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ِهمذه 
 ُّااًگیض 

اّذاف 

پیـیٌِ تحمیك 
 تفؼیش اتش دس حَصُ تاًىذاسی اتشی ،e-banking 

خذهات تاًىی هٌاػة اتش، اهٌیت اتش تاًىی 

ٍضقیت فقلی 
 ّاهحذٍدیت ّا ٍ ًگشاًی 

 تحمیكسٍؽ 
 وـَستاًىی جاهـ یا اتش (افتثاسی اًتخاب ًَؿ اتش هٌاػة تشای هَضَؿ پشداخت ّای e-Banking 

Atmosphere ( 

 ّای هٌاػة اتشپشداخت 

 ؿشوت وٌٌذگاى دس اًجام هحاػثات اتشی پشداخت افتثاسی(Cloud Processing Contributors  ) 
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سٍؽ تحمیك 
Embedded Digital Account & Subscription 
 آىٍ هـتشویي اجضاء استثاعات  -اػتمشاس اتش پشداخت افتثاسی هقواسی 
 ػیؼتن فشایٌذّای اكلی 

 یهتشسػیCase Study  ًًَِو 
 ػیؼتنٍیظگی ّای خاف 
 هقواسی ػیؼتن ٍ تىٌَلَطی ّای هَسد اػتفادُ دس اتش پشداخت افتثاسی 
ٍیظگی ّای اهٌیتی ػیؼتن 

 ّاتحلیل ُ  داد
ّا ٍ ًتایج ِ  یافت

ًتیجِ گیشی ًْایی 
هضایا 
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 فشایٌذّای پشداخت الىتشًٍیه تقٌَاى یىی اص اكلی تشیي فولیات تاًىذاسی

 الىتشًٍیه ػْن لاتل تَجْی اص تاًىذاسی الىتشًٍیىی سا تِ خَد اختلاف دادُ اػت

  ػیؼتوْای فقلی پشداخت تِ سٍؿْای تاًىذاسی واهالً هتوشوض فول ًوَدُ ٍ كشفاً دس

 تَلیذ ٍ تَػقِ یافتِ اًذ Core bankingلالة ػیؼتوْای 

 ُساّىاسّای سایاًؾ اتشی ایوي ٍ تجاست هَتایلی تقٌَاى ًیاص ٍ گضیٌِ تشجیحی اهشٍص

 Enterpriseتؼیاسی اص هـتشیاى حمیمی ٍ حمَلی ّوگی دس تقذ 
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Payment Core Banking: 
جْاى ٍ ایشاى دس تاًىی خذهات دٌّذگاى اسائِ هتقذد اًَاؿ ٍجَد 

دٌّذگاى اسائِ تیي هتوشوض تاًىذاسی تقاسیف ًاػاصگاسی ایجاد ػثة خاف دٌّذُ اسائِ یه تا گاّاً تاًه یه استثاط(core 
banking)   

ًْایی هـتشی تِ ػشٍیغ اسائِ دس خؼاسات ٍ تاخیشات یا ٍ هتٌَؿ خذهات ًاتؼاهاًی 

تؼْیالتی خشیذ واست ، افتثاسی ّای واست هاًٌذ خذهاتی پشداخت فولیات اسائِ تشای تؼیاس (... ٍ صهاى ،ًیشٍ تَلیذ،) ّضیٌِ كشف ،  
   ّذیِ، واست

   ... ٍ داس هَفذ چه ٍكَالت ایٌتشًتی، ؿاسطّای لثَم، لؼغْا، ای، دٍسُ پشداخت هاًٌذ اًَاؿ ٍ ؿاسط واست

Cross Core Banking Payment: 
تاخیش تذٍى ٍ توَلـ) ٍلت اػشؿ دس هالی سٍصاًِ فولیاتْای ٍ تاًىی دسخَاػتْای اًجام تاًه، خذهات تِ هـتشیاى ػشیـ دػتشػی ٍ  

   (خؼاست

ِ(گشفتي ػشٍیغ لحاػ تِ) هـتشی حؼاب تَدى ؿٌاٍس ٍالـ دس ٍ خاف تاًه یه تِ هـتشی (ّای)حؼاب ًثَدى ٍاتؼت   

خاف دٌّذُ اسائِ حتی یا ٍ خاف تاًه یه تِ هـتشیاى خذهات ٍ حؼاب ٍاتؼتگی سفتي تیي اص 

تاًىی تیي استثاعات ػاصی پیادُ پیچیذگیْای واّؾ 

ِاهٌیت حفؼ تا ًیض هـتشی دسخَاػت هَسد ػشٍیؼْای اًجام صهاى دس جَیی كشف   

اهىاى حذ تا ًیض هالی هغایشتْای ٍ خؼاسات واّؾ 

ّا ػشٍیغ ویفیت چـوگیش افضایؾ ٍ تاًىی خذهات ػیؼتوْای ًگْذاسی ٍ تَلیذ ّضیٌِ واّؾ 

 اّذاف
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 غیش هتوشوض پشداخت افتثاسی تا توام هضایای تاًىذاسی هتوشوض تاًىذاسی 

 خذهاتّضیٌِ واّؾ 

  افضایؾ دػتشع پزیشی توشاتة تاالتش(High Availability) 

 ّا جْت تشآٍسدى پشداخت ػیؼتن ّای تیي تاًىی دس هـىالت ًاؿی اص سفـCross Core Banking   

 تاًىیواّؾ ٍجَد ؿقثِ ّای فیضیىی تاًىْا ٍ ػَق تؼَی ؿقثِ ّای هجاصی تشسٍی اتش 

 حزف اًَاؿ واست ّای افتثاسی فیضیىی ٍ جایگضیٌی تا تگی َّؿوٌذ دسSmart Device 

افضایؾ سضایتوٌذی هـتشیاى 
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 اتش دس حَصُ تفؼیشe-banking (تاًىذاسی اتشی:) 

 پایِ  تش وِ  Cloudتَجِ تِ هذل تٌیادی هقواسیْای تا 

 تاؿذ،هی ( سایج)الیِ اكلی ٍ چٌذ صیش الیِ فشفی  4

 :الىتشًٍیهاتش دس حَصُ تاًىذاسی تفؼیش  
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یه تلَس ًادسػت!! 

گفتِ هی ؿَد وِ اعالفات تاًه ّا خیلی ریمیوت اػت ٍ اهٌیت آًْا خیلی هْن اػت، الثتِ ایي اهش ّوَاسُ “ 

تذیْی اػت ٍلی تشای ایٌىِ تغَس ؽاّشی تگَیٌذ تاًىذاسی اتشی ساُ اًذاصی ؿَد گفتِ هی ؿَد تخؾ ّایی هثل 

ٍ اتَهاػیَى ّای اداسی سا تشسٍی ( وِ دس ّش ػاصهاًی ًیض سایج اػت)ITتاصاسیاتی تاًه، واسّای هقوَلی حَصُ 

تلىِ تاًىذاسی اتشی ًِ تاصاسیاتی اتشی اػت ًِ . دس ٍالـ هقٌای ایي الذام تاًىذاسی اتشی ًیؼت!! اتش هٌتمل وٌٌذ

تٌاتشایي تایذ تتَاى عشحی اسائِ ًوَد وِ تتَاى خَد خذهات ٍ ػشٍیغ ّای . پشتال ػاصهاًی هؼتمش تشسٍی اتش

دس ٍالـ تجای فشاس اص اجشا ٍ افوال هىاًیضم ّای اهٌیتی . تاًىی سا تا حذاوثش اهٌیت تش تؼتش اتش ًتمل ٍ اسائِ ًوَد

 ”.هغاتك تا ّش ػشٍیغ ساّىاسی اسائِ داد( اهٌیت اتش تاًىی)هتٌاػة تا اتش تاًه تایذ تشای آى
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 :اتشخذهات تاًىی هٌاػة 

 دػتِ هی تَاًٌذ تِ اتش هٌتمل ؿًَذ 4تلَست ولی خذهات تاًىی دس: 

(واًال ّای اًتمال ٍ تَصیـ، ؿثىِ ّای صهیٌی، ؿثىِ ّای فضایی ٍ )صیش ػاخت استثاعی... 

 ٍ دادُ ّای غیش تاًىی یا تا دسجِ .. )ػیؼتن ّای اعالفاتی اداسی ٍ تاصاسیاتی ٍ هذیشیت استثاط تا هـتشی

 (اّویت پائیي

اًَاؿ ػیؼتن ّا ٍ ػشٍیغ ّای پشداخت 

 تاًىذاسی هتوشوض ٍ اجضاء آى(Core ٍ خضاًِ، تاًىذاسی خشد، تؼْیالت ،)... 
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 :اهٌیت اتش تاًىی
 اهٌیت هَضَفی تؼیاس تؼیاس حیاتی ٍ پش چالؾ… 

 اص هؼائلی وِ تافث ًَػاى دس جایگاُ سایاًؾ اتشی دس هیاى فٌاٍسی ّای هْن ؿذ، هَضَؿ یىی
 تَداهٌیت 

 ِاتحادی (CSA) Cloud Security Alliance: 

ِ ٍ ؿشوتْای “   تؼیاسی تِ آى پیَػتِ اًذ ، واسّای تحمیماتی ٍ آوادهیه صیادی سٍی هَضَؿ اهٌیت كَست گشفت
ُ اًذ ITدس حال اًجام اػت، تِ حذی وِ تا تِ اهشٍص چٌذ تاًه هْن تواهی فقالیت ّای   ”.خَد سا تِ اتش هٌتمل وشد

 وِ اخیش پیَػتِ هَػؼِ  یهَػؼاتاص هقتثشتشیي یىیHSBC  تخؾ .اػت وِ ولIT   ؿاهل ػشٍیغ )خَد سا
 …اػتتِ پلتفشم آهاصٍى هٌتمل وشدُ اػت ( ّای هالی ٍ تاًىی
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 :فقلیٍضقیت 

  دس حال حاضش ٌَّص تاًه ّا دس حال ساُ اًذاصی دیتاػٌتشّای والػیه  ّؼتٌذ وِ ػثة

ّضیٌِ صیاد ٍ تِ عثـ پیشٍ تشًاهِ سیضی ّای تلٌذ هذت تَدُ اػت وِ ایي الذاهات تا تحث  

ساُ اًذاصی اتش تاًىی جاهـ دس تماتل تَدُ ٍ هوىي اػت حتی ًیاص تِ صهاى صیادی جْت  

 .تَافك تش اًتمال خذهات تاًىْا تِ اتش تاًىی جاهـ ؿَد

 پیـیٌِ تحمیك
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 :ّا ًگشاًی ٍ ّا هحذٍدیت

تاًىی اتش تشسٍی ّایـاى دادُ ٍ هالی اعالفات اؿتشان تلَس اص ّا تاًه ًگشاًی :اهٌیت ػپاسی تشٍى  

ِواّؾ تاتت اص ًگشاًی جْت تِ تاًىی اتش هـتشن ػاخت صیش اًذاصی ساُ تشای :ّا تاًه واسی هحافؾ 

 . .. ٍ تاًىی خذهات ٍ تاًىذاسی تاصاص ػْن ؿذى تغییش دػتخَؽ یا ٍ هالی ّای هٌفقت

ّای ؿشوت ٍ هَػؼات اختیاس دس جْاى دس هغشح اپشاتَسی ّای ػاخت صیش حاضش حال دس : ًثَدى تَهی 

 حك فذم ٍ ًثَدى تَهی تِ تَجِ تا وِ تاؿذ هی ... ٍ IBM آهاصٍى، هایىشٍػافت، گَگل، ّوچَى هقتثشی

 تٌاتشایي .ؿَد هی تـذیذ اهٌیتی ّای ًگشاًی هَسد ایي دس Cloud ّای ػشٍیغ اؿتشان ٍ اجاسُ تشای حاوویتی

 .داسد تاالیی اّویت آى اًذاصی ساُ ٍ تاًىی جاهـ اتش هالىیت تِ ًیاص

ًؾاست تحث (Stewardship): داسد تاالیی اّویت تاًىی خذهات دٌّگاى اسائِ ٍ ّا تاًه تشای ًیض. 

حاوویت حك (Sovereignty) :یا ٍ اختیاسات دس هحذٍدیت تلَس ٍ ّا هٌفقت دس اختالف تافث گاّی 

 .ؿَد هی تاصاس ػْن دس تغییش
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 : ًَؿ اتش هٌاػة تشای هَضَؿ پشداخت ّای افتثاسیاًتخاب 

 تؼتش اتش فوَهی اؿتشان اعالفاتی تشای دادُ ّای ّوِ هـتشویي اتش ٍجَد داسد  دس 

 اعالفات هالی حیاًی خَد سا تشتؼتش اتش فوَهی وِ ًگشاًی ّای اهٌیتی  تاًىْا ًیؼت كالح

 .داسد لشاس دٌّذ

 ًیض اهىاى  ( تشای ّش تاًه یا ّش اسائِ دٌّذُ خذهات پشداخت تاًىی)اتش خلَكی تؼتش

 هالىیت خلَكی سا تـذیذ هی وٌذ  

 هـىل لذیوی ًا ّوگًَی ػشٍیؼْا ٍ ًیاص تِ ّضیٌِ ّای هاصاد جْت  تؼتش اتش خلَكی ػثة

 .ًوَدى ػشٍیغ ّای اتشّای هختلف هی ؿَدػاصگاس 
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e-Banking as a Service  (e-Banking Atmosphere ) 

 تٌاتشایي تشای اًتمال ػشٍیغ ّای پشداخت افتثاسی تاًىی تِ تؼتشCloud  ًیاص تِ یه اتش تشویثی(Hybrid  )هی تاؿذ  . 

 اعالفات هالی حؼاب ّا ٍ پشداخت ّا تشسٍی ػشٍس ّا 

 تجْیضات اختلاكی ٍ دػتگاّْای َّؿوٌذ هـتشیاى ٍ ؿشوت وٌٌذگاى دیگش دس اتشHybrid  ُجاهـ تاًىی هؼتمش ؿذ 

 ػثة اًتمال ٍ تحَیل هٌاػة ٍ تشویة پشداصؽ ِ خذهات ٍ ػشٍیغ ّا ًیض دس هقواسی ػیؼتن جایگاُ هـخلی خَاٌّذ داؿت و

 . ّای فشایٌذ پشداخت ّا هی ؿَد

 یىی اص اّذاف ایي ػیؼتن ًیض اسائِ ساّىاسی جْت ّویيIntegrated Hybrid Banking Cloud  هی تاؿذ وِ تلَست یه

 .هغشح هی گشدد e-Banking Atmosphereٍ یا تِ تقثیشدیگشی (  e-Banking as a Service)ًَؿ خذهات 

 تا ووه هىاًیضم ّای هجاصی ػاصی تشسٍی الیِ ّایPaaS ٍ ،SaaS (دس هشوض دادُ ّای افتثاسی ) ػشٍیغ ّای جاهـ پشداخت

 هی ؿَدساُ اًذاصی ( دس كَست دسخَاػت ّش تاًىی تشای اػتفادُ اص ایي گضیٌِ)ساُ اًذاصی ٍ تشای تاًه ّا 

 تاًىی تا تَجِ تِ ػشٍیغ ّای پشداخت خَد ػشٍیغ ّای خَد سا تلَست هجاصی اجاسُ هی ًوایذّش. 
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 پشداخت ّای هٌاػة اتش

 هَتایلیپشداخت ّای افتثاسی تش تؼتش اتش تشویثی تا سٍیىشد تجاست: 

 واست ّای افتثاسی 

 خشیذ تؼْیالتی واست 

ِواست  ّذی 

 ؿاسط  واست 

 ایدٍسُ پشداخت 

لؼغْا 

لثَم 

ؿاسطّای ایٌتشًتی 

 چه هَفذ داس ٍ ٍكَالت ... 
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 افتثاسیؿشوت وٌٌذگاى دس اًجام هحاػثات اتشی پشداخت 
 (Cloud Processing Contributors  ) 

 (هؼتمش دس اتش تشویثی) حولّا ٍ دػتگاُ ّای َّؿوٌذ لاتل هَتایل 

  تجْیضات ؿثىِ ای 

 (هؼتمش دس اتشّای خلَكی)ػشٍس ّای هحلی 

 (هؼتمش دس اتش تشویثی)ػشٍس ّای هشوض پشداخت افتثاسی 

اص لثیل خَد تاًىْا ٍ دػتگاّْای ) "تاجِ ّای هحلی افتثاسی"تْوشاُ  "هشوض دادُ افتثاسی"دس ایي ساّىاس » 

ّوگی تقٌَاى تخـْایی وِ ّشیه  "دػتگاُ َّؿوٌذ هـتشی"ٍ ًیض خَد ( ػشٍیغ دٌّذُ دس هىاى ّای فوَهی

تلَست واهالً ایوي ٍ تا اهٌیت ٍ ػشفت تاال  Cloudهؼَلیت پشداصؽ تخـی اص فشایٌذ پشداخت سا تشفْذُ داسًذ دس 

 «.ایفای ًمؾ خَاٌّذ وشد
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Embedded Digital Account & Subscription 
 

 اص عشیك ّش ٍاػظ اسائِ دٌّذُ افتثاس تِ  )ػیؼتن هشوض دادُ ّای افتثاسی دس فولیات پشداخت اًَاؿ

 هیـًَذ   Subscribe( دلخَاُ

 هـتشی دس ػیؼتن تَػظlocal  دسٍى )افتثاسی خَد هـتشیtag  َّؿوٌذ ٍ تشًاهِ سیضی ؿذُ ٍ ایوي دس

Smart Device )register  هی ؿًَذ 

 تِ هشوض اسػال ؿذُ ٍ ػپغSubscribe  هی ؿًَذ 

 هی گیشًذصهاًْای هـخق پشداختْا كَست دس  . 

 حؼابEmbedded  تقشیف ٍ  ( تشجیحاً هَتایل یا ّش ٍػیلِ َّؿوٌذ دیگش)تشسٍی دػتگاُ ّوشاُ هـتشی
پیادُ ػاصی َّیتی ؿذُ ٍ تا دسجِ اهٌیتی تؼیاس تاال حاٍی دادُ ّای وَچىی اص اعالفات حؼاب هـتشی  

 .  هی تاؿذ
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 استثاعات اجضاء ٍ هـتشویي آى -هقواسی اػتمشاس اتش پشداخت افتثاسی 
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 فشایٌذّای اكلی ػیؼتن

.A حؼاب هـتشی دس هشوض حؼاب ّاب افتثاسی  ثثت 

.B  فقال ًوَدى حؼاب دیجیتال ًْاى هـتشی دس دػتگاُ َّؿوٌذ هـتشی 

.CSubscribe  ٍ تَػظ اسػال دسخَاػت اص ... ًوَدى اًَاؿ پشداخت ّا دٍسُ ای هاًٌذ الؼاط، لثَم
 عشیك دػتگاُ َّؿوٌذ لاتل حول هـتشی  

.D اسػال تِ هشوض، فولیاتSubscription   ِاًجام گشفت 

.E دس صهاًْای هـخق ٍ هَفذ پشداخت ّا تَػظ هىاًیضمPush Architecture Model ( تىٌَلَطی ٍ
 .  اعالفات ًتایج پشداخت تِ اسػال هی گشدد( ّای هَسد اؿاسُ دس ایي ساّىاس

.F تقٌَاى هثال اعالفات لؼظX  هشتَط تِ تاًهA  ُدس هشوض ثثت ؿذ(Subscribe ) ػشٍیغ ّای هشوض ٍ
تِ تاًه هـتشی اعالؿ هی دّذ وِ لؼظ   Pushدس هَفذ صهاًی آى تؼْیالت تَػظ دسخَاػت هثتٌی تش 

تلفي  )هشتَعِ سا پشداخت ًوایذ ٍ اعالفات حؼاب سا تشٍصسػاًی ًوایذ ػپغ تا دػتگاُ َّؿوٌذ هـتشی
استثاط تشلشاس ًوَدُ ٍ اص هـتشی خَاػتِ هی ؿَد وِ تاییذ وٌذ وِ آیا اص حؼاب افتثاسی اٍ وؼش  ( ّوشاُ

 (.فولیات پشداخت هی تَاًذ تذٍى اخز تاییذیِ اص هـتشی اًجام گیشد.. )گشدد یا خیش ٍ 
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 ًوًَِ  Case Studyتشسػی یه

 اتفاق هی افتذ تِ ایي كَست اػت وِ ( تقٌَاى هثال تلفي ّوشاُ)وِ تشسٍی تگ هٌیتی دػتگاُ َّؿوٌذ هـتشیآًچِ 

ِ فوذتاً ؿاهل وذ َّیتی هـتشی ٍ هاًذُ تشسٍی  ایي تگ اعالفات هختلشی اص حؼاب هـتشی تلَست سهضًگاسی ؿذُ هَجَد اػت و

 :حؼاب افتثاسی آى هی تاؿذ وِ دس ّش تشاوٌـی ایي هـخلات تـخیق دادُ ؿذُ ٍ ًحَُ پشداخت هـخق هی گشدد 

تقٌَاى هثال: 

 Code A , B, … 

 تذٍى استثاط تا هشوض )ػپغ دس پشٍػِ تشٍصسػاًی پغ اص اًجام فشایٌذ پشداخت تَػظ یىی اص اسائِ دٌّذگاى خذهات پشداخت

 :یه وذ جذیذ تِ هـتشی اسػال ؿذُ ٍ اعالفات حؼاب تا هاًذُ افتثاس جذیذ تشٍصسػاًی هی ؿًَذ( پشداخت ّا

Code A, B, … (تذٍى اًجام پشداصؽ ّای استثاط تا هشوض) 

تْویي تشتیة دس دفقات تقذ ایي اعالفات تشٍصسػاًی هی ؿًَذ: 

Code A, C, ... 
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 ٍیظگی ّای اهٌیتی –ٍیظگی ّای خاف ایي ساّىاس 

 فشایٌذ ّای اكلی عی چٌذ صیش فشایٌذ دس تخؾ ّای هختلف اتش یىپاسچِ تاًىی تَػظ  اًَاؿ ِ پشداصؽ ّای ایي هجوَف
contributor ّای هختلف اًجام هی گیشًذ. 

 دس تاس اٍل استثاط دػتگاُ َّؿوٌذ هـتشی تا هشوض، اص عشف تاًه عشف لشاس داد حؼاب هـتشی، وذ افتثاسی تٌْا
 .تخلیلی تشای هـتشی دسخَاػت ؿذُ ٍ تشٍی تگ َّؿوٌذ ػیؼتن هـتشی تٌؾیوات آى افوال هی ؿَد

 افتثاسی ُ اص ّش ػوتی چِ اص هشوض تِ دػتگاُ َّؿوٌذ چِ اص اسائِ )دس دفقات تقذ استثاط حؼاب هـتشی تا هشوش داد
ُ خذهات پشداخت ٍ چِ دس هؼیش تشگـت دیگش ًیاصی تِ الضاهی تَدى استثاط تا تاًه عشف لشاس داد اكلی حؼاب  دٌّذ

 (.افتثاسی هـتشی ًوی تاؿذ

 اسػال دسخَاػت پشداخت افتثاسی تِ اٍلیي تاًهOnline  تذٍى ٍاتؼتگی تِ ٍكلی استثاط  -، تذٍى هقغلی هـتشی– 

 .تذٍى ٍاتؼتگی تِ تاًه عشف لشاسداد حؼاب هـتشی

 تشای ( ؿاهل الگَسیتن ّای خاف)دس ّش هشحلِ اص فشایٌذ یه هىاًیضم اهٌیتیContributor ّا اػتفادُ ؿذُ اػت . 

 واست دیجیتال ًْاى هـتشی تِ سٍؽ حؼاب افتثاسیEmbedded Account  تلَست تگ َّؿوٌذ پیادُ ػاصی هی
 .ؿَد
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 ٍیظگی ّای اهٌیتی –ٍیظگی ّای خاف ایي ساّىاس 

 چشخِ پشداخت ٍ كذٍس وذ جذیذ تشٍصسػاًی حؼاب )اّشاص َّیت ٍ فولیات پشداخت اًَاؿ فولیات

local فولیات تشٍصسػاًی اعالفات حؼاب افتثاسی دس ویف پَل الىتشًٍیىی تلفي ّوشاُ ( هـتشی ٍ

 .َّؿوٌذ هـتشی ّوگی تلَست پشداصؽ اتشی دس تؼتش اتش تشویثی پشداخت تاًىی كَست خَاّذ گشفت

 دس فَاكل صهاًی هـخق ٍ یا َّؿوٌذ اعالفات حؼاب ّا اص تاًه ّا اخز ؿذُ ٍ دس هشوض

Synchronize تَػظ تىٌَلَطی ّای تْیٌِ . )هی ؿًَذPush  ٍWeb Socket request   ٍ ّای ایوي

 (.ػثه

 ّوچٌیي دس فَاكل صهاًی هـخق ٍ یا َّؿوٌذlog   ِّای هشتَط تِ پشداخت ّای سٍصاًِ اص تاًه ّا ت

 .هشوض اسػال هی ؿًَذ



 سٍؽ تحمیك

23 

 هقواسی ػیؼتن ٍ تىٌَلَطی ّای هَسد اػتفادُ دس اتش پشداخت افتثاسی 

ُ ّا  تحلیل داد
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 یافتِ ّا ٍ ًتایج
 (سفـ ًگشاًی هْن ٍ خاف تاًه ّا ٍ اسائِ دٌّذگاى خذهات تاًىی)دسجات اهٌیتی اعالفات ٍ استماً آى حفؼ 

 پشداصؿی فشایٌذّای تاًه داسی هتوشوض تشسٍی ػشٍسّای تاًىی ٍ دػتگاّْای والیٌتی هَتایل  تَصیـ تاس 

 پشداختدادُ ّا ٍ دػتشع پزیشی تاالتش خذهات یىپاسچگی 

 دس  ػشٍسّای ٍ تجْیضات اختلاكی خَد  تشسٍی ( ّش تاًىی یا هَػؼِ هالی )ًشم افضاسّای پشداخت فذم ًیاصتِ ساُ اًذاصی ٍ ًگْذاسی تواهی ٍ
 ّویـگیّضیٌِ ّای ػٌگیي ًتیجِ فذم تحول 

 اتشیاهىاى اًتمال تؼیاسی اص هحاػثات ٍ پشداؽ ّای فقلی اًَؿ پشداخت ّای تاًىی تش تؼتش چٌیي 

 ( ًاّوخَاى)فذم  ًیاص تِ ػشهایِ گزاسی ٍ هالىیت خلَكی صیشػاخت ّای جضیشُ ای– Cross Core Banking- 

 ُ(اتش تشویثی یىپاسچِ تاًىی)گیشی اص یه صیش ػاخت هـتشن تْش 

 پشداصًذیا هَػؼِ هالی ٍ ًیض اسائِ دٌّذگاى خذهات تاًىذاسی الىتشًٍیه تٌْا تْای خذهاتی وِ اػتفادُ هی وٌٌذ سا هی تاًه 

 ّضیٌِ ػشٍیؼی وِ هلشف هی ؿَد ٍ هَسد اػتفادُ لشاس هی گیشد  آى پشداخت اص هضایای تْیٌِ ایي ػیؼتن یىی تَجِ تِ عشاحی ٍ پیادُ ػاصی تا
 (ػشٍیغٌّگام اػتفادُ ًِ تِ ٌّگام كشفاٌ تشلشاسی تِ )

 اسػال  ( هـتشن دس اتش تاًىی)اهىاى دػتشػی فشاگیش تِ خذهات پشداخت تاًىی تلَست واهالً آػاى اص عشیك اًتمال تماضاّا تش ؿثىِ استثاعی ٍ
 .تِ هٌاتـ هحاػثاتی هملذ

 تا ایي سٍؽ ّضیٌِ تاًه ّا ٍ اسائِ دٌّذگاى تجای ػشهایِ گزاسی(Capital Expenditure  ) ُتثذیل تِ اجاس(Operating Expense  )
 هی ؿَد



 ًتیجِ گیشی ًْایی
 

25 

 هضایا

 اًَاؿ واست ّای افتثاسی فیضیىی ٍ جایگضیٌی تا تگی َّؿوٌذ دس حزفsmart device 

 جایگضیٌی تا ؿقة هجاصی هؼتمش دس هـتشویي اتش پشداخت تاًىی( الثتِ تشای خذهات پشداخت هَسد تحث)حزف فولیاتی ؿقثِ ّای فیضیىی تاًىْا ٍ 

سفـ هـىالت ًاؿی  ٌیيتاًىذاسی غیش هتوشوض پشداخت افتثاسی تا توام هضایای تاًىذاسی هتوشوض تا واّؾ ّضیٌِ خذهات، افضایؾ دػتشع پزیشی توشاتة تاالتش ٍ ّوچ

 دس پشداخت ّا Cross Core Bankingاص 

واّؾ ٍجَد ؿقثِ ّای فیضیىی تاًىْا ٍ ػَق تؼَی ؿقثِ ّای هجاصی تشسٍی اتش تاًىی 

افضایؾ سضایتوٌذی هـتشیاى 

 واّؾ هیضاىload  تشسٍیCore  اسائِ دٌّذُ گاى خذهات تاًىی ٍ یا هشاوض ّشیه اص تاًه ّا تَػظ تَصیـload دػتگاّْای ( تاجِ ای)تشسٍی ػشٍسّای هحلی ٍ

 تا حفؼ یىپاسچگی ٍ دػتشع پزیشی تاالتش خذهات پشداخت smartوالیٌتی 

 فولیات احشاص َّیت ٍ اهٌیتی عی چٌذ هشحلِ تشسٍیsmart device ّا ٍ تاجِ ّا ٍ هشوض افتثاس تلَست چٌذ الیِ تا الگَسیتن ّای واهالٌ تَهی تمؼین هی ؿَد. 

 ِچشخsubscribe فولیات پشداخت، احشاص َّیت ٍ تشٍص ػاًی اعالفات حؼاب ّوگی تلَست پشداصؽ اتشی اًجام خَاّذ گشفت ٍ. 

 تا كحت فولىشد تشٍص سػاًی اعالفات حؼاب دس ّش صهاى ٍ ّش ( دس لحؾِ دسخَاػت هـتشی)اًجام هشاحل هختلف فشایٌذ پشداخت تذٍى ًیاص تِ استثاط تا هشوضnode 

 .تغَس تْیٌِ تا دػتشع پزیشی تاالتش ؿثیِ ػاصی ؿذُ اػت onlineتقثاستی هىاًیضم  -..(اصلثیل تاجِ ّا، تاًىْا ٍ )هىاًی 
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