربندی های مناسـب و دقیقی که انجام شـده، خسـارتی درخصوص 

نشت اطالعات مشتریان به ما گزارش نشده است. 
امـا بـه صورت مشـخص بانک ها باید  خصوصیـات امنیتی را رعایت کنند. 

ارتباط  آلیاسیس  شرکت 
که  گذشته  18ماه  طول  در 
ما با آنها هم پیمان شده ایم؛ 
را  ما  کامل  رضایت  توانسته 

جلب کند

گفتوگو
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مهم تریـن مسـئله در بانکـداری خـرد، مشـتریان 
هسـتند. برای این مشـتریان امنیت سـرویس هایی 
کـه می گیرنـد، از اهمیـت باالیی برخوردار اسـت. به 
عنـوان نمونه اینترنـت بانک، موبایل بانک و یا همین 
رمز پویا برای مشـتریان مسئله مهمی تلقی می شود. 
بـرای آنها خیلی مهم اسـت که اطالعات حسابشـان 
بـه خـارج از بانـک  درز نکنـد. مـا بایـد در این بخش 
امنیـت روانی کاربـر را مهیا کنیم تا او بتواند با خیالی 
آسـوده از خدمات ما و از صفحات پرداخت  اینترنتی 
شرکت های PSP به سادگی استفاده کنند. البته باید 
به این اشـاره داشـت که شـرکت های PSP و شرکت 
شاپرک نیز درخصوص حفظ اطالعات کاربران بسیار 
کوشـا هسـتند.  مشتریان باید به این یقین برسند که 

اطالعات حساب هایشـان به هیچ عنوان در دسـترس  افراد غیرمجاز قرار 
نمی گیرد. اما ماجرا در بانک خاورمیانه با بقیه بانک ها کمی متفاوت است. 
خدماتی که ما به جامعه هدف یعنی شـرکت ها، سـازمان ها و مؤسسـات 
ارائـه می دهیـم، با دیگـر بانک ها کمی متفاوت اسـت و خدمات ویژه  تری 
ارائـه می دهیـم.  بانکـداری بـاز )Open Banking(، رویکـرد جدیدی 
اسـت که به سـرعت در بانکداری دنیا در حال رواج اسـت. در بانکداری باز، 
عملیات بانکداری محدود به خدمات در شـعب بانک ها نیسـت و بانک ها 
در اصـل تامین کننده بسـتر و سـکو )Platform( بـرای عملیات بانکی 
هسـتند. بانکداری باز به مشـتریان این امکان را می دهد که بدون نیاز به 
مراجعـه بـه شـعب بانک یا وارد کـردن اطالعات به صورت دسـتی در نرم 
افـزار اینترنـت بانـک، تمامی امور بانکـی را در نرم افزارهـای داخلی خود 
انجـام دهنـد. ما با تهیه تجهیزات امنیتی به روز، تا این لحظه توانسـته ایم 

امنیـت باالی برای کسـب وکار خـود به ارمغان 
آوریم. بانک خاورمیانه عالوه بر خرید تجهیزات 
بـه روز، از تیم هـای فنـی حاذقـی در حوزه های 
مختلف فناوری اطالعات برخوردار است. واحد 
امنیت بانک خاورمیانه بعد از تسـت های مکرر، 
توانسـته کمک شـایانی به دیگر بخش ها کند. 
تاکنـون بـه فضل خداونـد از حمالت شـدید و 
غیرقابل جبران که اطالعات مشـتریانمان را از 

بین ببرد، در امان بوده ایم. 
امنیت  � می تواند  خاورمیانه  بانک  آیا   

مشتریان خود را تضمین کند؟
تمامی همکاران ما در واحد های سازمانی طبق 
خط مشی تعیین شده واحد امنیت بانک سعی 
و کوشـش دارنـد تـا کوچکترین نفوذی به اطالعات مشـتریان و سـرمایه 
گذاران بانک وارد نگردد ، شایان ذکر است در این بازه پنج ساله که اینجا 

فعالیت دارم، هیچ گونه نشت اطالعاتی نداشته ایم. 
آیا می توانیم تولیدکننده تجهیزات IT باشیم؟ تحریم ها چقدر  �

در حوزه تجهیزات اثرگذار بوده است؟ 
در حوزه تجهیزات قطعاً به کشـورهای دیگر وابسـته هسـتیم. همین چند 
وقت پیش نامه ای از درخصوص عدم استفاده از برخی تجهیزات برند های 
ایاالت متحده آمریکا منتشـر شـده بود اما در هیچ جای این نامه اشـاره ای 
بـه جایگزیـن آن تجهیزات نشـده بود و در حال حاضـر بانک ها  جایگزینی 
برای  اسـتفاده ندارند. البته از نظر تجهیزات و اسـتانداردها، کشور در حال 
پیشرفت های خوبی در زمینه های مختلف می باشد. چه بسا اگه تحریم ها 
نبـود، بسـیار فراتـر از انتظارات حرکت می کردیم. همانطـور که می دانید، 

تهیه  با  خاورمیانه  بانک 
امنیت  ــوزه  ح تجهیزات 
توانسته امنیت باالیی را برای 
به ارمغان  خود  کار  و  کسب 

بیاورد

گفتوگو
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تجهیزانت به سـختی وارد کشـور می شـود و همین مقدار واردات هم جای 
شکر دارد. 
آیا می توانیم مدعی باشیم که در حوزه تجهیزات IT در سیستم  �

بانکی، چیزی از دنیا کم نداریم؟ 
در خصـوص سـرویس ها ، خدمـات بانکـی و تجهیـزات می تـوان گفت از 
بانکداری دنیا چیزی کم نداریم اما در خیلی از مسائل به علت تحریم های 
اقتصـادی نتوانسـتیم بـه خوبـی ظاهر شـویم. می توان گفـت بانک های 
کشـور از نظر تجهیزات IT همانند کشـور های توسعه یافته ، جهت امنیت 
مشـتریان و سـرمایه گذاران خود حاضر هسـتند بیشـترین هزینه ها در 

حوزه IT و امنیت انجام می گردد. 
برای  � را  از خرید  قبل  آلیاسیس موضوع مشاوره  مجموعه 

مشتریان خود مورد توجه قرار می دهد، آیا شما از این خدمت 
استفاده کرده اید؟ 

در مجموعه ما گروه طراحی وجود دارد و با توجه به نیازی که مجموعه با 
آن روبه رو می شـود، خرید انجام می شـود بنابراین تاکنون به این خدمات 
نیاز پیدا نکرده ایم، چرا که همیشه گروه طراحی مجموعه نیازمندی ها را 

استخراج و سپس خریداری می کند. 
آیا دوره های آموزشی مناسب پس از  �

خرید محصول برای همکاران شما توسط 
شرکت آلیاسیس ارتباط برگزار شد؟ 

بله. پس از خرید محصول دوره آموزشـی توسـط 
شـرکت آلیاسـیس برگـزار شـد که بـرای اجرای 
تجهیزات خریداری شـده بسیار خوب و تأثیرگذار 
بود. البته نباید از این موضوع غافل شـد که رابطه 
خوبی میان ما و مجموعه آلیاسـیس برقرار شـده 
و تیـم فـروش آلیاسـیس به صورت مـداوم پیگیر 
خدماتی که ارائه کرده اند، هسـتند که مشکلی در 

اجرا ایجاد نشود.

وضعیت بانکداری در کشور چگونه است؟  �
با توجه به سـرویس ها و خدماتی که بانک مرکزی ارائه می دهد، می توان 
گفت اتفاقات خوبی در حال رخ دادن اسـت. دسـتورالعمل هایی که برای 
امنیـت کاربـران توسـط  بانک مرکـزی تعیین گردیده، بسـیار تأثیرگذار 
اسـت. در این راسـتا می توان به فعال کردن رمز پویا اشـاره کرد که نشـان 
می دهد نسـبت به کشـورهای دنیا خیلی عقب نیسـتیم. امنیت اطالعات 
کاربران با عملیاتی شـدن رمز پویا افزایش یافته و بعید اسـت مشتریان در 

این خصوص دچار مشکل شوند.
ممکن است در آینده حجم دیتابیس به حدی زیاد شود که نیاز  �

به تجهیزات در کنار Solution های نرم افزاری و امنیتی وجود 
داشته باشد. نظر شما چیست؟

سـمیناری که اخیراً شـرکت سیسـکو برگزار کرده و محصوالت جدید را 
معرفی کرد؛ نشـان داد که بزودی  تمام تجهیزات نسـل قدیمی شـرکت 
سیسـکو از شـبکه ها خارج خواهند شـد  و فکر می کنم تا چند سـال آینده 
این مسـاله در کشـور نیز رخ خواهد داد و شـبکه ها ی سـنتی بزودی  به 
سـمت سـرویس های Cloud حرکت می کند. بنابراین ما هم در کشـور 

باید متناسب با آن حرکت کنیم.
 بـر ایـن اسـاس شـرکت هایی مشـابه مجموعـه 
آلیاسـیس بایـد بـه دنبـال فراگیری ایـن دوره ها 
باشـند و حتـی بـرای مشـتریان خـود عـالوه بـر 
برگـزاری دوره هـای آموزشـی، تجهیزاتـی جهت 
آزمایشـگاه تخصصـی خـود بـه کشـور وارد نماید 
تـا مشـتریان پس از بررسـی عملکرد آنها نسـبت 
بـه خریـد این تجهیزات اقـدام نمایند ، چـرا که با 
توجه به شرایط مجبوریم به این سمت شبکه های 
نسـل جدیـد حرکـت کنیـم و اگـر نتوانیـم ایـن 
 تجهیزات را  تأمین کنیم، قطعاً با مشـکالتی روبرو

خواهیم شد.

احتماال در آینده شبکه های 
سنتی که بر روی دیتاسنتر 
اطالعات را ذخیره می کردند 
جمع خواهند شد و Cloudها 

جایگزین آنها خواهند شد

گفتوگو
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مجتمع نمایشـگاهی شـهر تهران آبان ماه هر سـال میزبان برگزاری یک 
رویـداد منطقـه ای در حوزه فناورهای نوین مربوط به صنایع مالی و بانکی 
با عنوان نمایشـگاه تراکنش ایران اسـت؛ نمایشگاهی که امسال پنجمین 

دوره اش با همت مؤسسان مرکز فابا برگزار شد. 
پنجمیـن دوره ایـن نمایشـگاه، در حالی برگزار شـد کـه برگزارکنندگان 
آن تأکیـد دارنـد رقیـب هیچ یک از رویدادهای داخلی نیسـتند و بنا دارد 

در رقابـت بـا رویدادهای منطقـه ای، جایگاه خود را در 
تقویـم جهانـی تثبیت کند. البته نبایـد از این موضوع 
راحت گذشـت که برگزاری چنین نمایشگاهی نه تنها 
موجب بلوغ بانک ها، بیمه ها، بازار مالی و شـرکت های 
خصوصـی ایرانی می شـود، بلکه زمینـه برای صادرات 
شرکت های داخلی در منطقه را نیز فراهم کرده است. 
بنابرایـن بـا ورود و حضور شـرکت های خارجی در این 
رویداد، فرصتی برای ارتقای صنایع مالی و بانکی ایران 
ایجـاد خواهد شـد چرا که رقابت شـرکت های داخلی 
و خارجـی، بسـتر انتقـال دانـش فنی را بیـش از پیش 
فراهـم می سـازد و تعامالت سـازنده ایران بـا جهان را 

افزایش می دهد. 

عالوه بر این، ITE تالش می کند ایران به عنوان مرکز ثقل منطقه معرفی 
شـود و سـهم ایران به عنوان مهم ترین کشور منطقه، به رسمیت شناخته 
شـود. نمایشـگاه تراکنش ایران با درک درست از جایگاه ژئوپلتیک ایران، 

چنین هدف و مقصدی را پیشه خود ساخته است.

g عبور نمایشگاه تراکنش ایران از پله پنجم
امسـال نیز به رسم هرسال نمایشگاه تراکنش 
ایـران در مجتمع نمایشـگاهی شـهر تهران یا 
همـان بوسـتان گفت وگو با حضـور مدیران و 
مقامات ارشـد کشـور و نظام بانکداری برگزار 
شـد. فرهـاد دژپسـند وزیـر امـور اقتصادی و 
دارایـی مهمـان ویـژه مراسـم افتتاحیه دوره 
پنجم نمایشـگاه بود که در سـخنرانی خود بر 
حرکت به سمت اقتصاد و بانکداری دیجیتال 
تأکید کرد و گفت: اطالع دارم چه کارشناسان 
باانگیـزه و سـطح باالیـی در زمینـه اقتصـاد 
دیجیتال داریم و از سـوی دیگر ضرورت های 
اقتصـادی و فناورانه ایجاب می کند به سـمت 

تراکنش ایران در ایستگاه پنجم

 گام بلند تراکنش ایران
به سمت بازارهای جهانی

اقتصاد  به  هوشمند  اقتصاد 
دیجیتال محدود نمی شود و با 
تحقق اقتصاد هوشمند اقتصاد 
می شود  دیگری  مرحله  وارد 
اقتصاد  تحقق  الزمه  چراکه 
دیجیتال، بازیگری بازار مالی 
برنامه های  از  یکی  و  است 
محوری وزارت اقتصاد، اقتصاد 

هوشمند است

رویداد
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اقتصاد و بانکداری دیجیتال برویم.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ اقتصاد هوشمند به اقتصاد دیجیتال 
محدود نمی شـود و با تحقق اقتصاد هوشـمند اقتصاد وارد مرحله دیگری 
می شـود چراکه الزمه تحقق اقتصاد دیجیتال، بازیگری بازار مالی اسـت و 

یکی از برنامه های محوری وزارت اقتصاد، اقتصاد هوشمند است.
 وی با اشـاره به صرفه های اقتصادی ناشـی از اجرای بانکداری دیجیتال، 
تأکیـد کـرد: تـا آخر امسـال وضعیت بانکـداری دیجیتال در کشـور رصد 

می شود.
محمدمراد بیات مدیرعامل مرکز فابا و دبیرکل نمایشگاه تراکنش ایران، از 
دیگر سخنرانان افتتاحیه پنجمین رویداد حوزه فناورهای نوین مربوط به 
صنایع مالی و بانکی بود که ضمن اشاره به مراحل آماده سازی نمایشگاه، 
 B2G وB2B  گفت: نمایشگاه تراکنش ایران یک رویداد بزرگ فناورانه و

است که دغدغه اقتصاد و بانکداری دیجیتال را دارد. 
وی به سـند بانکداری دیجیتال وزارت اقتصاد اشـاره کرد و گفت: ناچاریم 

بر لبه تکنولوژی حرکت کنیم و این امری مهم و ضروری است. 
بـه گفتـه بیـات؛ رویـداد نمایشـگاه تراکنـش ایـران، رقیـب هیـچ یک از 
رویدادهای داخلی نیسـت و به دنبال رقابت با کشـورهای منطقه اسـت. 
نمایشـگاه تراکنش ایران نمایشـگاهی راهکارمحور اسـت و از چگونگی ها 

در این نمایشگاه صحبت می شود.
شـکوه برگـزاری افتتاحیـه پنجمیـن نمایشـگاه 
تراکنـش، با برگزاری دومین جشـنواره چهره های 
مانـدگار و مدیران موثر صنعت بانکداری، پرداخت 
و فناوری ایران مضاعف شـد. در دومین جشـنواره 
چهره هـای مانـدگار صنعت بانکـداری، پرداخت و 
فنـاوری ایـران در ITE2019 کـه بـا حضور صدها 
نفـر از مقامـات ارشـد دولتی و مدیـران و بازیگران 
صنعـت بانکـداری، فنـاوری و پرداخـت ایـران 
برگزار شـد، چهـار چهره موثر ایـن صنایع انتخاب 

و مـورد تقدیـر قـرار گرفتند. »ژان صیـاد« به عنوان مدیـر موثر فناوری و 
پرداخت، »عبدالحمید منصوری« به عنوان مدیر موثر فناوری و پرداخت، 
»سیداحمد طاهری بهبهانی« به عنوان چهره ماندگار صنعت بانکداری و 
»پرویز عقیلی کرمانی« به عنوان چهره ماندگار صنعت بانکداری انتخاب 
و معرفی شـدند. در پایان این مراسـم نیز از تمبر یادبود آنها در این مراسـم 
رونمایـی شـد و آقایـان معمارنـژاد و محرمـان بـه همراه جمـع دیگری از 

مدیران بانکی یادداشت هایی را به همین مناسبت نگاشتند.
در ادامـه ایـن برنامـه و بـا حضـور دبیرکل رویـداد و رئیس هیئـت مدیره 
مرکز فابا، مدال  ITE 2019به وزیر اقتصاد ارائه شد. همچنین در مراسم 

افتتاحیه، از مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی شریف نیز رونمایی شد.
پس از مراسم افتتاحیه، نمایشگاه رسماً آغاز به کارکرد و چندین سمینار 
و کارگاه و پنل تخصصی نیز در حاشـیه آن برگزار شـد. نمایشگاه تراکنش 
ایـران البتـه فقـط به سـمینار و کارگاه و بخش نمایشـگاهی محدود نبود. 
مرکز فابا در این رویداد سه روزه از چندین و چند اتفاق جدید نیز رونمایی 
کـرد کـه هرکـدام از آنها به تنهایی رویدادی بزرگ و قابل توجه محسـوب 
می شـوند؛ رونمایی از جشـنواره فیلم تراکنش که قرار اسـت از سال آینده 
در نمایشـگاه تراکنش ایران برگزار شـود و رونمایی از نمایشـگاه تراکنش 
اسـتانبول که قرار اسـت خرداد سال آینده در ترکیه برگزار شود، رونمایی 

از مرکز فین تک شریف و... که با استقال گسترده ای نیز مواجه شد.
پس از پایان مراسم افتتاحیه، برنامه نمایشگاه به 
روال سـال های گذشـته پیش رفت و کارگاه های 
آموزشـی ایـن رویـداد در روز اول بـا کارگاه 
بیت کوین با تدریس مهندس عبدالرضا شـریفی 
حسـینی آغـاز و بـا کارگاه هـای رایانـش ابری با 
تدریـس دکتـر اسـماعیل ثنایـی، بازیابی عصب 
پایـه )نورومارکتینـگ( با تدریس دکتـر کامبیز 
حیدرزاده و داوود حسـین آبادی ساده ادامه پیدا 
کـرد. در ایـن کارگاه ها، بیـش از هزار متخصص و 

ایران  تراکنش  نمایشگاه 
یک رویداد بزرگ فناورانه 
که  است   B2G و   B2B و 
دغدغه اقتصاد و بانکداری 

دیجیتال را دارد

رویداد
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عالقه منـد به حوزه صنایع مالی و بانکی، ثبت نام و 
حضور پیدا کردند.

همزمـان بـا برگزاری ITE 2019، هفت سـمینار 
بـا عناویـن »نقشـه راه بانکـداری دیجیتـال«، 
»بیمه هـا و فین تک هـا«، »کیـف پـول؛ از حرف تا 
عمـل«، »پرداخت یـاران و چالش هـای کسـب و 
کاری«، »بانک هـا، پرداختی ها و اپراتورها؛ رقابت 
یا شـراکت؟«، »شهر هوشمند و صنعت پرداخت؛ 
از جدایـی تـا همگرایی« و »ادغام بانک ها؛ بیم ها و 

امیدها« برگزار شد.
سـخنرانان سـمینار »بیمه ها و فین تک ها« که در 

پنجمیـن نمایشـگاه تراکنـش ایـران (ITE 2019) برگزار شـد، از عقب 
ماندن صنعت بیمه کشور در حوزه فناوری اطالعات در مقایسه با صنعت 
بانکـی سـخن گفتند و ضمن اشـاره بـه آماده نبودن برخی زیرسـاخت ها 
بـرای حضـور اینشـورتک ها در صنعت بیمـه، بر لزوم تغییـرات مدیریتی 
و کسـب وکاری در ایـن صنعـت، تأکید کردند. این سـمینار در نخسـتین 
روز برگـزاری نمایشـگاه تراکنـش ایـران برگزار شـد. سیدقاسـم نعمتی 
رئیـس مرکـز فناوری اطالعات و ارتباطات بیمـه مرکزی، دبیر علمی این 
رویداد بود. مهدی ملکی معاون برنامه ریزی و نوآوری بیمه رازی، شاهین 
فتاحیانـی دبیـر کارگروه فناوری اطالعات بیمـه ایران، حمیدرضا اکبری 
معاون راهکارهای بیمه گری شـرکت داتین و حامد ولی پوری مدیرعامل 

بیمیتو نیز در پنل آن حضور داشتند.
سـمینار تخصصـی »پرداخـت یـاران و چالش هـای کسـب وکاری« در 
دومیـن روز از پنجمیـن نمایشـگاه تراکنـش ایران برگزار شـد که در این 
سـمینار به چالش های امور پرداختی پرداخته شـد. سـمینار »کیف پول، 
از حـرف تـا عمـل« در دومین روز از نمایشـگاه تراکنش ایران برگزار شـد 

و درخصـوص نظـام کارمـزدی کشـور و جایـگاه 
کیـف پـول بحـث و تبادل نظـر انجام شـد. مهران 
افسـری مدیـر سیسـتم های نوین بانکی شـرکت 
خدمات انفورماتیک در این سمینار که در حاشیه 
نمایشـگاه تراکنش ایران برگزار شـد، به بررسـی 
نیازمندی هـای تحقـق کیف پـول الکترونیکی در 

کشور پرداخت.
بـه گفتـه وی؛ حـدود 77 درصـد تراکنش هـای 
شـتابی در ایـران به تراکنش هـای خرد و زیر 100 
هزار تومان اختصاص دارد که این موضوع ظرفیت 
خوبـی بـرای راه انـدازی کیـف پـول الکترونیـک 
در کشـور اسـت. همچنین سـخنرانان به بررسـی تجربه های موفق پول 
الکترونیـک در دنیا اشـاره کردند تا از طریق مقایسـه ایـن تجربه ها بتوان 
چالش های این اکوسیسـتم در داخل کشـور را شناخت. همچنین عنوان 
شـد اگر قرار اسـت کیف پول الکترونیکی در کشـور ما نیز راه اندازی شود، 
الزمـه آن توجه بـه نظام کارمزدی در حوزه تراکنش های آنالین و آفالین 

و نیز روش های انتقال وجوه است.
یکـی دیگـر از رویدادهای دومین روز نمایشـگاه تراکنش ایران، برگزاری 
سـمینار »بانک هـا، پرداختی هـا و اپراتورها، رقابت یا شـراکت« بود که با 
حضور علیرضا طلوع، رسـول سـراییان، مظفر پوررنجبر، مهدی غیناقی، 
علـی حکیـم جـوادی، باقر صمدی و مصطفـی امینی برگزار شـد. در این 
سـمینار به این موضوع پرداخته شـد که خدمات در عصر دیجیتال قابل 
دیجیتال شـدن اسـت یـا نه. همچنین موضوع شـراکت پنهـان اپراتورها 
و بانک هـا در ارائـه سـرویس مورد بحـث قرار گرفت. یکی از کارشناسـان 
معتقد بود که تحول دیجیتال متعلق به کل کشـور اسـت و در این بخش 
نباید جزیره ای رفتار شـود. تحول دیجیتال باید از سـوی نهاد باالدسـتی 

تحول دیجیتال متعلق به کل 
این بخش  کشور است و در 
شود.  رفتار  جزیره ای  نباید 
تحول دیجیتال باید از سوی 
ابالغ  و  ارائه  باالدستی  نهاد 

شود

رویداد



27

سه ماهنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

6 شمــــاره 
1398 دی 

ارائه و ابالغ شود. 
سـمینار »شـهر هوشـمند و صنعت پرداخـت، از جدایی تـا همگرایی  در 
سـومین روز از پنجمیـن نمایشـگاه تراکنـش ایران برگزار شـد و اعضای 
شرکت کننده در سمینار به بیان دیدگاه های خود در زمینه ارتباط صنعت 
پرداخـت بـا شـهر هوشـمند پرداختند. در این سـمینار صـادق فرامرزی 
مدیرعامـل شـرکت فرابوم، مفاخـری به نمایندگی از مدیرعامل شـرکت 
آریا همراه، محمد نژادصداقت مدیرعامل شرکت داتین، شهریار آل شیخ 
معاونت برنامه ریزی شـهرداری مشـهد و نیما نامداری معاونت توسـعه و 

نواوری شرکت الکترونیکی ارتباط فردا حضور داشتند.
 سـمینار »نقشـه راه بانکداری دیجیتال« در پنجمین نمایشگاه تراکنش 
ایـران شـاهد شـکل گیری مباحـث و گفت وگوهای مثبـت و رو به جلویی 
پیرامون وضعیت بانکداری دیجیتال در کشـور بود. این سـمینار با حضور 
علـی عبداللهی رئیس مرکز فناوری اطالعات وتوسـعه اقتصاد هوشـمند 
وزارت اقتصاد، علیرضا لکزایی قائم مقام بانک ملت، دکتر شهاب جوانمردی 
مدیرعامل هلدینگ فناپ، سیدجعفر صدری مدیر امور فناوری اطالعات 
بانک صادرات، دکتر فاطمی بنیانگذار گروه توسن، فرهاد اینالویی معاون 

امور فناوری اطالعات بانک ایران زمین و مصطفی 
مرشدی استاد دانشگاه شریف و عضو هیات مدیره 
تحول برگزار شد.کارشناسـان در این سـمینار به 
ضرورت و بسـترهای تحول دیجیتـال در بانک ها 

اشاره کردند.
در پنجمیـن نمایشـگاه تراکنـش ایران کـه از آن 
بـه عنـوان گردهمایـی بزرگ فنـاوران ایـران یاد 
می شـود، فعـاالن صنعـت بانکـداری و پرداخت، 
بازیگران صنایع مالی )بیمه و بورس(، شرکت های 

فناورانـه،  راهکارهـای  ارائه کننـدگان  و  سـخت افزاری  نرم افـزاری، 
اسـتارت آپ ها و اپراتورها و شـهرداری ها )با محصوالت و خدمات مالی و 
پرداختی خود(، حضور داشـته و آخرین دسـتاوردهای خود را در 5500 
متـر مربـع فضـای نمایشـگاهی، در معرض دید فعاالن این اکوسیسـتم و 
عالقه مندان قرار دادند و از پیشکسوتان و شخصیت های شاخص، در قالب 
جشنواره چهره های ماندگار و مدیران موثر در صنعت، بانکداری، فناوری 
و پرداخت تقدیر شد. همچنین در این دوره از نمایشگاه حدود 100 تیم، 

در جشنواره های استارت آپی فین تک و شهر هوشمند حضور داشتند.
در این میان شـرکت آلیاسـیس به عنوان شرکتی موفق در حوزه فن آوری 
اطالعـات و ارتباطـات ICT بـا برپایی غرفـه ای فعال، حضور چشـمگیر و 

موفقی داشت.

g  برگزاری جشنواره استارت آپی در نمایشگاه تراکنش
ایران

قبـل از رسـیدن بـه زمان برگـزاری مراسـم، در محدوده زمانـی که مرکز 
فابـا در محـدوده زمانی کـه اعالم کرده بود حدود ۲۲0 اسـتارت آپ برای 
حضـور در جشـنواره های اسـتارت آپ ثبت نـام 
کـرد بودنـد که از ایـن میان ۶0 اسـتارت آپ برای 
حضور در جشـنواره های اسـتارت آپی نمایشـگاه 
تراکنش ایران برگزیده شدند. این تیم ها بر اساس 
ارزیابی هـای اولیـه دبیرخانه دو جشـنواره بزرگ 
فین تک و شـهر هوشـمند، برای حضور در سـالن 
پردیس نمایشـگاه تراکنش ایران انتخاب شـدند. 
رویـداد ITE، از بـدو برگـزاری توجـه ویـژه ای بـه 
اسـتارت آپ ها و کسـب وکارهای نوپا داشته است. 

بازدیدکنندگان از نمایشگاه 
این  که  بودند  معتقد    ITE
را  خوبی  فرصت  نمایشگاه 
و  استارت آپ ها  اختیار  در 
کسب وکارهای نوپا قرار داده 

است

رویداد
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در پنجمیـن دوره ایـن نمایشـگاه نیـز تمهیـدات 
و  رگوالتـوری  نماینـدگان  بـرای حضـور  الزم 

سرمایه گذاران فراهم شده است.
جشـنواره های اسـتارت آپی نیـز با شـش نشسـت 
تخصصـی همراه بودنـد و عالقه مندان در پنل های 
»نقـد و ارزیابـی طـرح نوآفریـن«، »رمزارزهـا و 
بالک چیـن؛ از فنـاوری تا رگوالتـوری«، »کارنامه 
شـتاب دهنده ها در بوتـه نقـد«، »اسـتارت آپ ها 
در گـرداب پدرخوانده هـا«، »صنعـت ماینینـگ؛ 
فرصت هـا و تهدیدهـا« و »متر و معیار دانش بنیان 
بودن« حضور یافتند. برای هر یک از این رویدادها 

چهـره ای مرتبـط بـه عنوان دبیر علمی انتخاب و بیش از ۸0 سـخنران در 
آنها سخنرانی کردند.

پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران، همچنین برای نخستین بار نام تعدادی 
از فعـاالن شـاخص صنعـت بانکـداری، پرداخت و فناوری هـای مالی را به 
عنـوان اعضـای کمیته علمی معرفی کرد. این افراد، وظیفه ارائه مشـورت 
در تعییـن مباحـث محتوایی و محورهای هر یک از نشسـت ها و پنل های 
جانبـی، انتخـاب سـخنرانان و همچنین تدوین بیانیـه پایانی رویدادها را 
برعهـده داشـتند و در بیانیـه پایانی هـر یک از نشسـت ها و پنل ها، موارد 

راهبردی و کاربردی برای صنعت بانکداری و پرداخت جمع بندی شد.
در اولیـن روز از پنجمیـن نمایشـگاه تراکنـش ایـران نشسـت تخصصـی 
استارت آپی »متر و معیار دانش بنیان بودن« در سالن پردیس برگزار شد 
و اعضای شرکت کننده در سمینار، خواستار »تجدیدنظر در تعیین معیار 

دانش بنیان شدن« شرکت ها شدند.
سـیدکامران باقـری مشـاور نوآوری و عضو هیات مدیـره انجمن مدیریت 

فنـاوری و نـواوری ایـران، مهدی فقیهـی رئیس 
هیات مدیره شـرکت داده ورزی سـداد، احسـان 
کشـتکاری مدیـر ارتبـاط بـا صنعت پژوهشـگاه 
ارتباطـات و فناوری اطالعات، حسـین خواسـته 
عضـو هیـات علمـی دانشـگاه خواجـه نصیـر و 
حسـین سـجادی نیـری دبیـر سـتاد توسـعه 
فناوری هـای نـرم و هویت سـاز معاونـت علمی و 
فنـاوری ریاسـت جمهوری به نقـد ارزیابی مالک 
دانش بنیان بودن در سـاختار پرداختند. نشست 
اسـتارت آپی »متر و معیار دانش بنیان بودن« در 
اولیـن روز از پنجمیـن نمایشـگاه تراکنش ایران 
درحالی به پایان رسـید که اعضای شـرکت کننده در نشسـت نسـبت به 
سـخت گیری موجـود بـر روی ضرورت تولیـد محصـوالت فناورانه انتقاد 
داشـتند. باور شـرکت کنندگان در نشست این بود که محصول باید بیشتر 
جنبه نوآوری داشـته باشـد و در ضمن اصول بازاریابی مدنظر قرار گیرد تا 

شرکت ها متحمل خسارت نشوند.
نشسـت بررسـی و نقد طرح نوآفرین در اولین روز از پنجمین نمایشـگاه 
تراکنش ایران در بوستان گفت وگو به محلی تبدیل شد که این طرح مورد 
بررسی همه جانبه قرار گیرد تا نقاط ضعف و قوت آن بیشتر مشخص شود. 
در ایـن پنـل بخش دولتی وخصوصی به بیان دیدگاه های خود پرداختند. 
باران سـتوده، آرمان صفایی مدرس کارآفرینی دانشـگاه شـریف، سروش 
قاضی نوری عضو هیات علمی دانشـگاه عالمه، حسـین حسینی تبار مدیر 
اجرایی بیدبرگ و عادل طالبی عضو هیات مدیره انجمن کسـب وکارهای 
اینترنتی در اولین روز از پنجمین نمایشگاه تراکنش در پنل بررسی طرح 

نوآفرین شرکت کرده و به بیان دغدغه های خود پرداختند.

جوانی مراکز شتاب دهی، 
قیمت گذاری های 

غیرمنطقی و کمبود 
سرمایه گذاران استارت آپی 
را از جمله چالش های این 

حوزه دانستند 

رویداد



29

سه ماهنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

6 شمــــاره 
1398 دی 

سخنرانان نشست »کارنامه شتاب دهنده ها در بوته 
نقد«، یکی از شش نشست جانبی نمایشگاه تراکنش 
ایران، جوانی مراکز شتاب دهی، قیمت گذاری های 
غیرمنطقی و کمبود سـرمایه گذاران استارت آپی را 
از جمله چالش های این حوزه دانستند. این نشست 
بـا هـدف بررسـی عملکرد مراکـز شـتاب دهنده از 
زاویه های مختلف برگزار شـد. داوود فرج زاده فعال 
حوزه استارت آپی و مدیر فناوری های نوین شرکت 
EMEW کانـادا، دبیـر علمـی نشسـت »کارنامـه 
شـتاب دهنده ها در بوتـه نقـد« بود. مهـرداد امانی 

مدیرعامـل صنـدوق توسـعه صـادارت و تبادل فناوری، سـیهل عباسـی 
معاون کارآفرینی و نوآفرینی شرکت  هم آوا، محمدرضا قبادی مدیرعامل 
شـتاب دهنده نوین تـک و علـی هـزاوه معاون امور فناوری پـارک فناوری 

پردیس نیز در این پنل حضور داشتند.
برگزاری چنین نمایشگاهی، فضای مناسبی را برای توسعه کسب وکارهای 
بخش خصوصی در عرصه فناوری های نوین صنایع مالی، بانکی و پرداخت 
فراهم می سازد و موجب معرفی پلتفرم ها و رونمایی از فناورهای نوین در 
سیسـتم بانکی کشـور می شود. در این دوره از نمایشگاه سکوی بانکداری 
باز »شـاهین« توسـط شـرکت های خدمات انفورماتیک و فرادیس گستر 
کیـش در نمایشـگاه تراکنـش ایـران معرفی شـد. در مراسـم معرفی این 
پلتفرم بانکداری دیجیتال، مهران افسـری مدیر سیستم های نوین بانکی 
شرکت خدمات انفورماتیک، با بیان اینکه حدود دو سال پیش که موضوع 
»بانکداری باز« برای نخستین بار از سوی این شرکت مطرح شد، با تردید 

و اما و اگرهایی از سوی سیستم بانکی روبرو شد، 
گفت: امروزه همه بر این باور هستند که بانکداری 
بـاز برای بقای بانکـداری دیجیتال الزم و یکی از 
پیش نیازهـای ایـن روش اسـت. پس از دو سـال 
تمرکز روی این روش، امروز شـاهد پیاده سـازی 
محصول »سکوی بانکداری باز شاهین« هستیم 

که اواخر خردادماه امسال عملیاتی شده است.
در حـال حاضـر امـکان کسـب درآمد از سـکوی 
شاهین برای بانک ها و نهادهای ثالث از جمله فین 
تک هـا و کسـب وکارهای عمومی وجود داشـته و 
سرویس های استعالمی اطالعات حساب و پرداخت از حساب، سرویس های 
پایه سکوی شاهین هستند و می توان برای این پلتفرم، سرویس های خاص 

کسب وکارها را نیز طراحی کرد.
مراسم اختتامیه نیز با حضور مقامات و مدیران ارشد کشور برگزار شد. به رسم 
همیشـه، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مرکز فابا به سـخنرانی پرداختند 
و »ژان صیاد« چهره ماندگار این دوره نمایشگاه نیز به عنوان سخنران ویژه 
به بیان صحبت هایی درخصوص اهمیت نمایشگاه تراکنش ایران پرداخت. 
در پایان آیین اختتامیه، اسـامی برگزیدگان جشـنواره های اسـتارت آپی 
 ITE 2019 فین تک و شهر هوشمند اعالم شد، از حامیان و اسپانسرهای
تقدیر شـد و از پوسـتر ششمین نمایشگاه تراکنش ایران نیز رونمایی شد. 
حضور مجید اخشابی خواننده مشهور و پاپ کشور در آیین اختتامیه نیز 
شـور و شـوق متفاوتی به این مراسم داد. وی چهار قطعه از جمله دو قطعه 

جدید خود را خواند و با استقبال و همراهی حاضران همراه شد.

باور  این  بر  همه  ــروزه  ام
هستند که بانکداری باز برای 
بقای بانکداری دیجیتال الزم 
این  پیش نیازهای  از  یکی  و 

روش است

رویداد
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 دسترسی آسان به اطالعات
در امنیت کامل

لیاسیس ارتباط: مدیر فروش شرکت آ

هنگامــی که صحبت از کســب وکار و ارکان موفقیت آن به میان می آید، یکی 
از مهم تریــن مباحثی که ذهن را به خود مشــغول می کند، بازاریابی و فروش 
اســت به گونه ای که می توان از آن به عنوان چراغ روشــن هر کسب وکاری یاد 
کرد. در فروش گرایی، بکارگیری تیم فروش خوب و ارائه خدمات منحصربه فرد، 
به عنوان مزیت رقابتی محســوب می شــود و نبود آن می تواند یکی از موانع 
موفقیت تأمین کننــدگان و تولیدکنندگان محصول قلمداد شــود. بنابراین 
فروشــندگان نقش بسیار تأثیرگذاری در هر مجموعه و کسب وکاری دارند. چه 
بسیار کسب وکارهایی در جهان که می توانستند بسیار خوب رشد کنند اما چون 
در آن ها برای »عرضه« فکری نشده بود و بازاریابی و برنامه فروش درستی برای 
آن ها چیده نشده بود، از بین رفتند و نابود شدند. به قول »تام  هاپکینز« نویسنده 
کتاب »راه های ســاده برای شغل شریف فروشندگی«: »فروشنده خوب کسی 
اســت که نیاز مشــتری را درک کرده و به منظور انتخاب صحیح، او را صادقانه 

راهنمایی می کند تا ســرانجام قادر باشد توافق و اعتماد بیشتری را برای خرید 
جلب نماید.«

در مجمــوع هرچنــد نمی توان نقش جزء به جزء واحدهــا و دپارتمان ها را در 
موفقیت یک سازمان نادیده گرفت اما اگر پس از انجام همه امورات یک سازمان، 
محصوالت و خدمات شــرکت به خوبی در نمای بیرونی معرفی نشــود، قاعدتًا 
آن ســازمان محکوم به شکست است. این امر خطیر مسلمًا برعهده همکاران 
واحد بازاریابی و فروش اســت که عالوه بر تسلط کامل و آشنایی با مباحث فنی 
محصوالت و خدمات شــرکت، باید نسبت به مجموعه خود و مشتریان متعهد 
باشند.  در این مجله تاکنون به معرفی دپارتمان ها و محصوالت شرکت آلیاسیس 
ارتباط پرداخته ایم و در این شــماره پای صحبت های »افسانه خجسته« مدیر 
واحد فروش شــرکت آلیاسیس ارتباط نشسته ایم که با حوصله و تسلط کامل، 

از بایدها و نبایدهای مشاوره و فروش خدمات و محصوالت شرکت می گوید.
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آلیاسیس ارتباط  شرکت 
را  متعددی  گواهی نامه های 
مناقصه های  در  شرکت  برای 
بزرگ کشور در اختیار دارد. 
این  جمله  از  افتا  و  سمتا 

گواهینامه ها هستند

 واحد فروش چه نقشی در شرکت آلیاسیس  �
ارتباط دارد؟

بزرگ تریـن نقش ایـن واحد در مجموعه آلیاسـیس، 
تبدیل زبان اسـتراتژی به زبـان عملی در واحد فروش 
است. در شرکت آلیاسیس استراتژی از سوی مدیریت 
برای ما ترسیم می شود و بنده به همراه همکاران واحد 
فروش با توجه به اهدافی که برای استراتژی مجموعه 
تنظیـم شـده، لیسـتی از مشـتریانی که قرار اسـت با 
آن هـا کار کنیـم را تهیـه و تالش می کنیم شـرکت به 

خواسته هایی که از این واحد دارد، دست یابد. 
واحد فروش شـرکت آلیاسـیس ارتباط از سـه بخش کلی تشـکیل شده است؛ 
بخش اول همکاران Account Manager هستند که کار آنها ایجاد ارتباط 
مؤثر با مشـتریان و پرزنت کردن خدمات و محصوالت آلیاسـیس است. بخش 
دیگر کارشناسـان مناقصات شـرکت هستند که تمامی امور مرتبط با مناقصه 
را انجـام می دهنـد و بخـش نهایی، واحـد فروش همکار اسـت که قیمت های 
تجهیـزات را بـه مشـتریان اعالم می کنند. عموماً بیشـترین بخش فعالیت ما، 
در حوزه مشـتریانی اسـت که تازه با خدمات آلیاسـیس آشـنا می شوند و برای 
مشـتریان بالفعل شـرکت با مکانیزم هایی دیگری خدمـات و محصوالت ارائه 

می شود.
نحوه شناسایی مشتریانی که هنوز با آلیاسیس آشنا نیستند، به  �

چه صورت است؟
معموالً با توجه به سرشاخه های مختلف، ساالنه برنامه در نظرگرفته می شود. 
به عنوان مثال مشـخص  می شـود که در مورد بانک ها، شـرکت های بیمه ای و 
پرداخت الکترونیک به سـراغ کدام مشـتریان برویم که در صنعت خود سـهم 
باالیی در بازار دارند و برای حوزه IT بودجه در نظرگرفته اند. همچنین با توجه 
به سـابقه ایی که داریم، مطلع هسـتیم که به عنوان مثال راهکارها، خدمات و 
محصوالت ما برای بانک ها به خاطر چالش هایی که با آن روبرو هستند، نسبت 

به سایر صنف ها جذاب تر خواهد بود.
ساالنه چطور محصوال ت بهتری را با توجه به نیازها شناسایی  �

می کنید؟
از چنـد کانـال ارتباطـات الزم را داریم کـه این موارد 
بـه جـز ارتباطـات دنیـای مجـازی که همـکاران در 
حوزه بازاریابی انجام می دهند. برای معرفی جایگاه، 
محصـوالت و خدماتمـان در صنعـت IT جلسـاتی 
در محـل کارفرمـا برگـزار می شـود و راهکارهـای 
رفـع مشـکالت آن هـا را ارائه می کنیم. عـالوه بر آن، 
جلسـاتی در محل شـرکت برگزار می شود که در آنها 
برای مشـتریان طرح موضـوع می کنیم، چالش های 
مشـتری را مطـرح و بـرای آنهـا راهـکار پیشـنهاد 
می دهیم. به عنوان مثال برای یک مشتری که پایداری و امنیت سرویس حائز 
اهمیت است، راهکارهایی در آن حوزه طرح می کنیم. این راهکارها در البراتور 
شـرکت پیاده سـازی می شود و پس از پیاده سـازی، مشتری می تواند مشاهده 

کند که با اجرای آن چه نتیجه ای حاصل خواهد شد. 
سازمان هایی که پتانسیل دارند که از خدمات شرکت ما استفاده کنند، توسط 
همکاران بخش Account Manager  شناسـایی شـده و با ارتباط گیری، 
افـراد کلیدی آن سـازمان ها بـرای برقراری ارتباط و برگزاری جلسـات دعوت 
می شـوند تا از این طریق راهکارهای شـرکت را معرفی و در نهایت در صورت 
تقاضا، قرارداد منعقد شود.  Account Manager  شرکت تا پایان قرارداد 
که دریافت رضایت نامه اسـت، در همه مراحل با مشـتری همگام اسـت تا کار 
 Account Manager پایان یابد. حافظ منافع مشتری در شرکت آلیاسیس
اسـت که سـعی می کند در تعهدات قرارداد، انتظارات مشـتری برآورده شده و 

به آنها تحویل شود.
در بخش مناقصه، شرکت گواهی نامه  های معتبری کسب کرده و در مناقصه های 
بزرگ کشـور شـرکت می کند که در این زمینه می توان به کسـب گواهی نامه 
افتا و سـمتا اشـاره کرد که برای همکاری با سازمان های نظامی ضروری است. 
همچنین شرکت آلیاسیس ارتباط رتبه یک شورای عالی انفورماتیک را کسب 
کـرده اسـت. بـه همین خاطر در مناقصـات بزرگ و کالن که در کشـور برگزار 

می شود، شرکت آلیاسیس آمادگی حضور دارد.
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در شرکت آلیاسیس خدمت عرضه می شود یا محصول؟ �
شـرکت آلیاسـیس با تجربه 15 سـاله در صنعت IT ، مشـخصاً در سـه حوزه 
خدمـت ارائـه می دهـد؛ یکی در بخش تأمین تجهیزات تخصصی اسـت که در 
مورد برندهای سیسـکو، اچ دی و EMC اسـت. ارائه خدمات مشـاوره طراحی، 
پیاده سازی و پشتیبانی راهکارهایی در حوزه امنیت داده، مراکز داده و ارتباطات 
یکپارچه. در نهایت نقش مشـاور برای مشـتریان داریم. در واقع بیشتر خدمت 
ارائه می دهیم. در کل بیشـتر سـعی می کنیم در کنار خدماتی که به مشـتری 
می دهیم، نیازهای آن را شناسـایی و نسـبت به رفع آن اقدام کنیم و خیلی به 

دنبال این نیستیم که محصولی را پیشنهاد دهیم.
به عنوان تیم فروش، اطالعات فنی کافی از محصوالتی که به بازار  �

ارائه می کنید، دارید؟
تمرکـز شـرکت، ارائـه راهـکار و مشـاوره بـه مشـتری اسـت. ایـن کار نیـاز به 
برخـورداری از اطالعـات کامل فنی نسـبت به راهکارها و محصوالت شـرکت 
دارد و با توجه به اینکه تیم فروش در اولین گام این فرآیند حضور دارد، نسبت 
به این مورد طرح ریزی خوبی صورت گرفته و ماهانه به صورت مداوم جلساتی 
تحت عنوان توسعه سبد محصول و خدمت در شرکت برگزار می شود. در این 
جلسـات همـکاران فنـی راهکارها و محصـوالت جدید را به همـکاران فروش 
معرفی می کنند تا همکاران فروش نسبت به راهکارها و محصوالت پیشنهادی 

دید فنی داشته باشند. 
هر محصول و خدماتی که در سـبد خدمات شـرکت آلیاسـیس قرار دارد، قبل 
از آن در کمیته سـبد توسـعه خدمت و محصول بیان و بررسـی می شـود و پس 
از همه این فرآیندها و تصویب، در سبد خدمات ما قرار می گیرد و این موضوع 
برای همکاران فروش ارائه می شود. در البراتوار شرکت پیاده سازی و خروجی 
داده می شـود تا بر اسـاس آن اطمینان خاطر به مشـتریان داده شـود که قباًل 
این مسـیر را رفته ایم و تسـت ها انجام شـده و برای اجرای آن در محل کارفرما، 

آمادگی الزم وجود دارد.
 با توجه به مأموریت هایی که تعریف کرده اید، مشتریان شرکت  �

آلیاسیس چه گروه هایی هستند؟
شـرکت های بزرگی مثل اپراتورها، بانک ها، بیمه ها پرداخت های الکترونیک 
و... جزو مشتریان عمده شرکت آلیاسیس هستند. تقریباً در اپراتورها، بیمه ها 
پرداخت های الکترونیک توانسـتیم با بیش از 50 درصد شـرکت ها همکاری و 

قراردادهای خوبی منعقد کنیم.

کدام صنایع نیاز به تجهیزات و زیرساخت های مطلوب این حوزه  �
دارند؟

بیشـتر سـازمان های بانکـی و مالـی. با توجـه به اینکـه امـروزه تراکنش های 
الکترونیکی و مالی بسـیار چشـمگیر شـده، امنیت اطالعات از اهمیت باالیی 
برخوردار است و موضوع اصلی که امروزه بانک ها با آن روبرو هستند، در زمینه 
انتظـارات مشـتری، کاهش هزینه هـای عملیاتی و مدیریت رقابتی اسـت که 
تکنولوژی می تواند به بانک ها در دسـتیابی به این اهداف کمک کند. محققان 
نشان دادند که فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند به دانش محتوایی کاربران 
کمـک کنـد که آن ها بـرای انجام درخواسـت خود یک محیط کارمندپسـند 
طراحی کنند. در این حوزه شـرکت آلیاسـیس با راهکارهایی که ارائه می دهد، 
هـم در بحـث حـوزه امنیـت و هم قـرار گرفتن امنیـت در اولویت هـای اصلی 
تصمیم گیرندگان و هم در تنظیم بودجه، می تواند در کنار آن ها قرار گیرد و به 

آن ها کمک کند که به زیرساخت های الزم برسند.
بیشترین دغدغه سازمان های دولتی در حوزه ICT از نگاه شما  �

چیست؟
بـه اعتقـاد بنده برقراری امنیـت داده و مواجهه با تنـوع و پیچیدگی روزافزون 
تهدیدات و حمالت سـایبری، بیشـترین دغدغه سـازمان های دولتی در این 
حوزه است. همچنین پایداری ارائه خدماتشان مطرح است که به شدت بحث 
رضایت مشـتریان را افزایش می دهد. هزینه باالی تأمین تجهیزات تخصصی 
و نبود ارزیابی امنیتی پیوسـته و محدودیت های کشـوری که مرتبط با خرید 

تجهیزات و نرم افزارها هستند، ازجمله نگرانی ها می باشد.
با توجه به روش فروشی که در مجموعه آلیاسیس در پیش گرفته اید،  �

آینده را چگونه ترسیم می کنید؟
بـا توجـه بـه اینکه نقش سیسـتم های مدیریتـی و فناوری اطالعـات، در همه 
کسـب وکارها روزبـه روز ضروری تر و حیاتی تر می شـود و بـا توجه به تغییرات 
شـگرفی کـه در صنعـت و تکنولـوژی شـبکه اتفاق افتـاده، امید اسـت فارغ از 
محدودیت هایـی کـه از ناحیـه تحریـم به هریـک از حوزه های اقتصـادی وارد 

می شود، استفاده از تجهیزات و خدمات این صنعت روبه رشد باشد.
روشـی کـه در فـروش آلیاسـیس بـه کار می بریـم، روش فروش کامـاًل اکتیو 
اسـت. سـعی داریم نیازها را شناسـایی کرده و با یک راه حل  در کنار سـواالت 
مشـتریانمان قرار داشـته باشـیم. این مورد یکی از وجه تمایزهایی اسـت که 
آلیاسـیس نسـبت به سـایر رقبا دارد. این روش تا به امروز رضایت بخش بوده و 

گفتوگو



33

سه ماهنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

6 شمــــاره 
1398 دی 

هدف  با  جلسات  برگزاری 
و  راهکارها  آخرین  ــه  ارائ
در  مرسوم  چالش های  بیان 
در  مشتریان  به  سازمان ها، 
شناسایی نیازهای خود کمک 
می کند و آگاه ساختن مشتری 
محصوالت  جدیدترین  از 
 Vendor توسط  ارائه شده 
احساس خوشایندی در آن ها 

ایجاد می کند

مسلماً بهتر هم خواهد شد.
می توانند  � پروژه ها،  تجهیز  و  تأمین  بر  عالوه  شما  مشتریان 

درخواست دیگری هم داشته باشند؟
برای پاسخ به این سوال از یک مثال استفاده می کنم؛ شرکت بیمه سامان برای 
انتخاب یک دستگاه ذخیره ساز نیاز به مشاوره داشت و در ابتدا کار انتخاب برای 
مشتری کمی سخت بود. اینکه چه ظرفیتی نیاز دارد و قرار است داده هایش در 
چه نرم افزارهایی ذخیره شود را می دانست اما برای اینکه بداند به چه IOPS نیاز 
دارد، نیازمند مشاوره بود. طی جلسات مشاوره، نیازها کاماًل شناسایی و سپس 
مهندسـی و طراحی انجام  شـد و در نهایت لیسـت تجهیزات تهیه شد. در واقع 

گاهاً مشتریان برای خرید به ما مراجعه می کنند اما ما 
حتما مشـاوره، طراحی و مهندسی انجام می دهیم و 
سپس به لیست تجهیزات می رسیم و مجدداً استعالم 
و مناقصه برگزار می شـود. من به همراه همکارانم در 
واحد فروش تالش می کنیم که با راهنمایی و مشاوره 
مناسـب مشتریان، آن ها را به سمت بهترین انتخاب 
در راستای برآورده ساختن نیازهایشان هدایت کنیم. 
ارائه اطالعات مفید به مشـتری، برگزاری جلسـات با 
هدف ارائه آخرین راهکارها و بیان چالش های مرسوم 
در سازمان ها، به مشتریان در شناسایی نیازهای خود 
کمک می کند و آگاه سـاختن مشتری از جدیدترین 
محصـوالت ارائه شـده توسـط Vendor احسـاس 
خوشایندی در آن ها ایجاد می کند. عالوه بر همه این 
موارد، سعی می کنیم در بحث نیازسنجی مشتری و 
ارائـه خدمـات خودمـان به گونه ای رفتـار کنیم که با 

برآورده کردن نیاز مشتری، یک حس خوشایند و وفاداری در آن ها ایجاد شود.
وجه تمایز آلیاسیس با دیگر شرکت های فعال این حوزه چیست؟ �

شـرکت آلیاسـیس سـه وجه تمایز نسـبت به رقبا دارد؛ درحال حاضر کمتر 
شـرکتی اسـت که امکان دسترسی و پشتیبانی از  Vendorهای مختلف را 
 HP وEMC ،هایی چون سیسکوVendor  داشـته باشد. آلیاسـیس روی
کار می کند و مشـخصاً دسترسـی  Vendor در سـطح تیم فروش شـرکت 

وجود دارد. در واقع تمامی لیست هایی که  برای پیشنهاد قیمت برای شرکت 
آلیاسـیس  ارتباط ارسـال می شـود؛ در وهله اول بر روی لیسـت درخواستی 
مشـتری، ارزیابـی هـای الزم انجـام می دهیـم.  سـپس تیم فنی بـا دعوت از 
مشـتریان خود نسـبت به تسـت محصول درخواستی خود آزمایشات الزم را 
در البراتور شـرکت انجام می دهد. در این بخش  تمامی راهکارها و خدمات 
محصول در  شرکت اجرا شده که خود  این موضوع این اطمینان را به مشتریان 
می دهـد کـه تیـم فنی از قبل مطالعـات الزم را در مورد محصول انجام داده و 
محصول یا خدمت کاماًل آماده اسـت که در محل کارفرما پیاده سـازی دقیق 
شود. دیگر وجه تمایز که برای ما بسیار افتخارآمیز نیز هست، همکاران واحد 
فنی شـرکت اسـت کـه از گواهینامه های تخصصی 

بین المللی برخوردار هستند.
چه  � بازار،  نابسامان  شرایط  به  توجه  با 

راهکارهایی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان 
در نظرگرفته اید؟

با توجه به شـرایط کنونی کشـور و اتفاقاتی که خارج 
از حیطـه اختیـارات ماسـت، به همه شـرکت ها این 
پیشـنهاد را می دهیـم که تدابیر الزم را بیاندیشـند. 
به این معنا که در بسـترها و زیرسـاخت های شـبکه 
خودشـان بـه گونـه ای طراحـی انجام دهنـد که اگر 
ارتباطـات اینترنتی قطع شـد، تا حـدی بتوانند ارائه 
خدمت و سـرویس های خودشـان را حفظ کنند. در 
بحـث تجهیـزات هم سـعی می کنیم تا حـد امکان از 
تجهیزات به روز استفاده شود تا طی چندسال هزینه 
مازادی به آنها تحمیل نشود. پیشنهاد می کنم قبل از 
خرید، یک نیازسنجی عمیق انجام شود و با توجه به هزینه های باال، محصولی 
را خریـداری کننـد کـه نیاز امروز و چند سـال آینده شـان باشـد و بـه گونه ای 

آینده نگری داشته باشند.  
کالم آخر... �

امیدوارم شـرکت آلیاسـیس آینده درخشـانی درپیش داشـته باشد و بتوانیم 
در حوزه IT چه در سطح شرکت و چه در سطح کشور گام های بلند برداریم.

گفتوگو
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شـاید با این جمله در بسـیاری از موارد مواجه شـده اید که »شکسـت در 
برنامه ریزی مسـاوی اسـت با برنامه ریزی برای شکسـت«. امروزه حواس 
بسـیاری از ما به کسـب وکارمان نیست و به نوعی دچار روزمرگی شده ایم. 
در دنیای آنالین امروز که بسـیاری از کسـب وکارها به صورت برخط اداره 
می شـوند، عدم قطعی یکی از اصول بجا و غیر قابل تغییر اسـت. وقتی در 
کسـب وکاری مثـل بانک هـا، وقفـه و اختاللی در سـرویس دهی به وجود 
آیـد، تأثیـر غیر قابل جبرانی در شـهرت و برند آن بانک برجای می گذارد. 
بسـیاری از شـرکت ها اگر کمی به آینده شـغلی و برند خود توجه داشـته 
باشـند، می توانند در مقابل ریسـک هایی که اسـتمرار سرویس دهی آنها 
را تهدیـد می کنـد، آماده باشـند. بسـیاری از ایـن مؤسسـات نمی توانند 
نسـبت به از دسـت دادن اطالعات مشـتریان خود بی تفاوت باشـند. آنها 
همیشـه در مواجهه با حمله باج افزار  Ransomware و از دسـت دادن 
اطالعـات میلیون هـا تراکنـش بر اثر حملـه این باج افزار، نگران هسـتند. 
 Backup شـاید برخی از مدیران این موسسـات و شـرکت ها در قدم اول
را بـه یکدیگـر پیشـنهاد کنند اما باید بـه آنها گفـت باج افزارها در صورت 

حمله، نسـخه Backup شـما را خیلی سریع تر از داده های اصلی آلوده و 
غیـر قابل اسـتفاده می کند. بـرای مدیریت بهتر داده ها، باید پیش از وقوع 
حملـه، بـرای مقابلـه با آن برنامه ریزی کرد تا پس از حمله، شـانس باالیی 
برای بازگشـت بی دردسـر اطالعات داشـته باشـیم. البته شاید بسیاری از 
مدیـران کسـب وکارها بـرای اینکه اطالعـات خود را از دسـت ندهند هم 
برنامه ریزی های مناسـبی انجام دهند ولی باید به این مدیران گفت که تا 
شبکه خود را در موقعیت های شبیه سازی شده تست نکرده اید، با ریسک 

باالیی به استقبال مخاطرات رفته اید.
جالب است بدانید حدود ۲0 درصد از کسب وکارها در هر سال حداقل یک 
بار با حوادثی روبه رو می شوند که فعالیت آن ها را تحت الشعاع قرار می دهد. 
با نگاهی به آمار  5 سـال گذشـته شـرکت ها، متوجه می شـویم که بیش از 
 Down 50 درصد از آنها در طول 5 سـال گذشـته حداقل یک بار شـاهد
شـدن سـرویس های خود بوده اند. فعالیت ۹3 درصد از سـازمان هایی که 
از  Disaster Recovery بهـره نمی برنـد، بعـد از بروز حادثه در دیتا، به 

کلی مختل می شود.

کاهش هزینه های سازمان با

نگاهتخصصی
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g  چه حوادثی در کمین زیرساخت های کسب وکارهای
تراکنشی است؟

حمـالت سـایبری از رایج ترین حمـالت در کسب وکارهاسـت که موجب 
توقف درآمدزایی سازمان در اثر از دست دادن دیتا می شود. در برخی موارد، 
هکر ها به داده های شـرکت ها حمله می کنند که  باعث می شـود به شهرت 
برند مورد تهاجم آسـیب جدی برسـد و در پی آن بی اعتمادی مشـتریان، 
به از دسـت رفتن آنها منجر شـود. قطعی پیش بینی نشـده در IT و تلکام، 
حوادث امنیتی، اختالل و قطعی در منبع تغذیه، خرابی تجهیزات و خطای 
نیروی انسـانی، از دیگر حوادثی اسـت که موجب می شود شرکای کلیدی 
از دسـت بروند و همین عامل باعث می شـود چالش های غیرقابل جبرانی 
در حوزه هـای مالی مؤسسـه و شـرکت ایجاد کند و اگر بـرای جلوگیری از 
صدمات، چاره ای اندیشـیده نشـود، شکست کامل کسب وکار دور از ذهن 

نیست. 

g  چیست؟Business Continuity plan 

طـرح تداوم کسـب وکار یـا Business Continuity Plan، مجموعه 
راهکارهایـی اسـت کـه بـا هـدف آمادگـی هنـگام رخ دادن یـک حادثه و 
وقفه در سـازمان، طراحی و پیاده سـازی می شـود. سـازمان ها با BCP به 

دنبـال حفاظت از سـرویس های حسـاس و حیاتی 
خـود هسـتند تا بتوانند بعد از بـروز یک حادثه، این 
سـرویس ها را در سـریع ترین زمان با حفظ کیفیت 
سـابق بـه مـدار برگردانند تـا از عواقب ناشـی از آن 
جلوگیـری کننـد. ۹۶ درصـد از سـازمانی هایی که 
از  Business Continuity Plan اسـتفاده 
می کنند، از حمالت باج افزارها نجات پیدا می کنند. 
Busi�بررسـی ها نشـان می دهد عدم پیاده سـازی 

 ness Continuity Plan در سـازمان ها بیـن 
۹۲۶ تا 17۲۴۴ دالر در دقیقه هزینه در پی دارد. 

g چه دستاوردهایی برای سازمان شما دارد؟ BCP
افزایش اعتماد عمومی به برند و توانمندی سازمان و سرویس ها )برندینگ( 
یکـی از دسـتاوردهای بی بدیـل BCP  اسـت. کاهـش هزینه هـای گزاف 
احتمالی و حتی جبران ناپذیر برای سـازمان، کمک به حذف ریسـک های 
تجـاری و مالـی و حتـی اجتماعی کاهـش RTO و RPO به معنای کاهش 
ریسـک از دسـت دادن داده ها و از دسترس خارج شدن سرویس ها و ایجاد 
یک مزیت رقابتی پایدار در مقابل رقبا، از دیگر دستاوردهای BCP است. 

g  چالش های حوزه امنیت و دیتا سنتر و راهکار های آن
 در حوزه امنیت، خیلی از مؤسسـات مالی و شـرکت ها آمادگی الزم برای 
مقابلـه بـا تهدیـدات  Ransomwareهـا را ندارنـد و به نوعـی راهکاری 
بـرای امن سـازی نسـخه های Backup خـود در نظر نگرفته انـد. راهکار 
حـل ایـن مسـئله، اسـتفاده از  Cyber Recovery Solution  اسـت. 
در برخـی مـوارد سـخت افزارها و نرم افزارهای امنیتی، بـه هر دلیلی دچار 
مشـکل می شـوند و امکان ادامه سرویس دهی را به اپراتور نمی دهند. یکی 
از راهکارهایی که برای حل این مشـکل در نظر گرفته می شـود، استفاده از 

پیاده سازی تکنیک های  High Availability است. 
شـرکت ها و مؤسسـات در حـوزه دیتا سـنتر، چالش های متعـددی را در ۶ 
حـوزه تجربـه می کننـد که هریک راهکارهای خـود را دارد. به عنوان نمونه 
وقتـی تصمیم می گیریـم از حجم باالیی از داده ها 
نگهداری کنیم، باید فضای ذخیره سـازی بسـیار 
زیـادی بـرای آن آماده کنیـم. ولی ایـن پایان کار 
نیسـت چـون بایـد بـرای داده هـای خود نسـخه 
پشـتیبان در نظر بگیریم. با در نظر گرفتن نسـخه 
پشـتیبان، عماًل  Backup Window بزرگ تر 
می شـود و همیـن بزرگ تر شـدن، احتمـال بروز 
 خطا، کندی در شـبکه و طوالنی تر شـدن فرآیند

Restore را بـه همـراه خواهـد داشـت. بهترین 
راهـکار، اسـتفاده از تجهیـزات ذخیره سـازی بـا 

حدود  بدانید  است  جالب 
کسب وکارها  از  20درصــد 
در هر سال حداقل یک بار 
روبه رو می شوند  با حوادثی 
مختل  را  آن ها  فعالیت  که 

می کند

نگاهتخصصی
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قابلیت Inline Deduplication است. 
یا در مواقعی پیش می آید دیتای در اختیار شـرکت ها 
بـه هـر دلیلـی دچـار مشـکل می شـود. بازیابـی این 
اطالعات باید  مطابق با RPO سـازمان باشـد، لذا اگر 
میـزان دیتایـی کـه تحمل از دسـت دادن آن را دارید، 
 Backup دیگـر راهکارهای ،(RPO) محدود باشـد
کارآمـد نبـوده و کمکی نخواهند کـرد. پس برای حل 
  Continuousاین مشـکل اسـتفاده از راهکارهـای
Data Protection یکـی از بهتریـن راهکارهـای 
 Path ممکن اسـت. در برخی موارد مشـاهده شده که
بین ذخیره ساز و سرورهای شرکت به هر دلیلی دچار 
قطعی می شود و تعیین مسیر جدید به صورت دستی، 

ممکن است باعث اختالل و وقفه در سرویس دهی شود. استفاده از ابزارهای 
 Intelligent Multipathing راهکار برطرف کردن این مسئله است. 
خیلـی از کسـب وکارها از دیتابیس هـای Oracle یـا SQL اسـتفاده 
می کننـد و یا میل سـرور آنهـا MS Exchange  اسـت. در صورت وقوع 
 Storage اصلـی شـرکت و بـا فـرض اینکـه  Storage مشـکل بـرای

 Replication دومـی وجود دارد و عملیـات
دربین آنها هم تنظیم شـده باشـد، نیاز به انجام 
برخی تنظیمات در نرم افزارهای یادشـده برای 
اسـتفاده از ذخیره سـاز دوم خواهیـم داشـت. 
 Copy Data متخصصـان راهکار اسـتفاده از

 Management را توصیه می کنند. 
بسـیاری از شـرکت ها می خواهند به مشتریان 
خود سـرویس دهی سـریع تری داشته باشند. 
بـرای آنها پـردازش و ذخیره سـازی مطمئن و 
بدون وقفه اطالعات تراکنش ها اهمیت زیادی 
دارد. برای اینکه بتوان سریع ترین خدمات را به 
مشتریان ارائه کرد، استفاده از ذخیره سازهای 
 All Flash بسیار مورد توجه قرار می گیرد. استفاده از تجهیزات خانواده 
VPLEX هم باعث می شود RPO و RTO سازمان شما برابر با صفر شود. 

g  Business کدام شرکت می تواند به صورت جامع
Continuity Plan را ارائه کند؟ 

شـرکت آلیاسـیس ارتباط با تجربه بیش از یک دهه حضور در صنعت فناوری 
اطالعات و ارتباطات و تکیه بر نیروهای متخصص و باتجربه، همراه با مدارک 
معتبـر بین المللـی در حوزه هـای مختلـف IT، طرح هـای تداوم کسـب وکار 
(BCP) و بازگشت از بحران  (DRP)را با استفاده از جدیدترین متدولوژی ها 

برای سازمان های بسیاری طراحی و به روزرسانی کرده است.
تسـلط ایـن متخصصان بـه حوزه های متنوع فنـاوری اطالعات، امـکان ارائه 
طرح هـای جامـع  Business Continuity و پیاده سـازی آن ها را در سـه 
حوزه امنیت شـبکه، مراکز داده و ارتباطات یکپارچه میسـر سـاخته اسـت. 
آنالیز سـرویس ها و داده های حیاتی سـازمان، تهدیدات و ریسک ها، طراحی 
راهکارهای بازگشت از بحران، پیاده سازی راهکارهای فوق، تست در شرایط 
شبیه سـازی شـده بحران و پایش عملکرد راهکارهای اجراشـده نگهداری و 

به روزرسانی طرح تداوم کسب وکار از جمله این خدمات است. 
همچنین به صفر رسـاندن ریسـک اختالل در یک سرویس و یا از دست رفتن 
احتمالـی داده هـا در اثـر بـروز یک حادثه و یا خطای انسـانی، از دیگر خدمات 

این مجموعه است.

سریع ترین  بتوان  اینکه  برای 
خدمات را به مشتریان ارائه کرد، 
 All ذخیره سازهای  از  استفاده 
Flash بسیار مورد توجه قرار 
تجهیزات  از  استفاده  می گیرد. 
باعث  هم   VPLEX خانواده 
می شود RPO و RTO سازمان 

شما برابر با صفر شود

نگاهتخصصی
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گزارش

برخالف تصور غالب ما، اکثر هکرها به هیچ عنوان نابغه محسـوب نمی شـوند. 
بیشـتر آنها تنها انسـان های معمولی و در عین حال فرصت طلبی هستند که از 
بی اطالعی یا بی احتیاطی کاربران سوءاستفاده می کنند. آمارها نشان می دهد 
حداقل ۹5 درصد از حمالت سایبری در نتیجه خطاهای انسانی رخ می دهند. 
ایـن خطاهای انسـانی به اشـکال مختلفـی نمود می یابند؛ از عـدم پیکر بندی 
صحیح سـرورهای معمولی و یا ابری تا گرفتار شـدن در حمالت فیشـینگ و یا 
کلیک ناخواسته بر روی لینک های آلوده و بسیاری دیگر از اشتباهات کوچک 

و بزرگی که روزنه هایی برای نفوذ هکرها باز می کنند. 
در اینجا نگاهی خواهیم داشـت به آمارهایی که نشـت اطالعات کاربران را در 
سـال ۲01۹ نشـان می دهد. حفره های امنیتی ای که حتی برخی از برندهای 

مطرح دنیای فناوری را نیز با چالش های تاریخی مواجه ساخته اند. 
فیسبوک را می توان رکورددار نشت اطالعات در سال ۲01۹ معرفی کرد. 

g :1( فیسبوک
نقص امنیتی در سیسـتم مدیریت پسـوردهای فیسـبوک، سـبب شـده بود 
تمامی رمزهای عبور محافظت نشـده و شـفاف، در یک فایل متنی )text( به 
صورت کامل ذخیره شود. این در حالی است که به طور معمول رمزهای عبور 

باید به صورت کدگذاری شـده و بهم ریخته و غیرقابل تشـخیص در دیتابیس 
ذخیره شـود. صدها میلیون حسـاب کاربری فیسبوک از این طریق در معرض 

سوءاستفاده قرار گرفت. 

g (FEMA) 2(  مدیریت فوریت های فدرال
در این نشـت اطالعاتی، اطالعات ۲.5 میلیون کاربر که طی 10 سـال گذشته، 
پس از بالیای طبیعی برای اسکان موقت مورد حمایت دولتی قرار گرفته بودند، 

به سرقت رفته و در معرض دید عموم قرار گرفت. 

g Capital One )3
در ایـن حملـه، اطالعات 100 میلیون نفر از کاربران هلدینگ سـرمایه گذاری 
به بیرون درز کرد. این اطالعات شـامل نام، تاریخ تولد، آدرس، شـماره تلفن و 

ایمیل این افراد بود. 

g 4( ادوبی
در ایـن حملـه سـایبری، اطالعات 7.5 حسـاب کاربری فعال  به سـرقت رفته 
اسـت. ایـن اطالعات در یک دیتابیس محافظت نشـده در فضـای مجازی و در 

نشت های اطالعاتی بزرگ در سال 2019
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معرض عموم قرار گرفت.

g Georgia Tech )5
1/3 میلیون رکورد از اطالعات دانشجویان این دانشگاه  به سرقت رفت. 

g Nikkei )6
در این حمله هکر با استفاده از ترفندهایی سبب شد کارمندان این شرکت ۲۹ 

میلیون دالر را به صورت اشتباه به حساب هکر واریز کنند. 

g Burger King )7
در ایـن حملـه، تمامی اطالعات مشـتریان شـامل نام ها، ایمیل ها، پسـوردها، 
شماره های موبایل و تاریخ تولد مشتریان رستوران های زنجیره ای برگر کینگ 
به سرقت رفت. این اطالعات در یک دیتابیس محافظت نشده در فضای مجازی 

منتشر شد. 

g DoorDash )8
اطالعات ۴/۹ میلیون از اطالعات حسـاس مشـتریان و رانندگان این شـرکت 

به سرقت رفت.

g Tech Data )9
اطالعات مربوط به مشتریان این شرکت و همچنین  فاکتورهای خرید آنها در 
یک رخنه امنیتی توسط هکرها به سرقت رفت. این شرکت یکی از شرکت های 
بین المللی فعال در ایاالت متحده است که در لیست  fortune 500قرار دارد. 

g )10( فیسبوک )دوباره
در یکـی دیگـر از نشـت های اطالعاتی در فیسـبوک، یک کارشـناس به ۴1۹ 
میلیـون رکـورد از اطالعات کاربران دسترسـی پیدا کرد. این اطالعات شـامل 
دیتابیسـی محافظت نشـده از نام، شـماره تلفن، جنسیت و تاریخ تولد کاربران 

فیسبوک است. 

گزارش



39

سه ماهنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

6 شمــــاره 
1398 دی 

شـبکه ملی اطالعات به عنوان زیرسـاخت ارتباطی فضای مجازی کشـور 
به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های مهم ملی طرح شـد که با تحقق این 
پروژه خدمات زیرساختی پیشرفته مطابق با نیازهای کشور، بهره مندی از 
مزایای اقتصادی صنعت IT کشور، صیانت و رشد فرهنگ ایرانی   اسالمی 
در فضای مجازی و حفاظت از اطالعات و ارتباطات کاربران ایرانی در برابر 

تهدیدات علیه امنیت و حریم خصوصی محقق شود. 
ایـده اولیـه شـبکه ملی اطالعـات یا همان اینترنت ملی، اولین بار در سـال 
13۸۴ در دولـت نهـم و زمـان ریاسـت جمهوری محمـود احمدی نـژاد 
در وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات تحـت عنـوان »اینترنت ملی« و 
»شـبکه ملی اینترنت« مطرح شـد و در دولت دهم تالش شـد تحقیقات 

وسـیع تری درخصوص آن صورت پذیرد و طرح به 
صورت آزمایشی آغاز شد. در سال 13۸۹ این طرح 
بـا عنوان »شـبکه ملی اطالعـات« در قانون برنامه 

پنجم توسعه گنجانده شد.
 بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه توسعه پنجم، وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف اسـت نسـبت 
بـه ایجـاد و توسـعه شـبکه ملی اطالعـات و مراکز 
داده داخلـی امـن و پایدار با پهنای باند مناسـب با 
رعایت موازین شـرعی و امنیتی کشـور اقدام کند 
و بـا اسـتفاده از تـوان و ظرفیت بخش های عمومی 
غیردولتـی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسـی 
پرسـرعت مبتنی بر توافق نامه سـطح خدمات را به 
صورتـی فراهـم کند که تا پایان سـال دوم، تمامی 
دسـتگاه های اجرایی و واحدهای تابعه و وابسـته و 

تا پایان برنامه، ۶0  درصد خانوارها و تمامی کسب وکارها بتوانند به شبکه 
ملی اطالعات و اینترنت متصل شوند. 

همچنیـن میـزان پهنـای بانـد اینترنـت بین الملـل و شـاخص آمادگـی 
الکترونیک و شـاخص توسـعه دولـت الکترونیک باید بـه گونه ای طراحی 
شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص های ارتباطات و فناوری اطالعات 
در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد. حمایت از بخش های عمومی 
غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطالعات کشـور به ویژه 
بخش نرم افزار و امنیت باید به گونه ای ساماندهی شود که سهم این صنعت 

در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به ۲ درصد برسد.
بـا روی کار آمـدن دوره اول ریاسـت جمهوری حسـن روحانـی در دولـت 
یازدهـم، الزاماتـی توسـط شـورای عالـی فضـای 
مجـازی تعییـن شـد و وزارت ارتباطات و فن آوری 
اطالعـات ملـزم بـه رعایـت آن شـد. از جملـه این 

الزامات به شرح زیر است:
1  شـبکه ای متشکل از زیرسـاخت های ارتباطی با 

مدیریت مستقل کاماًل داخلی
۲ـ شـبکه ای کاماًل مسـتقل و حفاظت شده نسبت 
به دیگر شبکه ها )ازجمله اینترنت( با امکان تعامل 

مدیریت شده با آن  ها
3ـ شـبکه ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات 
ارتباطـی سراسـری بـرای آحـاد مردم بـا تضمین 

کیفیت ازجمله قابلیت تحرک
۴ـ شبکه ای با قابلیت عرضه انواع خدمات امن اعم 
از رمزنگاری و امضای دیجیتالی به تمامی کاربران

شبکه ملی اطالعات خوب یا بد؟

اینترنت  باند  پهنای  میزان 
آمادگی  و شاخص  بین الملل 
الکترونیک و شاخص توسعه 
به  باید  الکترونیک  دولت 
گونه ای طراحی شود که سرانه 
پهنای باند و سایر شاخص های 
ارتباطات و فناوری اطالعات 
در پایان برنامه در رتبه دوم 

منطقه قرار گیرد

گزارش
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5ـ  شـبکه ای بـا قابلیت برقـراری ارتباطات امن و 
پایدار میان دستگاه ها و مراکز حیاتی کشور

۶ـ  شبکه ای پرظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی 
شامل مراکز داده و میزبانی داخلی

پس از رعایت الزامات شورای عالی فضای مجازی، 
نسـخه اولیـه طرح شـامل مرکـز تبـادل ترافیک 
داده زیرسـاخت و کارسـاز بـا نام دامنـه ملی مورد 
بهره بـرداری قرار گرفت. در شـبکه ملی اطالعات 
امـکان تفکیـک ترافیک داخلی و خارجی شـبکه 
فراهـم می شـود تا رشـد تولید محتـوای داخلی و 
استفاده بیشتر از ترافیک داخلی امکان پذیر شود. 
همچنیـن هزینه هـای ترافیک کاهش و سـرعت 

اینترنت افزایش می یابد. 

g  چرا شبکه ملی اطالعات
 اگـر بخواهیـم به طور خالصه شـبکه ملـی اطالعات را معرفـی کنیم، این 
طور باید شـروع کنیم که وب سـایت مراکز داده و خدمات داخلی همچون 
بانک ها، مؤسسـات مالی و نهادهای دولتی بر روی سـرورهای داخل کشور 
قرار می گیرند تا بتوانند به نحوی و بدون نیاز به اینترنت جهانی و سرورهای 
خارج از کشور به کار خود ادامه دهند. با اجرای این پروژه، امنیت سایبری 
باال می رود و داده های حساس کشور بر روی زیرساخت داخلی خواهد بود 
تـا بـه موجب آن مدیریت ترافیک اینترنت به سـادگی تحت کنترل باشـد 
و مسـئوالن بر ورود و خروج اطالعات از کشـور نظارت داشـته و طبیعتاً از 

مراکز داده داخلی هم حفاظت می شود. 
با اجرایی شـدن طرح شـبکه ملی اطالعات و در جهت توسـعه طرح، تالش 
شـد وب سـایت های عمده مورد اسـتفاده کشـور بومی سازی شـود. برای 
مثـال وب سـایت »آپـارات« به عنوان جانشـینی برای وب سـایت یوتیوب 
معرفی و حمایت های ویژه ای برای راه اندازی »موتور جسـتجوی ملی« به 
عنوان جانشـین گوگل اختصاص یافت. یا در حوزه شـبکه های اجتماعی، 

پیام رسـان های بومی متعددی در سـال های اخیر 
رونمایی شد. 

g  کدام کشورها اینترنت ملی دارند
امروزه برخورداری از شـبکه ملـی اینترنت، یکی از 
اصول مهم حفظ و ارتقای »منافع ملی« محسـوب 
می شـود. بسـیاری از کشـورهای در حال توسعه یا 
توسـعه یافته و حتی کشورهای جهان سوم در حال 
حاضر به نوعی از شـبکه داخلی اطالعات اسـتفاده 
می کنند. استرالیا، کره شمالی، کره جنوبی، آمریکا، 
کوبا، روسـیه، هند، چین و... از جمله این کشـورها 

هستند. 
بسیاری از کشورها با توجه به حساسیت باالیی که 
برای اطالعات خود متصور هسـتند، یا از شـبکه ای 
داخلـی اسـتفاده می کنند یا در حال برنامه ریزی بـرای بهره برداری از این 
شبکه ها هستند. کشوری مثل کره جنوبی که تا 10 سال قبل به عنوان یکی 
از کشورهای اصلی سانسورکننده اطالعات در دنیا مطرح می شد، در حال 
حاضر توانسـته برای جامعه خود محیطی پویا و سـالم ایجاد کند. اینترنت 
ملی فرصتی در اختیار کره ای ها گذاشته تا جامعه را طبق قانون و فرهنگ 

حاکم، مصون و ایمن نگه دارند.
انگلستان و اتحادیه اروپا بعد از افشاگری های »ادوارد اسنودن« تالش های 
خود را برای بسط دادن شبکه داخلی اطالعات بیشتر کرده اند. البته آنها از 
محدودیت کمتری استفاده می کنند. چین نیز از این مسئله به سادگی عبور 
نکرده و شبکه ملی اطالعات را راه اندازی کرده است. آمریکا نیز در این زمینه 
تالش هایـی کـرده اسـت. آنها با هـدف گردش آزادانه اطالعـات در مجاری 
قانونـی و امـکان پایش اطالعات نادرسـت و همچنین جلوگیـری از اعمال 
خرابکاری در بخش های حسـاس امنیتی، NII یا همان شـبکه زیرسـاخت 
ملی را راه اندازی کرده اند. از آنجا که در این کشور بسیاری از کسب وکارهای 
بـزرگ بـر پایه اینترنت در جریان اسـت، حفظ ایمنی دسترسـی ها و ایجاد 

جهت توسعه طرح، تالش شد 
مورد  عمده  وب سایت های 
بومی سازی  کشور  استفاده 
وب سایت  مثال  برای  شود. 
»آپارات« به عنوان جانشینی 
برای وب سایت یوتیوب معرفی 
برای  ویــژه ای  حمایت های  و 
جستجوی  »موتور  راه اندازی 
ملی« به عنوان جانشین گوگل 

اختصاص یافت

گزارش
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مصونیـت در برابر دزدی اطالعات اقتصادی و فنی 
شـرکت ها، از الزامات این کشور محسوب می شود. 
هنـد نیـز نوعـی از شـبکه ملـی اطالعـات دارد که 

»شبکه ملی دانش« نامیده می شود. 
پـس از جاسوسـی های مکرر دسـتگاه های امنیتی 
آمریـکا از آلمان، این کشـور به کشـورهای اروپایی 
پیشـنهاد داد بـرای جلوگیـری از جاسوسـی و 
افزایش امنیت، شبکه اطالعاتی اختصاصی اروپایی 
راه اندازی کنند تا اطالعات اروپا ازجمله ایمیل ها از 
مسـیر آمریکا نگذرد! روسیه هم به تازگی شبکه ای 
پیشـرفته برای اینترنت ملی فعال  کرده تا در مواقع 
ضروری بتواند از اینترنت جهانی مستقل عمل کند. 

g  مزایای شبکه ملی اطالعات
همانطور که می دانید؛ شـبکه اینترنت از تعداد زیادی سـرور تشکیل شده 
که اطالعات موجود در فضای نت را در خود ذخیره کرده اند. این سرورها از 
طریق کابل هایی به یکدیگر و به کاربران سراسر دنیا متصل شده و اطالعات 
را در اختیار آنها می گذارند. در حال حاضر بیشترین تعداد سرورهای جهان 
در آمریکا قرار دارند و به این ترتیب اگر سـرور سـایت شـما در آمریکا باشد، 
تمامی اطالعات شما باید به آمریکا رفته و در سرورهای آنجا ذخیره شود. 
جدای از این بحث که به لحاظ امنیتی ارسال اطالعات تمام کاربران ایرانی 
بـه کشـوری کـه تضاد منافع با ایـران دارد، صحیح نیسـت، بعد فاصله بین 
ایـران و آمریـکا هم باعث می شـود هم بارگـذاری و هم دانلود این اطالعات 

از آمریـکا زمان بـر و پرهزینه باشـد. عالوه بر این در 
صورت وجود این سرورها در ایران این پول حاصل 
ترافیـک کاربران ایرانی نیز در جیب سـرمایه گذار 

ایرانی می رود. 
با توجه به توضیح ارائه شده، می توان نتیجه گرفت 
شـبکه ملـی اطالعـات دارای میزبانـی پرظرفیت 
داخلی و شـبکه چندالیه امن دسترسی در سراسر 
کشـور اسـت و با استفاده از آدرس دهی که از لحاظ 
جغرافیایی در کشـور قرار گرفته، ترافیک کاربران 
ایرانی در شـبکه داخلی کشـور مسیریابی می شود 
تـا نیـازی بـه مسـیریابی در خـارج کشـور بـرای 

درخواست های داخلی وجود نداشته باشد.
بـا توجـه بـه مخاطـرات امنیتـی کشـور و حمالت 
سـایبری کـه ایـران همـواره بـا آن مواجه بـوده و با نظر به اینکه بسـیاری از 
کشورها از یک سیستم اینترانت بهره می برند، به نظر می رسد به هیچ وجه 
منطقی نیسـت که تبادل اطالعات درون سـازمانی ما در سازمان ها، نهادها 
و بانک های کشـور روی بسـتر اینترنت جهانی صورت گیرد و ریسـک هک 

شدن اطالعات حساس مردم و دولت وجود داشته باشد.
عـالوه بـر این، فوایدی دیگـر نظیر حفظ ترافیک داخلی در داخل کشـور، 
کاهش هزینه برای اسـتفاده از ترافیک داخلی، باال رفتن سـرعت برقراری 
ارتباطات و تبادل داده ها، بهبود کیفیت اینترنت و... از دیگر مواردی است 
کـه درخصـوص ایجاد شـبکه ملـی اطالعات   بـه عنوان نیاز جدی کشـور   

مطرح می شود.

بیشترین  حاضر  حال  در 
در  جهان  سرورهای  تعداد 
این  به  و  دارند  قرار  آمریکا 
سایت  ســرور  اگر  ترتیب 
شما در آمریکا باشد، تمامی 
اطالعات شما باید به آمریکا 
آنجا  سرورهای  در  و  رفته 

ذخیره شود

گزارش
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بـا قطـع اینترنـت در هفتـه پایانی آبان مـاه، ضعـف و ناکارآمدی پیام 
رسـان ها و موتورهـای جسـتجوی ملی بیش از هـر زمان دیگری برای 

مردم و حتی مسئولین مربوطه آشکار گردید. 
در این میان اما، پوشـالی بودن موتورهای جسـتجوی ملی بیش از هر 
موضوع دیگر، با انتقادات تندو سرزنش های مردم همراه بود؛ بطوریکه 

در بیشتر موارد از تعبیر »فاجعه« برای توصیف آن استفاده شد.
عده ای از کارشناسـان عقیده دارند که موتورهای جسـتجوی ایرانی، 
در واقع پوسـته هایی از گوگل هسـتند. پوسته هایی که با از کار افتادن 

اینترنت بین الملل دیگر توان اتصال به سایت مادر را نداشته اند. 
اما حداقل در مورد موتور جستجوی »یوز« که پیش تر فراخوان هایی 
بـرای اسـتفاده ی اسـتارتاپ ها از دیتـای crawl شـده و ذخیـره در 
سـرورهایش منتشر می کرد، به نظر می رسد، ریشه ی این ناکارآمدی 
بیشتر به مسائل فنی و یا عدم تخصیص بودجه ی مناسب برای ایجاد 

ظرفیت های الزم مربوط باشد. 
اگرچه گفته می شود  در اثنای التهابات مربوط به افزایش قیمت بنزین، 
موضوع دیگری که بیشـتر مورد توجه مردم قرار گرفت، تخمین هایی 
بودند که از میزان خسارات تقریبی به اپراتورها تلفن همراه و کسب و 

کارهای دیجیتال حکایت داشتند. 
به گفته وزیر ارتباطات ، قطعی اینترنت طی 10 روز ، خسارتی بالغ بر 

10۸0 میلیارد تومان به اپراتورهای همراه وارد ساخته است. 
برخـی از آمارهـا نیـز به عـددی ۲500 میلیارد تومانی بـه عنوان زیان 

روزانه ی کسب و کارهای الکترونیک اشاره داشتند. 

امـا در میـان ایـن آمارهـا، »شـاپرک« از کاهش حداقـل 51 درصدی 
تراکنش های مالی خبر می دهد. یکی از نکات جالب توجه در رابطه با 
کاهـش میزان تجارت الکترونیک ، تاثیر حداقل ۲5 درصدی اینترنت 
همراه بر حجم تراکنش های الکترونیکاسـت. بطوری که آمارها نشـان 
می دهنـد، میـزان خرید و فـروش اینترنتی، با اتصال دوبـاره اینترنت 

ثابت تنها به میزان 75 درصد از حجم مبادالت قبلی بازگشته اند.
از سـوی دیگـر کاهـش شـاخص بـورس و اختـالل کامـل در فعالیت 
صرافی هـا از جملـه ی جـدی تریـن تبعات اقتصـادی برای کشـور به 

حساب می آیند. 
صنعـت توریسـم نیـز از دیگر بخش های آسـیب پذیـردر زمان قطعی 
اینترنـت بـه شـمار می آید. بطـوری که بسـیاری از تالش هـای انجام 
گرفته برای ارتقاء جایگاه بین المللی ایران در صنعت گردشـگری را با 

مخاطرات جدی مواجه ساخت. 
بـه نظـر می رسـد ، علیرغـم ابـالغ دسـتورات جدیـد، بـرای تکمیـل 
هرچه سـریعتر شـبکه ملی اطالعات؛ زمانبندی های بسـیار فشـرده، 
و اولتیماتوم هـای غیرکارشناسـی و عمدتا سیاسـیباز هـم راه را برای 

پیشرفت های حقیقی در حوزه ی IT مسدود سازند. 
پروژه هایـی کـه گاه با گذشـت بیش از یک دهه، بدون پیشـرفت و گاه 
مسـکوت  مانده اند، نمی توانند به یکباره احیا شـوند؛ مگر با تن دادن 
به وابستگی، آن هم در زیرساخت های ارتباطی بسیار حساس کشور. 
زیرساخت هایی که اگر بومی سازی از حیث فنی و امنیتی در آنها نهادینه 

نشود، می توانند خسارات جبران ناپذیری را به کشور وارد سازند. 

پیامدهای قطع اینترنت در ایران

گزارش
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mDESK یـک پلتفـرم حرفـه ای و در عیـن حال سـاده و کاربرپسـند در 
حـوزه مانیتورینـگ شـبکه اسـت. علیرغـم وجـود تمـام حساسـیت ها و 
پیچیدگی هایـی کـه در مدیریت شـبکه های سـطح بـاال و پیچیده وجود 
 mDESK دارد، بهره گیـری از نرم افزارهـای قدرتمند و یکپارچه ای چون
مواجهه با بسیاری از چالش ها را برای متخصصان شبکه آسان کرده است. 
صاحبان کسـب وکارها بخصوص مجموعه هایی که فعالیت  آنها وابستگی 
بیشـتری به شـبکه  دارد، با بهره گیری از این نرم افزار هوشـمند عالوه بر 
حصـول اطمینـان از صحت عملکرد اجزای شـبکه و نظارت دقیق بر آنها، 
با بهینه سـازی دقیق منابع، از حداکثر کارآیی سیسـتم و بهره وری نیروی 

انسانی برخوردار خواهند بود. 

g ALL IN ONE مانیتورینگ
mDESK راهکار منسـجم و یکپارچه ای اسـت که با رصد دائمی و دقیق 
فعالیت هـا، هرگونـه عملیات مشـکوک را شناسـایی و با هشـدار بموقع و 
اقدام سریع، ایزوله کرده و از وارد آمدن هرگونه آسیب احتمالی به شبکه، 

کاربران و منابع متصل به آن جلوگیری می کند. 
mDESK قابلیـت کشـف و مانیتـور یکپارچـه 
شـبکه های سـنتی و مدرن مانند ابرهای عمومی، 
خصوصـی و هیبریـد را دارد. همچنیـن اداره 
متمرکـز و آسـان دیتاسـنترهای پیشـرفته، بـا 
بهره گیری از یک داشـبورد حرفـه ای، کاربردی و 
کاربرپسـند از ویژگی های دیگر mDESK اسـت. 
در mDESK همـه گزارش هـا بـه شـکلی دقیق و 
آسـان در داشـبورد قابل بررسـی و پیگیری است؛ 
داشـبوردی داینامیک که امکان مدیریت آسان و 
متمرکز همه اجزای سیسـتم را به آسـانی ممکن 

می سازد. 

g توسعه شبکه و مانیتورینگ آسان
mDESK این توانایی را دارد که خود را با سرویس های نرم افزاری کوچک 
و بزرگ و یا ساده و حرفه ای تطبیق دهد. توسعه نرم افزاری یا سخت افزاری 
سیسـتم هیـچ خللـی در عملکـرد mDESK ایجاد نخواهد کـرد. تمامی 
سـرویس های برخـط و ابری موجود در شـبکه، نرم افزارهـای امنیتی و... 
همگـی بـا اشـراف کامـل و در محیطی داینامیک مورد رصـد و پایش قرار 

می گیرند. 

g هشدارهای هوشمند و قابل اعتماد
یکی دیگر از مزایای mDESK هشـدار هایی اسـت که به کاربران می دهد. 
در mDESK اگـر خطایـی در شـبکه رخ دهـد، ایـن سیسـتم می توانـد 
هشـدارهایی را به صورت بالدرنگ و همزمان برای تمامی مدیران شـبکه 
ارسـال کند. همچنین جزئیات مربوط به مخاطرات احتمالی و تاریخچه 
رویدادهـا بـه صـورت کاماًل دقیق و با ترسـیم گراف ها و اشـکال گرافیکی 
مناسب، در اختیار مدیران شبکه قرار می گیرد. از دیگر ویژگی های بسیار 
کاربـردی mDESK توانایـی ارسـال پیام هـای هشـدار از طریق پیامک، 
تمـاس تلفنـی و یـا ارسـال ایمیل به کاربر اسـت. 
سیسـتم می توانـد این هشـدارها را همزمـان و به 
صورت گروهی برای تمامی مدیران شـبکه ارسال 
کنـد. مدیریـت داینامیـک هشـدارها یکـی دیگر 
از امکانـات mDESK اسـت. بـر پایه ایـن توانایی، 
تمامـی گزارش هـای درخواسـتی بر اسـاس نوع، 
اهمیت و زمان بندی قابل تنظیم اسـت. همچنین 
تمامـی سـوابق مربـوط بـه اعالنـات و پیام هـا و 
تأییدیه های دریافتی در شبکه که توسط اشخاص 
ارسال شده، به صورت طبقه بندی شده در سیستم 

نگهداری می شود. 

تمامی    mDESK در   
و  برخط  ســرویــس هــای 
شبکه،  در  موجود  ابــری 
و...  امنیتی  نرم افزارهای 
همگی با اشراف کامل و در 
مورد  داینامیک  محیطی 

رصد و پایش قرار می گیرند

نگاهتخصصی

مانیتورینگ دقیق شبکه با
mDESK
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g انواع گزارش های هوشمند 
 mDESK در 

قابلیـت  و  لحظـه ای  گزارش هـای    سـاخت 
اشتراک گذاری آنها میان کاربران

  گزارش مشـکالت رفع شـده در سیسـتم و نحوه 
عملکرد عملیات اصالحی

  نمایش فعالیت های جاری و کارکرد سیستم 
  بررسـی سـرویس های مهم و اساسـی کاربران و 

ارتباط میان آنها و منابع سیستم
  داده کاوی و بررسـی عملکرد کاربران، مشتریان 

و شرکای تجاری در سطح شبکه

g mDESKخدمات پشتیبانی
پلتفرم mDesk ، یک سرویس پشتیبانی قوی را در خود جای داده است. 
تمامی فرآیندهای سیستم، ظرفیت های موجود در آن و کیفیت عملکرد 
و مالحظـات امنیتـی به صورت لحظه ای مورد رصد و پایش قرار می گیرد 
و وجود هرگونه مشـکل در سیسـتم، به روش های متنوع به اطالع مدیران 

شبکه و مسئوالن مربوطه می رسد. 
این سیستم گزارش های ضروری و هشدارها را به صورت سطح بندی شده 
به اطالع کارشناسـان، مهندسـان و مدیران مربوطه رسـانده و در نتیجه 
گزارش هـای حسـاس و حیاتـی را بالفاصلـه بـرای تکنسـین های فنـی 
و گزارش هـای کلـی و غیرتخصصی تـر را بـه اطـالع مدیـران سـازمان ها 

می رساند. 
همچنیـن در سیسـتم پشـتیبانیmDESK، فرآیندهـای مربـوط بـه 
آگاه سـازی و اعالنات را مورد بررسـی، پایش و صحت سنجی قرار می دهد 
تـا اطمینـان یابد که تمامی هشـدارها به صورت دقیـق و بموقع در اختیار 

مسئوالن مربوطه قرار گرفته است. 
  mDESK همچنیـن در مباحـث امنیتـی در
صـورت  منحصربه فـردی  پیش بینی هـای 
گرفته اسـت. در سیسـتم پشـتیبانی هوشـمند 
mDESK پیش از وقوع مشـکالت امنیتی، آنها 
را پیش بینی و گزارش می کند و هشدارهای الزم 
را بـرای مسـئوالن مربوطـه ارسـال می کند. این 
سیسـتم پشتیبانی، یک سیستم Ticketing را 
نیز در خود جای داده است. با کمک این سیستم، 
کاربران شـبکه می توانند به راحتی با مسـئوالن 
و مدیـران شـبکه در ارتبـاط باشـند و گـزارش 
مشکالت خود را به آنها منعکس کنند. همچنین 
سیسـتم بررسی رضایت کاربران و امتیازدهی به 
عملکرد بخش مربوطه و سـرویس های ارائه شده 

نیز در این پلتفرم پیش بینی شده است.  

g چالش های کاربران تجاری
سـازمان های فناوری اطالعات همواره از سـوی کاربران و مشـتریان خود 
تحت فشار هستند. هرگونه اخالل در عملکرد سیستم و کاهش کارآیی در 
آن، بالفاصله به نارضایتی های گسـترده و گاه غیرقابل جبران می انجامد. 
تیم هـای فنـاوری اطالعـات، برای پوشـش فنی و امنیتی سـرویس های 

ارائه شده، با چالش های متنوع و نسبتاً پیچیده ای روبه رو می شوند. 
راهکارهای یکپارچه، هوشمند و قدرتمندی همچون mDESK تمامی این 
چالش ها را مرتفع سـاخته اسـت. نظارت آسان، دریافت بموقع هشدارهای 
فنـی و پیش بینـی معضالت پیش روی سیسـتم، ضمن کاهش فشـارهای 
کاری و هزینه های حفظ و نگهداری سیسـتم، چالش های مدیریتی را نیز 

برای صاحبان کسب وکارها به حداقل می رساند. 

گــزارش هــای    mDESK در 
به  را  هشدارها  و  ــروری  ض
به  سطح بندی شده  ــورت  ص
مهندسان  کارشناسان،  اطالع 
و مدیران مربوطه رسانده و در 
حساس  گــزارش هــای  نتیجه 
برای  بالفاصله  را  حیاتی  و 
تکنسین های فنی و گزارش های 
کلی و غیرتخصصی تر را به اطالع 

مدیران سازمان ها می رساند

نگاهتخصصی



45

سه ماهنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

6 شمــــاره 
1398 دی 

فناوری+

مدیـران مایکروسـافت معتقدند که طی 5 سـال 
گذشـته، تعداد کاربران ویندوز 10 افزایش یافته 
و ایـن رونـد رو به رشـد ادامـه دارد. ردموندی ها با 
اطمینـان کامل و به لطف روش هایی که دراختیار 
دارند، نسـبت به آمار رایانه های با سیسـتم عامل 
وینـدز 10 بـا اطمینان خاطر صحبـت می کنند. 
دسـتگاه های اندازه گیری متریک مایکروسـافت 
می توانـد تعـداد دسـتگاه هایی کـه طـی ۲۸ روز 
گذشـته با سیسـتم عامل وینـدوز کار می کنند و 
با سـرورهای مایکروسـافت در ارتباط هسـتند را 

شناسایی کند.
بررسـی های انجام شـده تکمیلی توسـط وکالی 
شرکت و همچنین گزارش های مالی ردموندی ها 
نیـز تأییـد می کنـد که چنیـن داده هـای آماری 
صحت داشته و اتفاقاً دقیق هم هست. در صورتی 
که شـرکتی اطالعات تجاری نادرسـتی منتشـر 
کند، سازمان تنظیم مقررات و همچنین سازمان 
بـورس و اوراق بهـادار نسـبت به چنین شـرایطی 

واکنش منفی نشان می دهند. 
در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲01۹ مقامات مایکروسافت 
اعـالم کردنـد که بیش از ۹00 میلیون دسـتگاه با 
ویندوز 10 کار می  کنند. این ۹00 میلیون دستگاه 
شامل ۴0 تا 50 میلیون کنسول ایکس باکس وان، 
تعـداد محدودی محصـول دیگر از جمله هولولنز 
و سـرفیس هاب، به عالوه  دسـتگاه هایی همچون 
وینـدوز فـون که تعداد آن در حال کاهش اسـت، 
می شـود. در نتیجه به نظر می رسـد ۸50 میلیون 
رایانه  با سیستم عامل ویندوز کار می کنند. پیش تر 
گفته شـده بود که مایکروسـافت بخش موبایل را 
مقصـر اصلی نرسـیدن بـه یک میلیارد دسـتگاه 

مبتنی بر ویندوز 10 می داند. 
ظاهراً هر شش ماه، 100 میلیون دستگاه به این رقم 
اضافه می شـود. با این حساب می توان پیش بینی 
کرد که تا پایان سـه ماهه  اول سـال ۲0۲0، تعداد 
دسـتگاه های فعـال وینـدوز 10 بـه بیـش از یک 
میلیـارد رایانـه برسـد. در حـدود یک دهـه قبل، 
مدیران مایکروسـافت آماری از تعداد رایانه هایی 
که در سراسـر جهان با سیسـتم عامل ویندوز کار 
می کردند، به  اشـتراک گذاشـتند. به عنوان مثال، 
اسـتیو بالمـر مدیرعامل مایکروسـافت در سـال 
۲007 به تحلیلگران مالی اعالم کرد که درحدود 
یـک میلیـارد رایانه با سیسـتم عامل وینـدوز کار 
می کنند و پیش بینی کرد که تا اواسط سال ۲00۸ 
ایـن آمـار افزایش نیـز پیدا خواهد کـرد.  در پایان 
سـال ۲011 این آمار به 1/۲5 میلیارد کاربر و در 

پایان ۲01۴ به رقمی درحدود 1/5 میلیارد کاربر 
افزایش یافت. ظاهراً پنج سـال بعد تعداد کاربران 
سیستم عامل ویندوز افزایش چشمگیری نداشت 
و به همیـن دلیل مدیران مایکروسـافت همچون 
سـال های قبل به آمار اشـاره نکردند. ظاهراً سـال 
۲01۴، نقطـه  عطفـی در افزایش تعـداد کاربران 

ویندوز بوده است.
براسـاس برخـی داده هـای موجود، از آن سـال به 
بعد، تعداد رایانه های با سیستم عامل ویندوز طی 
چند سـال بعدی کاهش یافته اسـت. البته شیب 
افزایـش تعداد کاربران به مراتب بیشـتر از شـیب 
کاهش آن بوده اسـت. درنظر داشـته باشید که در 
سـال ۲015، تعـداد کاربـران ویندوز فـون به 70 
میلیون کاربر می رسید که از آن زمان تاکنون این 

وضعیت تغییر کرده است.
مشاغل عمدتاً در حالت جایگزینی رایانه شخصی 
قـرار دارنـد و اغلب از ارتقای سـخت افزار بهانه ای 
برای مهاجرت رایانه های شخصی به سیستم عامل 
جدیـد اسـتفاده می کننـد. یکـی از بزرگ تریـن 
چرخه هـای جایگزینـی در رایانه هـای شـخصی 
سازمانی در حافظه اخیر اکنون اتفاق می افتد زیرا 
شـرکت ها و مؤسسات دولتی کارمندان خود را از 
نسـخه های قدیمی ویندوز )عمدتـاً ویندوز 7( به 

ویندوز 10 مهاجرت می دهند.
بسـیاری از دسـتگاه های قدیمی با دسـتگاه های 
جدید جایگزین شـده یا کاربـران رایانه های خود 
را ارتقـا داده انـد. بیشـتر سـازمان های دولتـی، 
شـرکت ها و مؤسسـات به جای استفاده از ویندوز 
7، در حال حاضر از ویندوز 10 اسـتفاده می کنند 

و دستگاه های خود را به روزرسانی کرده اند.

در بخش کاربران خانگی نیز بسیاری از رایانه های 
قدیمی از رده خارج شده و برخی کاربران به جای 
خرید رایانه های دل، اچ پی، لنوو یا مایکروسـافت، 
ترجیـح داده اند که دسـتگاه هایی همچون آیپد و 

کروم بوک خریداری کنند.
امـا سـؤال مهم این اسـت کـه چگونـه می  توانیم 
متوجه شـویم که تعداد رایانه های مورد اسـتفاده 
توسـط کاربران طی سـال های اخیر کاهش یافته 
اسـت؟ فرض می کنیم کـه ۹5 درصد رایانه هایی 
که 7 سـال قبل فروخته شـده اند، در حال حاضر 
فعـال نیسـتند. براسـاس برآوردهـای گارتنر، در 
سـال ۲01۲ تعـداد 351 میلیـون رایانه بـه بازار 
عرضه شـده اسـت. امـا برآوردهای گارتنر نشـان 
می دهد که در حدود 7 سـال بعد و در پایان سـال 
۲01۹، آمـار عرضـه رایانه های شـخصی به بازار، 
به کمتر از ۲۶0 میلیون دسـتگاه در سـال رسیده 
اسـت. درواقـع حدود 75 میلیون رایانه  شـخصی 

فعال در این مدت کاهش یافته است.
آمـار سـال ۲011 هم قابل توجه اسـت. در سـال 
۲011 شـاهد عرضه  353 میلیون رایانه  شخصی 
به بازار بودیم. 7 سـال بعد یعنی در سـال ۲01۸، 
این آمار به کمتر از ۲۶0 میلیون دسـتگاه کاهش 
یافـت؛ بـه فاصلـه  زمانـی 5 سـال از زمانی کـه 
مایکروسـافت آمـار 1/5 میلیارد کاربر را منتشـر 
کـرد. در نتیجـه می توانیـم بگوییـم کـه در حال 
حاضر احتماالً بیش از1/۲ میلیارد رایانه شخصی 
بـا سیسـتم عامل ویندوز در سراسـر جهـان مورد 
اسـتفاده قـرار نگرفته اسـت. فروردین ماه 13۹7 
مایکروسـافت اعالم کرد که تعـداد کاربران فعال 

ویندوز کاهش یافته است.

معرفی ویندوز 10
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بررسـی ها نشـان می دهد که اسـتفاده از تلگرام همچنان در حال افزایش است 
و با وجود آنکه در اوایل آذرماه به علت قطعی اینترنت، اسـتفاده از این شـبکه 
اجتماعی محدود شـده بود، اما با اتصال مجدد اینترنت، اسـتفاده از این شـبکه 
اجتماعی در روندی کاماًل صعودی، به بیشـترین میزان خود در ماه های اخیر 
رسـیده اسـت. در ادامه روند افزایشی اسـتفاده از تلگرام، میزان بازدید مطالب 
کانال هـای تلگرامـی در آذرمـاه بیـش از آبـان ماه بـوده و به صـورت میانگین 
1۹7میلیون بازدید در هر روز بیشـتر از ماه قبل بوده اسـت. این در حالی اسـت 
کـه تولیـدات کانال های تلگرامی نیز افزایش یافته و به طور میانگین در هر روز 
۸۸ هزار مطلب تلگرامی، بیشتر منتشر شده است. بررسی ها نشان می دهد که 
پس از قطعی تلگرام طالیی و هاتگرام، استفاده از تلگرام در آذرماه به بیشترین 

میزان خود رسیده و پیش بینی می شود که این روند افزایشی تداوم یابد.

استفاده از تلگرام در آذرماه با رشد ۱۸ درصدی مواجه شد
ایرانیان در آذر ماه چقدر از تلگرام استفاده کردند؟

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۲01۹ ویکی پدیا فهرست محبوب ترین 
مقاالت انگلیسـی سـال را منتشـر کرده که بخش عمده ای از آن به فیلم های 

سینمایی، شوهای تلویزیونی و بازی های ویدیویی مربوط می شود.
در ایـن سـال کاربـران حـدود ۲۶0 میلیارد بازدید از ویکی پدیا داشـته اند. بر 
اسـاس این فهرسـت، پربازدیدترین صفحه ویکی پدیا در سـال ۲01۹ فیلم 
سـینمایی »اونجرز: اند گیم« بوده که توسـط اسـتودیوی مارول تولید شـده 
و عنوان پرجسـتجوترین فیلم سـینمایی را در فهرسـت ۲01۹ گوگل از آن 

خود کرده بود. 
پربازدیدترین صفحات ویکی پدیا در سال ۲01۹ عبارتند از:

1. اونجرز: اند گیم: ۴3.۸۴7.31۹ بازدید
۲. مرگ های سال ۲01۹: 3۶.۹1۶.۸۴7 بازدید

3. تد باندی: ۲۹.0۶۲.۹۸۸ بازدید
۴. فردی مرکوری: ۲۶.۸5۸.1۲3 بازدید
5. فاجعه چرنوبیل: ۲5.1۹5.۸1۴ بازدید

۶. پرفروش ترین فیلم های جهان: ۲۴.5۴7.۶۴0 بازدید 
7. جوکر )فیلم ۲01۹(: ۲۲.0۶۲.357 بازدید

۸. فهرست فیلم های جهان سینمایی مارول: ۲1.۴۶7.۶03 بازدید
۹. بیلی ایلیش: 1۹.۶3۸.۴7۸ بازدید
10. کیانو ریوز: 1۶.۶۲۲.57۶ بازدید

از میـان ۲5 مقالـه اول، 1۶ مـورد بـه دنیای فیلم و بازیگران مربوط اسـت و از 
بیـن آنهـا هم 5 مورد در قبضه فیلم های ابرقهرمانی مـارول قرار دارد. ترامپ، 
 رئیس جمهـور جنجالـی آمریـکا در رده 1۸ و باالتر از صفحـه خود آمریکا  در

رده ۲0  قرار دارد.
یوتیوب، پربیننده ترین پلتفرم ویدیویی دنیا، بیست وسومین صفحه پربازدید 
ویکی پدیاست و TikTok هم با محبوبیت فزاینده و رشدی خیره کننده، خود 
را به رده ۲۹ این فهرست رسانده است. کریستیانو رونالدو که در اینستاگرام 
هـم رقبـا را به حاشـیه رانده، رتبه 31 را بـه خود اختصاص داده و این در حالی 
است که لیونل مسی به عنوان برنده توپ طالی ۲01۹ ، در رده 7۶ قرار دارد. 
کمپانی Networks F5 که در زمینه سرویس های نرم افزاری فعالیت دارد 
و در سـال های ۲015 و ۲01۶ بهترین مکان برای اسـتخدام عنوان شده بود، 
در رتبه 3۴ قرار گرفته؛ آن هم در حالی که گوگل و فیسبوک به ترتیب در پله 

۶1 و ۶3 قرار دارند. 

 پربازدیدترین صفحات ویکی پدیا در سال 2019

 اونجرز در صدر

فناوری+
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سـال ۲01۹، سـال خوبی برای بسـیاری از خرده فروشـان آمریکایی نبود و با 
وجود اقتصاد قوی و فراوانی مشـتری، بسـیاری از آنها را به تعطیلی کشـاند. 
سال جاری میالدی خرده فروش های آمریکایی از تعطیلی ۹30۲ مغازه خبر 
دادند که افزایش 5۹ درصدی را نسبت به سال ۲01۸ نشان می دهد. بر اساس 
داده هایـی کـه شـرکت تحقیقاتـی   Coresight Researchجمع آوری 

کرده، این باالترین میزان تعطیلی از سال ۲01۲ محسوب می شود.
آمار ورشکسـتگی در بخش خرده فروشـی در سـال ۲01۹ افزایش داشـته و 
همین عامل سبب شده تا بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای و خرده فروشی 

کرکره مغازه های خود را برای همیشه پایین بکشند.
Shop� و  Payless. Gymborre, Charlotte Russe فروشگاه های 

ko اعالم ورشکسـتگی کردند و روی هم رفته 37۲0 شـعبه را بسـتند. اکثر 
شعبات متعلق به شرکت Payless هستند؛ این فروشگاه زنجیره ای کفش 
بـرای دومیـن بـار در فوریه سـال جاری میـالدی اعالم ورشکسـتگی کرد و 
۲100 مغـازه را در آمریـکا تعطیل کرد. فروشـگاه زنجیره ای Fred نیز پس 
 Forever از ورشکسـتگی در ماه سـپتامبر، 5۶۴ شعبه را بسـت. فروشگاه
۲1  نیـز در همیـن مـاه اعالم ورشکسـتگی کرد و 17۸ مغـازه را تعطیل کرد. 
  Ascena Retail, Family Dollar,فروشـگاه های دیگـری از جملـه
,GNC, Walgreens, Signet Jewelers و JCPenney  نیـز بـرای 
ذخیره منابع مالی و بازگشـایی فروشـگاه های بهتر، شـعبات خود را تعطیل 
کردند. فروشگاه های Family Dollar و Signet   نیز به ترتیب از تعطیلی 

35۹ و 15۹ مغازه خبر دادند.
به دلیل فراگیر شدن خرید اینترنتی، احتماالً هزاران مغازه دیگر در سال های 
آتی به تعطیلی کشـیده خواهند شـد. باال بودن هزینه اجاره و بدهکاری ها، از 

دیگر عوامل بسته شدن مغازه هاست.

خریدهـای اینترنتـی حـدود 1۶ درصد از آمار کل فروش خرده فروشـی ها را 
تشـکیل می دهـد. محققـان تخمین می زننـد این آمار تا سـال ۲0۲۶ به ۲5 
درصد برسد. این عامل می تواند سبب بسته شدن نهایتاً 75 هزار مغازه شود.

خرده فروشی های بزرگی همچون والمارت و  Best Buy  نیز با وجود افتتاح 
فروشـگاه های جدیـد، در سـکوت خبـری در حال تعطیل کـردن تعدادی از 
فروشـگاه های خـود هسـتند. »مایـکل براون« یکـی از تحلیلگران شـرکت 
مشـاوره ای AT Kearney تخمیـن می زنـد تا سـال ۲0۲0 آمار مغازه های 

بسته شده از آمار افتتاح آنها پیشی بگیرد.
برخی از خرده فروشی ها اما چندین شعبه افتتاح کرده اند؛ در گزارش مؤسسه 
Coreinsight به بازگشایی ۴3۹۲ مغازه در سال جاری میالدی اشاره شده 
است. ظاهراً مشتریان به فروشگاه های تخفیف عالقه بیشتری نشان داده اند 
چـون فروشـگاه  Dollar General  از افتتـاح ۹75 مغـازه در سـال جاری 

میالدی خبر داد.

خرید های اینترنتی بالی جان  9300 خرده فروش در آمریکا

اگر برآوردهای انجام شـده دقیق باشـند، باید انتظار داشـته باشـیم که در 
سراسر جهان در حدود  1/۲میلیارد رایانه شخصی با سیستم عامل ویندوز 
کار می  کنند که از این تعداد یک میلیارد دستگاه با ویندوز 10 کار می کنند. 
در این صورت مایکروسـافت توانسـته با موفقیت بیش از ۸0 درصد کاربران 
فعـال خـود را تا اواسـط سـال ۲0۲0 بـه ویندوز 10 هدایت کنـد. درنهایت 
می توان گفت که درحدود ۲00 میلیون رایانه  شـخصی در سراسـر جهان 
هنوز با نسخه های قدیمی تر ویندوز و بیشتر با نسخه ویندوز 7 کار می  کنند.

برآوردهـای انجام شـده با جدیدترین گزارش های ترافیـک در زمان واقعی 
برنامه  تحلیل دیجیتال  (Digital Analytics Program) دولت ایاالت 
متحـده کـه جزو یکی از قوی ترین منابع معتبر جهـان در ارائه  گزارش های 
اینچنینـی اسـت، مطابقـت می کند. البته کاربرانی هم هسـتند که هنوز از 
 StatCounter Global Stats و  NetMarketShare  داده هـای
اسـتفاده می کننـد. اطالعـات پایـگاه داده   StatCounter GSدر نوامبر 
۲01۹ نشان می دهد که ۶۴/7 درصد کاربران ویندوز 10 و ۲7/۴ از ویندوز 
7 اسـتفاده می  کنند. در حالی که  NetMarketShare  آمار اسـتفاده از 

ویندوز 10 را ۶۲ درصد و ویندوز 7 را 31/۲درصد نشان می دهد.
برای آنکه این آمار بتواند با گزارش مایکروسافت مبنی بر اینکه ۸50- ۹00 

میلیون رایانه  شخصی از ویندوز 10 استفاده می کنند، مطابقت داشته باشد، 
بایـد بـاور کنیم که تعداد رایانه های شـخصی فعال با ویندوز 10 تقریباً باید 
برابر با 1/۴ میلیارد دستگاه باشد. اردیبهشت ماه سال گذشته نیز گفته شد 
که »مایکروسـافت: تعداد کاربران ویندوز 10 به 700 میلیون نفر رسـیده 

است.«
صرف نظـر از اینکـه کـدام یـک از آمار ارائه شـده باورپذیرتر اسـت، واقعیت 
غیرقابل اجتناب آن اسـت که تا اواسـط سـال ۲0۲0 صدها میلیون رایانه  
شخصی با نسخه  ویندوز پشتیبانی نشده کار می کنند. این موضوع می تواند 

منجر به نگرانی کاربرانی شود که به امنیت خود اهمیت نشان می دهند.

تعداد کاربران ویندوز 7 در بازارهای جهانی
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جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی 
نشـان می دهـد که تعـداد کارتخوان هـای دارای 
تراکنش تا پایان آبان ماه به ۶ میلیون و ۴5۴ هزار 

دستگاه رسیده است.
بررسی جدیدترین آمار منتشر شده  از سوی بانک 
مرکـزی درخصـوص وضعیت پایانه هـای فروش 
دارای تراکنش در آبان ماه سال جاری حاکی از آن 
است که در سراسر کشور بالغ بر ۶ میلیون و ۴5۴ 
هـزار و ۸۸۴ دسـتگاه کارتخـوان دارای تراکنش 
وجود داشـته اسـت؛ ایـن در حالی اسـت که آمار 
شـاپرک درباره وضعیـت کارتخوان های فعال در 
ایـن مـدت 7 میلیون و ۸30 هزار و ۶00دسـتگاه 
کارتخـوان فروشـگاهی فعال سیسـتمی بوده که 
نشـان می دهـد در حـدود 1 میلیـون و 37۶ هزار 
دستگاه کارتخوان در شبکه شاپرک ثبت شده که 
به معنای آمادگی کارتخوان برای ارسال تراکنش 
مالی اسـت اما برای اینکه دسـتگاه کارتخوانی در 
دسته پایانه های فروش دارای تراکنش قرار گیرد، 
بایـد حتمـاً در بازه ی زمانی سـه ماهه حداقل یک 
تراکنش مالی داشته باشد؛ بر همین اساس بیش 
از یک میلیون دسـتگاه از این کارتخوان ها در بازه 

سه ماه گذشته آبان هیچ تراکنشی نداشتند.
این گزارش نشـان می دهد که در آبان ماه اسـتان 
تهـران بـا بیـش از یک ششـم پایانه هـای فروش 
تراکنش دار، صاحب بیشـترین تعـداد کارتخوان 
دارای تراکنـش بـا تعـداد 1 میلیـون و ۲53 هزار 
و ۸7۴ دسـتگاه بوده اسـت؛ اسـتان های خراسان 
رضوی و اصفهان به ترتیب با ۴۹۴ هزار ۴5۹ هزار  
پایانـه فـروش در جایگاه دوم و سـوم اسـتان های 
دارای  کارتخـوان  دسـتگاه  بیشـترین  دارای 

تراکنش قرار دارند.

بررسی جدول تعداد پایانه های فروش تراکنش دار 
در آبان نشـان می دهد که اسـتان ایالم حدود ۴7 
هـزار و 3۲5 دسـتگاه کارتخـوان دارای تراکتش 
دارد و اسـتانی بـا کمتریـن تعـداد پایانـه فروش 
دارای تراکنش به شمار می رود؛ استان کهگیلویه 
و بویراحمد و خراسان جنوبی به ترتیب با 51 هزار 
 و ۶۲ هـزار دسـتگاه کارتخـوان دارای تراکنـش، 
 در جایگاه دوم و سوم استان های صاحب کمترین 
تعداد کارتخوان در میان اسـتان های کشـور قرار 

دارند.

آیفون  XR  پرفروش ترین گوشـی سـه ماهه سـوم سـال ۲01۹ شد و طبق 
گزارشی که مؤسسه تحقیقاتی   Counterpoint Research  منتشر 
کـرده، آیفـون XR در هـر چهـار فصـل سـال ۲01۹ پرفروش تریـن تلفن 

هوشمند بوده است.
از زمان عرضه آیفون XR )در مهر 13۹7( ، این گوشی همواره در صدر آمار 
فـروش فصل های سـال ۲01۹ بوده و بـه راحتی مدل پایه آیفون 11 را نیز 
 ، Counterpoint پشـت سر گذاشته است. براسـاس آمارهای موسسه
آیفون XR پرفروش ترین گوشـی دنیا در سـه ماهه سـوم ۲01۹ بوده و 3 
درصد از سـهم بازار را به خود اختصاص داده اسـت. این محصول به غیر از 
سـه ماهه چهارم سـال ۲01۸ که به بازار عرضه شـد، در هر چهار ربع سـال 

۲01۹ در صدر فروش قرار گرفته است.
آیفون XR   به تنهایی بیش از یک چهارم فروش کلی اپل را در سه ماهه سوم 
۲01۹ به خود اختصاص داد و پرفروش ترین محصول اپل در تمام مناطق 
بـود. کمپانـی کوپرتینویی قیمت این گوشـی را در چیـن و بازارهای دیگر 

کاهش داد که به فروش خوبش در این بازه کمک کرده است.
 ،XR در لیست پرفروش ترین گوشی های سه ماهه سوم سال ۲01۹، آیفون
گلکسـی A10، گلکسـی A50، اوپوA9 ، آیفون 11، اوپو A5s، گلکسـی 
A20، اوپو A5، شـیائومی ردمی A7  و هواوی پی 30 به چشـم می خورد 
که نام دو آیفون، سـه گوشـی اقتصادی سامسونگ و گوشی های چینی در 
بین آنها خودنمایی می کند. سامسونگ سه محصول در لیست 10 گوشی 
پرفروش دارد که همگی از سـری A   هسـتند. سامسـونگ تولید سری J   را 

متوقف کرد و قیمت سـری A  را کاهش داد. اسـتقبال از این سـری نسـبت 
به سری J  بیشتر بوده و محصوالت این خانواده خصوصیات سخت افزاری 

رقابتی و طراحی زیبا را با قیمت مقرون به صرفه عرضه می کنند.
شیائومی ردمی A7 تنها محصولی از شیائومی است که توانسته به لیست 
پرفروش ترین گوشی های سه ماهه سوم ۲01۹ راه یابد که آن هم به لطف 
بـازار هنـد بـوده کـه بیش از نیمی از آمار فروش کلی این گوشـی را به خود 

اختصاص داده است.

تعداد کارتخوان های دارای تراکنش به 6/4 میلیون دستگاه رسید

پرفروش ترین گوشی ها در هر چهار فصل 2019
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