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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 شماره مقاله: یک

 

 : مقاله موضوع

 بانکی در سیستم بانکداری بین المللی و سراسری جهان نیآفالشبکه 

 

 نویسنده: پیمان قزلباش

 فرویراستار: ایوب جمیل

 : پویا توتونچیمترجم
 

 (ترجمه شده است. یسیاست و فقط به زبان انگل یمقاله فارس نیزبان مرجع ا)
 

  نکاتباشد و به همین دلیل به اطالعات عمومی میدر سطح  میفاهمو  فیتعار هئاین مقاله جهت ارا

 .پردازدتخصصی نمیو  فنی

باشد و در صورت این مقاله متعلق به شرکت سایه می مادی و معنوی تمامی امتیازات و حق و حقوق

 )شرکت سایه( الزامی و ناشر کپی برداری و یا هر نوع استفاده از محتوا و مفاهیم مقاله، ذکر منبع

 محفوظ است.سایه شرکت  ناشر و باشد؛ در غیر اینصورت حق پیگرد قانونی برایمی

 

 رسمی شرکت سایه: هایآدرس وب سایت و ایمیل

SAAYEAH CO LTD. 

www.saayeahcoltd.netWebsite:  

info@saayeahcoltd.netMail: -E 

 inquiries@saayeahcoltd.netMail: -Inquiry E 
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 مقدمه:

شتراک گذاری اآفالین بانکی که جهت  بخش شبکهالمللی، ای است در خصوص امور بانکداری بیناین مقاله مقدمه

 بانکداری های زیر مجموعه نگارش شده است و برای افزایش اطالعات عمومیهای شرکت سایه و شرکتدر وبسایت

 .گیردمیر قرامردم بصورت رایگان در اختیار عموم بانکی شبکه آفالین به مربوط و خدمات بانکی  المللیبین

ییرات بانکداری جهانی تغشبکه در سیستم بانکی و  یالدیم 2000تا اواخر سال  1998سال  لیاز اوا

زا از یکدیگر مج شاخهدو شده، ایجاد ترین تغییرات ایجاد ترین و شاخصمهمیکی از شد که ایجاد ای گسترده

نالین آو شبکه  (Offline Banking Network) های شبکه آفالین بانکیبه نام هتو در عین حال به هم وابس

هانی ریزی و بنیانگذاری نوین در سیستم بانکداری جبود که این پی (Online Banking Network) بانکی

 .بوجود آوردجهان و بانکداری برای سیستم بانکی تحولی عظیم و شگرف در آغاز قرن بیست و یکم 

گفته  سرورها ای ازبه مجموعه (FARM)فارم همان (: مزرعه سرور یا Server Farmسرور )مزرعه تعریف 

 .اندشود که شبکه گسترده اینترنت جهانی را تشکیل دادهمی

رت ساده با مدیریت باشند و به عباای از فارم میزیر مجموعههای اینترنتی دولتی و خصوصی شبکهسرورها و تمامی 

بخش  و مدیریت فارم تحت نظارتمدیریت و نکته مهم و قابل توجه اینکه  کنندمیو تحت نظارت شبکه فارم فعالیت 

 .دو غیره وابستگی ندار ، حزبدولت، ارگان، سازمانسلطنت، باشد و به هیچ کشور، حکومت، خصوصی می

مدیریت حت تبوده و فارم منطبق و سوار بر  نیز المللیسیستم بانکی بین ،(Farmمزرعه سرور )طبق تعریف 

مجزا  دو بخش المللی در فارم بهسیستم طراحی شده برای شبکه بانکی بینو  نمایدمیفعالیت نظارت فارم و 

 شود:تقسیم میبه شرح زیر  و مستقل از هم و در عین حال وابسته به یکدیگر

ها انکبشود و شعبات ها گفته میبه شبکه سروری داخلی بانک (:On-Ledger Networkشبکه آنالین بانکی ) -1

که بیشتر باشد می های نظارت پولی از این طریقها و همچنین ارتباط با سیستم اتاق سوئیفت و سیستمبه مراکز بانک

ریان حقیقی و حقوقی شود و در قرن حاضر باعث ارتباط مشتویندوز استفاده میمایکروسافت هایی مانند عامل از سیستم

( POS)وز های پ  گاه، دست(ATM) ها، عابر بانک(و ... Android-iOS) از طریق وبسایت بانکی، اینترنت بانک، همراه بانک

 و غیره شده است و این تکنولوژی مدرن باعث پیشرفت زیادی در سیستم بانکداری جهانی شده است.

با باشد و تمامی خدمات بانکی روزمره ما شبکه آنالین بانکی منطبق و سوار شده بر شبکه آفالین بانکی می

مانند: ارائه خدمات  ،پذیر استها در سراسر هر کشور امکانحساب بانکی در یکی از شعب بانکیک افتتاح 

 بانکیهای و روشت اق اینترنت بانک، همراه بانک و یا سایر امکانیداخل شعبه بانکی و یا ارائه خدمات از طر

از طریق شبکه  و ارائه سایر خدمات وجوه نقدی جهت نقل و انتقاالت مالی و یا هر نوع دریافت و پرداخت
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برای  در نقل و انتقاالتهر کشور  طبق قوانین جاری بانکی با سقف معین و از پیش تعیین شده بانکی آنالین

 پذیر است.امکان عموم مردم جهان

های ستمکل شبکه آنالین بانکی بطور کامل و صددرصد وابسته به شبکه آفالین بانکی است و تمامی سی

 .شوندآفالین بانکی پردازش میشبکه های بر اساس سرورها و پورتال شبکه آنالین بانکیی اجرای

این  .گویندمی( L2Lیا )( B2Bاصطالحاً به نقل و انتقاالت در شبکه آنالین بانکی، انتقاالت بانک به بانک )

فته گ( نیز BO2BO)گردد که اصطالحاً روش انتقاالت توسط کارمندان بانک و آفیسران مربوطه اجرا می

گیرد نجام میاشود. نقل و انتقاالت از طریق آفیسر بانکی در شبکه آنالین بانکی به چندین روش متفاوت می

 ها اشاره خواهیم کرد.روش به آن آیندهکه در 

ها انکشود و بها گفته میبانکالمللی بین(: به شبکه سروری Off-Ledger Networkشبکه آفالین بانکی ) -2

یه و بنیان شبکه د و پاگردهای بانکی وصل میالمللی به سایر شبکهاین شبکه و از طریق سیستم بانکداری بینبوسیله 

 .کندعات استفاده میلینوکس و ... برای پردازش اطال مانندیونیکس  بر پایههای سروری باشد که از سیستم عاملبانکی می

، بجز روش دگوین( میS2Sکی، انتقاالت سرور به سرور )اصطالحاً به نقل و انتقاالت در شبکه آفالین بان

 . نقل وشود( اجرا میS2B( روش دیگری نیز وجود دارد که از سرور به بانک )S2Sانتقال سرور به سرور )

ها روش دامه آنگیرد که در ابه چندین روش متفاوت انجام می در شبکه آفالین بانکی سروراز طریق انتقاالت 

 توضیح خواهیم داد.را یک به یک 

 یت ومدیر برای و همچنین طراحی شدهجهت مدیریت نامحسوس شبکه آنالین بانکی  شبکه آفالین بانکی

بسیار رقام اهایی با یعنی پول و ...( IP/IDو   IP/IPوDTC ) های سنگینپولنقل و انتقاالت  خلق پول و یا

 هایا و پلتفرمهزیر ساخت ،هاکردیت الین ،های کردیتسیستم آنالین بانکی مانند پولدسترس باال و خارج از 

ها، ولتها، دباشد و برای عموم مردم محدود شده است؛ دسترسی آن بیشتر برای کشورها، حکومتمی ترید

و یا سیستم  داریه، خزانهای نظارت پولیها و اشخاصی که دارای مجوز از سازمانو یا شرکت ها، بانکهاسازمان

 پذیر است.هستند امکان بانکی

ه و بشر دوستانه المنفعهای عامهای موجود در شبکه آفالین بانکی بیشتر برای اجرای پروژهپولبخش اعظمی از 

ت کننده دریاف( و یا Senderارسال کننده )که ابتدا به ساکن  رودهای سبز بکار میو یا اصطالحاً پروژه

(Receiverاین پول ) درال رزروفهای نظارت پولی همچون از سیستم نقل و انتقال را باید مجوزات اجرای کار 

(FRB  یاFED)، یبانک مرکز ( اروپاECB،) یورو کلییر (EUROCLEAR) ،(صندوق جهانی پولIMF)، اری دخزانه

 .دریافت کنند مقصدبانک  همچنین ومقصد و بانک مرکزی کشور مقصد  داری کشورالمللی و خزانهبین
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اشد، بنابراین ما بو این بحث به تنهایی بسیار وسیع می باشدبحث ما شبکه آفالین بانکی میکه م از آنجایی

از آن یاد  همم عناوین اشاره بهکنیم و فقط با از پرداختن به مباحث شبکه آنالین بانکی خودداری میفعالً 

 خواهیم کرد.

ها ف کنندهتولید شده به دست مصر واقعی و رساندن پول واقعی وظیفه اصلی شبکه آفالین بانکی خلق پول

رسیدن به نهایت  به پشتوانه منابع آفالین بانکی و در واقعی پول و خلق باشد، به عبارت ساده یعنی تولیدمی

خصوصی و  ها به ذینفعی بخش دولتی و یابانکبرای خزانه  کاغذی واقعی چاپ اسکناس و تزریق پولمرحله 

 .باشدمیها یا عموم مردم کشور

یتای پول دچیست و یا منشاء اصلی  واقعی در ادامه توضیح خواهیم داد که نقش فارم در پروسه خلق پول

بع مالی شبکه انچگونه م یا و شودای خلق میچگونه و با چه پشتوانه واقعی و یا پول آفالین مربوط به کجاست

 شده)مونوتایز(  به پول واقعیتبدیل  ،های الزمهو تحلیل و بررسیآفالین پس از انتقال به سرور بانکی مقصد 

 ت بصورت پس از کسر کسورات قانونی و مالیا و درسیو پس از اخذ مجوزات الزم به مرحله چاپ اسکناس م

شده و ن بانکی های بانکی شبکه آنالیقابل انتقال در حسابحقیقی( کاغذی و )پول بع مالی آنالین بانکی امن

 شود.کشور مییک در نهایت وارد چرخه اقتصاد 

 بدیل بهمانند ت های دیگری هم برای تبدیل منابع مالی آفالین وجود دارد؛الزم به ذکر است که روش

جهت یا بانکی و  ایهوام جهت اخذ ها،ضمانت بصورتو یا ارائه و یا تبدیل به اوراق بهادار  بانکی هایگارانتی

 ه خواهد شد.به طور کامل توضیح داد آیندهها که در ترید بانکی و یا سایر روش هایوارد کردن به سیستم

ا توضیح مطالب عمومی و کاربردی برای شم ،( به ترتیب عناوین1شماره ) کلشهای بعدی طبق در مقاله

 داده خواهد شد. 

 

 پایان مقاله شماره یک.
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