
 

 

S.W.I.F.Tچيست ؟   
 وجوه در نيكيتروك بر اهميت سيستم هاي انتقال الالوهع

وجو ه در ل ي انتقاكترونيكاليك كشور، سيستم هاي  داخل
لمللي نيز حائز اهميت است و حتي از اهميت ا نبي سطح

ار  كي نقل و انتقال وجوه را بهكترونيك الشيوه هاي برخوردار است زيرا كشورهاي پيشرفته التريبا
چنانچه كشور ما بخواهد با آنها مبادله داشته باشد،  دذارنگنتي را كنار مي ساي ه و سيستم مي برند

 به سيستم هاي انتقال ن المللي، مجهزبي. سطحنقل و انتقاالت وجوه در  بايد حداقل در بخش
 ،للي بين المدالتدر بخش مباتا  است ده سبب شن عاملميه احتماالً. ي وجوه باشدكترونيكال
  .اقدام كنند  الكترونيكيريكداباندر زمينه  ، تر از بخش داخليسريعهاي ايران نكبا

ي ككارت هاي بان اقل از دو طريق صورت مي گيرد يكيدمبادالت و پرداخت هاي بين المللي ح
  (SWIFT).سوئيفت بين المللي و ديگري 

SWIFT از عبارت elecommunications”T inancialFnterbank Iorld wide Wociety for S“ 
اي  و تسهيالت و خدمات ويژه. گرفته شده”ارتباطات مالي بين بانكي بين المللي شبكه“معناي به 

يستم مزبور به صورت چند كاربره مي سرا از طريق مراكز رايانه اي در سراسر دنيا ارائه مي دهد، 
عضو، در آن داراي سهام و بانكهاي  شود  ميرهني اداوعاتسه آن به صورت شركت سباشد و مؤ

  .دسه سهيم هستنس و در سود مؤهبود
اربران كو  يغامهاي مالي ميان اعضاء پر ضيفت شبكه اي است كه در حال حائ سوديگرريف تعبنا بر   

سوئيفت استفاده مي كنند افراد مي از طريق موسساتي كه از . كشور را انتقال مي دهد  163ديگر در 
  .دا انجام دهن ردرداختهاي خوپتوانند 

 نموده و يا دعقده بين دو كاربر را تائيناردادهاي مرمي تو اند جزئيات قسوئيفت امهاي پيغ ارسال 
 ه جايگزين براي سپرديكه را مي توان به عنوان كبشاين . دهد را انجام هاي خارجيتبديل ارز 

  .آوردب  كي به حسانداخل با
ندن راهنماييهايي جهت رسافروش، د،  خري، سفارشها مطمئني براي تبادل انواع پيغامراهسوئيفت 

  .باشدمشابه مي د  ارسال يا موار، تحويلهنحو
انتقال پيام از  ا ي و ياغذكوشهاي ارتباطي غيراستاندارد رهدف اوليه از ايجاد سوئيفت جايگزيني  

يس تا به سوئيفت از بدو تاس .دي بونهاج دتاندارس با يك روش ا،طريق تلكس در سطح بين المللي
  .د گرديده استخوده افمورد استي انيزم هاك روشها و مدرحال دچار تحول اساسي 
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   :يفتئتاريخچه سو 
  

 داستاندار  المللي از امنيت، اطمينان وبين طح سفت، مبادالت پولي در يقبل از به وجود آمدن سوئ 
 سبه دنبال اين احسا. دبنابراين در اين زمينه خالء وسيعي احساس مي ش. دالزم برخوردار نبو

ها   بررسي،ارد بسيار باال از لحاظ ايمني و قابليت اطميناندتانس اباان سرويس مالي بين المللي دفق
 انجام  كشور15 از كبان  239ز بلژيك با پشتيباني كاي در مر  توسط اداره سوئيفتو مطالعات اوليه

ايجاد يك زبان همچنين  و ،نياراسر داطالعاتي در ستباطات ار تسهيل تمطالعا از اين هدف .دش
 1974 ئيفت در سالوسرانجام س. المللي بوده استن براي نقل و انتقال مالي بيرد مشترك و استاندا

  .مشتري بنيان گذاري شد  50كشور جهان و با   17از اصلي و شركائي با حضور اعضاء  
 ئيفتضاي مالي پشت صحنه سوشد و اعع وضئيفت قوانين امنيتي و اعتباري سو  1975 در سال 

. ل نشددولي پيغام مالي رد و بد شدنآن كشور عضو   17مشتري از   510 زمان ندر اي. دتعيين شدن
رنس بلژيك ، پآلبرت  1977 در سال ،ي شدزانداه ز عملياتي سوئيفت راكرم ناولي  1976در سال 

  كشور17 تجاري در كبان  518 ررد در اين زمان بالغ بكاولين پيغام را از طريق سوئيفت ارسال 
 پيغام از طريق اين شبكه 3400000 كشور قريب به   22مشتري از   518  ودعضو سوئيفت بودن

ت باز شد و كشورهاي يفيي به سوئاسيآهاي كشوربراي اولين بار پاي   1980سال در . دارسال كردن
، دردنكت سوئيفار با كفعاليت و كشورهاي آسيايي شروع به  هنگ كنك و سنگاپور به عنوان پيشتاز 

  . پيغام رد و بدل كرد46900000 حدود كشور فعال بود و  36سوئيفت در در اين سال 
ضو شبكه عنيا دسه مالي در سراسر س و مؤكبان  6000 كشور و  178در حال حاضر بالغ بر  

هلند،   ،اكري كشورهاي آمنمقر هسته اصلي آن در كشور بلژيك مي باشد، در ضم. دسوئيفت هستن
  .ارند دنه فعاليتزمي نپشتيباني مشتريان در ايز  و انگليس نيز به عنوان مراكگهنگ كن

ل دپيغام رد و ب  1274000000كاربر فعال در كشورهاي عضو بالغ بر  7125بالغ بر   2000در سال  
 .اند ردهك

  
  :مزايا و اهميت سوئيفت 

  
توان گفت بدون سوئيفت مبادالت و نقل و امروزه اهميت سوئيفت به حدي است كه شايد ب

جارت تيفت ئد سوبوورت نص در و. انتقاالت پول در سطح بين المللي مبحثي امكان پذير نيست
وجه به اينكه امروزه تبا . كل جدي مواجه مي شدشمبا بين المللي و مبادالت پولي بين المللي 

ده سنجي امنيتي و سرعت آن يياالب مزقار اده از ابزار فناوري اطالعات و ارتباطات، دستفاهميت ا
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ار مي قريفت مورد بررسي ئوسزاياي م)  امنيتوسرعت  (كورد در اينجا از دو جهت مذومي ش
  .گيرد

يون، كه سد اتومابو بهو مديريتي سكفت را عالوه بر كاهش ريسوئياز ديدگاه تخصصي مزاياي  
  : ي كردند بهتست زير دروص مي توان به تند،هسسات امروزه به دنبال آن سها و مؤ تمام فناوري

  

  : استاندارد بودن سوئيفت -1 
 

مالي با  ي ها اميغ پولكس انجام مي شد تهاي مالي توسط  امپيغكه تبادل بندازي اين شه اقبل از را 
تانداردهاي ساده از استف ولي اكنون با ا.شد تعبير مي ، از برداشت دريافت كننده از پيامهتفادسا
  . تسان اسيك  اليامهاي مالي كام پيرس تعبير و تفا،وئيفتس

  

  : سرعت -2
  

ارسال، پيام در  كمتر از چند ثانيه پس از دوشي مكه ارسال بها از طريق ش غامپيكه نبا توجه به اي 
   .اين روش باعث تسريع در نقل و اتقال وجوه خواهد شد. مقصد قابل دريافت است

  

  : قابليت اطمينان -3
  

نقشي در   و كاربر ديله شبكه انجام مي پذيرس به واًمزگشايي، تمامرمزنگاري و رت به اينكه با عناي.  
دارد در نتيجه، قابليت اطمينان اين شبكه براي كاربران آن رضايت نايي آن شمزگرمزنگاري و ر

  . ارندد دام به اين شبكه اعتالًبخش است و كاربران كام
  

  : گستردگي -4
  

عضو ) جهان  كشورهاي را و بقيه از سايكمريآ از كبان  150 املش (كبان  2800 بالغ برنهم اكنو 
بالغ   2000كه تا سال (لي ير مؤسسات ماظ كاربران نروه بر سايالعداد عتالبته اين . دسوئيفت هستن

يريت د مؤسسات م،سهام  دالالن و همچنين) كشور جهان بوده است  178 سه مالي درسمؤ  6000 بر
  .بوده است...  وسهاماري گذسپرده ي، سازمان هاي گذارسرمايه 

طريق اين  هم از   الطت  النون معامككه هم ااين ن الزم به ذكر است با توجه به آي گدرستگ ددر تائي 
  . ن را سريعتر از پيش نموده استآ شسترگ دنو اين امر ردشبكه انجام مي پذير

ر به طوه و د شلمنتقلي، ن پيغام ما بيليو2/1بر  بالغ ت سوئيفشبكهاز طريق   2000در طول سال 
تريليون دالر  5تنهايي مبلغي بيش از  از طريق سوئيفت به ييغامهاي مالپمتوسط روزانه ارزش 

كاربران در نقاط مختلف براي  خدماتبا اتخاذ سياست افزايش . ه شده استدخمين زتآمريكا 
   .دي داشته باشدوهمچنان سير صعروند ه اين كجهان پيش بيني مي شود 
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  : هزينه كم -5
  

هزينه مخابره  ون نكم اه. دزينه نقل و انتقال مالي بسيار كاهش يابهخدمات سوئيفت باعث مي شود  
رت صوه در ك است بلژيك كفران 8  ودد ايران حايبر) مت عالحرف يا   325هر(ئيفتي سوهر پيام 

ن هزينه تا مقدار يا) تئيف مرتبط با شبكه سوت وسط ادارات(ل و بهينه ماستفاده از شبكه با ظرفيت كا
تناد برآورد و ساين در حالي است كه به ا.  بلژيك براي هر پيام قابل كاهش مي باشدكفران  5/5

يامهاي مالي از پت، هزينه سوئيفت كمتر از يك سوم هزينه مخابره فارشناسان فني سوئيكيه نظر
  .ق تلكس استيطر

  

  : امنيت -6
  

 زير دمي پذير  هاني صورته امروزه در سطح جك ارزي و سهام ،الت ماليتباد زياد حظه حجمالبا م 
طرف (بر عتت از طريق يك مرجع مطاباتو تصديق اين ارد  اين امور همواره به تائييساختار اصل

دي به منظور تائيد و تصديق پيامها به كاربران متعدد دهاي متع سوئيفت راه حل.  استدنيازمن) سوم
 پيغام رساني براي اعضاء زكربا توجه به نقش بسيار مهم سوئيفت به عنوان م. د دهئه ميخود ارا

 نقش حائز اهميت و شبكه امنيت درون كنند،زيادي از پول را رد و بدل غ مبالهند خود كه مي خوا
ود و سيستم پيشرفته نرم خه هاي اختصاصي شبك از دهافسوئيفت با است. ده اي دارندتعيين كن
 مبنيي شزارگ به حال تاه است و دمآعمل به خوبي بر اين تا كنون از عهده  ي و سخت افزارافزاري

 و امنيت را در سطحي مطلوب برآورده كرده هددريافت و يا منتشر نش ء استفاده از اين شبكه سوبر 
  .است
ر خاصي م اين شبكه متعلق به كشوبدانير اين اعتبار امنيتي وقتي بيشتر مي شود كه ديگرف ط از 

ه سهم داشته كبش در اين دننتواپيامهاي وارده و صادره مي  نيست و همه كشورها بسته به آمار 
  .دباشن

  
  :كاربرد و كاربران سوئيفت 

 در اين بخش ابتدا ، شدمطرحرا در بخشهاي قبل گذورت صه به كي دعالوه بر موار  .1
 ،اسر دنيا ارائه مي شودوسط سوئيفت در سرتتوضيحاتي پيرامون انواع خدمات بانكي كه  

ه از اين شبكه در استفاده بيشترين سهم را كاربران متفاوتي كداده شده، سپس فهرستي از 
  : از دنتبارع دشون ت ارائه ميفبكه سوئيشسط تو ماتي كهدخ.  ارائه ميگردددستنهدارا 

  

 .(Bank Transfer) حواله هاي بانكي   .2
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 .(Debit Credit Advice)حواله هاي بدهكار و بستانكار  .3

 .(Bank Statements) صورتحساب هاي بانكي .4

 .(Foreign Exchange and Money Market Confirmation) معامالت و تبديالت ارز .5

 .(Collections) بروات .6

 .(Documentary Credits)اعتبارات اسنادي  .7

 .(Interbank Securities Tradings)معامالت سهام بين بانك ها  .8

 .(Balance Reporting)تراز حساب ها گزارش مانده و  .9
 
تنوع خدمات فوق الذكر كه توسط سوئيفت ارائه مي شود دامنه و وسعت كاربرد آن را مشخص مي  

موضوع . نمي شود  س  نيازي به تشريح آنها در اينجا احسا،كند با توجه به وضوح خدمات فوق
مين منظور هبه . شداربران آن مي باك  ري كه در بخش سوئيفت الزم است به آن اشاره شودگيدمهم 
ت به سه فكاربران سوئي. دردگسوئيفت ارائه مي   برانررامون كايري پصدامه توضيحات مختادر 

  :دنودسته اصلي تقسيم مي ش
  

  ) :سهامدار(عضو  -1
مؤسسات  اني و سهام رگ واسطه هاي معامالت باز،رايطش دالالن واجد ،هاك مل بانشااعضاء   

  .داشنبي مي ارگذسرمايه 
  

  : عضو جزء -2
سهام آن به % 50ر سوئيفت مي باشد و بيش از درايط الزم جهت عضويت شه واجد كازمان سيك 

يفت باشد يك عضو ئ سهام آن به طور غيرمستقيم در اختيار يك عضو سو%100 طور مستقيم و يا
  .دبايد كامأل تحت كنترل مديريتي اعضاء باش است و جزء

  

  : شركاء -3
  : اع شركاء شاملانو  .1

 

 دالالن و واسطه هايي كه در زمينه سهام و اوراق و مسائل مالي مربوطه فعاليت   .2
  .(Brokers and Dealers in Securities and Related Financial Instruments)ارندد

  قرضه و ابزارهاي مالي مرتبطق  اور،اي ارزي براي سهامگرهمبادله  .3

 
 Central Depositories)مركزي) نقل و انتقال بانكي (ذاري و تسويهه گمؤسسات سپرد .4

and Clearing Institution).  
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  .(Money Brokers) پول) رافانص(دالالن    .5
  .(Trust and Fiduciary Services Companies) ماتي اماناتدشركتهاي خ   .6
  .عفنذيان فرعي امانات و سرويسهاي ندگتسهيل كن .7
  .انتقال و ثبت كننده - يگسازمانهاي نمايند .8
  .يستم پرداختسشركت كنندگان در  .9

  .صادركنندگان چك هاي مسافرتي .10
  .سات تجاريسمؤ .11
  .ارائه كنندگان خدمات تصديق معامالت تجاري الكترونيكي ايمن .12
  .يدگدفاتر نماين .13
  .هاميسؤسسات مالي غيرم .14
  . سيستم هاي مخني امندههاي ارائه دهنندگي نماي .15
  .زيرساخت هاي بازار سهام   .16
 .اعضاي اداره كنندگان گروههاي استفاده كنند .17

 .اريذت سرمايه گيرديمؤسسات م .18

  
  ئيفتم عمل سونيزمكا

ن ي شرايط و قوانبقبر ط. دن هستنآيفت يك شبكه مطمئن براي مؤسساتي است كه عضو ئسو 
ت امتياز خريداري فسسه سوئيمؤسه مالي باشد و از س يا مؤكباند  باياًن حتمآ اعضاء سوئيفت،

 ئيد از تاسپ. د مي كننپرقاضاي عضويت تر كدام از متقاضيان فرمي را مبني بر ه. درده باشنك
 جانبي توسط مين و تجهيزاتأسوئيفت ت سهسو ميق بخشي از تجهيزات ويژه از طر،عضويت

ه به لحاظ كه باشد دسيري د به حن آي پيامهاهر كشوري كه معموالً.  مي شودنمتقاضي تأمي
ه هزينه اين بخش را كند مي كايجاد   SAPذير باشد پايگاه دسترسي به سوئيفت يا ه پياقتصادي توج

زي ك مركه در محل بانكدارد د وجو  SAP  به طور مثال در ايران يك،خود سوئيفت مي پردازد
  . زي اجاره شده استك مركوئيفت از بان سز توسطك اين مر.استقرار دارد

ه كخطوطي   والًمعم.  باشد ميهادفباطي مورد استتطوط اروئيفت خسيكي از مسائل بسيار مهم در  
  :ندو تقسيم مي شعه نوس به شودت استفاده مي فوئيسه شبكبراي اتصال به 

  

 .به شبكه سو ئيفت  ها CBTخطوط اصلي براي اتصال  .1

 .Dialupا ي PSTNط مخابراتي وخط .2

 .خطوط اجاره اي .3
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هنگ كنگ و  ،لنده ،اكمريآكشورهاي  منت، كشور بلژيك مي باشد و در ضف سوئيصليمقر ا
  .ندتريان فعاليت دارمش پشتيباني اكز نيز به عنوان مرانگليس

 از .شودمي اي مربوط به استفاده از سوئيفت بر مبناي يورو محاسبه هه هزينه كالزم به ذكر است  
ي دبنطبقه    صورتسه هاي مالي بهؤس و ماكزعات سوئيفت در مرالسي به اطتري، دستظ امنيلحا

ه شبكعات اطالي به تالعااطي و نياز كارب ت مراهلسلسبنا به ان  كاربرديگربه عبارت . شده است
اي  هورت بستهصبه   خود شبكه طسومزنگاري تر.  داشتديفت دسترسي خواهنئسو

ر اروش ك. دارندن نقشي در آن دهكننده  استفاءعضا او شود  ميانجام (Protocol X 25)اطالعاتي
 سسپ. ي كندم، كنترل دردارسال گاست كه قرار يام مالي را  پوراتاست كه يك اپربدين صورت 

  . ائيد و ارسال مي كندتن را آر گيراتور داپ
عمل مي    VMSه تحتكبوده   ST400اً  سابقدنرم افزاري كه براي امور سوئيفت استفاده مي گردي 

 استفاده كندار مي  ك2000وز ديا وين  NTوز د كه تحت وينSwift Alliance اكنون از نرم افزار ،كرد
باني يمركز پشت(بان شبكه تيكز پشمر  شود،جهيزات موجب ميتا خرابي در ير اشتباه ه. مي شود

مجموع پس  در .دزهشدار را به كار بيندا طار و ئم اخ عال)  مستقر استهلندت ايران در كشور فسوئي
ب كافي باشد اطالعات دريافت مي شود و حسا دي وجواگر م ده پيام مالي ارسال گرديآنكاز 

ساب كافي ح اگر موجودي و. ي گرددمار هك د ب،حساب تيجه ن در ديرگتصديق پيام صورت مي 
به منظور رعايت  . دردگم موجودي ارسال مي دپيام عنمي گردد و  )تاييد(ديق تصام پي، دباشن

  . مي گرددصه تشريح الرد سوئيفت به طور خكاختصار نحوه عم
تجاري را از طريق  له يك معامند هخوامي يك فروشنده و يك خريدار د راي اين منظور فرض كنيب 

 د،ننشده، استفاده مي ك ادر ص بانكشان هيلسكه به و  Identrusاينترنت كه از گواهينامه ديجيتالي 
  :دوشراحل ذيل دنبال مي م در اين صورت .دانجام دهن

  

 .رنت صادر مي كندنته ايكبشخريدار يك سفارش خريد را از طريق  .1

ق يتصد ين، تضم رخواست اودار و همچنين گواهينامه و ده هويت خريكفروشنده نياز دارد  .2
مي ارسال  گواهي و  Trust Act  د يد را از طريقج خريدار سفارش .دابي شويو اعتبار
 .نمايد

3. Trust Actبه طور . د از بانك مربوطه اعتبار و تصديق هويت مشتري را درخواست مي كن
 . بررسي مي كندIdentrust صحت وسقم هويت دو بانك را با Trust Actهمزمان 

سفارش تضمين شده و تصديق شده را به فروشنده  Trust Actزماني كه اعتبار اخذ شد،  .4
 .بنابراين فروشنده مي تواند به آن آعتماد نمايد. منعكس مي كند

ه خريدار يك رسيد تضمين شده قابل در نتيج. فروشنده يك رسيد به خريدار مي دهد .5
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 .اطمينان دارد

6. Trust Actيك ثبت زماني از همه پيغام ها را حفظ مي كند . 

 .پس از اين مرحله كليه نقل و انتقاالت پيام ها مبادله و ثبت مي شود .7
 

  سوئيفت در ايران
  

 به 1371سال ايران در .  مي توان نقطه شروع بانكداري الكترونيكي در ايران دانستسوئيفت را
هرچند پيوستن به سوئيفت .  به شبكه سوئيفت متصل شد1372عضويت سوئيفت در آمد و در سال 

مزاياي شاخص و گسترده اي در پي دارد، مع الوصف از سوي بانك هاي ايران با كندي مورد 
ي مالي با رواج سوئيفت مفاهيم ارتباط الكترونيكي و ارسال و دريافت پيام ها. استقبال قرار گرفت

از طريق بكارگيري فناوري رايانه اي و شبكه مخابراتي مطمئن، جاي خود را در فعاليت هاي بانك 
به طوري كه تعداد پيام هاي ارسالي ايران از طريق سيستم سوئيفت در سال هاي . ايران باز نمود

  :اخير به سرعت در حال افزايش مي باشد 
  

  تعداد پيام  سال
1994  42266  
1995  126030  
1996  159576  
1997  222456  

  

  .تمامي اعضاي سوئيفت در يكي از بانكهاي مورد نظر سوئيفت داراي حساب مي باشند
مؤسسه . و حق برداشت از اين حساب ها توسط اعضاء به موسسه سوئيفت داده شده است
 مي دارد سوئيفت، حق اشتراك ساالنه اعضاء، هزينه تجهيزات و جزواتي را كه براي اعضاء ارسال

  .را از اين حساب ها برداشت مي نمايد
بانك هاي ايراني در حال حاضر از انواع پيام هاي سوئيفت از جمله پيام هاي مربوط به حواله 
شخصي، ارسال منابع بين بانكي، پيام هاي مربوط به وام، اعتبارات اسنادي، وصوليها و پيام هاي 

  .غير مالي استفاده مي نمايد
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VSAT  
  
 انجام مي VSAT حال حاضر خط ارتباطي ماهواره اي بانكداري الكترونيكي در ايران توسط در

اين شبكه كه متولي برپايي آن شركت خدمات انفورماتيك ايران است تمام حجم ارتباط . گيرد
  .ماهواره اي تبادل بانكي را انجام مي دهد

، بررسي 1371 كشور در سال پس از تصويب طرح اتوماسيون بانكي در شوراي عالي بانك هاي
هاي كارشناسي گسترده اي به منظور انتخاب و استقرار بستر مخابراتي مناسب براي اين پروژه 

نتيجه آن . عظيم ملي با در نظر گرفتن مشخصه هاي اختصاصي شبكه مخابرات بانكي آغاز شد
ر قالب شبكه پيشنهاد ايجاد يك شبكه ارتباطي اختصاص مطمئن با پوشش جغرافيايي وسيع د

اين شبكه در حال حاضر با بيش از هزار پايانه و با نرخ توسعه سريع .  بودVSATماهواره اي 
روزانه، به بانك هاي كشور خدمات مختلفي ارائه مي نمايد و زير بناي مناسبي براي اتوماسيون 

  .بانكي فراهم آورده است
 با ساختار ستاره اي VSATكه شيوه كار اين شبكه بدين ترتيب است كه در مرحله اول شب

ساختار ستاره اي شبكه از يك ايستگاه اصلي به نام . سرويس انتقال اطالعات را برقرار مي كند
در اين .  تشكيل شده استVSAT و تعداد بسياري از ايستگاه هاي كوچك به نام (HUB)مركز 

ممكن مي باشد و دو ) رفهالبته به طور دوط( تنها با مركز VSATنوع شبكه ارتباط ايستگاه هاي 
اين مشخصه موجب گرديده است تا ايستگاه . ايستگاه نمي توانند با يكديگر ارتباط برقرار نمايند

 به تجهيزات با هوشمندي كمتري جهت راهيابي اطالعات رقمي مجهز گردد و نه VSATهاي 
 از VSATيه ايستگاه هاي تنها آنها را به سوي رايانه ميزبان روانه مي كند بلكه كنترل ترافيكي كل

نظر اعمال پارامترهاي الزم جهت برقراري ارتباط و اطالع از سالمت يا خرابي آنها را نيز به عهده 
  .دارد

 مجموعه اي است كه ارتباط بين رايانه اصلي ميزبان و ترمينال هاي وابسته به آن از VSATشبكه 
 با ديگر شبكه هاي محلي آن چنان  در مقايسهVSATشبكه . طريق ماهواره اي ممكن مي سازد

بدين منظور ايستگاه مركزي . مي نمايد كه هر رايانه به كليه ترمينال هاي خود متصل است
(HUB) پس از دريافت اطالعات از كامپيوتر اصلي به گونه اي پاسخ مي دهد كه گويا اعالم 

 يا در صورت خطا پاسخ به صحت اطالعات دريافت شده(وصول اطالعات از طرف ترمينال است 
 VSATايستگاه . سپس اقدام به ارسال اطالعات از طريق ماهواره مي كند) تقاضاي ارسال مجدد

كه ترمينال مقصد به آن متصل گرديده است، پس از دريافت، اطالعات را به همان كيفيت و كميتي 
  .كه در آن سوي شبكه وارد شده بود به ترمينال تحويل مي دهد

 اين است كه گرچه با توجه به خصوصيات مذكور VSATدر كاربرد پايانه هاي نكته جالب توجه 
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جاذبه بكارگيري اين وسيله ارتباطي در كشورهاي در حال توسعه است، كه از امكانات عمومي 
گسترده اي برخوردار نيستند و حتي گاهي به عنوان تنها راه حل ممكن، حائز اهميت فوق العاده اي 

 در حال كار در دنيا در حدود VSAT هزار پايانه 300خرين آمار از مجموع است ليكن بر اساس آ
در آمريكا و ساير كشورهاي پيشرفته صنعتي و در قالب شبكه  % 86 هزار پايانه يعني بيش از 260

  .هاي اختصاصي استقرار دارند
 در VSATي بر اساس نظر خواهي انجام شده از صاحبان اين نوع شبكه ها، جاذبه اصلي پايانه ها

ايجاد اين شبكه هاي اختصاصي ضريب اطمينان باال، هزينه پايين و سيستم جامع و متمركز كنترل و 
  .مديريت شبكه ذكر شده است

  : به قرار ذيل است VSATمشخصات شبكه  .1
2. VSAT يك محيط مخابراتي ديجيتال است كه به منظور ارتباط رايانه ها و انتقال داده ها 

ترين محيط براي انتقال اطالعات ديجيتال است و حتي دراين شبكه طراحي شده است و به
سيگنال هاي صحبت تلفني و تصوير كه طبيعتاً آنالوگ هستند از مزاياي انتقال ديجيتال 

  .بهره مند مي شوند
 اجزاء شبكه در محدوده حفاظت شده ممكن بانك ها قرار دارند و از VSATدر شبكه  .3

بارت ديگر دسترسي افراد غير مجاز به اطالعات و يا به ع. دسترسي ديگران دور است
تزريق اطالعات به شبكه عمالً غير ممكن است و به اين سبب شبكه از امنيت اطالعاتي 

 .بسيار خوبي برخوردار است

را دارا است در حالي كه ضريب اطمينا شبكه  % 95/99اين شبكه ضريب اطميناني باالتر از  .4
 .شدمي با % 85هاي عمومي حدود 

 بيش از چند ساعت زمان الزم نيست و از VSATبراي اتصال يك نقطه جديد به شبكه  .5
 .نقطه جديد در هر كجاي ناحيه تحت پوشش ماهواره اي كه باشد، اتصال برقرار مي شود

از ديگر مشخصات اين شبكه انعطاف پذيري، سرعت و كيفيت مطلوب ارتباط و همين  .6
 . ها و تصوير و پوشش وسيع جغرافيايي آن استطور ارائه همزمان سرويس هاي داده

با توجه به خصوصيات ذكر شده ميزان تطابق اين شبكه با نيازهاي مخابرات بانكي به  .7
و مي توان كاربردهاي آن را در شبكه بانكي به دو صورت . وضوح قابل مشاهده است

  :مالحظه نمود 
 و (ATM)و خود پرداز  (POS)كاربردهاي پيوسته، كه شامل اتصال به نقطه فروش  .8

بستري مناسبجهت بانكداري الكترونيكي پيوسته، ارتباطات صوتي، اينترنت و اينترانت مي 
 .باشد
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كاربردهاي نا پيوسته، براي انتقال فايل و توزيع نرم افزار در زمان پايين بودن ترافيك شبكه  .9
 .بعد از ساعات اداري مورد استفاده قرار مي گيرد

 . را مالحظه مي نماييدVSATاز شبكه در شكل زير نمايي  .10
 
 
  

  
  
  
  

      :تهيه و تنظيم  
 عرفان معتضد
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