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گروه خدمات انفورماتیک را حاال باید یک اکوسیستم محصوالت و خدمات 
متنوع  و  وسیع حاکمیتی و رقابتی بدانیم که دارای مختصات جغرافیای حاکمیتی، 
اقتصادی و نوآوری است. جغرافیایی که باعث شده این شرکت را در خاورمیانه 
منحصر به فرد و پیشرو کند.  اکوسیستم خدمات انفورماتیک طی حدود سه دهه 
فعالیت خود در سه بُعد در اکوسیستم بانکداری و پرداخت کشور ایفای نقش کرده 
است. بُعد حاکمیتی، رقابتی و نوآوری سه ضلع از مثلثی را تشکیل می دهند که 
شرکت خدمات انفورماتیک را در خود محاط دارند و باعث شده اند امروز شاهد 
بروز و ظهور زیست بومی قابل اتکا از محصوالت و خدمات متنوع هم از منظر 

ساختار محصول و خدمت و هم مدل ارائه باشیم.
e ضلع  حاکمیتی

در بخش حاکمیتی که به عنوان مهم ترین نقش محسوب می شود، این 
شرکت توانسته مأموریت های خود را به گونه ای به انجام برساند که هم اکنون 
شاهد تعداد زیادی از سامانه های حاکمیتی در قالب های سخت و نرم افزاری 
هستیم که قادرند تراکنش های مالی و غیر مالی را  در ارقام و  اشکال مختلف 
در تعداد کم و چند تایی تا چند میلیارد فقره ای به مقصد برسانند. مأموریت های 
حاکمیتی شرکت خدمات انفورماتیک  در عین حال محدود به پشتیبانی و به 
مقصد رساندن تراکنش ها نبوده است؛ بلکه در سپهری طراحی و ارائه می شوند 
که ذیل آنها بسیاری از کسب و کارها زیست و در سمت کاربر نهایی، مردم امنیت 
و سهولت را تجربه می کنند؛ به تعبیر دیگر ارائه خدمت، بخشی از مأموریت های 
هلدینگ خدمات در حوزۀ حاکمیتی است؛ اما آنچه بیشتر اهمیت دارد ایجاد امنیت 
در عین حال سهولت برای دریافت کنندۀ خدمت یعنی مردم و همچنین برای 

کسب و کارهای خرد و کالن در عرصۀ اقتصاد، صنعت و ... بوده است.
e ضلع  رقابتی

در عرصۀ طراحی محصوالت و خدمات بانکی غیر حاکمیتی در ایران 
همین کافی است که شرکت خدمات انفورماتیک، سامانۀ بانکداری متمرکز 
بانک های بزرگی چون بانک ملی و بانک صادرات را در کوران محدودیت هایی 
چون تحریم های مختلف طراحی و پشتیبانی کرده است. شاید یکی از نکاتی 
که در نگاه گروه خدمات انفورماتیک همواره مورد تأکید بوده، آن است که در 
بازار محصوالت و خدمات بانکی نقش راهبری خود را به درستی ایفا کند. به این 
معنی که در رقابت هایی حضور پیدا کند که امکان حضور کسب و کارهای بانکی 
و پرداخت در آنها فراهم است یا اینکه زمینۀ رقابت سالم را فراهم آورد. اتخاذ  این  
استراتژی البته با توجه به جایگاه و نقشی که گروه خدمات در پازل بازیگران و 
فعاالن عرصۀ بانکداری بر عهده دارد قابل انتظار بوده و هست. نکتۀ اساسی آنکه 
وجود چنین نگرشی در شرکت خدمات انفورماتیک، باعث رقابت سازنده ای شده 
است به گونه ای که اکنون می بینیم شبکۀ بانکی و پرداخت ما از جمله معدود 
صنایعی محسوب می شوند که نسبت به دیگر صنایع به شکل معناداری پیشرو 
هستند و تردیدی نیست که در این پیشرو بودن سهم شرکت خدمات انفورماتیک 

به شکل معناداری زیاد است.
این راهبرد  را حتی در عرصه های کسب و کارهای مرتبط چون همایش ها،  
نمایشگاه های بانکی و پرداخت و کارآفرینی می بینیم که با هدف حمایت از این 

رویدادها رعایت شده است با این نگرش که وجود این گردهمایی های علمی و 
کاربردی می تواند برای صنعت بانکی و پرداخت مفید و مؤثر باشد. 

نحوۀ حضور شرکت در ساختار مأموریتیـ  رقابتی البته در سال های آینده با 
توجه به شرایط حاکم خطیرتر خواهد شد به واسطۀ تحوالتی چون بانکداری باز و 
تجربۀ مشتری که در اکوسیستم بانکداری و پرداخت و در یک سپهر فراتر اقتصاد 
جهان و کشور ما در حال رخ دادن است طبعاً تحقق این نیاز را ضرورت می بخشد 
که شرکت خدمات نیز چگونگی ایفای نقش خود را متحول کند. سمت و سوی 
این تحول چند بُعدی البته از قبل قابل نسخه پیچیدن نیست و باید متناسب با 

وضعیت،  چیدمان و نیاز ارکان جامعه، بانک مرکزی و بازار تعیین شود.
e ضلع  نوآوری

شاید برخی تصور کنند بعد از اینکه تب نوآوری طی چند سال اخیر در جهان 
و ایران باال گرفت شرکت خدمات انفورماتیک به سمت ایجاد ساختار تشکیالتی 
برای نوآوری در قالب شرکت فرادیس گستر کیش و کارخانۀ نوآوری روی آورد؛ 
در حالی که اصاًل چنین نیست. سابقۀ نگاه نوآورانه در شرکت خدمات به نیمه دوم 
دهۀ هفتاد بازمی گردد؛ وقتی تیغ تحریم، شریان ارتباط دو کشور ایران وکشور 
سازندۀ vsatها را در مورد پشتیبانی از این دستگاه ها قطع کرد. در چنین شرایطی 
شرکت با کمک پرسنل جوان و نخبۀ آن زمان خود از طریق مهندسی معکوس 
)که اصاًل ساده نبود و نیازمند خالقیت فراوان بود( این دستگاه ها را بومی سازی 
و راه اندازی کرد و در غیاب اینترنت قابل اتکا در آن زمان، زمینۀ ارتباط مخابراتی 
برای اتصال شعب و شبکۀ خودپردازها را فراهم آورد و ادعای قابل اثباتی است که 
بگوییم؛ اگر شبکۀ وی ست نبود بانکداری متمرکز در ایران با وقفه ای چند ساله 
رخ می داد. نگاه نوآورانه در دهه های بعدی فعالیت شرکت نیز جاری بود و همین 
امر باعث شد طی دو دهۀ اخیر سامانه های حاکمیتی و ملی با سطح دسترسی 

باالی 99 درصد خدمات ارائه دهند.
فرایند نوآوری به معنی عام امروزی که به اکوسیستم موصوف است از سوی 
شرکت خدمات انفورماتیک از زمان برگزاری »این بانک « به عنوان سلسله 
رویدادهای نوآوری در سال 92 با هدف تمرکز ویژه بر مقولۀ فرهنگ سازی 
ایده پردازی در دانشگاه تهران برگزار شد، شکل گرفت. این بانک 2 در سال 94 
با هدف توسعۀ »بانکداری باز« کلید خورد و در نیمۀ دوم دهۀ 90 شرکت خدمات 
انفورماتیک مقولۀ نوآوری را بسیار وسیع تر در قالب یک اکوسیستم دید و با 
تأسیس تشکیالت ویژه به نگرش و اهداف خود جامه عمل پوشاند و حاصل این 
نگاه در قالب محصوالت و خدمات مختلفی است که به بازار عرضه شده است. 

e درک ضرورت تغییر
از نکات بسیار مهم اینکه شرکت خدمات انفورماتیک در حالی که به 
عنوان بازوی فناوری بانک مرکزی نقش مأموریت محور دارد و تحقق 
خواست نهاد ناظر اولویت اول این شرکت است، در عین حال در سوی 
دیگر میدان باید نقش رقابتی خود را نیز حفظ کند. ایجاد و حفظ تعادل 
در این دو کفه تنها از یک طریق ممکن است و آن درک درست دربارۀ 
ضرورت تغییر در ابعاد زمانی و کیفیت است. در اثبات این مدعا همین بس که 
فضای رقابتی بین شرکت ها به گونه ای نشو و نما یافته که اکنون شاهد رشد 
کسب و کارهای مختلف در مقیاس های بزرگ، متوسط و کوچک در عرصۀ 
فناوری های بانکی و پرداخت هستیم و در عین حال خدشه ای هم در تحقق 
مأموریت های این شرکت در انجام وظایف محوله از سوی بانک مرکزی 
ایجاد نشده است. بر همین اساس به عملکرد شرکت خدمات انفورماتیک 
طی چند دهۀ اخیر با اطمینان تمام می توان نمرۀ عالی داد و بخش عمده این 
نمره عالی بدون تردید مرهون تالش های سید ابوطالب نجفی مدیرعامل  و 

تیم تحت مدیریت وی در شرکت خدمات انفورماتیک است.

 زیست بومی به نام 
خدمات انفورماتیک

  دکتر فرامرز خالقی
مشاور مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک



شرکت خدمات انفورماتیک در دو عرصة حاکمیتی و رقابتی تالش کرده 
است تا اکوسیستم محصوالت و خدمات خود را به گونه ای طراحی، 
چیدمان  و  ارائه کند تا مجموعة   ذی نفعان حاکمیتی که مردم مهم ترین  
آنها و  ذی نفعان   رقابتی که مشتریان بانک ها با اهمیت ترین آنها هستند 
بتوانند تجربه های درخور داشته باشند. طبیعتاً حرکت در دو مسیر مورد 
اشاره در حالی که شرایط حاکم بر اقتصاد و بانکداری کم چالش نیست 
نقش دیگری را نیز برای این شرکت طلب می کند. راهبری در بازار به 
عنوان یکی از نقش های کلیدی شرکت خدمات انفورماتیک است که 
مسئوالن، بازیگران و فعاالن عرصة بانکداری و پرداخت از این شرکت 
انتظار دارند. ایفای چنین نقشی ممکن نیست مگر آنکه زمینه های الزم 
برای شناخت صحیح از نیازهای ذی نفعان اصلی یعنی مردم و مشتریان 
بانکی فراهم باشد. در گفت وگو با دکتر  داود کریم زادگان، معاون 
بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک تالش شده عالوه بر 
مرور ترکیب چیدمان اکوسیستم محصوالت و خدمات این شرکت، 
نگاهی نیز به چگونگی نقش آفرینی شرکت در عرصة راهبری  فناوری 
بانکی بیندازیم. این گفت وگو را با هم می خوانیم؛

  شرکت خدمات انفورماتیک همواره تالش کرده است تا در رویدادهای بانکی نقش � 
حمایتی خود را ایفا کند. در کنار نقش حمایتی، در همایش هایی همچون تراکنش چه 

استراتژی ها و اهداف کلی را دنبال می کند؟
شرکت خدمات انفورماتیک از سال 1372 مأموریت خود را به عنوان مجری سیستم 
جامع اتوماسیون بانکی کشور آغاز کرد و در قامت بازوی فناورانه بانک مرکزی ج.ا.ا 
نقش ویژه ای را در نظام بانکی کشور ایفا کرده است. مدیریت استراتژیک شرکت خدمات 
انفورماتیک همواره استراتژی ها، خط مشی ها و اهداف کالن سازمان را با آگاهی از تحوالت 
کسب و کاری، فناوری های نوین و زیرساخت های جدید در سطوح ملی و بین المللی تدوین 
و برنامه ریزی کرده است که پیشتاز بودن شرکت خدمات انفورماتیک در ارائة خدمات و 
محصوالت حاکمیتی و رقابتی به شبکة بانکی کشور مؤید این چشم انداز است. طی دهة 
اخیر حضور فعال و تأثیرگذار در همایش ها، سمینارها و رخدادهای ساالنه بانکی و سایر 
بازارهای مالی در دستورکار این شرکت قرارگرفته است. چرا که گردهم آیی های ادواری 
در قالب برگزاری رویدادهای نمایشگاهی می  تواند فضایی مثبت و همدالنه برای تضارب 
آراء و تعامل برای بهبود اکوسیستم بانکی فراهم آورد. نمایشگاه ساالنه تراکنش فرصت 
مغتنمی است تا با مرور آخرین دستاوردهای فعاالن حوزه بانکداری و پرداخت، وقفة 
دوسالة پیش آمده در برگزاری رویداد مزبور در پی پاندمی را خاتمه بخشد. هلدینگ خدمات 
انفورماتیک طی سلسله رخدادهای نمایشگاهی و از آن جمله نمایشگاه ساالنه تراکنش 

گفت وگو با دکتر داود کریم زادگان، معاون بازاریابی و فروش

چیدمان درست 

شرکت خدمات انفورماتیک



شرکت خدمات انفورماتیک

 ویژه نامه شرکت خدمات انفورماتیک 5
در هفتمین نمایشگاه تراکنش

تالش نموده به همراه حضور مشترک با شرکت های زیرمجموعه، از 
آخرین خدمات و محصوالت استراتژیک خود رونمایی کند. همچنین 
حضور فعال در حوزه جذب استارتاپ های حوزه های نوین مالی و 
بانکی و مشارکت با شرکت های نوپا در رویدادهایی از این دست اخیراً 
مورد توجه ویژه قرار گرفته است. مرکز نوآوری مالی شرکت خدمات 
انفورماتیک با عنوان آی فینک محمل مناسبی برای تعامل سازنده با 

بازیگران جدید اکوسیستم بانکی می باشد.
شرکت خدمات انفورماتیک امسال نیز همچون ادوار گذشته در 
قامت یکی از پیشران بازار بانکی و در بخش های مختلفی از رویداد 
بخش  و  پنل ها  محصول،  معرفی  کارگاه های  همچون  تراکنش 

نمایشگاهی حضور فعال خواهد داشت.
 شرکت خدمات انفورماتیک در همایش امسال چه برنامه هایی � 

دارد و چه بازارهایی را هدف گرفته است؟
و  حاکمیتی  حوزه  دو  به  انفورماتیک  خدمات  شرکت  مأموریت 
رقابتی معطوف شده که در هر حوزه بر ارائة سرویس های نوین و 
منطبق بر نیاز شبکه بانکی تمرکز می گردد. به طور اخص طی سال 
جاری در حوزه حاکمیتی ارائة محصوالتی از قبیل سامانه پل )پرداخت 
لحظه ای مبتنی بر حساب( مد نظر قرار گرفته است و در حوزة رقابتی 
نیز با توجه به مشارکت های کسب و کاری متنوع و اضافه شدن 
خطوط کسب و کاری متعدد به سبد محصوالت خدمات انفورماتیک 
شرکای  مساعدت  با  استراتژیک  محصوالت  تا  است  شده  سعی 
نمایشگاه  مخاطبین  رؤیت  به  زیرمجموعه  شرکت های  و  تجاری 
برسد. همچنین توانمندی های شرکت خدمات انفورماتیک در حوزة 
مسائل کالن اکوسیستم بانکی کشور و بهینه سازی زیرساخت های 
موجود در پنل های تخصصی ارائه خواهد شد. در کارگاه های ارائة 
محصول نیز تالش داریم محصوالت نوین خود را که طی سال اخیر 
عملیاتی و مورد بهره برداری قرار گرفته است؛ به مخاطبان بانکی 
معرفی کنیم. در بخش نمایشگاهی نیز برخی از محصوالت شرکت 
هلدینگ  زیرمجموعة  شرکت   بزرگ ترین  عنوان  به  البرز  فرادیس 
خدمات انفورماتیک به معرض دید عموم قرار گرفته است. مضافًا در 
ادامة برنامه های سال های اخیر، مرکز نوآوری آی فینک که توسط 
از زیرمجموعه های شرکت  شرکت فرادیس گسترکیش یکی دیگر 
خدمات انفورماتیک هدایت و راهبری می شود؛ در نمایشگاه فعالیت 
عمده ای در حوزة فین تک ها در قالب جشنواره استارتاپی، نوآوری و 

مباحث علمی رویداد خواهد داشت.
محصوالت �  و  خدمات  بازار  »سمت بخشی  در  شرکت  این    

بانکی« در حوزه رقابتی نقش راهبری خود را چگونه ایفا می کند؟
شرکت خدمات انفورماتیک همواره با رصد بازار و نیازسنجی صنعت 
بانکداری کشور همسو با منویات و سیاست های کالن بانک مرکزی 
نسبت به ایجاد زیرساخت هایی که در لبه فناوری قرار گرفته اند و 
مرتبط با حوزه های نوین بانکی هستند؛ فعالیت مجدانه داشته است. 
امسال نیز در حوزه ارائة محصوالتی همچون ارائه خدمات احرازهویت 
غیر حضوری، خدمات پردازش ابری، خدمات اعتبارسنجی نشانی 
بر  مبتنی  ارزش افزوده  خدمات  محتوا،  خدمات  پلتفرم  مشتریان، 
موبایل و به صورت کلی ارائه خدمات مشتری محور گام های جدی 
برداشته ایم. همچنین با رونمایی از محصول CORE جدید در شرکت 
خدمات انفورماتیک نگاهی تحول گرا و نوین را به شبکه بانکی معرفی 

می کنیم. 
در کنار موارد فوق طی سنوات گذشته سامانه های متعدد رقابتی در 

حوزه های بانکداری متمرکز، مدیریت مالی، تسهیالت، سوئیچ کارت، 
محصوالت  سبد  به  تدریجًا  نیز   ... و  پرداخت  نوین  سرویس های 
شرکت خدمات انفورماتیک اضافه شده و در حال حاضر این سامانه ها 
در زیرساخت های مختلف بانک ها و مؤسسات مالی طرف قرارداد 
با این شرکت ضمن حفظ استانداردهای امنیتی، با باالترین سطوح 
دسترسی پذیری و پایداری در حال بهره برداری هستند. موارد ذکرشده 
تنها بخشی از توانمندی های شرکت خدمات انفورماتیک در حوزه 

محصوالت رقابتی است.
عنوان �  به  شرکت  این  نیز  حاکمیتی  سامانه های  بخش  در    

بازوی فناوری بانک مرکزی مأموریت ها و وظایفی دارد؛ در دوره 
نوین بعد از کرونا این وظیفه و مأموریت را چگونه و بر اساس چه 

راهبردی دنبال می کند؟
همه گیری ویروس کرونا صنعت بانکداری را همانند بسیاری از 
کسب و کارها تحت تأثیر قرار داد؛ لکن شرکت خدمات انفورماتیک 
نه تنها این پاندمی را تهدید تلقی نکرده است؛ بلکه از همان ابتدا با 
بررسی جوانب مختلف و با استفاده از چشم اندازهای تحول دیجیتال 
و تعریف برنامه های عملیاتی متناسب با این تغییر، به استقبال دورة 
نوینی از ارائه خدمات و محصوالت به مشتریان شبکه بانکی رفت و 

این تهدید را تبدیل به فرصتی ارزنده با نگرشی جدید کرد.
موافق با رویکرد فوق االشاره، طی بازه زمانی دو ساله اخیر و مواجهه 
با پاندمی، بر روی محصوالت مبتنی بر تحول دیجیتال و اغلب غیر 
حضوری از  جمله سامانه هایی همچون پل )پرداخت لحظه ای(، چکاد 

)چک الکترونیکی( و رمز پول ملی تمرکز شده است.
در سامانة پل تالش داریم که راهکاری نوین برای انتقال وجوه 
لحظه ای مبتنی بر حساب ارائه دهیم. تاکنون بانک های زیادی در 
مقام پذیرندگی و صادرکنندگی سامانه پل را عملیاتی کرده اند و در 
تا عملیاتی سازی  بانک ها هستیم  اتصال سایر  نهایی سازی و  حال 
سراسری سامانه در اسرع زمان محقق شود. بانک مرکزی به عنوان 
کارفرمای شرکت خدمات انفورماتیک در سامانه های حاکمیتی سعی 
کرده تا نیازمندی های سطح کالن نظام بانکی را که در نهایت پاسخی 
به کاربران شبکه بانکی و آحاد جامعه محسوب می شود؛ پوشش دهد. 
چکاد )چک الکترونیکی( از دیگر سرویس های حاکمیتی است که با 
استفاده از زیرساخت امضاء دیجیتال تحولی در اکوسیستم چک به 
وجود خواهد آورد و در نهایت می تواند به حذف فیزیک چک منجر 

شود.
شرکت خدمات انفورماتیک زیرساخت زنجیرة بلوک شبکه بانکی 
را طراحی و تولید کرده که رمزپول ملی یکی از کاربردهایی است که 
بر روی این زیرساخت توسعه داده شده است. با ورود رمزپول ملی به 
سیستم بانکی کشور، زیرساخت زنجیره بلوک بانکی و رمزارز ملی در 
اختیار بانک های تجاری کشور قرار می گیرد تا از آن به عنوان ابزار 

پرداخت در تبادالت و تسویه بانکی استفاده کنند.
سفر  بهبود  همچون  مواردی  در  حضوری  غیر  خدمات  ارائة 
و  سرویس دهنده  سمت  در  تمام شده  هزینه های  کاهش  مشتری، 
رفع محدودیت های مکانی و زمانی ارائه خدمت، راهکاری برای قدم 
گذاشتن در مسیر تحول دیجیتال بوده است. یکی از اساسی ترین 
بانکداری  پلتفرم های  بر  مبتنی  تراکنش های  در  نیازمندی ها 
از صحت  اطمینان  و  متقاضی  کاربر  هویت  از  اطالع  الکترونیک، 
این اطالعات است. بنا بر ضرورت و اهمیت خدمات درک شدة فوق، 
شرکت خدمات انفورماتیک زیرساخت احراز هویت غیر حضوری را به 

امسال نیز در 
حوزه ارائة 

محصوالتی همچون 
ارائه خدمات 
احراز هویت 
غیر حضوری، 

خدمات پردازش 
ابری، خدمات 
اعتبارسنجی 

نشانی مشتریان، 
پلتفرم خدمات 
محتوا، خدمات 
ارزش افزوده 

مبتنی بر موبایل 
و به صورت کلی 
ارائه خدمات 
مشتری محور 
گام های جدی 

برداشته ایم
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منظور بهره برداری در سامانه های حاکمیتی و رقابتی ارائه کرده است. 
با عملیاتی کردن سرویس احراز هویت غیر حضوری گام مهمی در 
صنعت بانکی کشور برداشته خواهد شد تا سهولت دسترسی کاربران 
به سامانه ها و خدمات بانکی تأمین شده و دغدغه های حضور در شعب 

بانک ها را خاصه در ایام همه گیری کرونا مرتفع کند.
بانک و پرداخت چه �  به نظر شما در سال 2022 در حوزه    

روندهایی بازار ایران را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد داد؟ مروری 
باشید. در عین حال  اشاره داشته  بر روندهای سال مورد  کلی 
حلقه های اتصال این روندها با آنچه در ایران 1401 انتظار داریم؛ 

چه هستند؟
همان طور که می دانیم تحول دیجیتال در بانکداری یک فرایند 
تغییر بلندمدت با چالش های کوتاه مدت است؛ به همین دلیل انتظار 
می رود در سال 2022 با توجه به پروژه ها و برنامه های عملیاتی شبکه 
بانکی کشور در حوزة تحول دیجیتال، بخش های متأثر از این حوزه 
در صنعت بانکی به بلوغ بیشتری نسبت به سال گذشته دست یابند. 
با توجه به تحقیقات و بررسی های به عمل آمده در این حوزه ما 
چندین موضوع ذیل االشاره را برای سال 1401 در دستور کار خود 

قرار داده ایم:
مشارکت کسب و کاری با شرکت های نوپا: شرکت خدمات 
انفورماتیک از طریق ایجاد خطوط کسب و کاری جدید و مشارکت با 
شرکت های نوپا و استارتاپی گامی بزرگ در نوآوری و تسریع در وصول 
چشم اندازهای تحول دیجیتال برداشته است. اهمیت این موضوع باعث 
ایجاد بخشی جدید در ساختار شرکت خدمات انفورماتیک با مأموریت 

راهبری پروژه های مشارکتی نیز شده  است.
تحلیل داده ها با استفاده از هوش مصنوعی: مشتریان 
انتظار دارند بانک ها با استفاده از حجم عظیم داده هایی که از آنها 
و  خدمات  و  کرده  ایجاد  ارزش افزوده  آنها  برای  دارند؛  اختیار  در 

محصوالت خود را متناسب با نیازها و انتظارات آنها ارائه دهند. به 
همین منظور شرکت خدمات انفورماتیک ایجاد پلتفرم هایی مبتنی 
بر هوش مصنوعی و خلق ارزش از داده ها را در دستور کار خود قرار 

داده است.
خدمات ابری: شرکت خدمات به طور فزاینده ای بر ارائة خدمات به 
مشتریان بانکی و نهایی و تعامل با آنان متمرکز شده است. در همین 
راستا، تمامی مجاری آنالین ارتباط با مشتری از طریق تحول عمده 
فناوری اطالعات در مراکز داده و قابلیت های زیرساختی در حال 
بازنگری هستند. در این حوزه رایانش ابری با توجه به محدودیت های 
مراکز داده و منابع زیرساختی یک دارایی استراتژیک و مقصدی ناگزیر 
در شبکه بانکی محسوب شده و بنابراین شرکت خدمات انفورماتیک 

پروژة استفاده از خدمات ابری را در دستور کار خود قرار داده است.
اطالعات  به  مربوط  داده های  پاالیش  نشانی:  اعتبارسنجی 
فایل  در  ویژه  به  و  به  بانکی  شبکه  در  مشتریان  پستی  و  مکانی 
اطالعات مشتری )CIF( یکی از حلقه های مفقوده ای است که شرکت 
خدمات انفورماتیک به دنبال ارائه آن است. در واقع این سامانه کلیدی 
مراجعات  همچنین  و  مصنوعی  هوش  الگوریتم های  از  استفاده  با 
ریسک های  می تواند  مشتریان  آدرس  صحت سنجی  و  حضوری 

عملیاتی بانک ها را تا حد زیادی کاهش دهد.
گسترش خدمات غیر حضوری باالخص بر بستر موبایل: 
در این حوزه نیز با ادغام فرآیندهایی همچون امضاء دیجیتال، احراز هویت 
غیر حضوری، هوش مصنوعی، اعتبارسنجی و صحت نشانی پستی افراد 
همسو با مدل های کسب و کاری تحول دیجیتال قدم بر می داریم. در این 
ارتباط شروع به تحلیل فرآیندهای کسب و کاری حال حاضر کرده ایم و 
سعی داریم با خلق سرویس های غیر حضوری با کیفیت و امنیت باال تا حد 

ممکن حضور فیزیکی مشتریان در شعب را کاهش دهیم.
نیازهای حال حاضر سیستم  از  CSP: یکی  راه اندازی بستر 
بانکی حذف اسناد فیزیکی با استفاده از پلتفرم های خدمات محتوایی 
است که ما قصد داریم در سال 1401 این فناوری را به شبکه بانکی 
اضافه کنیم. بدیهی است با عملیاتی شدن پلتفرم خدمات محتوایی در 
شبکه بانکی گام بزرگی در رسیدن به مقاصد تحول دیجیتال برداشته 

خواهد شد.
 :Omnichannel پیاده سازی خدمات مبتنی بر استراتژی
با توجه به ضرورت حرکت در مسیر ارائه خدمات بانکی بر اساس 
خدمات  شرکت  اخیر،  سال های  طی   Omnichannel استراتژی  
انفورماتیک اقدام به شناسایی فعاالن این حوزه کرده و با طی کردن 
فازهای مطالعاتی و راستی آزمایی توانمندی  شرکت های ارائه دهندة 
راهکار مزبور در حال نهایی سازی ایجاد زیرساخت الزم برای ارائه 

خدمات این حوزه است.
  در خاتمه جمع بندی سخنانتان را بفرمایید.� 

نظر به چالش های جهانی به ویژه موضوع محدودیت های کرونایی 
و با توجه به برنامه های استراتژیک بانک ها و شرکت های فناوری 
تحمیل  موضوع  همچنین  و  دیجیتال  تحول  حوزة  در  اطالعات 
تحریم های خصمانة جهانی به کشور عزیزمان ایران انتظار می رود 
شبکه بانکی کشور تمامی مساعی خود را برای رسیدن به جایگاهی 
درخور و شایستة مردم این مرز و بوم به کار گیرد. شرکت خدمات 
انفورماتیک همچون سال های متمادی پشت سر گذاشته، تالش دارد 
در سال های آتی نیز در مسیر پاسخ به ضرورت های شبکه بانکداری 

الکترونیک و پرداخت کشور گام های استواری بردارد.

با توجه به ضرورت 
حرکت در مسیر 

ارائه خدمات بانکی 
بر اساس استراتژی  

Omnichannel طی 

سال های اخیر، 
شرکت خدمات 
انفورماتیک اقدام 
به شناسایی فعاالن 
این حوزه کرده 
و با طی کردن 

فازهای مطالعاتی 
و راستی آزمایی 

توانمندی  
شرکت های 

ارائه دهندة راهکار 
مزبور در حال 

نهایی سازی ایجاد 
زیرساخت الزم 

برای ارائه خدمات 
این حوزه است



طرح »سامانه حاکمیتی چک امن دیجیتال 
)چکاد(« با هدف برطرف کردن هزینه ها و 
مخاطرات ذکرشده و احیای اعتماد کمرنگ شده 
به مبادالت مبتنی بر چک، تهیه و ارائه شده است. 
چک دیجیتال در حال حاضر گام های اجرایی 
آخر را طی می کند و به زودی برای استفاده در 
اختیار بانک ها و سپس مشتریان قرار می گیرد. 
به گفته محمدعلی  سلطان پور، هم اکنون سامانه 
چکاد قابلیت ارائه نزدیک به 20 سرویس را دارد؛ 
همچنین این سامانه در کنار سایر محصوالت 
شرکت خدمات انفورماتیک روند رو به پیشرفت 
بانکداری دیجیتال را تسریع خواهد کرد. 
گفت وگو با معاون نرم افزار1   را می خوانیم.

  لطفاً در ابتدا معرفی کوتاهی دربارة محصول چک دیجیتال داشته باشید و ضرورت های ایجاد � 
و مأموریت نهایی این محصول را بیان کنید.

پیش از هر چیز الزم می دانم از مرحوم مهندس نازک تبار به عنوان ایده پرداز و طراح این سامانه یاد 
کنم و به عنوان یکی از اعضای تیم پروژه یاد ایشان را همیشه گرامی خواهد بود.

با وجود استفاده های فراوان از چک کاغذی به عنوان یکی از روش های معمول پرداخت، استفاده از 
آن همواره با هزینه ها و مخاطرات مختلفی همراه است از جمله:

1( جعل، مفقودی و حفاظت از فیزیک چک یکی از مهم ترین نگرانی های ذی نفعان چک است که 
هر سال هزینه های فراوانی برای آنها ایجاد می کند.

 2( چاپ و تحویل دسته چک نیز فرآیند هزینه بری است که نیاز به نظارت و مراقبت مداوم دارد.
 3( عدم وجود اطالعات چک برگ ها )تاریخ، مبلغ، گیرنده و ...( و همین طور اطالعات انتقال چک 
و ظهرنویسی مربوطه باعث می شود امکان نظارت، مدیریت و کنترل در حین استفاده از چک وجود 

نداشته باشد.
 4( بعد از صدور چک امکان نظارتی بر صدور چک وجود ندارد و همین مسئله باعث افزایش 

چک های بی محل است.
 5( خطاهای کاربری در فرآیند نقد شدن چک همواره ایجاد هزینه و نارضایتی برای مشتری و 

کارمندان بانک ها را در پی دارد. وجود این هزینه ها و مخاطرات ناشی از کاغذی بودن چک است.
طرح چک امن دیجیتال )چکاد( با هدف ایجاد بستر بین بانکی الزم برای ارائة چک دیجیتال و 

گفت وگو با محمدعلی سلطان  پور، معاون نرم افزارگفت وگو با محمدعلی سلطان  پور، معاون نرم افزار11

بی خطر بی خطر چک بکش چک بکش 
چك الكترونيك گامی مهم در مسیر توسعه بانکداری دیجیتال
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برطرف سازی مخاطرات موجود و ایجاد قابلیت ها با فرض حذف کاغذ از 
موجودیت چک تهیه شده است. چک دیجیتال موجودیتی همسان با چک 
کاغذی بوده و تمامی قوانین و مقررات چک کاغذی بر آن قابل اجرا است. در 
چک دیجیتال داده های چک با استفاده از امضاء دیجیتال معتبر و مستند می شود. 
برای این منظور از گواهی نماد که امکان امضاء دیجیتال را فراهم می کند استفاده 
می شود. این سامانه امکان صدور، استعالم، انتقال و واگذاری برای نقد کردن 

چک  دیجیتال را برای مشتریان فراهم می کند. 
  نحوة ارتباط چکاد با دیگر سامانه های بانکی چگونه است؟� 

چکاد با ارتباط با سایر سامانه های بین بانکی همچون صیاد، نهاب و چکاوک 
در فرآیند های مرتبط، امکان ثبت داده های چک و مبادالت آن را فراهم می کند. 
از این داده ها برای از بین بردن ریسک ها، اعمال نظارت و مدیریت، کنترل و 

اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک ها و بانک مرکزی استفاده می شود.
از سوی دیگر با افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه، تمایل جامعه به استفاده از 
روش های نوین پرداخت و نیز روش های غیر حضوری و امن برای انجام امور 
بانکی افزایش یافته است. بر این اساس و با هدف برطرف کردن هزینه ها و 
مخاطرات ذکرشده و احیای اعتماد کمرنگ شده به مبادالت مبتنی بر چک، 

طرح »سامانه حاکمیتی چک امن دیجیتال )چکاد(« تهیه و ارائه شده است.
  نحوة عمل این سامانه در اکوسیستم هر بانک چگونه است؟� 

در واقع »سامانه بین بانکی چکاد« زیرساخت الزم برای نگهداری و مدیریت 
متمرکز چک دیجیتال را فراهم می کند. در طراحی این سامانه با شناسایی 
فرآیند های مورد نیاز برای چک دیجیتال، API هایی برای اجرای گام های فرآیند ها 
متنوع چک دیجیتال در اختیار بانک ها قرار می گیرد. بانک ها با بهره گیری از 
فراخوانی این APIها از طریق کانال ارتباطی امن با چکاد و پیاده سازی فرآیند ها 

می توانند سرویس چک دیجیتال را به مشتریان خود عرضه کنند. 
  به صورت مختصر و گام به گام بیان کنید مشتریان در مسیر استفاده از � 

چک باید چه مراحلی را طی کنند؟
برخی از فرآیند های سامانه چکاد شامل این موارد است:

 1( فعال سازی مشتری سامانه برای استفاده از سرویس های ارائه شده
 2( درخواست دسته چک دیجیتال 

 3( کشیدن چک دیجیتال 
 4( ظهرنویسی و تاریخچه انتقال چک در مبادالت

5( نقد کردن درون بانک یا بین بانکی بدون حضور در شعبه و مدیریت الزم 
برای جلوگیری از نقد شدن دوباره 

6( قابلیت کشیدن چک های چند امضایی
 7( ضمانت چک توسط شخص ثالث

 8( ابطال چک دیجیتال 
 9( مسدود کردن چک دیجیتال

10( دریافت گواهی عدم پرداخت
 11( ارائة کارتابل چک های دریافتی مشتریان

 12( استعالم چک برای دریافت کنندگان چک دیجیتال و سایر سازمان های 
مرتبط 

امکان گزارش گیری از سابقه چک ها و دسته چک های دیجیتال و نیز امکان 
تعریف یادآوری سر رسید چک یکی دیگر از قابلیت های سرویس چک دیجیتال 

است که امکان مدیریت بیشتری برای مشتریان بانک ها فراهم می آورد.
  پروژه هم اکنون در چه مرحله ای از اجرا قرار دارد؟ دربارة فازهای � 

مطالعاتی و مراحل اجرایی پروژه نیز توضیحاتی را ارائه کنید.
استفاده از چک دیجیتال با توجه به رشد روزافزون و نفوذ تکنولوژی در تمامی 
جنبه های زندگی در عصر حاضر اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، در همین راستا در 
سال 1396 سامانة چکاد به عنوان یک ایده نو در داخل شرکت خدمات مطرح 

شد و قرار بود به عنوان یک سرویس رقابتی به بانک های تحت پوشش شرکت 
خدمات ارائه شود پس از ایده پردازی این سامانه و تحقیق بر روی محصوالت 
بین المللی و بررسی و تحلیل بهترین روش ارائه خدمت، ارائة طرح در ابتدای 
سال 1397 به بانک مرکزی صورت گرفت و با استقبال بانک مرکزی از طرح 
مذکور، کارگروهی از بانک ها برای بررسی بیشتر طرح از سوی بانک مرکزی 
تشکیل شد و طرح در جلسات متعددی در کارگروه مذکور مورد بررسی قرار 
گرفت و در پائیز همان سال طرح چک دیجیتال به عنوان یکی از موارد قانون 
اصالح قانون چک از سوی مجلس ابالغ شد. پس از آن، طرح با جدیت بیشتری 
دنبال شد و به همراه سامانة پیچک در پایان سال 1398 تولید و آماده شد تا در 
اختیار بانک ها قرار گیرد و تست های اتصال را انجام دهند و در ابتدای سال 1399 
مستندات فنی و کسب و کاری الزم از سوی بانک مرکزی در اختیار شبکه بانکی 
کشور قرار گرفت. در حال حاضر سامانه چکاد در محیط عملیاتی و همچنین 
محیط SAND BOX شرکت خدمات انفورماتیک نصب است و آمادگی انجام 
تست های یکپارچگی با بانک ها را دارد و هر بانکی اعالم آمادگی کند، می تواند 
در این محیط تست کرده و در صورت تست موفق به محیط عملیاتی متصل 

شود.
  چکاد چقدر متناسب با زیست بوم بانکی طراحی شده و به تعبیر دیگر � 

دارای چه معماری و پلتفرم اجرایی است.
سامانه چکاد با استفاده از به روزترین متدها و استانداردهای تولید نرم افزار 
با  استفاده در آن مطابق  پیاده سازی شده است، طراحی مورد  طراحی و 
استاندارهای نرم افزارهای بانکی انتخاب شده است تا در صورت نیاز به ارائه راه 
حل های جدید به راحتی قابل به روزرسانی و گسترش مطابق با نیازهای کسب 
و کاری باشد. هم اکنون سامانه کاماًل بر روی بستر مجازی راه اندازی شده و به 

شبکه بانکی آماده ارائه سرویس است. )تصاویر 1 و 2(
  فرایند توسعه طرح چگونه است؟� 

فاز بعدی توسعه سامانه چکاد به زودی وپس از اتصال و بهره برداری کامل 
شبکه بانکی براساس نیاز شبکه بانکی بر اساس ارائه سرویس های جدید جهت 
تسهیل کسب و کاری بانک ها و همچنین بهبود پاسخ دهی سامانه بر اساس 

جدیدترین روش های نرم افزاری آغاز خواهد شد.
  از منظر سرمایه و نیروی انسانی مورد نیاز چقدر مشارکت سازمانی � 

در اجرای طرح دخیل بوده و ارائه بهتر سرویس و تداوم پروژه نیازمند چه 
مالحظاتی است؟

 سامانه چکاد همانند سامانه پیچک، نتیجة همکاری گروهی از مهندسان در 
بخش های مختلف شرکت خدمات بود. برای تحلیل کسب و کاری و ساختار 
تبادالت چک و قوانین مترتب بر آن، طراحی سامانه و ایجاد زیرساخت های 
الزم آن، پیاده سازی نرم افزار، انجام آزمون های الزم برای اطمینان از کارایی 
و صحت عملکرد، راه اندازی زیرساخت سخت افزاری و شبکه ای الزم و ارائه 
پشتیبانی 24 ساعته و اطمینان از ارائه سرویس با کیفیت، تقریباً منابع انسانی 
همه بخش های شرکت مشارکت تأثیرگذار داشتند؛ همچنین دیگر همکاران در 
بخش های کنترل و مدیریت پروژه که با نظارت بر روند اجرای پروژه از ارائه به 
موقع سرویس اطمینان حاصل کردند و بخش های دیگری مانند امداد مشتریان 
که ضمن ارائة خدمات پشتیبانی به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها با دریافت 

بازخورد در ارائة بهتر سرویس به پروژه کمک بسیاری داشتند.
برای ارائة بهتر سرویس و تداوم پروژه نیازمند تداوم همکاری تمامی 
همکاران دخیل در پروژه هستیم همچنین نیازمند ایجاد بخش های R&D در 
زمینه کسب و کاری، نرم افزاری و ایجاد بسترهای نوین برای ارائة سرویس 

هستیم، بدون شک با توجه مدیران محترم به این امر نائل خواهیم شد.
  از منظر اجرایی، مقدمات مورد نیاز در سمت ذی نفعان شامل مقام ناظر، � 

شرکای تجاری، واسطان اجرایی )بانک ها( و کاربران نهایی )مشتریان( را 

امکان 
گزارش گیری از 
سابقة چک ها و 
دسته چک های 

دیجیتال و نیز امکان 
تعریف یادآوری 

سر رسید چک یکی 
دیگر از قابلیت های 

سرویس چک 
دیجیتال است که 
امکان مدیریت 
بیشتری برای 

مشتریان بانک ها 
فراهم می آورد
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تصویر 1- اجزای کلی و ساختار سامانه چک دیجیتال

تصویر 2- جایگاه سامانه چکاد و نحوه تعامالت آن در شبکه تبادالت چک در نظام بانکی کشور

فنی و تکنولوژیکی و همچنین سبد کامل محصوالت شرکت می توان پیش بینی کرد که ارائة سرویس های 
منظومه ای مربوط به سامانه چکاد در بستری از محصوالت شرکت قابل ارائه است، سرویس های اینترنت بانک، 
موبایل بانک، کربانکینگ و موارد دیگر نمونه هایی از بسترهای موجود برای ارائة سرویس های جدید در این 
حوزه است. هم اکنون سامانه چکاد قابلیت ارائه نزدیک به 20 سرویس را دارد که قابلیت و ظرفیت ارائه تمام یا 
بخشی از آن سرویس ها همچنین ارائة زیرساخت های الزم برای آن همانند امضاء دیجیتال و امضاء دیجیتال 
همراه در شرکت خدمات انفورماتیک وجود دارد. در ترسیم مسیر آینده محصول، سامانة چکاد در کنار سایر 

محصوالت شرکت خدمات انفورماتیک روند رو به پیشرفت بانکداری دیجیتال را تسریع خواهد کرد.
  در جمع بندی صحبت های تان، بگویید چگونه می توانیم یک سرویس پایدار در عرصة چک دیجیتال � 

داشته باشیم.
در انتها با تشکر از شما، مجدداً ضمن نکوداشت یاد مرحوم مهندس نازک تبار که در به سرانجام رساندن 
دو سامانة چکاد و پیچک با اختصاص کامل چندین سال به این دو پروژه در به ثمر نشستن آنها نقش اصلی 
داشتند، از بقیه همکاران که در تمامی مراحل طراحی، توسعه، آزمون و عملیاتی سازی پروژه همکاری داشتند 
کمال تشکر را دارم و امیدوارم این همکاری تنگاتنگ همچنان در سال های آتی نیز ادامه داشته باشد. برای ارائة 
سرویس پایدار، مستمر و با کیفیت سه رکن اصلی نیروی کارآمد در همه بخش ها، بررسی عملکرد سامانه و 
به روزرسانی بخش های مختلف آن چه در طراحی، تکنولوژی و سخت افزار و در نهایت رکن سوم سنجش بازار 
و ارائه راه حل های جدید کسب و کاری در این پروژه کنار یکدیگر قرار گرفته است و شخصاً به آیندة این سامانه 

بسیار امیدوار و خوش بین هستم.

تشریح کنید و اکنون در چه مقطعی قرار دارید. نتایج تا کنون چه درس ها 
و ظرفیت هایی را نشان می دهد.

باتوجه به اینکه ابزار چک به عنوان یکی از قدیمی ترین ابزارهای پرداخت 
در صنعت بانکی دارای سابقه و فرهنگ دیرینه است در تعریف چک دیجیتال 
و وظیفه سامانة چکاد سعی شده ساز و کار، فرآیندها، ساختار و قوانین مترتب بر 
چک دیجیتال همانند چک کاغذی دیده شود. به این ترتیب عالوه بر به حداقل 
رساندن تغییرات الزم در سامانه های کربانکینگ بانک ها برای پوشش دادن 
چک دیجیتال، در بین کاربران نهایی )مشتریان( نیز فرآیندهای مد نظر به راحتی 

قابل فهم و پذیرش بود. 
  چک دیجیتال نیازمند ایجاد ساز و کار امضاء دیجیتال است در این � 

مورد بسترهای الزم را چطور آماده کرده اید؟
همان طور که گفتید، به دلیل ماهیت چک دیجیتال نیازمند ایجاد ساز وکار 
امضاء دیجیتال برای هویت بخشی و قانونی کردن آن بودیم. از همین رو 
مهم ترین چالش پیش روی ذی نفعان طرح، ایجاد ساز و کار ایمن، کارآمد و 
به روز امضاء  دیجیتال در نظر گرفته می شود. وظیفه دیگر ایجاد فرهنگ استفاده 
از این نوع جدید چک در بین مشتریان بانک است که به نظر می رسد با توجه 
به استفاده روزافزون از سامانه های نوین بانکی در سطح جامعه به زودی این 
امر محقق خواهد شد و با توجه به تسهیالتی که استفاده از این نوع جدید چک 
برای مشتریان بانکی ایجاد خواهد کرد نظیر سهولت استفاده، امنیت باال و حذف 
فیزیک چک دیجیتال مخاطب خود را پیدا خواهد کرد. از این رو ایجاد کانال های 
جدید و به روز خدمت رسانی به مشتریان اهمیت اساسی دارد. با توجه به روند و 
نتایج به دست آمده از فعالیت های شبکه بانکی خوشبختانه نشان از ظرفیت 

بسیار برای ارائة خدمات جدید به مردم عزیز کشورمان دارد.
  در ترسیم مسیر آینده چک دیجیتال در اکوسیستم محصوالت و � 

خدمات شرکت خدمات انفورماتیک، نقاط قوت و ظرفیت های چکاد را 
چگونه ارزیابی می کنید.

با توجه به ظرفیت های موجود در شرکت خدمات انفورماتیک در زمینه های 
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 CORE جدید شرکت خدمات انفورماتیک طی یک 
نشست برخط با حضور مرتضی مقدسیان، مدیر پروژه، 
حسین زمانی، مدیر مالی، ناصر مقدم، مدیر طراحی و 
خانم شبنم شه منش مدیر تولید پروژه در روز اول دی ماه 

جاری معرفی شد.
آنچه سامانه بانکداری متمرکزی، شرکت خدمات 
انفورماتیک را از دیگر سامانه های مشابه خارجی متمایز 
بانکداری  اکوسیستم  با  کامل  انطباق پذیری  می کند 
اسالمی است که همواره یکی از چالش های کلیدی 
همکاری در حوزه کربنکینگ بین شرکای خارجی با 
بانک ها بوده است؛ همچنین مدلی که برای کر خدمات 
کاماًل  داخلی  نمونه های  دیگر  با  را  آن  طراحی شده 
متمایز می کند. کرلس بودن، امکان انتخاب برای بانک 
در خرید ماژول ها، امکان حاکمیت سرویس بعد از دوره 

پیاده سازی است. 
به عبارت دیگر تولد کر جدید خدمات را که به طور 
مستقل و زیر نظر مدیرعامل شرکت در حال طراحی 
و تولید است، باید آغاز فصل نوینی در حوزه طراحی 

CORE جدید توسط مدیران این سامانه معرفی شد 

فصل جدیدی از خدمات
با  بانک های  برای  به ویژه  بانکی  مدل کسب و کار 
سایز بزرگ دانست. در ادامه توضیحات مدیران پروژه 
سامانه بانکداری متمرکز شرکت خدمات انفورماتیک را 

می خوانیم. 
به گفتة حاضران در نشست تست اولیه 70 درصد 
با  انفورماتیک  خدمات  شرکت  جدید  کر  ظرفیت 
 5000  TPS پوشش  امکان  و  بنکینگ  لگو  ماهیت 
برای تراکنش های غیر حضوری و TPS500 تراکنش 
انجام خواهد شد. این  حضوری در اسفند ماه 1400 
پروژه در نیمه نخست سال 1401 به طور کامل به پایان 
برخی  ارائة  امکان  بهار سال مذکور  از  می رسد؛ ولی 

ماژول ها به بازار فراهم است. 
e  تکیه بر دانش داخلی با استاندارد

BIAN
مرتضی مقدسیان، مدیر پروژه CORE جدید شرکت 
خدمات انفورماتیک اظهار می کند: این اکوسیستم با 
تکیه بر دانش داخلی و مبتنی بر استاندارد BIAN طراحی 
و تولید می شود و سعی خواهد شد با توجه به تحریم های 

موجود، پاسخگوی نیاز تمامی بانک ها باشد.
وی کر جدید شرکت خدمات انفورماتیک را نسل 
مهم  مزیت های  از  می گوید:  و  می خواند  کر  جدید 
پیاده سازی این سامانه، نبود هرگونه وابستگی بانک 
به شرکت ارائه دهنده است و از سوی دیگر این امکان 
برای مشتری فراهم است که کل محصول را یک جا 
خریداری نکند و بتواند بر اساس نیاز خود و بودجه ای که 

در اختیار دارد ماژول های مورد نظرخود را انتخاب کند.
به گفتة مقدسیان سامانه بانکداری متمرکز شرکت 
خدمات در ایران منحصر به فرد بوده و با پیاده سازی 
آن پیاده سازی مدل های کسب و کاری چون بانکداری 
دیجیتال و نئو بنکینگ به سادگی قابلیت اجرا خواهد 

داشت.
وی اضافه می کند؛ در مورد پشتیبانی، تیمی ویژه 
هر بانک برای پشتیبانی اختصاص می یابد و طی اجرا 
آموزش های الزم به این تیم داده خواهد شد به طوری 
که پس از پیاده سازی کر، کلیه امور مربوط به سامانه از 
طریق همین تیم و در درون بانک اداره شد و این امر 
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عماًل به معنی تحقق حاکمیت سرویس نزد بانک است.
مقدسیان تأکید می کند این پروژه به طور مستقل و 
زیر نظر مدیرعامل شرکت در حال طراحی و تولید است.
انفورماتیک  پروژة کر جدید شرکت خدمات  مدیر 
تمامی  کامل  اتمام  تاریخ  1401را  شهریور  پایان 

بخش های کر جدید شرکت خدمات اعالم کرد. 
e ارکان مستقل

ناصر مقدم، مدیر طراحی سامانة ظرفیت های کر 
جدید را مورد اشاره قرار می دهد و می افزاید: پوشش تمام 
فرایندهای وثایق و تسهیالت با تکیه بر محصول ساز کر 
شرکت خدمات انفورماتیک بوده و توسعة خدمات در این 
اکوسیستم کاماًل آسان و بدون وابستگی به شرکت در 

تعریف و ارائة خدمات است.
وی تنها وابستگی بانک ها به شرکت را در حوزة 
بودن  مستقل  می گوید:  و  می کند  عنوان  نگهداری 
ماژول های کر جدید شرکت و معماری سرویس گرای 
آن ویژگی دیگر کر است. ایدة عرضة ماژول به ماژول در 
عین حفظ یکپارچگی حرکت به سمت کرلس را فراهم 
آورده و بانک ها را مختار می سازد که در تأمین نیازهای 
خود اجباری به خرید کامل سامانه نداشته و امکان تأمین 

نیاز از طریق ماژول های قابل ارائه داشته باشند.
وی می افزاید: حذف پیچیدگی در عملیات و فرایندها 
و تکمیل فرایندها که عرضة کر را تسهیل و تسریع 
می کند در این کر پیش بینی شده همچنین در حوزه 
تسهیالت و وثائق و تضمینات، تمام عملیات مورد نیاز 
مشتری در فرایندهای برخط از طریق دستگاه های دیگر 

در این سامانه پیاده سازی شده است.
طی بررسی های صورت گرفته، شاخص اصلی ارزیابی 
سامانه تسهیالت در این حوزه نسبت به سامانه های 
موجود تفاوت قابل مالحظه ای در کیفیت ارائة سرویس 
دارد. در سامانه های موجود فرایندهای عملیات در حوزه 
تسهیالت به دلیل تأثیر در سرفصل های حسابداری 
نگهداری  و  پشتیبانی  امر،  این  و  شده  دیده  مستقل 
سیستم ها را به دلیل تعدد و حجم باالی سرویس ها با 
دشواری مواجه می کند در حالی که با تحلیل ما به عنوان 
مثال بازپرداخت یک عمل است و شاخص های دیگر در 
طبقات مستقل به این بازپرداخت افزوده می شود و نیاز 
به نوشتن چندین باره بازپرداخت برای هر نوع فعالیت 

این حوزه نیست. 
به گفتة مقدم، در سیستم های موجود، حسابداری در 
کنار تسهیالت پیش بینی شده و این دو از هم مستقل 
نیستند؛ ولی در کر جدید شرکت خدمات انفورماتیک 
تراکنش های مالی در حوزه تسهیالت به صورت کاماًل 
مستقل طراحی شده و تمام اقالم اطالعاتی مورد نیاز 
برای تعریف معین های متعدد قابل ارائه به بانک خواهد 
بود تا با باالترین شفافیت از امکان گزارش گیری های 
متنوع حسابداری برخوردار باشند. در این روند روش های 
دریافت کارمزد نیز پارامتریک شده و پارامتر ها بر اساس 

وحدت رویه در شعب طراحی و اجرا شده است.

e  قابلیت همخوانی با سرویس های
موجود در بانک

در ادامة این نشست خانم شبنم شه منش مدیر تولید 
کر جدید شرکت خدمات انفورماتیک اظهار داشت: این 
محصوالت  برای  سرویس  بانکی  تولید  مشغول  تیم 
بانکی با رویکرد کرلس است و در این مسیر نگاه به 

استانداردهای BIAN معیار حرکت است.
وی زیست بوم کر خدمات را از ترکیبی از محصوالت 
با  همخوانی  قابلیت  که  می کند  عنوان  بانکی 
سرویس های موجود در بانک مقصد را دارند. شناسایی 
35 ماژول بر اساس استاندارد BIAN یکی از تفاوت های 
این سامانه با دیگر محصوالت مشابه است که امکان 
ارائه مستقل هر یک به بانک ها وجود دارد و همین امر 
تضمین کنندة چابکی وانتقال امن با کمترین خطاست با 
توجه به رویکرد بانک ها در حرکت به سمت بانکداری 
باز، مدیریت کانال امکان سرویس دهی امن و مطابق 

محدودیت های اعمال شده را فراهم می کند.
وی امنیت را مهم ترین دغدغة طراحان کر جدید 
عنوان و بیان می کند: یکی از شاخصه های عمده این 
محصول، تأمین امنیت بوده که با تکیه بر استانداردهای 
امنیتی بانک مرکزی و سازمان افتا جمهوری اسالمی در 
حوزه زیرساخت و معماری همچنین محدوده کسب و 
کار مد نظر قرار گرفته و برای تضمین امنیت باال عالوه 
بر استفاده از ابزارهای رایج، از مکانیزم های بررسی کد 
امن و بررسی فرایندهای کسب و کاری از نگاه امنیت 

نیز بهره گیری شده است. 
به گفتة شه منش، از نظر کارایی برای سرویس های 
 5000 TPS پر کاربرد مانند واریز و برداشت غیر حضوری
مد نظر بوده و سیستم با این TPS تست خواهد شد. 
برای تراکنش های حضوری نیز کارایی TPS 500 لحاظ 
شده که تقریباً یک و نیم برابر وضعیت موجود است. در 
عین حال به دلیل مقیاس پذیر بودن این سامانه، امکان 
توسعه آن نیز وجود دارد. کر های با TPS باالی موجود 
غالباً مین فریمی هستند در حالی که کر جدید شرکت 
خدمات انفورماتیک هیچ وابستگی به مین فریم ندارد. 
افزون بر این امکان استفاده از فضای ابری خصوصی 
نیز وجود دارد. نکتة قابل اتکای دیگر مستندسازی تمام 

مراحل تولید تا اجرا بوده است؛ همچنین سامانه متمرکز 
مدیریت وقایع در کر پیش بینی شده به این ترتیب امکان 
مانیتور و مدیریت همه اجزای کر برای مدیران عملیات 
در  بانک  همیار  جانبی  سامانة  داشت.  خواهد  وجود 
راستای حذف کامل کاغذ از دیگر قابلیت های کر جدید 
خدمات است. پیش بینی اپلیکیشن مونا بانک با هدف 
تسهیل حرکت بانک ها به سمت بانکداری دیجیتال و 
نئوبانک از دیگر ظرفیت های کر خدمات است که با این 
اپلیکیشن امکان ایجاد مشتری و بعد تأیید احراز هویت 
مشتری، افتتاح حساب برای او بدون نیاز به حضور در 

شعبه فراهم می شود.
از دیگر اپلیکیشن های جانبی این سامانه می توان به 
مدیریت مستندات اشاره کرد که در امور بانکی بسیار پر 
کاربرد است. شه منش یکی دیگر از قابلیت های متعدد 
محصول را پاسخگویی سریع به نیازمندی مشتریان با 

استفاده از زیرساخت داخلی زی فریم عنوان می کند.
e مزایای ماژوالر بودن

همچنین حسین زمانی، مدیر مالی کر جدید شرکت 
خدمات انفورماتیک در ادامه نشست به طراحی و تولید 
سه ماژول در سیستم های مالی با عناوین ماژول های 
مالی حسابداری، دفتر کل و ماژول مستقل کارمزد اشاره 
 5000 TPS و خاطرنشان می کند: چون هدف رسیدن به
بوده حرکت به سمت ماژوالر بودن را الزام آور کرد؛ چرا 
که امکان توسعة مستقل ماژول ها را فراهم می کرد. در 
سیستم جدید همه ماژول های عملیاتی بانک بدون در 
نظر گرفتن نحوة ثبت اسناد حسابداری لحاظ شده است.
غالبًا  که  جدید  سیستم های  برخالف  جدید  کر 
گزارش  ارائة  قابلیت  با  سیستمی  هستند  جزیره ای 
یکپارچه از طریق ماژول های حسابداری متناسب با هر 
نوع کسب و کاری است که در نهایت همه این ماژول ها 
در قالب یک ماژول GL امکان گزارش گیری یکپارچه 
گونه ای  به  حسابداری  بخش  در  می آورند.  فراهم  را 
عمل شده که سیستم بتواند به صورت پارالل و در قالب 
مکانیزم ETL عمل کند و نگرانی های ناشی از افزایش 
تمام گزارش گیری های معمول  ندارد و  داده ها وجود 
و مصوب وجود دارد. در واقع ارتباط تمام ماژول های 

حسابداری مبتنی بر محصول است.
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  لطفاً در ابتدا معرفی کوتاهی درباره محصول پرداخت لحظه ای حساب به حساب )پل( داشته باشید � 
و ضرورت های ایجاد و مأموریت نهایی این محصول را بیان کنید.

سامانه پرداخت لحظه ای یک زیرساخت جدید پرداخت آنی مبتنی بر حساب است که با داشتن دسترسی به یک 
درگاه یا حتی حضور در شعبه بانک می توان به صورت آنی برای درگاه های غیر حضوری مثل موبایل و اینترنت 
بانک تا سقف 10 میلیون تومان و به صورت حضوری تا سقف 15 میلیون تومان از یک شماره شبا به شماره شبای 
مقصد مبلغ مورد نظر را انتقال داد.  مأموریت نهایی این سامانه فراهم کردن یک خدمت جدید پرداخت نوین با 
سهولت دسترسی برای مشتریان یا حتی کسب و کارهاست. بازار هدف این خدمت عمدتاً پرداخت های خرد و آنی 

با امنیت باال برای پاسخ دهی به نیازهای روز افزون کسب و کارهای حوزه فناوری مالی است.
  درباره فازهای مطالعاتی و اجرایی پروژه نیز لطفاً توضیحاتی را ارائه کنید و اینکه هم اکنون در چه � 

مرحله ای از تکمیل قرار دارد؟
همان طور که می دانید پرداخت آنی حساب به حساب امروزه در دنیا با توجه به نیاز این زیرساخت به سرعت 
در کشورهای مختلف و البته با نام های مختلف در حال پیاده سازی و اجراست. به رغم اینکه در اکثر کشورهای 
دنیا از قبل بستر پرداخت کارتی وجود داشت و استفاده هم می شد؛ اما بازهم بسیاری از کشورها به دلیل نیاز وجود 
چنین زیرساختی بنابر دالیل مختلف به سمت راه اندازی پرداخت لحظه ای رفتند. در کشور ما هم این پروژه در 
مجموعه پروژه های ره نگاشت 1400 بانک مرکزی تعریف شده بود و وظیفه تحلیل و طراحی و پیاده سازی 
به شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی فنی بانک مرکزی سپرده شد. در شرکت خدمات انفورماتیک 
نیز پس از انجام مطالعات تطبیقی و بهره گیری از تجارب مشاوران مراحل تحلیل و طراحی و پیاده سازی فنی 

پل »سامانة پرداخت لحظه ای« به عنوان یک زیرساخت 
پرداخت آنی مبتنی بر حساب هم اکنون در شبکة بانکی در 
دستور پیاده سازی است وبانک ها به عنوان  ارائه دهنده این 
سرویس در حال باز کردن درگاه های مختلف دسترسی به 
سامانه پل برای مشتریان خود
 به عنوان کاربران نهایی هستند. 
مشتریان بانک ها می توانند از طریق درگاه های غیر 
حضوری مانند اینترنت یا موبایل بانک به صورت آنی تا 
سقف 10 میلیون تومان یا حضور در شعبه تا سقف 1۵ 
میلیون تومان از یک شماره شبا به شماره شبای مقصد، 
مبلغ مورد نظرشان را انتقال دهند. تسریع در اجرای این 
سامانه یکی از تأکیدهای بانک مرکزی محسوب می شود 
که امید می رود به واسطة سهولِت همراه با امنیت، طی 
مدت کوتاهی در میان مشتریان بانک ها فراگیر شود. در 
گفت وگو با محمد میرزا  آقایی، مدیر سيستم هاي ملي 
پرداخت،  ابعاد مختلف این سامانه بررسی شده است.

 

گفت وگو با محمد میرزاآقایی، مدیر سیستم های ملی پرداخت

پـــــل امــــن 
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پروژه به صورت کاماًل بومی انجام و در مدت مقرر خوشبختانه به بهره برداری رسید. 
از سویی با توجه به تمهیدات مختلف و همچنین جذابیت و نیاز خدمت تعریف شده 
از سمت بانک ها هم مورد استقبال قرار گرفت و مراحل توسعه در سمت بانک ها 
هم به خوبی پیش رفت. در حال حاضر سرویس در 14 بانک عملیاتی شده و آماده 

بهره برداری است.
  پل دارای چه معماری و پلتفرم اجرایی است و فاز بعدی اجرایی آن از منظر � 

فنی )شامل نرم افزار و سخت افزار( چه زمان و با چه اهدافی است؟ 
در طراحی و پیاده سازی معماری هر سامانه نرم افزار ما نیاز به معیاری داریم که در 
ادبیات آکادمیک به آن ارزیابی معماری نرم افزار می گویند و البته روش های مختلفی 
برای این ارزیابی وجود دارد. از مهم ترین این روش ها پاسخ به این سؤال است که 
چقدر معماری طراحی شده پاسخگوی ویژگی های کیفی تعریف شده است. سامانه 
پرداخت لحظه ای با توجه به اینکه از همان ابتدا باید ویژگی هایی مانند قابلیت خودکار 
توسعه زیرساخت و افزایش ظرفیت و همچنین در دسترس بودن سرویس برای 
تراکنش های با تعداد باال را می داشت ما به سمت معماری های نوین و روز دنیا رفتیم 

و در پیاده سازی این مسائل را مد نظر قرار دادیم.
  از منظر سرمایه انسانی مورد نیاز و همچنین دیگر ملزومات سرمایه ای، نیز � 

توضیحات الزم را ارائه کنید.
در زمینه توسعة نرم افزار و تولید سامانه های نرم افزاری مهم ترین فاکتور همین 
سرمایه های انسانی هستند. وجود نیروهای متعهد و کاربلد که به سازمان وفادار 
هستند از الزامات این کار هست که خوشبختانه در شرکت خدمات انفورماتیک این 

افراد کم نیستند.
  از منظر اجرایی، مقدمات مورد نیاز در سمت ذی نفعان شامل مقام ناظر، � 

شرکای تجاری، واسطان اجرایی )بانک ها( و کاربران نهایی )مشتریان( را 
تشریح کنید و اکنون در چه مقطعی قرار دارید. نتایج تاکنون چه درس ها و 

ظرفیت هایی را نشان می دهد؟
در حال حاضر بانک ها به عنوان ارائه دهندة این سرویس به مشتریان در حال 
باز کردن درگاه های مختلف دسترسی به سامانه پل برای مشتریان خود به عنوان 
کاربران نهایی هستند؛ اما باید توجه داشت که کمی زمان خواهد برد تا هر خدمت 

حاکمیتی جای خودش را در بازار رقابتی پیدا کند. 
در سمت بانک ها برای اتصال به سامانه پرداخت لحظه ای دو فعالیت عمده باید 
صورت پذیرد. فعالیت اول فعال سازی و اتصال به سامانه پل و گذراندن آزمون های 
الزم در این زمینه است که در این مورد در مرحلة اول بسته ای برای توسعه، شامل کلیه 

اطالعات و ابزار الزم برای توسعه سامانه در اختیار بانک ها قرار گرفت.
به جرأت می توانم بگویم تدوین این بسته برای اولین بار که با این دقت در سطح 

کشور انجام شد و بازخوردهایی بسیار مثبت هم در این زمینه دریافت کردیم.
  منظورتان اینکه می گوید برای اولین بار با دقت باال تهیه شده بود، چیست؟� 

در واقع هنگام تهیه این بسته تجربیات و مشکالت سامانه هایی که قبال توسط 
شرکت عملیاتی شده بودند را مرور کردیم و خود را جای تیم برنامه نویسی سمت بانک 
قرار دادیم و از این سؤال را مطرح کردیم که چه چیزهایی اگر داشتیم کار خیلی سریع تر 
انجام می گرفت و بعد از آن تیم توسعه سمت بانک شروع به توسعة مستقل و بی نیاز 
از ما می کرد. در مرحله آزمون بانک می دانست که دقیقاً در روز آزمون با چه سناریوی 
مواجه خواهد شد که خود این هم درصد خطا را بسیار کاهش می داد. پس از اتصال به 
محیط سندباکس در روز مقرر نحوه تعامل بانک با سامانه و کیفیت پیاده سازی نرم افزار 
سمت خود بانک صحت سنجی می شد و نتیجه نهایی رسماً توسط بانک مرکزی به 
تیم توسعه دهنده اعالم می شد. این تجربه به ما نشان داد که هرچقدر فرآیند واضح تر 
و از قبل تعریف شده باشد در زمان صرفه جویی به سزایی به عمل خواهد آمد و کیفیت 

کار نیز به تناسب باالتر خواهد رفت. 
پیشنهادی که من دارم این است که خود بانک ها هم برای توسعه راحت تر به 

مشتریان حقوقی خود و کسب و کارها از همین تجربه استفاده کنند.

بستر پرداخت الکترونیک

انتقال وجه

هفت روز هفته
ساعته24

مبتنی بر شبا

پرداخت آنی

پرداخت از درگاههاي 
)حضوري-اینترنت-موبایل(مختلف
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سامانه در یک نگاه

انواع تراکنش های سامانه پل

  در ترسیم مسیر آینده محصول در اکوسیستم محصوالت و خدمات شرکت خدمات انفورماتیک، نقاط قوت و � 
ظرفیت های محصول را در ترکیب با دیگر محصوالت و خدمات چگونه ارزیابی می کنید؟

همان طور که قباًل اشاره کردم فرآیند تولد تا بلوغ یک سامانه نرم افزاری تا ادامه دادن آن و پیدا کردن جایگاه درست 
و تکمیل نیازمندی ها فرآیندی زمان بر است. در مورد سامانه پل هم این مستثنی نیست؛ اما نکته ای که در اینجا حائز 
اهمیت است این است که با توجه به سادگی توسعه سامانه در الیه های پایین تر یعنی مشتریان حقیقی و حقوقی بانک ها 
و کسب و کارهای نوپا و فناورانه مالی امیدواریم که با سرعت بیشتری این خدمت جایگاه خود را در جامعه پیدا کند؛ اگر 
نگاهی به کشورهایی که بهره برداری از این خدمت را زودتر شروع کرده اند بیندازیم، می بینم که استفاده از این خدمت به 
همین نقطه محدود نشده و انواع استفاده های مختلف و سودمند مانند درخواست پرداخت یا صورت حساب الکترونیک به 
همراه بهره برداری کاربردی از امضای همراهـ  پرداخت به شماره تلفن و... اتصال به بوم ها و راه اندازی درگاه های پرداخت 

حسابی در حال انجام یا توسعه است که ما هم امیدوار هستیم در کشور ما هم شاهد این پیشرفت ها باشیم.
  در جمع بندی صحبت های تان، نکته ای اگر نیاز به توضیح دارد بیان کنید.� 

هر سامانة نرم افزاری به ویژه سامانه های مالی و حاکمیتی که حساسیت دو چندانی دارند حاصل ساعت ها تالش 
و کار برنامه نویسان و کارشناسان فناوری اطالعات و زیرساخت است. در مورد سامانه ای مانند پرداخت لحظه ای تولد 
و بهره برداری از این سامانه حاصل همین تالش هم درسمت شرکت خدمات انفورماتیک و هم شرکت های فناوری 
اطالعات بانک ها و خود بانک هاست. من با عرض مراتب قدردانی از همة همکاران بانکی و فنی خود امیدوارم که هر چه 

سریع تر شاهد به بار نشستن و بهره برداری از زحمات این عزیزان باشیم. 
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خرده فروشی  پرداخت های  آنی،  پرداخت های 
الکترونیک هستند که بدون معطلی طی 24 ساعت 
شبانه روز و 365 روز سال پردازش می شوند، در این 
یا  مقابل  برای طرف  بالفاصله  واریزی  روش وجوه 

همان گیرنده قابل وصول است.

e   نحوۀ تضمین پرداخت  آنی
پرداخت های  عامل  هیئت   ،2014 دسامبر  در 
)ERPB( پیشنهاد کرد که حداقل  اروپا  خرده فروشی 
یک راه حل پان اروپایی برای پرداخت های آنی به یورو 
وجود داشته باشد، راه حلی که باید در دسترس همه 
ارائه دهندگان خدمات پرداخت در سراسر اتحادیه اروپا 
قرار گیرد. این پیشنهاد پس از آن ارائه شد که فعاالن 
بازار در چندین کشور عضو اتحادیه اروپا راه حل های 
ملی برای پرداخت های آنی را اجرا کردند یا در حال 
توسعه آنها بودند. با این حال خطر اصلی این بود که 
این راه حل ها با وجود اجرایی مؤثر در داخل هر یک از 

کشورها جنبه فرامرزی پیدا نکند.
راه حل های پرداخت آنی چندگانه ممکن است به 
دستیابی به اهداف رقابتی، نوآورانه و یکپارچه کمک 
هر  که  می افتد  در صورتی  تنها  اتفاق  این  اما  کند؛ 
یک از آنها دامنه ای فرا اروپایی داشته باشند. برای 
این منظور، راه حل ها یا باید در سطح قاره اروپا توسعه 
یابند یا در صورت توسعه در سطح ملی، به واسطه 
راه حل های دیگر به صورت فرامرزی قابل اجرا شوند. 
برای جلوگیری از هرگونه پراکندگی و افزایش رقابت، 
راه حل های پرداخت آنی باید از الیه های زیر تشکیل 

شده باشد:
صورت  به  الیه  این  نهایی:  کاربر  راه حل  الیه 
توسعه یافته است؛ مثاًل  بازار  رقابتی در  یا  مشارکتی 
استفاده  فرد  به  فرد  همراه  تلفن  پرداخت های  برای 

می شود.
الیه ترتیبی: این الیه طرح های پرداخت اساسی 

را شامل می  شود.
الیه واریزی: این الیه شامل ترتیباتی برای انجام 
تراکنش واریزی بین ارائه دهندگان خدمات پرداخت 

است.
الیه تسویه ای: ترتیبات تسویه ای نیز الیه ای به 
پرداخت  خدمات  ارائه دهندگان  بین  تراکنش  منظور 

محصوب می شود.

e SEPA اسکیمای انتقال اعتباری آنی
برای سرعت بخشیدن به توسعه پرداخت های فوری 
به یورو، هیئت عامل پرداخت های خرده فروشی اروپا 
)ERPB( از شورای پرداخت های اروپا )EPC( دعوت 
ایجاد  اروپایی  تا یک طرح پرداخت فوری پان  کرد 
کند. این شاخص به عنوان درصد تراکنش های انتقال 
انتقال اعتبار اسکیما محاسبه  اعتبار آنی سپا از کل 
می شود. در این روش داده ها به صورت ماهانه ارائه 
شده و در پایان هر فصل از مکانیسم های تسویه و 

واریز جمع آوری می شود.
است  این  سپا  آنی  اعتبار  انتقال  کلیدی  ویژگی 
که خدمات باید به صورت 365/7/24 یعنی در همه 
لحظات سال در دسترس باشد. در ضمن ارائۀ خدمات 
پرداخت به گیرنده )PSP( نباید بیش از 10 ثانیه طول 
بکشد و طی همین فاصله باید به وی اطالع داده شود 
که پول به حساب اش رسیده است یا خیر. در صورت 
اختیار  در  عماًل  وجوه  تراکنش،  بودن  موفقیت آمیز 
گیرنده قرار می گیرد و قابل وصول است. این طرح در 

نوامبر 2017 عملیاتی شد.
یورو سیستم استفاده از انتقال اعتبار آنی سپا را 
از طریق نشانگر سپا منطقه یورو نظارت می کند. 
این شاخص وضوح و شفافیت بیشتری را در مورد 
مورد  در  و همچنین  انتقاالت  و  نقل  این  پذیرش 
اروپا  در  پرداخت  ابزارهای  مختلف  انواع  تکامل 

فراهم می کند.
شاخص فوق به عنوان درصدی از تراکنش های 
انتقال اعتبار آنی سپا از کل انتقال اعتبار سپا محاسبه 
ارائه شده و در  می شود. داده ها به صورت ماهانه 

واریز  و  تسویه  مکانیسم های  از  فصل  هر  پایان 
جمع آوری می شود.

e   مأموریت یوروسیستم
عامل  هیئت  طریق  از  که  ابتکاری  بر  عالوه 
پرداخت های خرده فروشی اروپا دنبال می شود، سیستم 
یورو در حال همکاری نزدیک با حوزه صنعت است 
تا اطمینان حاصل کند که الیه های تسویه و واریز 
کنند؛  پشتیبانی  را  سپا  آنی  اعتبار  انتقال  می توانند 
برای  را  انتظارات  از  مجموعه ای  سیستم  یورو  مثاًل 
تسویه حساب  خدمات  ارائه دهندۀ  زیرساخت های 
برای پرداخت های فوری پان اروپایی به یورو تعریف 
کرده است. یورو سیستم همزمان پیشرفت هایی را در 
ترگت 2 برای پشتیبانی از تسویه پرداخت های آنی که 
توسط این زیرساخت ها تسویه می شود هم به مرحله 
اجرا درآورده است. عالوه بر این، همان طور که توسط 
هیئت عامل پرداخت های خرده فروشی اروپا پیشنهاد 
شده است برای اطمینان از وجود حداقل یک راه حل 
پرداخت آنی پان اروپایی، یوروسیستم تصمیم گرفته 
است یک راه حل پرداخت آنی به نام تسویه پرداخت 

فوری هدف )TIPS( را ایجاد کند.
برای  را  توصیه ها  از  مجموعه ای  یوروسیستم 
مزایای  و  تشریح  پرداخت  خدمات  ارائه دهندگان 
را  بازار  در  بیشتر  پیشرفت های  تشویق  برای  بالقوه 
و  افراد  به  این است که  برجسته کرده است. هدف 
مشاغل گوناگون در سراسر اروپا خدمات پرداخت آنی 
و عملکردهای جدید اضافی مانند درخواست پرداخت 

ارائه شود.

تجربه اروپا دربارۀ توسعه پرداخت های آنی مبتنی بر حساب

روش های گسترش سریع 



رمزپول بانک مرکزی، شکل دیجیتال همان 
پولی است که توسط بانک مرکزی خلق و منتشر 
می شود و قابلیت آن را دارد که بر بستر فناورانه، 
به صورت همتا به همتا منتقل شود. رمز پول بانک 
مرکزی در واقع دیجیتالی کردن انتشار و توزیع 
پول رسمی در دو الیه خرد و عمده محسوب 
می شود که در حالت متناظر، پول دیجیتال بانک 
مرکزی خرد )Retail CBDC( و پول دیجیتال 
بانک مرکزی عمده )wholesale CBDC( نام 
دارد؛ اما دو سؤال کلیدی:  اول(  آیا رمزپول بانک 
مرکزی قرار است به صورت جهانی عرضه شود 
یا مثالً جایگزین بیت کوین شود؟ دوم( آیا رمزپول 
بانک مرکزی ابزاری برای دور زدن تحریم است؟ 
پاسخ یعقوبی به هر دو سؤال خیر است. این 
گفت وگو را با هم می خوانیم؛

  لطفاً در ابتدا معرفی کوتاهی دربارة محصول رمز پول ملی )یا همان رمزپول بانک مرکزی( � 
داشته باشید و دربارة اهداف اولیه، ضرورت های ایجاد و مأموریت های نهایی این محصول 

توضیحات مختصری را ارائه دهید.
در ابتدا الزم است به مفهوم رمزپول بانک مرکزی بپردازیم و یک تعریف از آن ارائه دهیم. در یک 
تعریف خالصه، رمزپول بانک مرکزی، شکل دیجیتال همان پولی است که توسط بانک مرکزی خلق 
و منتشر می شود و قابلیت آن را دارد که بر یک بستر فناورانه، به صورت همتا به همتا منتقل شود. برای 
توضیح بیشتر این موضوع باید اشاره کنم که به صورت کلی، بانک های مرکزی از بدو خلقت خود، 
مسئولیت حاکمیت پولی از دو منظر سیاست گذاری و نظارت در سطح ملی را بر عهده داشته اند؛ بنابراین 
حق ضرب پول به عنوان یک ابزار مهم برای اعمال حکمرانی در این فضا، در اختیار بانک های مرکزی 
 )retail( قرار گرفته است. پول بانک مرکزی طی این سال ها در دو الیه کار می کرده است. الیه خرد
که به شکل اسکناس و سکه در دست عموم مردم قرار می گیرد )یعنی بدهی بانک مرکزی به مردم( و 
الیه عمده )wholesale( به شکل حساب های رزرو یا تسویه در اختیار بانک ها و مؤسسات مالی است. با 
این توضیح می توان رمز پول بانک مرکزی را دیجیتالی کردن انتشار و توزیع این پول در این دو الیه در 
نظر گرفت که به صورت متناظر پول دیجیتال بانک مرکزی خرد )Retail CBDC( و پول دیجتیال بانک 

مرکزی عمده )wholesale CBDC( نام دارد. 
  موضوع رمزپول بانک مرکزی در چند سال اخیر به شکل قابل توجهی مورد توجه بانک های � 

مرکزی قرار گرفته و طبیعی است که بانک مرکزی در کشور ما هم در این مورد اقدامات الزم را 

گفت وگو با حسین یعقوبی، رئیس واحد بالکچین و فناوری های نوین امنیت

جامه دیجیتال ریال
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انجام دهد ارزیابی تان چیست؟
به طور مشخص توسعه و ترویج روزافزون فناوری بالکچین و رشد بازارهای 
رمزارزی و تأثیرات بالقوه ای که بر سیستم های پولی کشورها بر جای می گذارد، 
بانک های مرکزی را بر آن داشته تا سعی کنند با این فناوری همگام شده و 
ضمن شناخت آن، از مزایای موجود در این فضا از جمله شفافیت و امنیت 
استفاده کنند و به دنبال راه اندازی ارزهای دیجیتالی خود و ارائة آن به عموم 
مردم باشند. از جمله کشورهای فعال در این حوزه می توانم چین، سوئد، کانادا، 
سنگاپور، امارات متحده عربی، کره جنوبی و هنگ کنگ نام ببرم. عنایت داشته 
باشید که تمامی پروژه هایی که در این حوزه در کشورها اجرا شده است به نوعی 
در مرحله آزمایشی یا پایلوت هستند تا مزایای احتمالی و تبعات بالقوه و ناشناخته 
آنها چه در الیه کسب و کار اقتصادی و چه در الیه فنی شناسایی شده و سپس 

در مورد به کارگیری وسیع آنها تصمیم گیری شود. 
  کمی دربارة تجربه و رفتار دیگر کشورها توضیح دهید چقدر این � 

تجارب برای شما آموزنده بود؟
کشورها انگیزه ها و اهداف متفاوتی را از انتشار رمزپول بانک مرکزی دنبال 
می کنند. در کشورهایی که بانکداری الکترونیک آنها توسعه یافته نیست مثل 
کامبوج، از این ابزار برای باال بردن شمول مالی)Financial inclusion( و توسعه 
گستره سرویس دهی بانکی به عموم مردم از جمله کسانی که به حساب بانکی 
دسترسی ندارند استفاده می کنند. در مقابل، انگیزه کشورهای توسعه یافته از 
اجرای آزمایشی چنین پروژه هایی، یافتن پاسخ برای این سؤاالت هستند که 
آیا رمز پول بانک مرکزی می تواند به پایداری و تاب آوری سیستم های پرداخت 
الکترونیک کمک کند؟ آیا رمز پول می تواند ابزارهای پرداخت در کشور را متنوع 
کرده و با جایگزین کردن اسکناس، ابزار مناسبی برای گذار به اقتصاد دیجیتال 
در اختیار عموم مردم قرار دهد؟ و از همه مهم تر آنکه آیا رمزپول بانک مرکزی به 
دلیل ویژگی های ذاتی فناورانه خود، می تواند به بانک مرکزی در نظارت دقیق تر 
و کنترل جریانات نقدینگی کمک کند؟ مثاًل کشور چین که یک کشور پیشرو در 
این زمینه است، مهم ترین هدف خود را جایگزینی اسکناس، کاهش هزینه های 

چاپ و نوسازی آنها در کنار رصد تراکنش های خرد اعالم کرده است. 
  یکی از مهم ترین کاربردهای رمز پول در عرصه قراردادهای هوشمند � 

است رمزپول ملی ما چطور در این حوزة ایفای نقش می کند؟
یکی از مهم ترین اهداف و انگیزه ها که اتفاقاً در طراحی رمزپول بانک 
مرکزی ایران نیز مورد توجه بوده است، ویژگی هوشمندسازی پول و قابلیت 
برنامه پذیر کردن آن )Programmable money( است. به این معنا که با کمک 
قراردادهای هوشمند، رمز پول منتشر شده قابلیت اجرای قواعدی که توسط 
ذی نفعان اکوسیستم رمزپول وضع می شود را دارا باشد. این قواعد می تواند موارد 
متعددی از جمله سقف انتقال، نوع کیف مقصد، سرعت انتقال و قواعد مبارزه با 
پولشویی یا قواعد کسب و کاری باشد؛ مثاًل فرض کنید بانکی تصمیم می گیرد 
زنجیرة تولید ارزش یک صنعت خاص مثل صنعت مسکن را تأمین مالی کند؛ 
اما نگران است که تسهیالت پرداختی به متقاضیان، در محل دیگری مثل بازار 
سکه و ارز مصرف شود. پول هوشمند این امکان را فراهم می کند که تنها امکان 
انتقال به کیف پول هایی را دارا باشد که برچسب مربوط به پذیرندگان زنجیره 
ارزش مسکن )مصالح فروش، انبوه ساز و ...( را دارند. اصطالح »پول رنگی« که 
برخی دوستان استفاده می کنند به همین ویژگی اشاره دارد. این قابلیت دست 
بانک مرکزی و بانک ها را در تعریف انواع محصوالت بانکی، سرویس ها و 

مدل های کسب و کاری روی این پلتفرم باز می گذارد. 
  آیا رمزپول بانک مرکزی قرار است به صورت جهانی عرضه شود یا � 

مثالً جایگزین بیت کوین شود و مردم به عنوان ابزار سرمایه گذاری به آن 
نگاه کنند؟ 

خیر. اواًل دامنة توزیع رمزپول بانک مرکزی داخل مرزهاست، ثانیاً ارزش 

آن نسبت به ریال پایدار است و کارکرد آن، ابزار پرداخت در کشور خواهد بود. 
  آیا رمزپول بانک مرکزی ابزاری برای دور زدن تحریم است؟ � 

پاسخ این سؤال نیز خیر است. چنین هدفی نه معقول و نه دست یافتنی است. 
بر اساس مقدمه ای که بیان کردم، بانک مرکزی ایران نیز عالقه مند به 
موضوع رمزپول ملی شده است و درصدد آزمایش و یافتن منافع بالقوة آن با در 
نظر گرفتن مقتضیات ایران بوده است. در این راستا شرکت خدمات انفورماتیک 
به عنوان بازوی فنی و اجرایی بانک مرکزی، با توسعة پلتفرم برنا، زیرساخت 
انتشار، توزیع و مدیریت رمزپول را برای بانک مرکزی و سایر ذی نفعان، بر 
اساس نقش آنها در اکوسیستم رمزپولی، مهیا کرده است. پلتفرم برنا مبتنی بر 
یک زیرساخت بالکچینی سازمانی و چندالیه توسعه یافته و پنل های مدیریتی 
را در اختیار اعضای شبکه همچون بانک مرکزی و بانک های تجاری و کیف 

رمزپول موبایلی را در اختیار کاربران نهایی قرار می دهد. 
  دربارة فازهای مطالعاتی و اجرایی رمزپول ملی نیز توضیحاتی بدهید.� 

پروژة رمزپول بانک مرکزی از دو جنبة مهم قابل بررسی است: 1( جنبة 
کسب و کاری و تعیین پارامترهای طراحی از منظر اقتصادی که متولی آن 
بانک مرکزی است و 2( جنبة فنی که شامل فراهم زیرساخت انتشار و توزیع 
رمزپول می شود که بر عهده شرکت خدمات انفورماتیک است. شرکت خدمات 
انفورماتیک از سال 97 با درک اهمیت فناوری بالکچین و ضرورت اکتساب 
آن، فاز تحقیق و توسعه در این حوزه را آغاز کرد و پس از آن با انجام اقدامات 
گسترده، پیاده سازی زیرساختی بالکچینی برای یکپارچه سازی، استانداردسازی 
و کاهش هزینه های توسعه راهکارهای بالکچینی در صنعت بانکداری ایران را 
در دستور کار قرار داد که از آن با عنوان برنا، بستر نوین اعتماد نام برده می شود 
و در حال حاضر به عنوان محصول استراتژیک شرکت خدمات انفورماتیک در 
این حوزه شناخته می شود. از طرفی بانک مرکزی ایران مطالعه و تحقیق در 
حوزة رمزپول های بانک مرکزی را با هدف بررسی چیستی رمزپول، ویژگی ها 
و منافع احتمالی آن آغاز کرد و در گام بعد با بررسی تجارب کشورهای دیگر، 
سعی کرد یک مدل مفهومی  )Conceptual Model( از آن را با در نظر گرفتن 

ویژگی های ایران ترسیم کند. 
نقطه تالقی این دو مسیر در سال 99، توسعه یک مدل اثبات مفهومی 

)Proof of Concept( از رمزپول روی پلتفرم برنا بود.
  هم اکنون طرح در چه مرحله ای قرار دارد؟� 

با ارزیابی نتایج حاصله و مرور درس آموخته ها از این گام، در یک سال اخیر 
فاز توسعۀ اکوسیستم فنی رمزپول در سطح پایلوت در دست اجرا بوده است و 
در حال حاضر در مرحلة نهایی سازی توسعه فنی آن هستیم. در اینجا باید به این 
نکتة مهم اشاره کنم که بانک مرکزی در نهایت تصمیم خواهد گرفت که فاز 
پایلوت در چه زمانی، با چه اعضایی و با چه ویژگی هایی اجرا شود و رمزپول بین 

کاربران هدف توزیع شود. 
  کم و بیش توضیحاتی دادید که رمز پول بانک مرکزی روی پلتفرم � 

برنا بنا شده اما درباره ابعاد فنی و معماری کلی طرح در فضای بالکچین 
بیشتر توضیح دهید.

طراحی فنی پلتفرم رمزپول مبتنی بر فناوری دفاتر کل توزیع شده است و 
مبتنی بر معماری دو الیه )Two Tier(. مطابق شکل زیر )تصویر1( بانک مرکزی 
به عنوان ناشر، رمزپول را منتشر می کند و آن را در اختیار بانک ها در الیه میانی 
می گذارد و بانک ها که وظیفه ثبت نام کاربران نهایی، احراز هویت و فعال سازی 
کیف رمزپول برای آنها را دارد، رمزپول را در بین کاربران توزیع می کند. بانک 
مرکزی و بانک های عضو اکوسیستم، نسخه ای از دفتر کل تراکنش ها را در 
اختیار دارند. کاربران نهایی که عموم شهروندان و پذیرندگان خرد هستند، کیف 
پول موبایلی در اختیار خواهند داشت و از طریق آن می توانند رمزپول دریافت 
کرده و به صورت مستقیم بدون واسطه بانک ها به یکدیگر انتقال دهند.  عنایت 

 شرکت خدمات 
انفورماتیک به 
عنوان بازوی 
فنی و اجرایی 

بانک مرکزی، با 
توسعة پلتفرم برنا، 
زیرساخت انتشار، 
توزیع و مدیریت 
رمزپول را برای 
بانک مرکزی و 
سایر ذی نفعان، 
بر اساس نقش 

آنها در اکوسیستم 
رمزپولی، مهیا کرده 

است
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داشته باشید که اکوسیستم رمزپول توزیع شده است؛ بنابراین بانک مرکزی و 
بانک های عضو الزاماً به یک سرور مرکزی متصل نمی شوند؛ بلکه هر کدام 
از طریق زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری خود می توانند به پلتفرم 
رمزپول به عنوان زیرساخت پردازش و ذخیره تراکنش متصل شوند. این بدان 
معناست که هر بانک می تواند با راه اندازی Node مخصوص به خود، عضوی از 
این اکوسیستم شود و پنل های مدیریتی خود و همچنین کیف پول موبایلی که 

در اختیار کاربرانش قرار می دهد را با مالحظات خودش توسعه دهد. 
  از نظر نیروی انسانی و هم افزایی سازمانی طرح چطور پیش رفت؟ � 

نقش مدیریت شرکت و بانک مرکزی در همراهی و حمایت از توسعه 
طرح چطور بود و هست؟

از آنجایی که دانش مرتبط با فناوری بالکچین و دفاتر کل توزیع شده، هنوز 
به دوران بلوغ کامل خود نرسیده است، نیروی متخصص در آن بسیار محدود 
و ارزشمند است و باید دانش به وجود آمده در شرکت خدمات انفورماتیک و 
بانک مرکزی طبق یک فرآیند از پیش تعیین شده در اختیار تیم های اختصاصی 
بانک های عضو این اکوسیستم قرار گیرد تا آنها قادر باشند راهکارهای مدنظر 
خود را مبتنی بر این پلتفرم توسعه دهند؛ البته از آنجایی که در مرحلة پایلوت، 
بانک های عضو می توانند از پنل های مدیریت رمزپول و همچنین کیف های 
موبایلی رمزپول توسعه داده شده در شرکت خدمات انفورماتیک استفاده کنند، 
ضرورتی ندارد از همان ابتدا نیروی متخصص بالکچینی داشته باشند؛ اما الزم 

است طی یک روند زمانی، این دانش منتقل شود. 
  از منظر اجرایی، مقدمات مورد نیاز در سمت ذی نفعان شامل مقام � 

نهایی  کاربران  و  )بانک ها(  اجرایی  ناظر، شرکای تجاری، واسطان 
)مشتریان( را تشریح کنید و اکنون در چه مقطعی قرار دارید. نتایج 

تاکنون چه درس ها و ظرفیت هایی را نشان می دهد؟
وقتی در مورد رمزپول بانک مرکزی و اکوسیستم مربوطه صحبت می کنیم 
نه تنها  از نظر فنی و زیرساختی بلکه از نظر موضوع شناسی و مباحث اقتصادی و 
حقوقی و قانونی با پدیده ای نوظهور طرف هستیم که حتی ادبیات موضوع آن به 
صورت واحد شکل نگرفته و ممکن است هنوز یک فهم مشترک از آن در نظام 
بانکی نه تنها ایران بلکه کل دنیا ایجاد نشده باشد؛ بنابراین وقتی قصد داریم به 
پیش نیازهای موضوع بپردازیم نه تنها مباحث فنی و مقدمات فنی بلکه الزم 
است مباحث کسب و کاری و قانونی و حقوقی آن را از مناظر مختلف و از منظر 
تمامی ذی نفعان ماجرا دیده باشیم؛ مثاًل وقتی از زاویة مقاوم ناظر به این موضوع 
می نگریم متوجه می شویم که قرار است شکل جدیدی از پول منتشر شود که 
ممکن است کاماًل منطبق با قانون بانکی و پولی کشور نباشد و چه بسا نیاز باشد 
که قانون پولی و بانکی متناسب با این روند جدید، تغییر یا مناسب سازی شود. 

این طبیعتاً یکی از مقدمات بود و بانک مرکزی آن را در شش ماه اخیر در دستور 
کار داشت و سعی کرد ادبیات مشترک و فهم مشترکی در واحدهای مختلف 
بانک مرکزی ایجاد کند و دستورالعمل های الزم برای انتشار و توزیع رمزپول را 
حداقل از منظر خود فراهم کند و در مرحلة بعد الزم است که این فهم را با دیگر 
ذی نفعان این اکوسیستم که از همه مهم تر بانک های تجاری هستند که قرار 
است الیة دوم این اکوسیستم را تشکیل دهند در میان بگذارد و عماًل به آن فهم 
مشترک برسند؛ وقتی در مورد فناوری دفاتر کل توزیع شده هر راهکاری از جمله 
رمزپول صحبت می کنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که دیگر به مشابه 
سیستم های پیشین نمی شود در مورد آن به صورت یک جانبه تصمیم گرفت 
و ابالغ کرد؛ بلکه فناوری بالکچین و دفاتر کل توزیع شده در الیة کسب و کار 
مستلزم این هستند که صحبت تمامی ذی نفعان شنیده شود و به یک اجماع 
کلی از اهداف و انگیزه ها و راهی که باید طی و مقدمات فنی ای که باید فراهم 
شود رسیده شود. در واقع به آن اجماع برسند و در مرحلة بعد هر کسی نقش خود 
را ایفا کند. اینکه این نقش جزوی از آن اکوسیستم است و به صورت کل اگر به 
این اکوسیستم نگاه کنیم متوجه می شویم که متشکل از چندین چرخ دنده است 
که هر کس وظیفة خود را انجام می دهد؛ بنابراین قصد دارم توجه شما را به این 
نکته جلب کنم که مقدمات را صرفاً از منظر فنی نبینید من فکر می کنم امروز 
در مرحله ای قرار داریم که بانک مرکزی تمهیداتی برای پیش نیازهای قانونی و 
حقوقی ماجرا اندیشیده و پیش نویس هایی فراهم کرده است و در انتظار تصویب 

نهادهای عالی تصمیم گیر در این زمینه از جمله شورای پول و اعتبار است.
تا جایی که اطالع دارم بانک مرکزی راه طوالنی و بخش عمده ای از مسیر 
را طی کرده است و الزم است در مرحلة بعد حتماً با بانک های تجاری درمیان 
گذاشته شود و نظرات و مالحظات آنها شنیده شود چرا که مالحظات حتی 

می تواند در الیة فنی نیز تأثیرگذار باشد و معماری ها را تغییر دهد.
کاربران نهایی نیز در انتهای امر باید به نوعی برای شان توضیح داده و شفاف 
شود که چگونه می توانند با این سیستم کار و کیف پول های خود را فعال و امنیت 
آن را حفظ کنند و در چه زمینه هایی می توانند از رمزپول استفاده کنند و موارد 

این چنینی.
از نظر فنی اگر بخواهم به مسائل پیش نیازی و مقدماتی اشاره کنم خیلی 
متفاوت از سامانه های سابق که هرگونه راهکار را پیاده سازی می کردند نخواهد 
بود و آنچه جدید است نوعی کسب و کار و قوانین مربوط به آن است وگرنه از 
نظر فنی جز ایجاد و فراهم کردن بخشی از سخت افزار برای اتصال به پلتفرم 
بالک چینی و احتمال توسعة برخی بک اندها و سامانه هایی که قرار است در 
اختیار کاربران نهایی قرار بگیرد چیز خاصی نخواهد بود و عمدة اقدامات و 

پیش نیازها بابت هماهنگی های کسب و کاری صرف خواهد شد. 
  در ترسیم مسیر آینده رمزپول ملی در اکوسیستم محصوالت و � 

خدمات در عرصه پول، نقاط قوت و ظرفیت های این محصول را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

واقعیت امر آن است که هنوز برای پاسخگویی به این سؤال زود است. 
همان طور که قباًل بیان کردم، رمزپول بانک مرکزی در دنیا یک موضوع 
جدید و نابالغ است که زیر و بم آن هنوز به درستی شناخته نشده است و تمام 
هدف اجرای آزمایشی آن در دنیا، شناخت جوانب مختلف کسب و کاری و 
فنی آن است. باید فرصت داده شود تا محصول در مرور زمان توسعه داده 
شود، اکوسیستم آن شکل بگیرد و تمامی ذی نفعان بالقوه آن شناسایی شوند. 
آن موقع جایگاه خود را نیز به درستی پیدا خواهد کرد و تعامالت الزم با دیگر 

محصوالت بانکی و نظام های پرداخت را شکل خواهد داد. 
  در جمع بندی صحبت های تان، نکته ای اگر نیاز به توضیح دارد بیان � 

کنید.
ممنون از شما و فرصتی که در اختیار من قرار دادید.

پلتفرم  برنا مبتنی 
بر یک زیرساخت 
بالکچینی  سازمانی 

و چندالیة 
توسعه یافته  و 

پنل های  مدیریتی 
را در اختیار اعضای 
شبکه همچون بانک 
مرکزی و بانک های 

تجاری و کیف 
رمزپول موبایلی را 
در اختیار کاربران 
نهایی قرار می دهد

تصویر 1- اکوسیستم رمزپول



شرکت خدمات انفورماتیک

 هوش مصنوعی از زاویه دید اکوسیستمی در دنیای امروز صنعت 
بانکداری از الزامات گریزناپذیر است. در عین حال بدون درک اینکه 
مقولة هوشمندی و ماشین هوشمند در چه بستر و خواستگاه تاریخی و 
فنی رشد کرده قادر نخواهیم بود کارکردها و ظرفیت های واقعی هوش 
مصنوعی را بشناسیم. در دنیای انبوه داده ها در فرمت های ساختارمند و 
غیر ساختارمند و متنوع، تنها هوش مصنوعی است که می تواند به کمک 
ما بیاید. حال گروهی مانند هلدینگ خدمات انفورماتیک را تصور کنید 
با مأموریت حاکمیتی حساس و در عین حال ضرورت های رقابتی این 
شرکت، تنها هوش مصنوعی است که می تواند در بزنگاه های مختلف، 
پیشران و در عین حال ناجی گروه باشد.در گفت وگو با پرویز ناصری، 
مدیر برنامه ریزی، پژوهش و پروژه های راهبردی شرکت خدمات 
انفورماتیک اهمیت روزافزون هوش مصنوعی در تحول دیجیتال و نقش 
پررنگ آن در بانکداری دیجیتال ، نگاه و برنامه های  شرکت خدمات 
انفورماتیک را بررسی کرده ایم.
 وی از  تدوین کنندگان برنامة راهبردی شرکت خدمات انفورماتیک و  
تلفیق و انعکاس آن در برنامة میان مدت سه ساله   و  برنامه های عملیاتی 
سال های 1400 و 1401 شرکت خدمات انفورماتیک است.

  قبل از پرداختن به برنامه های شرکت خدمات انفورماتیک دربارة هوش مصنوعی � 
بهتر است ابتدا تعریف هوش و هوشمندی را بدانیم.

تعریف هوش و هوشمندی از یک حوزه به حوزة دیگر )به دلیل کاربردهای متفاوت( 
اندکی متفاوت است؛ اما اجمااًل می توان آن را »توانایی به دست آوردن و به کار گرفتن 
دانش و مهارت برای نیل به مقصود مورد نظر« تعریف کرد؛ اما سؤال این است که هوش مند 
کیست؟ تصور عامه آن است که فقط انسان و برخی جانوران باهوش )هوش مند( هستند. اما 
با تعریف گفته شده، همة جانداران )اعم از گیاهان و جانوران( را می توان هوش مند دانست. 
پژوهش های زیادی روی هوش مندی گیاهان صورت پذیرفته و هوش مندی آنها امری ثابت 
شده است؛ البته بدیهی است که درجة هوش مندی گونه های گیاهی و جانوری متفاوت است 
و حتی در یک گونه نیز بین اعضای گونه تفاوت در هوش مندی به طرز قابل توجهی قابل 

مشاهده است. 
 با توجه به نگاه شما اکنون هوش مصنوعی چیست؟ � 

برای هوش مصنوعی نیز تعاریف متفاوت ارائه شده است. اغلب، هوش مصنوعی را توانایی 
»ماشین ها« در تقلید رفتار هوش مندانة آدمی می دانند. اعتقاد من به عنوان کسی که بیش 
از سی سال این حوزه را دنبال کرده آن است که امروز )یعنی در گذشته نه، امروز( با خیالی 
آسوده می توان همان تعریف ذکرشده برای هوش دربارة ماشین ها را به کار برد و »ماشینی« 

را هوشمند دانست که قدرت »یادگیری« و »کاربست« دانش خود را داشته باشد.

گفت وگو با پرویز ناصری، مدیر برنامه ریزی، پژوهش و پروژه های راهبردی

مصائب
هوشمندسازی
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در هفتمین نمایشگاه تراکنش

  طبق گفتة شما، ماشین ها یا سامانه های هوشمند در درجة � 
اول باید توانایی یادگیری داشته باشند؛ اما در عین حال به مرور 
زمان ساختار و روش های هوشمندسازی تغییر کرده است از منظر 

روندها و چالش ها مسیر هوش مصنوعی چگونه طی شده است؟
در گذشته در حوزة سامانه های خبره که عمدتاً قاعده محور بودند، 
گروهی که مهندس دانش نامیده می شدند، به مرور دست به تغییر قواعد 
سامانه زده و توانایی آنها را در قضاوت و اخذ تصمیمات »بهتر« ارتقاء 
می دادند. به این ترتیب یادگیری به صورت خودکار صورت نمی گرفت. 
به  و  یادگیری هستند  به  قادر  سامانه های هوشمند خود  امروز،  اما 
اصطالح مجهز به یادگیری ماشینی هستند. مباحثی که قباًل انحصاراً 
مرتبط با جانداران بود، امروزه در مورد ماشین ها نیز مصداق پیدا کرده 
است. مهم ترین نمونة آن در این حوزه، »آموزش« است. هر سامانة 
هوشمند باید آموزش ببیند. جالب است بدانید که کیفیت آموزش در 
کیفیت هوشمندی سامانة هوشمند تأثیر به سزایی دارد. »بدآموزی« یا 
»کج آموزی« که منجر به کج فهمی در سامانه های هوش مند می شود، 

از بزرگ ترین چالش های هوش مصنوعی است.
 در بادی امر به نظر می رسد علّت اهمیت هوش مصنوعی در آن � 

است که با اضافه شدن هوشمندی به هر سامانه ای، قابلیت های 
سامانه چندین برابر می شود؛ اما این تمام موضوع نیست. در عصر 

امروز چه انتظاراتی از هوش مصنوعی داریم؟
دقیقاً همین طور است. سامانه هوشمند می تواند کارهایی را بکند 
که قباًل انجام آن بدون دخالت انسان ممکن نبود؛ اما از آن مهم تر، 
سامانه کارهایی را می تواند انجام دهد که آدمی نیز قادر به انجام آن 
نیست. امروزه فرصت هایی که بدین ترتیب به دست می آیند، زیادند. 
خودروهایی که نیاز به راننده ندارند و مسافر را بدون دغدغه و از به ترین 
مسیر به مقصد می رسانند. سامانه های تشخیصی که در حوزة پزشکی، 
بیماری را به سرعت تشخیص می دهند و سپس مناسب ترین درمان 
را برای بیمار تجویز می کنند. سامانه هایی که در حوزة بازاریابی، نیاز 
افراد مختلف را شناسایی کرده و محصوالت مناسبی که به درستی نیز 
برای مشتری خاص سفارشی شده اند را به مشتری پیشنهاد می کنند. 
سامانه هایی که در هنگام ورود مشتری او را به درستی شناسایی کرده و 
به او خوش آمد گفته و با حدس درست نیاز او، وی را به سوی جایی که 
نیازش بر طرف می شود، هدایت می کنند. سیستم هایی که از روی رفتار 
دانش آموز سطح استعداد و نقاط ضعف او را شناسایی کرده و مطالب 
آموزشی را با توجه به توانایی وی برای یادگیری به او آموزش می دهند. 
سیستم هایی که با شناسایی الگوی رفتاری مشتریان و آگاهی از رفتار 
متقلّبانه، تراکنش های مشکوک به پول شویی و تقلب را شناسایی کرده 
و با آن ها برخورد مناسبی را انجام می دهند. سامانه هایی که با زبان 
طبیعی و به فارسی سلیس با ایرانیان گفت وگو می کنند. سامانه هایی که 
در لحظه گفتار دو فرد با زبان های مختلف را به زبان طرف مقابل ترجمه 

می کند و دیوار ناهم زبانی را بر می چینند. 
همان طور که گفته شد، هر جا کار یا سیستمی هست، می توان آن را 
هوش مند ساخت و قابلیت آن را به طرز قابل توجهی باال برد. به عبارت 
دیگر هوش مصنوعی نه تنها در حوزة کسب و کار اولویت اول است، 
بلکه در سطوح ملّی نیز برای بسیاری از کشورها از جمله ایران، از اولویت 

بسیار باالیی برخوردار است.
  اکنون این سؤال مطرح می شود که کاربردهای عملی هوش � 

بر صنعت  روندهای حاکم  به  توجه  با  بانکی  مصنوعی در حوزة 
بانکداری چیست؟

صنعت بانکی و پرداخت از جمله حوزه هایی است که هوش مصنوعی 
در آن کاربرد فراوان دارد. در این صنعت برخی از کاربردهای هوش 
مصنوعی به دلیل تأثیر زیاد و هم چنین پیاده سازی های مکرر، اکنون به 
مثال های کالسیک استفاده از هوش مصنوعی تبدیل شده اند. به عنوان 

مثال می توان از موارد زیر نام برد:
کشف تقلب و مبارزه با پول شویی: هوش مصنوعی در کشف 
تقلب از توانایی باالیی برخوردار است. معمواًل متقلّبان روش هایی برای 
تقلب ابداع می کنند و در صورت موفقیت نه تنها خود، بلکه دیگر افراد 
متقلّب نیز از همان روش ها استفاده می کنند. به این ترتیب، تقلّب دارای 
تعدادی الگو است و اتفاقاً یکی از توانایی های هوش مصنوعی شناسایی 
الگوها است؛ بنابراین، سامانه های کشف تقلّب اغلب از انواع مدل های 
هوش مصنوعی استفادة فراوان می کنند. پول شویی نیز به همان سان 
توسط هوش مصنوعی قابل شناسایی است. در اینجا ارتباطات بین 

موجودیت ها و الگوهای رفتاری توأماً شناسایی می شوند.
اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری: از دیگر کاربردهای اصلی 
هوش مصنوعی تشخیص میزان اعتباری است که به یک فرد اعم از 
حقیقی و حقوقی می توان داد. در اینجا از داده های موجود نظام پرداخت، 
داده های بانکی و سایر داده های موجود در ارتباط با افراد حقیقی و 
حقوقی می توان استفاده کرد و مشخص کرد که فرد مورد نظر در چه 

سطحی از اعتبار قرار دارد.
احراز هویت: احراز هویت یکی از پیش نیازهای انجام هر تراکنش 
بانکی و پرداخت است و هوش مصنوعی در این زمینه کمک بسیار 
بزرگی می تواند انجام دهد. در دوران کرونا در ایران و در خارج از ایران 
این کاربرد هوش مصنوعی رواج زیادی پیدا کرده است. سیستم های 
تشخیص هویتی به وجود آمده اند که از روی تصویر زنده، ویدیو و صدا با 

اطمینان خوبی می توانند هویت یک فرد حقیقی را تأیید کنند.
بازاریابی و فروش: یکی از محورهای مهم تحول دیجیتال، 
اَبَرشخصی سازی است. منظور از آن، این است که پیشنهادهای به شدت 
شخصی سازی شده ای به یک مشتری ارائه شود. در چنین صورتی 
احتمال خرید مشتری به طرز قالب توجهی افزایش می یابد؛ اما برای 
انجام این کار باید مشتری و نیاز او را با دقت باالیی شناخت و سپس 
نیاز او را با محصولی مناسب او و با مدل کسب و کاری مناسب وی، به 
او پیش نهاد کرد؛ مثاًل اگر مشتری بانک یک جوان است و اطالعات 
شبکه های اجتماعی نزدیک بودن ازدواج وی را مشخص می کنند، 
سامانه های بانک باید به او بر اساس شغلش پیشنهاد وامی برای ازدواج 
با شرایط بازپرداخت مناسب حال او را بدهند. چنین چیزی بدون استفاده 
از هوش مصنوعی در سطحی وسیع و به صورت خودکار امکان پذیر 

نیست.
پشتیبانی از مشتریان: استفاده از چت بات ها امروزه متداول شده 
است. هوش مصنوعی در اینجا می تواند به ارتقای کیفیت پشتیبانی، 
شناسایی نقاط ضعفی که برای مشتریان مشکل درست می کنند و 
کاهش هزینه های بانک کمک فراوانی نماید. امروزه این امکان وجود 
دارد که تعامل چت بات با مشتری صوتی باشد و مشتری اصاًل متوجه 

نشود که با یک ماشین در حال تعامل است.
مدیریت ریسک: بانک ها از جمله نهادهایی هستند که تحت 
حکم رانی شدید داخلی و خارجی قرار دارند. ریسک های متعددی آنها را 
تهدید می کند و بنابراین بر اساس مقررات موجود، ملزم به ایجاد نظام 
مدیریت ریسک سازمانی هستند. در اغلب موارد، سامانه های خودکار و 
متکی به هوش مصنوعی با پایش مؤثر محیط داخلی و خارجی بانک 

اهمیت  هوش 
مصنوعی  برای 

شرکت خدمات 
انفورماتیک  را 

در حمایت آن از 
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فین تک  و  همچنین 
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 می توان به  خوبی

 مشاهده کرد
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با دقت زیادی می توانند ریسک ها را شناسایی و به مدیریت مؤثر آنها 
کمک کنند.

حوزة  روندهای  جمله  از  فرایندها:  رباتیک  خودکارسازی 
تحول دیجیتال، اَبَرخودکارسازی است. از جمله متداول ترین روش ها 
در این حوزه، خودکارسازی رباتیک فرایندها است. با کمک این فناوری، 
خودکارسازی در سطح فعالیت های یک شخص نیز می تواند رخ دهد. 
این نوع خودکارسازی که با استفاده از هوش مصنوعی در سطوحی باال 
قابل انجام است، سرعت عمل را زیاد و میزان بروز اشتباه را کم می کند. 
RPA در اغلب صنایع قابل استفاده است و بانک داری نیز یکی از صنایعی 

است که در آن می توان از این فناوری بهره برد.
 شرکت خدمات انفورماتیک از سال ها قبل در استفاده از هوش � 

مصنوعی پیشقدم بوده و در برخی از محصوالت و سامانه های آن 
از امکان استفاده کرده است؛ اما در سال های اخیر، اهمیت آن به 
طرز قابل مالحظه ای افزایش یافته است؛ اگر ممکن است درباره 
جایگاه و برنامه های مرتبط با هوش مصنوعی در این شرکت بیشتر 

توضیح بدهید.
 شرکت در طی سالیان اخیر برای برخی از فناوری های کلیدی، 
راهبردهای خاص آن فناوری را تدوین کرده است. از جمله، شرکت 
برای هوش مصنوعی دارای چشم انداز مستقل و یک برنامه ی راهبردی 
مستقل نسبتاً مفصل تدوین کرده و هم اکنون در حال اجرای آن است. 
تعداد پروژه های مرتبط با هوش مصنوعی در شرکت به طرز تصاعدی 
در حال افزایش است. در برنامة عملیاتی سال جاری و برنامة عملیاتی 
در دست تدوین سال آتی، تعداد پروژه های مرتبط با هوش مصنوعی 

قابل توجه هستند. 
 نگاهی به ساختار سازمانی شرکت و تغییرات آن در سال های � 

اخیر نیز مؤید همین مطلب است که در واقع زمینه ساز حرکت های 
نوآورانه زیادی شده است. نظرتان در این باره چیست؟

به نکتة مهمی اشاره کردید. نه تنها هوش مصنوعی از قبل در سازمان 
این جایگاه به طرز  رسمی شرکت دارای جای گاه بوده، بلکه اخیراً 

مشهودی نیز ارتقاء یافته است.
را در  انفورماتیک  برای شرکت خدمات  اهمیت هوش مصنوعی 
حمایت آن از شرکت های نوپا و فین تک و همچنین سرمایه گذاری های 

شرکت نیز می توان به خوبی مشاهده کرد. 
در حوزة شرکت های نوپا، گروه ها و شرکت های نوپایی که در زمینة 
هوش مصنوعی فعال هستند، به ویژه آنهایی که در مرز مشترک دو 
یا چند فناوری کلیدی )مثاًل هوش مصنوعی و زنجیرة قطعات( ایده 
یا محصول دارند، در اولویت حمایت شرکت خدمات انفورماتیک قرار 
در  دو شرکت  در  انفورماتیک  دارند. سرمایه گذاری شرکت خدمات 
حوزه های احراز هویت غیر حضوری و اعتبارسنجی نشانی دو نمونه از 

سرمایه گذاری های شرکت در حوزة هوش مصنوعی هستند.
به این ترتیب اگر بگوییم یکی از نقاط تمرکز شرکت در سال های 
اخیر و در آینده قابل پیش بینی هوش مصنوعی است، سخنی به گزاف 

نگفته ایم. 
 مقداری هم درباره مشکالت و چالش های شرکت در استفاده از � 

هوش مصنوعی در ایران صحبت کنید
این سؤال شما، یک سئوال مهم و کلیدی است. با وجود اهمیت 
فوق العاده ی هوش مصنوعی و اولویت باالی آن برای کشور، حرکت 
در این زمینه مثل حرکت در زمینی به شدت ناهموار و سنگالخ و 
پرریسک است. در این زمینه با مشکالتی عدیده و جدی روبه رو هستیم. 

مشکالتی که متأسفانه حل آنها از عهدة هیچ شرکتی ساخته نیست و 
نیازمند اقدام دوراندیشانة در سطح حاکمیت است. 

 یکی از چالش ها موضوع کیفیت دسترسی به داده هاست که � 
طبیعتا نیازمند بسیج چند نهاد و حوزه است در شرایط فعلی با توجه 

به موانع چگونه می توانیم وضعیت نسبتا مطلوب داشته باشیم ؟
هوش مصنوعی بدون دسترسی به انبوهی از داده ها، قابل استفاده 
نیست. بسته به روش و الگوریتم های مورد استفاده، نیاز به داده از بسیار 
زیاد تا بسیار بسیار زیاد متغیر است. خوب، معمواًل داده های یک حوزه 
برای کارهای هوش مصنوعی کافی نیستند؛ مثاًل در حوزة پولشویی، 
تنها وجود اطالعات نظام پرداخت کافی نیست. باید اطالعات هویتی 
را نیز داشت. اطالعات اشخاص حقوقی به تنهایی کافی نیست، باید 
اطالعات اشخاص حقیقی را نیز در کنار آن داشت. باید ارتباطات بین 
افراد را نیز دانست. و الی آخر. فراهم کردن این اطالعات از منابع 
مختلف، یک چالش بزرگ است. نه این که نتوان با اطالعات کمتر 
متنوع، هوش مصنوعی را به کار بست، بلکه تنوع کمتر اطالعات با 
شدت زیادی، دقِت نتیجه را کم و احتمال کج فهمی را زیاد می کند. 
بدین ترتیب، کارایی سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی کم می شود. 
عالوه بر لزوم وجود تنوع اطالعاتی، کیفیت اطالعات نیز بسیار مهم 
است. سازمان ها هر کدام در حوزة کاری خود دارای داده های زیادی 
ایجاد  برای  و  بوده  پایین  داده ها  این  کیفیت  اغلب،  لیکن  هستند، 
مجموعه داده ای مناسب هوش مصنوعی، باید متحمل هزینة سنگینی 
شد. جالب است بدانید که سال گذشته دانشگاه MIT در یک پژوهش با 
بررسی مجموعه های داده ای مورد استفاده برای آموزش سامانه های 
مبتنی بر هوش مصنوعی، متوجه شد که اغلب آنها دارای کیفیت پایینی 
هستند. دوستانی که متخصص هوش مصنوعی هستند می دانند که این 
یعنی چه و تبعات آن برای جامعه چیست )این موضع را می توان در یک 
صحبت دیگر به طور مفصل باز کرد. منظور خطر بدآموزی و کج فهمی 

هوش مصنوعی است(.
 پتانسیل قوانین فعلی ما برای ظرفیت سازی در حوزة هوش � 

مصنوعی چگونه است؟

شرکت خدمات 
انفورماتیک  در 
حوزة رقابتی 

کارهای مختلفی 
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 یکی از چالش های ما در حوزة داده آن است که در ایران قانون مادر 
داده مثل GDPR اروپا وجود ندارد. به تعبیر دیگر معلوم نیست مالک داده 
کیست. تخلف در این حوزه چه چیزی است. حقوق افراد در این حوزه 
کدام است و قس علی هذا. اگر چه طرح های مختلفی از سوی مجلس 
محترم برای حل این مشکل ارائه شده، لیکن این طرح ها به قدری 
ضعیف بوده اند که باعث افزایش نگرانی شده اند. مسئله به قدری جدی 
است که این موضوع، یکی از ریسک های نسبتاً مهم شرکت خدمات 

انفورماتیک محسوب می شود.
 شما به کرات از عبارت کج فهمی استفاده کرده اید آیا این را � 

هم باید یکی دیگر از چالش های مرتبط با هوش مصنوعی بدانیم؟
بله همین طور است.یکی از چالش های بزرگ در همه جای دنیا 
در حوزة هوش مصنوعی، برطرف کردن کج فهمی و تبعیض است. 
در اینجا نمی خواهم وارد جزئیات فنی شوم. فقط عرض می کنم که 
موضوع تبعیض و کج فهمی سامانه ها که با آموزش سامانه ها و داده های 
در دست رس مرتبط است، موضوعی جدی است. اگر یک بانک امور 
اعتباری خود را با یک سامانة هوش مند واگذار کند، چگونه اطمینان 
حاصل می کند که این سامانه بین جوان و پیر، مرد و زن، ترک و کرد 
و بلوچ و فارس، بین تهرانی و مشهدی و زاهدانی، بین تحصیلکرده و 
نکرده و غیره و غیره و غیره فرقی جز آنچه مقرر شده، نمی گذارد و 
عدالت رعایت می شود؟ این موضوع نیز از دغدغه های شرکت است 
و برای آن تالش کرده تا تمهیداتی را بیندیشد، ولی کار راحت نیست. 
سامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی باید بتوانند در صورت درخواست 
مشتری یا مالک سرویس بگویند که چرا فالن طبقه بندی صورت گرفته 
یا تصمیم کذا به چه دلیل گرفته شده است. به دلیل اهمیت این موضوع، 
نه تنها داده ها نیاز به حکم رانی دارند؛ بلکه خود هوش مصنوعی نیز نیاز 
به حکم رانی در سطوح ملّی )مبتنی بر قانونی مثل قانون اروپایی AI( و 
شرکتی دارد. این بحث مفصل است و در این مصاحبة کوتاه نمی توان 

آن را باز کرد.
 هوش مصنوعی چه خطرات و تهدیداتی را در پی دارد؟ � 

هوش مصنوعی مانند چاقو است. بسته به این که چاقو در دست 

کیست، می تواند مفید یا مضر و خطرناک باشد. در سال های اخیر 
شاهد استفادة گسترده از هوش مصنوعی در حوزة بدافزارها بوده ایم. 
سخت افزاری  سامانه های  چگونه   Stuxnet بدافزار  که  دیده ایم 
تخریب  و  تهاجم  مورد  را  نبوده اند  متصل  اینترنت  به  که  کلیدی 
قرار داده است. شاهد آن بوده ایم که شهید فخری زاده توسط یکی 
از سامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی شهید شد. این امر موجبات 
نگرانی شدید شرکت خدمات انفورماتیک است. نفوذ و خراب کاری 
یا دزدی و سرقت اطالعات با استفاده از هوش مصنوعی با دقت 
و سرعتی نگران کننده رخ می دهد. در حفاظت از حریم خصوصی 
افراد، ابزارهای متداولی نظیر ناشناس سازی داده ها، کارایی خود را 
به طرز محسوسی از دست داده اند، زیرا هوش مصنوعی با مرتبط 
کردن داده های ناشناس سازی شده، به سرعت می تواند هویت افراد 
مد نظر را کشف کند. شرکت خدمات انفورماتیک بسیار نگران این 
موضوع است. متأسفانه ناآگاهی عمیق مسئولین دولتی و عطش 
آنها برای گردآوری داده های انبوه، منجر به تصویب قوانینی شده و 
می شود که در آن سازمان های مختلف با توجیهات به ظاهر منطقی 
نوع  ارزش مندترین  )که  متنوع  داده های  انباشت  نقاط  به  تبدیل 
داده ها هستند( می شود. تکرار انباشت داده ها نیز ریسک کشور در 
حوزة داده ها را به شدت افزایش می دهد. افراد خراب کار و کشورهای 
دشمن با استفاده از هوش مصنوعی می توانند عمیق ترین تحلیل ها 
را بر علیه مردم و کشور انجام دهند. من شخصًا نگران و در این 

زمینه افسرده هستم.
و �  حاکمیتی  سامانه های  یکسان  به  مصنوعی  هوش   آیا 

سامانه های رقابتی شرکت خدمات انفورماتیک را متأثر می سازد؟
بانک مرکزی بر استفاده از هوش مصنوعی، تمرکز زیادی دارد. 
انتظارات این بانک از شرکت خدمات انفورماتیک به دلیل حساسیت 
سامانه های حاکمیتی به ویژه سامانه های بین بانکی زیاد است. به همین 
دلیل نیز شرکت پروژه های مختلفی را با اولویت باال در این زمینه 
برنامه ریزی کرده و در دست اجرا دارد؛ اما از طرف دیگر شرکت در حوزة 
رقابتی نیز کارهای مختلفی را در دست اجرا دارد و برخی سرویس ها نیز 
در این حوزه عملیاتی شده و در دست بهره برداری هستند. همان طور 
که گفته شد اعتبارسنجی نشانی و احراز هویت غیرحضوری دو نمونه از 

این سرویس ها هستند.
 آیندة هوش مصنوعی را در فضای کسب و کار بانکی ایران � 

چگونه ارزیابی می کنید؟
هوش مصنوعی از مهم ترین تحوالت قرن بیست و یکم است. به 
نظر حقیر در طی 15 سال آینده، در جای گاهی قرار خواهیم گرفت 
که نخواهیم توانست سامانة غیر هوش مندی را در بازار بیابیم. درجة 
هوشمندی متفاوت خواهد بود، لیکن هوش مندی در همه جا وجود 

خواهد داشت.
ابزارهای توسعة ما، سرویس هایی  هوش مندی در حال نفوذ به 
که از آنها استفاده می کنیم، محصوالتی که می سازیم یا می خریم و 
در یک کالم تاروپود زندگی ما است. ما در ایران به رغم تحریم های 
سنگین، جدای از این واقعیت نیستیم و نخواهیم بود. در آینده ای که 
خدمت شما عرض کردم، بانک ها نه دیجیتال، بلکه هوش مند خواهند 
بود. شرکت های عرضه  کنندة محصول به زیست بوم بانکی نخواهند 
توانست محصوالت و سرویس های غیر هوش مند به این زیست بوم 
ارائه کنند. بنابراین آیندة صنعت بانکی ایران و جهان، آینده ای است 

که در آن هوش مندی موج خواهد زد.
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ارائة خدمات غیر حضوری در کنار همه فواید و 
ضرورت ها، یکی از پیش شرط های مهم در بحث 
تحول دیجیتال است که شبکه بانکی در کشور ما طی 
چند ساله اخیر و آتی متمرکز گذار به این منطقه کسب 
و کاری است.
شرکت خدمات انفورماتیک با درک دقیق نیازهای شبکه 
بانکی در گذار مناسب و درست،  محصوالت زیادی  را 
ارائه کرده است که یکی از این محصوالت و خدمات 
اجرای پروژة »بانک آیدی« با هدف ارائه خدمات غیر 
حضوری است.   در گفت وگو با محسن قدیری نژادیان، 
رئیس گروه   مشارکت های کسب وکاری به  ابعاد و 
مزایای مختلف »بانک آیدی«  در اکوسیستم بانکی 
پرداخته ایم.تأکید  قدیری نژادیان در انتها آن است که 
شرکت خدمات انفورماتیک تالش دارد با در کنار هم 
قرار دادن پازل های متعدد و ایجاد همگرایی در موارد 
پیش گفته در مسیر خدمت رسانی به نظام بانکی کشور 
گام بردارد.

  لطفاً در ابتدا معرفی کوتاهی دربارة زیرساخت احراز هویت غیر حضوری داشته باشید و � 
ضرورت های ایجاد و مأموریت نهایی محصول »بانک آیدی« را بیان کنید.

ارائة خدمات غیر حضوری در مواردی همچون بهبود سفر مشتری، کاهش هزینه های تمام شده 
در سمت سرویس دهنده و رفع محدودیت های مکانی و زمانی ارائه خدمت، گزینه ای راهگشاست. 
در صنعت بانکی این راهکار نمود بیشتری دارد. یکی از اساسی ترین نیازمندی ها در تراکنش های 
مبتنی بر پلتفرم های الکترونیکی، اطالع از هویت کاربر متقاضی و اطمینان از صحت این اطالعات 
است. در این حوزه هر چند راهکارهایی همچون OTP پاسخگوی بخش کوچکی از نیاز یادشده 
هستند؛ اما زیرساخت های احراز هویت غیر حضوری می توانند با تلفیقی از تکنیک های هوش 
مصنوعی و گام های متنوع احراز هویت بیومتریک و سیستمی به عنوان راهکاری امن با احراز هویت 

سنتی در شعب جایگزین شود. 
همچنین یکی از پیش شرط های تحول دیجیتال و ایجاد ساز و کارهای نئوبانک در نظام بانکی کشور 

بهره گیری از زیرساخت احراز هویت غیر حضوری در سامانه های مختلف بانکی است. 
بنا بر ضرورت و اهمیت درک شدة فوق، شرکت خدمات انفورماتیک طی سال جاری و از طریق 
همکاری با یکی از شرکت های پیشرو در حوزه ارائه خدمات احراز هویت غیر حضوری نسبت به 
تأسیس شرکتی جدید با مأموریت اصلی ارائه زیرساخت مزبور به شبکه بانکی کشور با نام تجاری 

»بانک آیدی« اقدام کرد.
  دربارة فازهای مطالعاتی و اجرایی پروژة »بانک آیدی« توضیحاتی را ارائه کنید و اینکه هم � 

محسن قدیری نژادیان، رئیس گروه مشارکت های کسب وکاری  از »بانک آیدی« می گویدمحسن قدیری نژادیان، رئیس گروه مشارکت های کسب وکاری  از »بانک آیدی« می گوید

فهم موقعیتموقعیت
احراز هویتاحراز هویت  غیر حضوری اولویتی انکارناپذیرغیر حضوری اولویتی انکارناپذیر
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اکنون در چه مرحله ای از تکمیل قرار دارد؟ ساختار تجاری آن چگونه 
آیا بخشی از دستاوردهای اکوسیستم نوآوری  است؟ و این شراکت 

شرکت خدمات محسوب می شود؟
بحث ایجاد خطوط کسب و کاری جدید در حوزه های مأنوس با زیرساخت های 
بانکداری الکترونیک در شرکت خدمات انفورماتیک در فرایندی ساختاریافته با 
اولویتی باال در دستور کار قرار دارد. این فرایند از طرق مختلفی همچون ایجاد 
یک SBU، خرید سهام سایر شرکت ها، تأسیس شرکتی جدید، ایجاد کنسرسیوم 
و سایر شیوه های مشارکت با بازیگران اکوسیستم بانکی صورت می پذیرد. غالبًا 
با توجه به تغییر در الگوهای کسب و کاری و ورود بازیگران جدید به اکوسیستم 
بانکی، طرفین مشارکت استارتاپ ها و شرکت های نوپا هستند که از ظرفیت 

دانشی و خالقیت و نوآوری باالیی نیز برخوردار هستند.
در مورد زیرساخت احراز هویت غیر حضوری، بدواً کمیته ای متشکل از 
خبرگان و متخصصان بانکی از بخش های مختلف هلدینگ خدمات انفورماتیک 
به بررسی میدانی بازیگران این حوزه پرداختند. در این میان سنجه های مختلفی 
در حوزه های فنیـ  غیر فنی  از جمله الگوریتم های هوش مصنوعی به کار رفته 
در زیرساخت، داخلی بودن محصول و بیش از همه مالحظات امنیتی به کار رفته 
تبیین و طی مذاکرات و جلسات متعدد، ارزیابی فعاالن این حوزه انجام پذیرفت. 
در نهایت پس از انتخاب شرکت یوآیدی که توأمان قابلیت های دانشی و تجربه 
عملیاتی )در سامانه های حساس سجام و ثنا( را دارا بود، تأسیس شرکت مشترک 
خدمات هوشمند نسل چابک با نام تجاری »بانک آیدی« صورت پذیرفت. 
مشارکت مزبور در ذیل اکوسیستم نوآوری هلدینگ خدمات انفورماتیک قرار 
گرفته و می تواند یکی از نقاط پرکاربرد در چرخة ارائه محصوالت نوآورانه در این 

شرکت محسوب شود. 
در ادامة این مشارکت، سامانه احراز هویت غیر حضوری در زیرساخت های 
شرکت خدمات انفورماتیک مستقر شد. در حال حاضر زیرساخت احراز هویت غیر 

حضوری در محیط عملیاتی قابل بهره برداری است.
  معماری و پلتفرم عملیاتی احراز هویت غیر حضوری دارای چه � 

مختصاتی است و وجه تمایز با مدل های مشابه چیست؟ فاز بعدی تهیه 
تا نقطه بهره برداری آن از منظر فنی )شامل نرم افزار و سخت افزار( را 

توضیح دهید؟ 
زیرساخت احراز هویت غیر حضوری متشکل از گام های مختلفی است که 
می تواند حسب کاربری آن دارای انعطاف در گام های استعالم باشد. ماهیتًا 
این زیرساخت ضمن استفاده از تکنیک های مختلف AI و ML از بخش های 
 Face ،)مشترکی همچون استعالم شاهکار )تطبیق شماره ملی و شماره موبایل
Matching و Liveness Detection )استعالم زنده بودن و همچنین تطبیق با 

 Card Not تصویر کارت ملی(، استعالم صحت اطالعات کارت بانکی به صورت
Present و ... استفاده می کند. مطابق با نیازهای موجود در نظام بانکی و به فراخور 

میزان حساسیت سامانه ی بهره بردار از زیرساخت احراز هویت می توان گام های 
احراز هویت را تغییر داد.

به طور کلی زیرساخت مزبور دارای ارتباطات بین سیستمی داخلی و خارجی 
متعددی است. معماری اولیه سامانه در تصویر 1 قابل مشاهده  است:

معماری فوق ناظر بر بخش Face Matching و Liveness Detection بوده و 
می تواند منطبق با نیازمندی های مختلف کارفرمایان شبکه بانکی دارای تغییراتی 
باشد. به ویژه این تفاوت ها در بخش سامانه های استعالمی می تواند تبیین کنندة 
گام های بعدی احراز هویت باشد که عموماً شامل استعالمات ثبت احوال و 
شاهکار در بخش های غیر بانکی و سایر استعالمات بانکی نظیر نهاب و ماناست.

  به طور کلی طی سال های اخیر شاهد ارائه سامانه های متعدد احراز � 
هویت غیر حضوری در داخل کشور توسط شرکت های فعال در این حوزه 
هستیم که با تمایزهای متعددی در سطوح مختلف زیرساخت، سرویس، 

منابع مصرفی و ... همراه است. وجوه تمایز محصول شرکت خدمات با 
دیگر موارد مشابه چه هستند؟

 از بارزترین این موارد می توان به الگوریتم های هوش مصنوعی به کار رفته، 
درصد خطاهای FAR و FRR به دست آماده در یک جامعه آماری و مالحظات 
امنیتی و تولید داخلی سامانه یا کپی برداری های سطحی از نسخ خارجی اشاره 
داشت. با توجه به اینکه احراز هویت غیر حضوری جایگزینی برای روش های 
سنتی مشابه تلقی شده و در جایگاهی حساس و پیش از چرخة ارائه خدمت نهایی 
مورد بهره برداری قرار می گیرد؛ بنابراین نیاز است تصمیم گیری در نظام بانکی 
پیرامون انتخاب محصول ارزیابی  دقیقی صورت پذیرد تا بانک را از ریسک های 

عملیاتی بعدی مصون نگاه دارد. 
  از نظر رقابتی چطور، در این باره چه مزایایی دیده شده است؟� 

زیرساخت بانک آیدی با دارا بودن قابلیت ها و مزایای رقابتی متعدد در زیرساخت 
شرکت خدمات انفورماتیک پیاده سازی شده و می تواند در قالب سرویس به 
بانک ها ارائه شود؛ البته در ارائة این محصول می توان از زیرساخت های بانک 

بهره بردار نیز استفاده کرد.
  از منظر سرمایة انسانی مورد نیاز و همچنین دیگر ملزومات سرمایه ای، � 

نیز توضیحات الزم را ارائه کنید.
منابع انسانی حیاتی ترین منبع و سرمایه مورد نیاز برای محقق شدن 
اهداف یک پروژه است. با توجه به ماهیت پروژه احراز هویت غیر حضوری، 
تخصص های متنوعی در حوزه های مختلف برای پیاده سازی محصول نهایی 
دست به دست هم نهادند تا خروجی قابل قبولی به بانک ها و کاربران نهایی 

بانکی به عنوان مخاطبین اصلی خدمات شبکه بانکی ارائه شود. 
بر این اساس شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت یوآیدی در قالب مشارکت 
جدید و تحت برند بانک آیدی از ظرفیت های خود در سطوح مختلف همچون 
مدیریت ارشد جهت راهبری سطح کالن پروژه و مدیران بازاریابی و فروش 
و مدیر محصول به عنوان حلقه واسط اکوسیستم و مدیریت طیف وسیعی از 
اقدامات مربوط به ذی نفعان داخلی پروژه و فراهم کردن بستر تعاملی با 
شبکه بانکی کشور بهره جست. همچنین تیم های توسعة نرم افزار متشکل از 
تخصص هایی همچون خبرگان حوزه AI و ML، برنامه نویسان و متخصصان 
تحلیل داده پیاده سازی زیرساخت را در دستور کار خود قرار دادند. طراحان و 
کارشناسان شبکه برای پیاده سازی زیرساخت ارتباطی بهینه و راهبران سیستم در 
محیط های آزمون و عملیات نیز به عنوان متولیان راهبری سیستم نقشی اساسی 
ایفا کردند. در نهایت کارشناسان حوزه های امنیت نیز با توجه به مأموریت سامانه 
نسبت به ارزیابی و ممیزی مالحظات امنیتی اقدام کردند تا سرویسی با کیفیت و 

سطوح دسترسی باال و امنیتی قابل اتکا در اختیار شبکه بانکی کشور قرار گیرد. 
  در کنار بحث نیروی انسانی حوزه های دیگری نیز وجود دارند که باید با � 

هم نوعی وحدت و هم افزایی ایجاد کنند تا محصول و خدمتی فراهم شود 
در حوزه احراز هویت غیر حضوری وضعیت چگونه است؟

پیرو گفتة شما، پروژه احراز هویت غیر حضوری همانند هر پروژه دیگری 
عالوه بر منابع انسانی، نیازمند حوزه های مختلف دیگری همچون زیرساخت و 
تجهیزات نرم افزاری، سخت افزاری، شبکه و همچنین تأمین سرمایه و منابع مالی 
به عنوان پشتیبان سرمایة انسانی و دارایی های پروژه است. منابع یادشده نیز از 
طریق آورده های مشترکی در شرکت جدید تأمین شد که متضمن پیشبرد بهینه 
پروژه خواهد بود. زیرساخت احراز هویت غیر حضوری در شبکه بانکی یکی از 
موفق ترین و کاربردی ترین سرویس های مورد نیاز مشتریان است که پیاده سازی 
آن نشان از عزمی راسخ و توانمندی و همکاری حوزه های مختلف جهت رسیدن 

به اهداف رویکردهای نوین در صنعت بانکی کشور دارد.
  از منظر اجرایی، مقدمات مورد نیاز در سمت ذی نفعان شامل مقام ناظر، � 

شرکای تجاری، واسطان اجرایی )بانک ها( و کاربران نهایی )مشتریان( تا 

شرکت خدمات 
انفورماتیک طی 
سال جاری و از 

طریق همکاری با 
یکی از شرکت های 

پیشرو در حوزه 
ارائه خدمات احراز 
هویت غیر حضوری 
نسبت به تأسیس 
شرکتی جدید با 
مأموریت اصلی 
ارائة زیرساخت 
مزبور به شبکه 
بانکی کشور 
با نام تجاری 

»بانک آیدی« اقدام 
کرد



شرکت خدمات انفورماتیک

24  ویژه نامه شرکت خدمات انفورماتیک 
در هفتمین نمایشگاه تراکنش

کجا آماده شده است. اگر به بهره برداری کامل رسیده میزانی از عملکرد  را 
توضیح دهید؛ اما اگر هنوز به طور کامل به بهره برداری نرسیده در چه فازی 
قرار دارد و فازهای بعدی چه هستند؟ اکنون در چه مقطعی قرار دارید. نتایج 

تاکنون چه درس ها و ظرفیت هایی را نشان می دهد؟ 
همان طور که پیش تر گفته شد؛ در حال حاضر سامانه احراز هویت غیر حضوری 
به صورت کامل در زیرساخت های شرکت خدمات انفورماتیک پیاده سازی 
شده و آمادة بهره برداری در شبکه بانکی کشور است. نکته قابل توجه نحوه 
بهره برداری از زیرساخت احراز هویت غیر حضوری در کارکرد های بانکی است. 
عمدتاً زیرساخت بانک آیدی می تواند به صورت گزینه ای مستقل یا در قالب یک 
سرویس مکمل در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته و بانک ها به فراخور نیاز خود 
از این زیرساخت در هر یک از بخش های مختلف سامانه ها و درگاه های بانکی 
خود استفاده کنند؛ مثاًل بانک آیدی می تواند مستقاًل در سرویس تسهیالت، 
افتتاح حساب، تعریف مشتری جدید، الگین به سامانه و... مورد بهره برداری قرار 
گیرد. پروژه های استفاده از زیرساخت احراز هویت در سامانه های امضاء همراه 
)هامون(، همراه بانک و کیف پول الکترونیک رمز ارز چند نمونه از کاربردهایی 
است که در حال حاضر در شرکت خدمات انفورماتیک تعریف و در دست اقدام 

و بهره برداری است.
در برخی موارد نیز بانک آیدی و زیرساخت احراز هویت غیر حضوری به عنوان 

پیش شرط بهره برداری از محصول نهایی مورد استفاده قرار می گیرد.
معمواًل زیرساخت احراز هویت غیر حضوری در قالب یک SDK در داخل 
سامانه بهره بردار قرار می گیرد و کاربر نهایی به واسطة نصب برنامک میزبان از 

خدمت احراز هویت غیر حضوری استفاده می کند.
  احراز هویت غیر حضوری چه مزایایی برای ذی نفعان اصلی دارد؟ این � 

سرویس در کدام یک از سرویس های دیگر شرکت خدمات انفورماتیک 
مورد استفاده قرار می گیرد؟

کاربران شبکه بانکی از طریق سرویس احراز هویت غیر حضوری قادر 
خواهند بود خدمات بانکی را به صورت کاماًل غیر حضوری با تجربة کاربری 
آسان و با بیشترین سطح امنیت دریافت کنند؛ همچنین بانک ها عالوه بر 
جلب رضایت مندی مشتریان از طریق احراز هویت غیر حضوری، هزینه های 
خود را کاهش خواهند داد. یکی دیگر از ویژگی های اصلی سرویس مزبور 
استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی با دقت بسیار باال و همچنین برخط 

بودن آن است.
در حال حاضر برنامۀ استفاده از خدمت احراز هویت غیر حضوری در 
سرویس های متعددی از سبد محصوالت شرکت خدمات انفورماتیک تدوین 
شده است. استفاده از بانک آیدی در سامانة هامون به طور کامل صورت پذیرفته 
و سامانه ادغامی مورد بهره برداری عملیاتی قرار گرفته است. با توجه به اینکه 
ارائه خدمات بانکی به سمت سرویس دهی هر چه بیشتر از طریق درگاه های غیر 
حضوری و تحقق مصادیق تحول دیجیتال گام بر  می دارد؛ بنابراین ادغام احراز 
هویت غیر حضوری با سرویس امضا دیجیتال دارای ارزش افزوده های شایان 
توجهی است؛ همچنین در حال پیاده سازی زیرساخت احراز هویت غیر حضوری 

در سامانه های هما، برنا و دیگر سامانه ها هستیم.
  در ترسیم مسیر آینده محصول در اکوسیستم محصوالت و خدمات � 

شرکت خدمات انفورماتیک، نقاط قوت محصول را در ترکیب با دیگر 
محصوالت و خدمات مبسوط تبیین کنید.

با توجه به کاربردی بودن سرویس احراز هویت غیر حضوری و نیاز روزافزون 
شبکه بانکی به ارائه محصوالت و خدمات غیر حضوری، قطعاً جایگاه و اهمیت 
این سرویس در نظام بانکی باال بوده و زیرساخت احراز هویت غیر حضوری 
و  بانکی  فرآیندهای  تحلیل  با  می شود.  محسوب  استراتژیک  محصولی 
سرویس های حال حاضر در شرکت خدمات انفورماتیک قادر خواهیم بود نسبت 

به طراحی سرویس های ترکیبی و گسترش کاربردهای این حوزه که تا پیش از 
این حلقه ای مفقوده ای در سیستم های بانکداری الکترونیک بوده؛ اقدام کنیم؛ 
همچنین در حال حاضر بسیاری از فرآیندهای بانکی نیازمند شناسایی و احراز 
هویت مشتری هستند؛ بنابراین می  توان به راحتی کاربرد این سرویس را درک 
کرده و برنامه ای مدون جهت ترکیب آن با سایر محصوالت و خدمات تدوین 
کرد. تحقق رویکرد مزبور نیازمند ایجاد باور در مدیران تصمیم گیر در نظام بانکی 
از یک سو و ایجاد فرهنگ عامه در مسیر پذیرش زیرساخت های نوین مبتنی بر 

احراز هویت غیر حضوری از سوی دیگر است.
  در جمع بندی صحبت های تان، نکته ای اگر نیاز به توضیح دارد � 

بیان کنید.
همواره در انتقال و جایگزینی تکنولوژی های نوین با نمونه های مشابه 
قبلی شاهد دوره گذاری هستیم که طی آن بیشترین هزینه ها برای استقرار 
تکنولوژی جدید و در عین حال پشتیبانی از زیرساخت قبلی در سازمان ها 
مصروف می شود. به منظور کاهش حداکثری هزینه ها در دوره انتقال 
تکنولوژی نیاز است تا شاهد تالش هم گرا  از سوی کلیه فعاالن اکوسیستم 
مربوطه باشیم. در صدر ذی نفعان حوزه زیرساخت احراز هویت غیر حضوری، 
از اعتبار  نهادهای ناظر و تصمیم ساز در حوزه قوانین پشتیبانی کننده 
زیرساخت های احراز هویت غیر حضوری در سیستم های بانکی قرار دارند. در 
ادامه ایجاد کاربردهای متنوع مبتنی بر زیرساخت مزبور توسط مدیران شبکه 
بانکی نقشی اساسی در موفقیت پروژه ایفا می کند. مضافا ارائه سرویس های 
رقابتی و مطلوب توسط شرکت های ارائه دهندة  زیرساخت  احراز هویت 
غیر حضوری متضمن اعتماد جامعه بانکی بوده و در نهایت ضریب نفوذ 
محصوالت نهایی در طیف گسترده کاربران بانکی مد نظر خواهد بود. شرکت 
خدمات انفورماتیک تالش دارد با در کنار هم قرار دادن پازل های متعدد و 
ایجاد همگرایی در موارد پیش گفته در مسیر خدمت رسانی به نظام بانکی 

کشور گام بردارد.

با تحلیل 
فرآیندهای بانکی 
و سرویس های 
حال حاضر در 

شرکت خدمات 
انفورماتیک 

قادر خواهیم بود 
نسبت به طراحی 

سرویس های 
ترکیبی و گسترش 
کاربردهای این 
حوزه که تا پیش 
از این حلقه ای 
مفقوده ای در 
سیستم های 
بانکداری 

الکترونیک بوده، 
اقدام کنیم
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ناظر بر بخش  ماری فوق  با می بوده و Liveness Detectionو  Face Matchingمع ند منطبق  توا

در بخش  هااین تفاوت به ویژهی مختلف کارفرمایان شتتتبکه بانکی دارای تغییراتی باشتتتد. هانیازمندی

تصویر شماره 1
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  دکتر فرشاد خون جوش
رئیس هیئت مدیرة شرکت دانش بنیان رایا ابردراک پارس و عضو 

هیئت علمی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

امروزه گرایش به ارائة خدمات بر بستر اینترنت در حال افزایش 
است و با شروع پاندمی کرونا این گرایش با سرعت بیشتری در 
حال افزایش است. در پی این روند، تعداد کاربران در حال استفاده 
از این فضا و حجم تبادل و تولید محتوا در اینترنت روندی صعودی 
را طی می کند. در پی این رشد، صاحبان کسب و کار و کاربران آنها 
به ابزارها و راهکارهایی برای مدیریت منابع زیرساختی و توسعة 

نرم افزاری کسب و کار خود به طور کارا و امن نیاز دارند.
این میزان اطالعات با توجه به حجم و تنوع زیاد آنها و 
همچنین پراکندگی آنها در کنار مشکالت و مسائل امنیتی از 
قبیل حمالت DDOS امکان نگهداری و پردازش این حجم از 
اطالعات به صورت سنتی را ناممکن می کند. پیچیدگی در روند 
ایجاد چنین زیرساخت هایی و آموزش نیروهای موجود برای توسعة 
زیرساخت های مراکز داده باعث صرف هزینة مضاعف کسب و 
کارهای اینترنتی برای چنین فرآیندهایی می شود که مقرون به 
صرفه نیست. از طرف دیگر بسیاری از کسب و کارهای نوپا امکان 
ایجاد و نگهداری چنین زیرساخت هایی را در ابتدای کار نداشته و 
باعث مشکالت عدیده حتی ناکامی برای چنین کسب و کارهایی 
خواهد شد. در این راستا و به منظور پاسخ دادن به چنین معضالتی 
رایانش ابری با ارائة راهکارهای یکپارچه و توزیع شده و با قابلیت 

توسعه پذیری این امکان را به وجود می آورد که کسب و کارها با 
کمترین تغییرات در پیکره بندی موجود خود بتوانند چالش های 
بدون  خود  سرویس دهی  به  و  کرده  مدیریت  را  عنوان شده 
درگیرشدن با پیچیدگی های فنی و امنیتی و با پرداخت هزینه های 

کمی ادامه دهند. 
در مورد مشارکت شرکت خدمات انفورماتیک در شرکت دانش 
بنیان رایا  ابر دراک شایان ذکر است که با توجه به تمایل شرکت ابر 
دراک به توسعه و افزایش سبد محصوالت و همچنین گسترش 
زیرساخت فنی و ایجاد مرکز داده اختصاصی خود همواره درصدد 
مشارکت با شرکت های حوزه فناوری اطالعات بود و از طرفی 
شرکت خدمات انفورماتیک در راستای گسترش و به روز کردن 
زیرساخت سخت افزاری خود عالقه مند به استفاده از سرویس های 
رایانش ابری بود. در نتیجه جلسات متعدد فنی و تجاری از سال 
1399 در مورد موضوع مشارکت ابر دراک با شرکت خدمات 
انفورماتیک در راستای یک شراکت بردـ  برد برگزار شد و در نهایت 
پس از گذشت یک سال منجر به توافقات نهایی در راستای این 

مشارکت شد.
e دربارۀ ابردراک

شرکت دانش بنیان رایا اَبِر دراک پارس با نام تجاری اَبِر دراک 
در سال 96 به طور رسمی فعالیت خود را در زمینه ارائۀ راهکارهای 
یکپارچۀ پردازش ابری در شیراز آغاز کرد. تکنولوژی های این 
زیرساخت ابری، که تماماً حاصل طراحی و پیاده سازی اَبرِدراک 
است، بر بستر پاپ سایت های توزیع شدۀ انتقال محتوا در چندین 
مرکز دادۀ اصلی کشور و سراسر دنیا، برای کسب و کار های 
آنالین، زیرساختی پایدار و امن را ایجاد کرده است. این زیرساخت 
با هدف ایجاد راهکاری یکپارچه، تخصصی، توزیع شده و با 
قابلیت توسعه پذیری هوشمند طراحی و پیاده سازی شده است و 
برای وب سایت ها، اپلیکیشن ها، برنامه نویسان و دارندگان محتوا 
که از زیر ساخت ابر دراک استفاده می کنند این امکان را فراهم 
می آورد که با کمترین تغییرات ممکن و بدون هیچ نوع وابستگی در 
پیکره بندی موجود در هر شرایط فنی، تمامی ویژگی های مختص 
پایدار،  از جمله: توسعه پذیری، دسترسی  ابری  بستر پردازش 
کیفیت دسترسی، امنیت ابری و جلوگیری از حمالت توزیع شده، 
 VOD ابری و توزیع محتوای ویدویی DNS ،توزیع کننده بار ترافیک

و پخش زنده استفاده کنند.
e  مشتریان فعلی و بالقوه

مشتریان اصلی راهکارهای ابری سرویس های آنالین، تحت 
عنوان وب سایت های پربازدید یا اپلیکیشن های همراه هستند؛ 

مثاًل وب سایت هایی سایز متوسط و بزرگ مانند باسالم، دیوار و 
دیجی کاال که کابران با حجم باالی بازدید و درخواست دارند 
و   VOD نمایش راهکار های  آپارات،  مانند  یا وب سایت هایی 
تلویزیون های آنالین که حجم زیادی از داده را برای کاربران نهایی 
در نقاط مختلف ارسال می کنند و کیفیت و زمان پاسخگویی برای 
کسب و کار آنها اهمیت بسیاری دارد؛ همچنین سرویس های 
آنالین یا تحت وب مانند سازمان سنجش یا وب سایت های 
دانشگاهی یا دولتی که به صورت فصلی یا مقطعی حجم باالیی 
از بازدیدکنندگان را دارند جز مشتریان هدف ابر دراک به حساب 

می آیند.
به جز موارد فوق تمامی کسب و کار هایی که از منظر امنیتی 
در همه سطوح و آنالیز داده های کاربران خود برای بهبود تجربۀ 
کاربران خود نیازمند راهکاری مطمئن و مقرون به صرفه هستند 

جزو اهداف اصلی خدمات ابر دراک هستند.
e   محصوالت فعلی و نقشه راه آینده

محصوالت فعلی ابر دراک عبارت اند از:
شبکۀ توزیع محتوا )CDN:)CDN  یک سرویس توزیع 
 CDN و تحویل محتوا بر بستر فضای ابری است. سرور های
که به پاپ سایت )POP( با توزیع در مناطق مختلف جغرافیایی 
 ،)End-User( و کاربران )Origin( و قرارگیری بین سرور اصلی
وظیفۀ تحویل محتوا از نزدیک ترین سرور به کاربر نهایی را بر عهده 
می گیرند. در حال حاضر شبکه توزیع محتوا ابر دراک در 42 نقطه 
)POP( دنیا گسترده شده است تا بهترین تجربه تحویل محتوا برای 

کاربران را به وجود آورد.
پلتفرم استریم مدیا : ابر دراک برای تولیدکنندگان و 
توزیع کنندگان محتوای این امکان را فراهم کرده است که با قرار 
دادن محتوای ویدیویی خود را بر روی شبکه توزیع محتوای ابر 
دراک، قرار دهند و در سریع ترین زمان و کیفیت و فرمت دلخواه، 

منتشر کنند.
پلتفرم پخش زنده: انجام پخش زنده سریع و بدون نیاز 
به تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری پیچیده از طریق پلتفرم 

پخش زنده ابر دراک امکان پذیر است.
امنیت ابری و تحلیل داده: ابر دراک از طریق ارائه 
خدمات رمزنگاری در سرور های لبه دراک و راهکارهای امنیتی 
L3~7 امکان راه حل های امنیتی را در تمام الیه های شبکه به وجود 

می آورد. راه حل های آنالیز ترافیک و پردازش اطالعات دریافتی 
امکان تحلیل داده ها را در راستای ایجاد راه حل های امنیتی و 

تحلیل داده و بررسی رفتار کاربران را امکان پذیر می کند. 

حضور شرکت خدمات انفورماتیک در عرصه رایانش ابری از طریق مشارکت با شرکت دانش بنیان ابردراک

ـ برد  یک شراکت برد 
به نفع مشتری
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DNS ابری: در راستای دسترسی سریع تر و به روزرسانی سریع 

تغییرات این امکان در ابر دراک تأثیر به سزایی در پایداری 
سرویس های کاربران دارد.

امکانات  دارای  دراک  ابر  داده:  ذخیره سازی  راهکار 
ذخیره سازی در اشکال و فرمت های مختلف است.

در مورد نقشه راه آینده شرکت ابر دراک باید به برنامه های 
ارائه کامل و بالغ راه حل IaaS اشاره کرد و همچنین مشارکت با 
شرکت های بزرگ و خوش نام هاستینگ کشور در راستای ارائه 
محصوالت زیرساختی در سبد محصوالت مشترک یکی از 
اهداف نزدیک این شرکت است. از طرفی با توجه به مشارکت 
شرکت خدمات انفورماتیک )از طریق شرکت خدمات انفورماتیک 
فرادیس گستر کیش( با گسترش سبد کاالهای محصوالت ابری 

به طور جدی در حوزه خدمات ابری بانکی ورود خواهد کرد. 
e  نقش آفرینی فرادیس گستر کیش

جلسات متعدد فنی و تجاری از سال 1399 در مورد موضوع 
مشارکت ابر دراک با شرکت خدمات انفورماتیک برگزار شده 
است. با توجه به تمایل شرکت ابر دراک به توسعه و افزایش سبد 
محصوالت و همچنین گسترش زیرساخت فنی و ایجاد مرکز 
داده اختصاصی خود همواره درصدد مشارکت در با شرکت های 
حوزه فناوری اطالعات بود و از طرفی شرکت خدمات انفورماتیک 
در راستای گسترش و به روز کردن زیرساخت سخت افزاری خود 
عالقه مند به استفاده از رایانش ابری بود این گفت وگوها شکل 
گرفت که در نهایت پس از گذشت یک سال توافقات نهایی در 
راستای این مشارکت انجام شد. با این توافق عماًل شرکت رایا ابر 
دراک پارس عالوه بر پیشبرد نقشه راه خود در ایفای نقش خود 
در بازار رایانش ابری عمومی کشور به عنوان بازوی فنی شرکت 
خدمات انفورماتیک در گذار به سیستم های مبتنی بر رایانش ابری 

نقش به سزایی خواهد داشت. 
e   مزیت های رقابتی

به  می توان  دراک  ابر  شرکت  رقابتی  مزایای  از 
برد  نام  اختصاصی  کاماًل  فنی  راهکارهای  کارگیری 
فناوری های  از  کامل  مجموعه ای  ایجاد  موجب  که 
ابری شده است که این شرکت را در کنار  هوشمند 
راهکارهای اختصاصی رقیبان پر قدرت خارجی خود 
قرار می دهد. از طرفی به کارگیری هوش مصنوعی در 
زیرساخت رایانش ابری و شبکه توزیع محتوا در ارائۀ 
غیره  و  وب سایت ها  امنیت  تأمین  همچون  خدماتی 
باعث تصمیم گیری های لحظه ای هوشمند و دقیق تری 
می شود که در نهایت کیفیت مطلوب تری و در زمان 
کوتاه تر به کاربران هر نوع خدمت ابر دراک ارائه می کند. 
تأمین امنیت داده های مشتریان و نگهداری داده های 
امنیت  )با هدف مرتفع سازی  مهم کاربران در کشور 
داده های خاص در سطح ملی( یکی دیگر از مزایای 
از  استفادۀ  است.  دراک  ابر  سرویس های  از  استفاده 
تکنولوژی های ابری زیرساختی تحت مالکیت ابر دراک 
در مراکز دادۀ ابر دراک و مشتریان و تجربۀ مهاجرت در 
سطوح مختلف از راهکارهای سنتی به ابری در سطوح 
محتوا، مجازی سازی، میکروسرویس و پلتفرم از دیگر 

مزایای رقابتی شرکت دانش بنیان رایا ابر دراک است.

e  بازار استفاده از رایانش ابری در حوزه های
مالی و بانکی 

 در این مورد می توان از کم کردن هزینه های عملیاتی و 
امنیت داده ها و موضوعات رگوالتوری در کنار ارائه افزونگی و 
سیستم های پشتیبان با هزینه های کمتر از روش های سنتی نام 
برد. از طرفی چابکی در ارائه سرویس ها و قابلیت ارائه سرویس ها 
بدون نگرانی نسبت به توسعه پذیری سخت افزار با توجه به توانایی 
در مدیریت کالن داده ها و تمرکز بر روی کسب و کار های مالی 
تا موضوعات مربوط به فناوری اطالعات به همراه افزایش کارآیی 
باالتر در حوزه های مالی و بانکی نام برد. از موارد دیگر می توان به 
کاهش هزینه های نگهداری سخت افزاری و نرم افزاری نام برد. 
در کنار این مزایا این مهاجرت مشکالت خاص خود را دارد که 
می توان از کمبود نیروی متخصص و کمبود اطالعات در مورد 
اجرا و نگهداری سیستم های ابری و عدم وجود قوانین مرکزی در 
این حوزه در کنار معضالت مهاجرت نرم افزارهای یکپارچه موجود 
به نسخه های میکروسرویس منطبق بر زیرساخت ابری نام برد. از 
طرفی مشکل امنیت و مدیریت داده ها در کنار استفاده از کالدهای 
عمومی از چالش های مهاجرت سیستم های مالی و بانکی به 

رایانش ابری است.                       
e  مهاجرت به بانکداری مبتنی بر رایانش ابری

شرکت ابر دراک با بهره جویی از دانش روز و فعالیت در لبة 
تکنولوژی و با هدف گذاری تربیت نیروهای متخصص، فناور، با 

مطالعه، طراحی و توسعة محصوالت خود، در دنیای دیجیتال فعلی 
و پیشرو به توسعة کمی و کیفی صنعت می پردازد و در این راستا 
مشارکت استراتژیک در حوزه رایانش ابری و استفاده از توانایی های 
این شرکت دانش بنیان به عنوان بازوی فنی گذار به بانکداری 
مبتنی بر کالد و تجربه شرکت دانش بنیان ابر دراک در حوزه های 
زیرساختی و دانش الزم در مهاجرت نرم افزارهای مبتنی بر کالد 
تسهیل گر ورود شرکت خدمات به حوزه بانکداری مبتنی بر کالد 

خواهد بود. 
e جمع بندی

 این مشارکت استراتژیک باعث گسترش و افزایش سبد 
محصوالت شرکت ابر دراک در حوزه های B2B و B2C شده 
و امکان تبدیل شدن به یکی از اصلی ترین بازیگران حوزه 
رایانش ابری در بازار داخلی و منطقه ای را تسهیل می کند. از 
طرفی فناوری هوشمند ابری در زیر ساخت ابردراک )تحلیل 
داده و هوش مصنوعی( در تحول دیجیتال شرکت خدمات 
همچنین  کند؛  ایفا  سزایی  به  نقش  می تواند  انفورماتیک 
انفورماتیک  بانکی مانند شرکت خدمات  خدمات دهنده های 
با دسترسی به طیف وسیعی از کاربران که از سواد دیجیتالی 
که  می دهد  را  امکان  این  هستند  برخوردار  رشدی  به  رو 
اهداف بازار بالقوة توسعة محصوالت خود را تصاحب کرده و 
 در بازار رقابت داخلی و منطقه ای دارای مزیت رقابتی در حوز

SDP (Service Delivery  Platform) باشد.

2 
 

 
و  و همچنی  پراکندگی آنها در کنار مشتتتکالت اطالعات با توجه به حجم و تنوم زیاد آنها میزانای  

 را به صورت سنتی ای  حجم از اطالعاتامکان نگهداری و پردازش  DDOS حمالت امنیتی از قبیل لئمسا

 ةتوستتتعبرای یی و آموزش نیروهای موجود هازیرستتتاختپیچیدگی در روند ایجاد چنی   کند.ناممک  می

 دهاییمضتتاعک کستتب و کارهای اینترنتی برای چنی  فرآین ةی مراکز داده باعث صتتره هزینهازیرستتاخت

صرفه می ستشود که مقرون به  سب و کارهای نوپانی سیاری از ک امکان ایجاد و نگهداری  . از طره دیگر ب

ساخت شتههاچنی  زیر شکالت عدیده  یی را در ابتدای کار ندا سب و حتی ناکامی و باعث م برای چنی  ک

 ائةرایانش ابری با ارکارهایی خواهد شتتتد. در ای  راستتتتا و به منسور پاستتت  دادن به چنی  معضتتتالتی 

ورد که کسب و کارها آوجود میه ای  امکان را ب پذیریشده و با قابلیت توسعهراهکارهای یکپارچه و توزیع

ندی موجودبا کمتری  تغییرات در پیکره ند  خود ب به های عنوانچالشبتوان یت کرده و  مدیر شتتتده را 

ادامه  های کمیو با پرداخت هزینه و امنیتیهای فنی دهی خود بدون درگیر شتتدن با پیچیدگیستترویس

 دهند. 
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  محسن  قدیری نژادیان
           مدیر محصول زیرساخت نماد و هامون

دنیای امروز با سرعت فزاینده ای به سمت خدمات 
سیار، برخط، غیر حضوری و مهم تر از همه امن در حال 
حرکت است و بر اساس واقعیت فعلی، عینی و حاکم بر 
جهان، کاربران در هر حوزه  و کاربردی خواهان دسترسی 
سریع و بی واسطه به سرویس ها و خدمات هستند و تمایل 
دارند خدمات را در هر زمان و هر مکان با سهولت دریافت 
کنند. زیرساخت نماد )نظام مدیریت امنیت داده ها( و 
سامانه امضاء همراه )هامون( پاسخی به دغدغة مزبور 
است که پتانسیل بازنگری مهندسی گونه در فرآیند های 
در  مزبور  زیرساخت  از  بهره گیری  داراست.  را  بانکی 
سامانه ها و سرویس های بانکی، افراد را از محدودیت 
حضور در یک زمان و مکان خاص رهایی داده و شرایطی 
را فراهم می آورد تا کاربر شبکه بانکی در هر زمان و مکان، 
اسناد و تراکنش های بانکی خود را در بستری امن امضاء و 
تبادل کرده و امور بانکی خود از قبیل افتتاح حساب برخط، 
دریافت تسهیالت، توشیح قرارداد های همکاری با بانک و 

غیره را به انجام رساند.
 در مورد سامانة هامون )هویت الکترونیک موبایلی 
امن( که وظیفه فراهم سازی قابلیت انجام عملیات امضای 
دیجیتال از تلفن همراه کاربران را بر عهده دارد؛ ذکر این 
نکته خالی از لطف نیست که سهولت استفاده از سامانه 

مزبور برای استفاده کاربران شبکه بانکی محرز بوده و 
در کنار ارتقاء چشمگیر سطوح امنیتی تراکنش ها، هزینه 
امور بانکی چه از منظر بانک و چه کاربران به شکل قابل 

توجهی کاهش خواهد یافت.  
e  آغاز و ادامه راه

حدوداً یک دهه از زمان مطالعات و فازهای اجرایی 
پروژه نماد در نظام بانکی کشور می گذرد. با توجه به ماهیت 
امنیتی سامانه و پیش نیازهای الزم در زیرساخت مزبور، 
بهره برداری عملیاتی از زیرساخت نماد و متعاقباً امضاء 
دیجیتال، در فرایندی نسبتاً زمان بر و با حساسیت ها و با در 
نظر گرفتن مالحظات قابل توجهی در حوزه  استانداردهای 
در حال حاضر  و  گرفته شد  پی  زیرساختی  و  امنیتی 
زیرساخت نماد و سامانه امضاء همراه به بلوغ ارزنده ای 
رسیده است. این زیرساخت در حال حاضر قادر است به 
یکی از کلیدی ترین پیش فرض های تحول دیجیتال و 
بانکداری بدون شعبه که همانا حذف اسناد کاغذی و تبادل 

امن داده ها و اسناد الکترونیکی است پاسخ دهد. 
بیش از 3 سال است که زیرساخت نماد در شبکه بانکی 
کشور در سامانه های متعدد حاکمیتی مورد بهره برداری 
قرار گرفته است. در حال حاضر نیز سامانه هامون برگرفته 
از زیرساخت نماد عملیاتی و قابل بهره برداری در نظام 
بانکی است. طی یک سال اخیر تعامالت گسترده ای با 
شبکه بانکی صورت پذیرفته و در حال اتصال کارکردها و 

خدمات مختلف بانکی به زیرساخت نماد و هامون هستیم.
در این میان درهم تنیدگی برخی سامانه های حساس 
و حاکمیتی بانکی به زیرساخت امضاء دیجیتال از جمله 
چکاد باعث سرعت بخشی در فرایند ایجاد ساز و کارهای 

 الزم در بانک ها و مؤسسات مالی شده است.
یکی از فرایندهای تکمیلی که اخیراً به هامون اضافه 
شده، قابلیت احراز هویت غیر حضوری است که پیش 
شرط صدور گواهی الکترونیکی است و تا پیش از این 

نیازمند حضور کاربر در دفاتر پیشخوان نماد (RA) بود. 
گفتنی است در این زیرساخت  عالوه بر بهره برداری 
از Face Matching و Liveness Detection، از احراز هویت 
چند عامله بر اساس پارمترهای مستقل و انجام استعالمات 
متعدد از پایگاه های داده معتبر و مورد تأیید در نظام بانکی 

کشور نیز استفاده می شود. 
e معماری سامانه

معماری کلی سامانۀ امضاء همراه )هامون( در شکل 
زیر آورده شده است:

استاندارد از   Rest رابط  مبنای  بر  همراه   امضاء 
  ETSI 102 204 پشتیبانی می کند و فرآیند امضاء به صورت

OOB(Out of Band) در نظر گرفته شده است. معماری مایکرو 

سرویس، دریافت گواهی از CA های مختلف، قابلیت های  
Multi Certificate،Multi Device و ... در این سامانه دیده شده 

و پیاده سازی های الزم نیز صورت پذیرفته است. در سامانه 

نگاهی به هامون یا »هویت الکترونیک موبایلی نوین«

دروازه  دیجیتال
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امضاء همراه تولید و مدیریت کلید کاربر نهایی بر روی دستگاه 
همراه کاربر به شیوه های امن درنظر گرفته شده است. امکان 
احراز هویت غیر حضوری نیز به عنوان یکی از قابلیت های با 
ارزش افزوده باال در برنامه امضاء همراه )هامون( دیده شده 
است. از دیگر قابلیت های امضای همراه )هامون( می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
 کارتابل درخواست های امضا ی درحال انتظار

 مشاهده سوابق امضا ء کاربر در برنامه
 اعتبارسنجی برخط گواهی و امضا ء کاربر از طریق 

CA سرویس های اعتبارسنجی
iOS و Android ارائة برنامه مجزا بر روی پلتفرم های  

  مدیریت کلیه امضاهای کاربر از داخل یک برنامه واحد 
CMS signing پشتیبانی از 

e مغزافزار
سرمایۀ انسانی به عنوان رکن اصلی در هر پروژه قابل 
مالحظه است و مدیریت این حوزه برای نیل به اهداف 
پروژه از مسئولیت های خطیر و حساس در حوزه کسب و 
کار و مدیریت پروژه است. در پروژه امضاء همراه )هامون( 
نیز سرمایه انسانی در قالب عناوین شغلی مدیر محصول، 
برنامه نویس،  سیستم،  طراح  امنیت،  مدیر  مدیرفنی، 
کارشناس تست و ارزیابی، مشاور و ... در بخش های 

مختلف پروژه، حضور فعال داشته است.
تیم حاضر متشکل از مدیران و کارشناسان متخصص و 
خبره بوده و اهتمام داشته تا کاربرد امضای همراه )هامون( 
در شبکه بانکی با سطوح امنیتی و کارکردی مناسب در 

سامانه ها و سیستم های بانکی توسعه یابد.
در  موجود  فنی  و  امنیتی  مالحظات  به  توجه  با 
زیرساخت نماد و امضاء همراه، به کارگیری سامانه ها و 
زیرساخت های جانبی و در نهایت نقش های متنوع نظیر 
CA، RA، RO  و ... قاعدتاً ملزومات سرمایه ای متعددی 

در حوزه های سخت افزار، نرم افزار و الیسنس در فرایند 
ایجاد زیرساخت نماد و سامانه هامون مصروف شده است. 

گفتنی است؛ به رغم صرف منابع قابل توجه در پیاده سازی 
این پروژه، اتصال شبکه بانکی به نماد و هامون با توجه 
به ماهیت سرویس دهی، هیچ گونه هزینه ای را در الیه 
زیرساخت ارتباطی و تجهیزات به شبکه بانکی تحمیل 
نخواهد کرد. تنها اقدام در سمت بانک ها و مؤسسات مالی 
سامانه های  در  وب سرویس ها  فراخوانی  و  پیاده سازی 

کاندید است.
e   نگاهی به ذی نفعان

همان طور که پیش تر اشاره شد ذی نفعان و نقش های 
متعددی همچون RootCA، CA، RA و ... در اکوسیستم نماد 
و سامانه امضاء همراه )هامون( وجود دارند. بانک ها به عنوان 
بهره برداران اصلی می توانند بر طبق مفاد و خط مشی های 
کالن نماد که در اسناد باالدستی CP-CPS تبیین شده هر 
یک از نقش های CA، RA یا RO را به صورت مجزا یا توأمان 
ایفا کنند که البته پذیرش هر یک از نقش ها مستلزم تأمین 
مالحظات و پیش نیازهای مخصوص به خود است. در این 
حوزه عالوه بر نقش منحصر به فرد بانک مرکزی ج.ا.ا در 
رأس هرم اکوسیستم، بانک ها به عنوان ایجادکننده کاربرد 
یا AP می توانند نقشی تعیین کننده داشته باشند. در نهایت 
و گواهی های صادره  زیرساخت  این  نهایی  بهره برداران 
می توانند اشخاص حقیقی، حقوقی، نمایندگان بانک ها و ... 

باشند. 
در حال حاضر و با تجربه حاصل شده در پروژه امضاء همراه 
)هامون(، بانک هایی که پیشبرد امور اتصال آنها به زیرساخت 
مزبور در دستور کار قرار گرفته است؛ بیشتر به استفاده از یک 
پکیج جامع که هم بحث احراز هویت غیر حضوری و هم بحث 

مدیریت کلید ها را شامل می شود؛ تمایل دارند. 
e     ترسیم مسیر آینده

مسیر آیندة هامون بدین نحو ترسیم شده که هر شهروند 
ایرانی )کاربر( در شبکه بانکی صرفاً یک گواهی و امضاء 
دیجیتال در اختیار خواهد داشت که با استفاده از این گواهی 
می تواند کلیه امور بانکی خود را در کلیه حساب های بانکی 

به نحوی که وابسته به زمان و مکان خاص نباشد؛ انجام 
دهد. این رویکرد به طور اخص می تواند در بخش هایی نظیر 
افتتاح حساب یا پرداخت تسهیالت بانکی به کاربران و عقد 
قراردادهایی در این مورد )فی مابین بانک و کاربر بانکی( که 
در روال فعلی با امضاء خیس و با حضور فیزیکی کاربر در 
شعبه صورت می پذیرد، باعث ایجاد تغییری ماهوی در بهبود 

فرآیندها و کاهش هزینه ها شود.
این زیرساخت می تواند در قاطبه سامانه های بانکی و 
سبد محصوالت شرکت خدمات انفورماتیک و بانک ها و 
مؤسسات مورد بهره برداری قرار گیرد. چرا که گواهی نماد 
می تواند در بسیاری از کاربردها از الگین به سامانه ، تراکنش 
انتقال وجه، افتتاح حساب غیر حضوری تا تبادل و امضاء 

اسناد حساس بانکی به کار رود.
در واقع بارزترین نقطه قوت گواهی های الکترونیکی 
از  است.  آن  کاربردهای  گستره  دیجیتال  امضاء  و  نماد 
دیگر نقاط قوت سامانه هامون نیز می توان به ایجاد امکان 
انکارناپذیری، امن سازی تراکنش و داده های مربوطه، تنوع 
پروفایل های امضا بر اساس الگوریتم های رمزنگاری و ... 

اشاره کرد.
e   جمع بندی

در پیاده سازی و پیشبرد پروژه نماد و امضاء همراه )هامون( 
آنچه حایز اهمیت است، بازتعریف و تغییر نگرش در نحوة 
ارائه خدمت، کارکرد سیستم ها و سامانه ها و در نهایت قوانین 
باالدستی در نظام بانکی و نهادهای تصمیم گیر در حوزه 
امضاء دیجیتال و اعتبار آن است. هر چه این پارادایم شیفت 
و متناسب با آن پیاده سازی ها و گسترش کاربردها در بدنه 
بانک ها شکل اجرایی تری به خود بگیرند، پروژه امضاء همراه 
)هامون( در شبکه بانکی به جایگاه ارزنده خود دست خواهد 
یافت. در واقع ایجاد باور به لزوم استقرار ساز و کارهای امضاء 
دیجیتال در سبد محصوالت بانکی، کلید موفقیت و انتفاع 
بانک، کاربر و سایر ذی نفعان اکوسیستم بانکداری دیجیتال 

خواهد بود.
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فضاهای هوشمند، رمزگذاری همومورفیک، هوش  مصنوعی 
مولد، فناوری  های گراف و متاورس کل بازارها را تغییر داده و 
متحول خواهند کرد. اگر یک ساختمان بتواند بگوید چه زمانی 
یک فیلتر در سیستم تهویه موجب عملکرد ناکارآمد سیستم شده 
و نیاز به تعویض دارد، مفید نخواهد بود؟ اگر سردی یا گرمی 
هوا را بر اساس مصرف تنظیم می کرد چطور؟ آیا سیستم فعلی 
فعاالنه کیفیت هوای داخل ساختمان را ردیابی می  كند یا این 
اطمینان را می دهد که افراد از توصیه  های کووید19 پیروی 
می کنند یا خیر؟   فضاهای هوشمند قادر به انجام همه این 

فناوری های در حال ظهور و روندهای تاثیرگذار در سال 2022

این پنج فناوری تاثیرگذار
وظایف هستند و رهبران محصول باید در نظر داشته باشند که 
چگونه بر فرصت های تجاری آینده در کنار سرمایه گذاری های 
بالقوه تاثیرگذار خواهند بود. 23 روند و فناوری نوظهور با بیشترین 

پتانسیل برای ایجاد تغییر و تحول در بازارها آورده شده است.
این روندها حول چهار موضوع کلیدی متمرکز هستند:

1. دنیای هوشمند: نحوه تعامل افراد با دنیای اطراف خود را تغییر 
می دهد.

2. انقالب بهره  وری: مبتنی بر فناوری  های بنیادی هوش 
مصنوعی و گسترش توانایی محاسباتی است.

3. امنیت فراگیر و شفاف: بر اهمیت حفاظت از دنیای دیجیتالی 
در حال رشد تاکید می کند.

4. توانمندسازهای حیاتی: به عنوان یک نیروی افزایشی عمل 
می کنند تا فناوری  ها و روندهای نوظهور را در کنار هم قرار دهد 
و شیوه  های تجاری، فرآیندها، روش  ها، مدل ها و/یا عملکردها 
در بازارهایی که در آن کاربرد دارند را تغییر شکل داده و مزایا را 

افزایش دهد.
نکته: حلقه ها محدوده را نشان می  دهند و تعداد سال هایی که 
طول می کشد تا این فناوری یا روند از اولین پذیرنده به اکثریت 
پذیرنده اولیه برسد را تخمین می زنند. اندازه و رنگ فناوری 
نوظهور نشان دهنده تاثیرگذاری فناوری است. به عبارت دیگر، 
تاثیر فناوری یا روند روی محصوالت و بازارهای موجود چقدر 

قابل توجه خواهد بود.
بیشتر فناوری ها و روندهای نوظهور امسال سه تا هشت 
سال تا رسیدن به اکثریت استفاده کننده فاصله دارند. این نشان 
می دهد که نوآوری قابل توجهی در سال های آینده اتفاق خواهد 
افتاد. در ادامه پنج موردی که به نظر جالب تر می رسند مورد 

بررسی قرار خواهند گرفت.
e فضاهای هوشمند

زمان عرضه به بازار: 3-6 سال
تاثیرگذاری:  زیاد

موضوع:  دنیای هوشمند
فضای هوشمند یک محیط فیزیکی یا دیجیتالی است که در 
آن انسان  ها و سیستم  های مجهز به فناوری در اکوسیستم هایی 
به طور فزاینده باز، متصل، هماهنگ و هوشمند با هم تعامل 
دارند. از فضاهای هوشمند می توان با نام های مختلفی از جمله 
»شهرهای هوشمند«، »فضاهای کاری دیجیتال«، »مکان 
 های هوشمند« و »هوش محیطی« اسم برد. کاربردهای رایج 
شامل تعمیر و نگهداری پیشگیرانه به جهت زیرساخت های 
ساختمان و عوارض و صورتحساب خودکار است. فضاهای 
هوشمند نحوه تعامل افراد با یکدیگر را تغییر می دهند و بر 
سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری در فضاهای مختلف )مانند 
ساختمان ها، کارخانه ها و مکان ها( تاثیر می گذارند. همه گیری 
کووید19 پذیرش فضاهای هوشمند در بازار را تسریع کرد، 
زیرا ایمنی کارگران و قابلیت های فاصله گذاری اجتماعی به 
آنجایی که سازمان ها  از  تبدیل شدند.  واقعی  استانداردهای 
توانایی فضاهای هوشمند را برای ترکیب سیستم های قدیمی 
در کنار فناوری  های جدید مانند اینترنت اشیا می  پذیرند، شاهد 
بروز فرصت  های فزاینده  ای برای به کارگیری راهکارهای 
مرتبط، هماهنگ و هوشمندتر در محیط های هدف خواهیم بود. 
فضاهای هوشمند تاثیرگذاری بسیار باالیی دارند زیرا هرجا که 
افراد و ترافیک موبایل نیاز به نظارت و مدیریت داشته باشند، 

جذابیت گسترده و فراصنعتی را ارائه می دهند.  

  علیرضا میرزایی برزی
رئیس گروه بازاریابی و مهندسی فروش
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e هوش مصنوعی مولد
زمان عرضه به بازار: 6-8 سال

تاثیرگذاری:  زیاد
موضوع: انقالب بهره وری

هوش مصنوعی مولد به تکنیک های هوش مصنوعی اشاره 
دارد که نمایشی از مصنوعات را از داده ها می  آموزد و از آن 
برای تولید مصنوعات کامال جدید و کامال نو استفاده می  كند 
که شباهت به داده های اصلی را حفظ می  کند. زمینه هوش 
مصنوعی مولد هم در اکتشافات علمی و هم تجاری سازی 
فناوری به سرعت پیشرفت خواهد کرد. در حالی که این امر 
در حال حاضر تا جای ممکن آینده نگرانه است، ما در حال 
حاضر شاهد موفقیت هایی در طیف گسترده ای از برنامه ها، 
از ایجاد مواد جدید تا حفظ حریم خصوصی داده ها هستیم. با 
این حال، نگرانی های ایمنی و استفاده منفی از هوش مصنوعی 
مولد، مانند دیپ فیک، ممکن است پذیرش را در برخی صنایع 
آهسته کند. تاثیر هوش مصنوعی مولد زیاد است، زیرا اکتشاف 
روش های هوش مصنوعی مولد در حال رشد است و خود را 
در طیف گسترده ای از صنایع، از جمله علوم زیستی، مراقبت 
 های بهداشتی، تولید، علم مواد، رسانه، سرگرمی، خودروسازی، 

هوافضا، دفاع و انرژی نشان می  دهد.
e رمزگذاری هممورفیک

زمان عرضه به بازار: 3-6 سال
تاثیرگذاری:  زیاد

موضوع: امنیت فراگیر و شفاف
رمزگذاری همومورفیک یک روش رمزنگاری است که یک 
نتیجه رمزگذاری شده را به صاحب داده برمی گرداند. اساسا این 
فناوری به اشخاص ثالث امکان می دهد تا داده های رمزگذاری 
شده را پردازش کنند در حالی که هیچ اطالعاتی در مورد داده ها 
یا نتایج ندارند. عوامل متعددی از پذیرش کوتاه مدت این فناوری 
جلوگیری می کند، از جمله مسائل مربوط به عملکرد، عدم 
استانداردسازی و پیچیدگی. پیشگامان رمزگذاری همومورفیک 
می  دانند که آینده این فناوری به نقش فزاینده سرمایه گذاری های 
نوآورانه باز گره خورده است، که در تضاد با رازداری و ذهنیت 
بسته آزمایشگاه  های تحقیقاتی سنتی شرکت  ها است. اعتقاد بر 
این است که رمزگذاری همومورفیک یک فناوری اصلی برای 
بسیاری از پیشنهادات SaaS آینده خواهد بود تا از حفاظت و حریم 
خصوصی داده ها میان ارائه دهندگان پردازش داده و تجزیه و 
تحلیل شخص ثالث اطمینان حاصل شود. مورد استفاده غالب از 
بین بردن نیاز فعلی به تبادل و ذخیره داده ها بین شرکای تجاری، 
شرکت های تجزیه و تحلیل شخص ثالث یا سایر راهکار های 

توسعه یافته تجزیه و تحلیل داده است.
e فناوری های گراف

زمان عرضه به بازار: 3-6 سال
تاثیرگذاری:  زیاد

موضوع:  توانمندسازهای حیاتی
فناوری های گراف به تکنیک های مدیریت داده های نمودار 
و تجزیه و تحلیل اشاره دارد. این گروه از فناوری ها کاوش روابط 
بین نهادهایی مانند سازمان ها، افراد یا معامالت را امکان پذیر 
می کند. تجزیه و تحلیل داده های میان نهادها می  تواند به حجم 
زیادی از داده ها، ذخیره  سازی و تجزیه و تحلیل ناهمگن نیاز 
داشته باشد که هیچ کدام به خوبی برای پایگاه  های داده رابطه ای 
مناسب نیستند. تجزیه و تحلیل گراف شامل مدل هایی است که 
»ارتباط« را در نقاط داده تعیین می کند. اساسا فناوری  های گراف 
»ارتباط«/رابطه بین مجموعه داده  های متنوع را تعیین می کنند. 
تحلیل رسانه  های اجتماعی را در نظر بگیرید: این فناوری ها 
می توانند با ارزیابی زمانی که مسیرهای مختلف رفتاری را از 
طریق اعضای غیرمنتظره جامعه گسترش می دهند، شناسایی 
اجتماعی  رسانه های  شبکه های  در  را  جوامع  و  تاثیرگذاران 
افزایش دهند. گستره وسیع کاربردهای بالقوه برای فناوری  های 
گراف به این معنی است که سه تا شش سال طول می کشد تا به 
تصویب اکثریت اولیه برسد. بخش قابل توجهی از این فناوری 
 ها به عنوان اجزای یکپارچه پلتفرم های داده موجود فروخته 
می شوند، که در داخل توسعه یافته یا از طریق قراردادهای فروش 
مجدد از فروشندگان متخصص یکپارچه سازی شده  اند. پایگاه 
داده های گراف به دلیل زبان ها و قابلیت های پردازش گراف، 
دستکاری  ذخیره،  برای  محاسباتی،  قدرت  و  مقیاس پذیری 
و تجزیه و تحلیل دیدگاه های متنوع در مدل گراف ایده آل 

هستند.
e  متاورس: بیش از هشت سال طول می کشد

اما آگاهی شایسته ای را به دست می دهد
یکی دیگر از روندهای قابل توجه، متاورس است. اگرچه 
این روند خارج از چارچوب زمانی هشت ساله است که معموال 
آنچه را که در این تحقیق گنجانده شده است دیکته می کند، 
توانایی محاسبات را با مرتبه ای فراتر از آنچه امروز در دسترس 
است گسترش می دهد و اساسا نحوه تعامل افراد و سازمان 
ها با یکدیگر و جهان را تغییر می دهد. . متاورس یک محیط 
دیجیتالی پایدار و همه جانبه از شبکه های مستقل و در عین حال 
به هم پیوسته است که از پروتکل های هنوز تعیین نشده برای 
ارتباطات استفاده می کند. محتوای دیجیتالی پایدار، غیرمتمرکز، 
مشارکتی و قابل تعامل را که با محتوای آنی، فضایی و نمایه 
 شده دنیای فیزیکی تالقی می کند، امکان پذیر می سازد. متاورس 
مرحله تکاملی بعدی اینترنت است، اما هنوز در مراحل اولیه 
توسعه خود است. انتظار می رود که گذار به سوی متاورس به 
اندازه انتقال از آنالوگ به دیجیتال مهم باشد. در حالی که مزایا 
و فرصت های متاورس فورا در دسترس نیستند اما راهکارهای 
متاورس اضطراری موارد استفاده بالقوه را نشان می  دهند. اگرچه 
تجربیات متاورس به طور کامل جایگزین تعامالت دیجیتال 
فعلی )از طریق اپ  ها، وبسایت  ها و غیره( نمی شوند، اما احتماال 
جایگزین بسیاری از آنها می شود و در عین حال انواع جدیدی از 
تعامالت و مدل  های تجاری را به منظور بهینه  سازی این موارد 

استفاده جدید پیش رو قرار می دهد.

روند تاثیرگذاری در سال 2022

جهان هوشمند

ری
رو

های ض
سازی 

توانمندی 

امنیت فراگیر و شفاف
تولید

قالب 
ان

بازه زمانی تاثیرگذاری
6 تا 8 سال
3 تا 6 سال

1 تا 3 سال
اکنون )صفر تا یک سال(

کم
متوسط

زیاد
خیلی زیاد

فضاهای هوشمند

رابط کاربری چندوجهی

پلتفرم اینترنت اشیا
دستیارهای مجازی پیشرفته

دوقلوی دیجیتالی

یادگیری خود نظارتی

هوش مصنوعی مولد

مهندسی سیستم 
هوش مصنوعی

داده های مصنوعی

هوش مصنوعی لبه
احراز هویت بدون 

رمز عبور

 پلتفرم های 
اپ کد پایین

محاسبات لبه 
مقیاس باال

اخالق دیجیتال

رمزگذاری 
هممورفیک

کاربردهای هوش 
مصنوعی مولد

فناوری های گراف

توسعه محصول 
اکوسیستم 

مشترک

فضای ابری 
واقعیت افزوده
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