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 ۹۰/۹۰/۳۹۰۰ دیپلوم انجنیر عطائی
 از مطبوعات سویس

 بازارهای بورس در نشٔه سرعت
  "مالی اینفورماتیک   "درنوآوری تخنیکی و تمایل 
 

  Hanna Wickنویسنده:  ، ۳۲/۹۰/۳۹۰۳مؤرخ  ،روزنامٔه ا ن سـ ت سـ ت چاپ زوریخ
 

 بازار های بورس و تجار همیش مهمتربرای دادن مورد استفاده قرار و توزیع حتی االمکان هرچه زودتر را مشخصات 

 یک مسابقٔه تجهیز تکنولوژیک در جریان است.در جهان مالی اصال ً .  از این لحاظ  دنمی شوپنداشته 
 

 
به در حلقٔه بورس  راجدر گزشته تعوض اینکه . در از یک "سرور" است عمدتا ً عبارت جدید)مودرن( بازار بورس

 در ها"شرس" می کنند. انسان ها امروز سردکنندٔه کمپیوتر ،و عرق می ریختآواز بلند توجه را به خود جلب می کرد 

ت این جا نیز تعویض گردیدند. گرچه حرک ،مسکون"اجتماع  Agglomeration"در ،کز مشخصاتاکز شهر با مرمر

از بین در چندمین حصٔه ثانیه م های سره شده تبا الگوریبستٔه مشخصات  از دیده پنهان می ماند: ملیون هاوجود دارد ولی 

و حرکت هرچه بیشتر سریعتر می شود: تاجران می خواهند ریسک خودرا تقلیل  رهبری می شوند. ،کیبل و میکروچیپها

 بخشیده و در مارکیت دارای منفعت باشند.

 

 وقت پول است

و میکروثانیه در میان است. این واحدهای مورد بحث نیست بلکه سخن از میلی دیگر ثانیه  ،از دیری به این سو ا ًضمن

وقت از احساس انسان بسیار به دور است. اینکه واقعا ً در تجارت یک تفاوت به میان می آورند با الکترونیکی ساختن 

. م هاتالگوری بلکه ،می کنندن ارت فیصلهتج یک بازارهایی  بورس ارتباط می گیرد. امروز اکثرا ً دیگر انسانها در مورد

 سریعتر اند. ،میلی ثانیه تقلیل یافته نمی تواند ۰۹۹از کمتر اینها صریحا ً نسبت به انسان که عکس العمل اش 

سادٔه یک جریان الکترونیکی تجارت شرح  

 مارکیت مشخصات

 تاجر مارکیت

عرضه کنند گان   

 مارکیت مشخصات

                   

ګگ      

هارد ور و 

 فاصلٔه جغرافیائی سافتور
 هاردور و سافتور

 محل تجارت

 بورس ها و محالت تجارت خارج بورس

 فرمایش

 تصدیق

 ٬بفرمایش بانکها

مؤسسات 

 ٬سرمایه گذار

 اشخاص

 انفرادی

برای  ٬عرضه کنندگان مشخصات مارکیت
 ٬راجد. تانر اطالعات مارکیت را می رساجت

مشخصات را همیش هرچه بیشتر به کمک 
ا به صورت اوتوماتیک تحلیل می الگوریتم ه

 د. کن

 ٬تاجران یا بهتر گفت الگوریتم های شان
فرمایش خرید یا فروش یک کاغذ را می 
دهند. این ها فرمایش را به محل تجارت 

 ارسال می دارند.

محل تجارت به تاجر اطمینان می دهد که 
 فرمایش وی اجرا گردیده است

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_bazarhaye_bors_dar_neshae_sorat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_bazarhaye_bors_dar_neshae_sorat.pdf
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برای منافع در بازار بورس "زیر وزبر" کرده است. لیکن تخنیک را را در دهه های اخیر  جهان مالی ،این انکشاف

 ، William Bridges ، ۰۴۸۱پدیدٔه جدید نیست. یک مثال: چند سال قبل از به کار افتیدن تیلگراف  ،نخود استعمال کرد

باالی اسهام از باالی تپه به نرخ استفاده می کرد. اطالعات  شخصی" لین" یک ازبین فیالدلفیا و نیویارک  ،ر اسهاماجت

رٔه اطالعات بمخابره می گردید. مخا ،"نوریسیگنال "از طرف روز توسط سیگنال "بیرق" و از طرف شب با  ،تپه

در بازار بورس فیالدلفیا و نیویارک به مفاد  یمرموزحرکات  ،حدس می زدند ینتقریباً  ده دقیقه دوام می کرد. معاصر

  "بریدجس" صورت می گیرد.

 
شوند. زیرا این تجارت بیشتر از از همه اولتر در تجارت "های فریکوینسی" دیده می امروز  William Bridgesوارثین 

ضرورت دارد. گرچه در بین متخصصین توافق نظر وجود ندارد که « اولترا سریع » به سیگنال های  ،همه اشکال آن

استثمار  یک مثال ،بدون مشاجرهولی  "تجارت هایفریکوینس" قرار می گیرد.ها در قطار ستراتیژییک از کدام 

هرچه زودتر یک تاجر چنین بی   می باشد. (ـ احصائیوی Arbitrage ۰)مارکیت هادر کوچکترین بی موازنگی سطحی 

  .را در جیب دارد بیشترمفاد به همان معیار  ،موازنگیها را ردیابی و مورد استفاده قرار دهد

 

را تحلیل می کنند و  مقادیر متنابه مشخصات  ،با الگوریتم های طرح شدٔه برابر به "قد و اندام"" ریکوینس بلندفتاجران "

که به اساس آنها بعدا ً معامله صورت می  ،وی را در مورد انکشاف نرخ بازار بورس به راه می اندازندبیان احصائی

اسعار( یک  ،مواد خام ،"یکنوع کاغذ بهادار Derivate" ،اسهام ،خریداری شده از قبیل )کاعذهایی بهاداراقالم  گیرد.

از دوران گرفته شده و بعدا ً دوباره به دوران فروش  ، صرف برای چندم حصٔه یک ثانیه ًبعضا ،فرصت بسیار کوتاه

امروز تصفیه کنند. را  ،"سیل آسافروش " ،مقادیر بزرگ بایدبازارهای بورس  کوتاه ین فرصتهمانداخته می شوند. در

 می رسد.  ،فی صد ۰۹تا ۰۹ به ،نظر به منبع ،عاید تجارت فریکونسهایی بلند  ،در "تولیدات" به فروش رسیده

 

زیرا صدها موافقات تجارتی در هر ثانیه اجرا  ،. لیکناست مفاد هر فروش در این نوع  "تجارت فریکونس بلند" قلیل

د مبالغ متنابه جمع شود. اکثرا ً می توان ،بسیار زیاد نیست مصارف انتقاالت در بازارهای بورسامروز می شوند و چون 

ر "متخصص فریکونس بلند" اجت ۰۹۹تقریبا ً  ،امریکائی نقل قول می شود که می گوید Tabb  Groupاز تحلیل گذشتٔه 

میلیارد دالر  ۰الی  ۰میلیارد دالر به دست آوردند. در سالهای بعد این رقم به  ۳۰در امریکا تخمین  ۳۹۹۴در سال 

ل سخن می گویند. ولی با اینهم "تجارت میلیارد دالر درسا ۳،۴بعضی از اقتصاد دانان حتی از  و درسال تنزیل کرد

فریکونس بلند" بازهم معاملٔه خوب پنداشته می شود. در غیر آن این شکل تجارت در سالهای اخیر نمی توانست چنین 

 بیخ بگیرد.

 

 همه زیر یک چت

عکس نشان دادن سریع شعبات تکنولوژی برای را تغییر می دهد:  رشتهی زیربنا "سریع ماورای"برای معامالت  تقاضا

قرار  ،. برای این منظور در پرینسیپبیشتر مهم است«  latency یعنی وقت کوتاه عبور سیگنال از سیستم» یعنی  العمل

دو امکان در اختیار است: آنها می  ،توضیح می داردکه  SIX Swiss Exchangeاز بورس سویس   Chris Landisگفتٔه  

خود را تسریع  "سافتور"و  "هاردور"توانند از یک جانب فاصلٔه جغرافیائی را تقلیل دهند و از جانب دیگر 

 دیده شود(.  باال )گرافیککنند

 

بورس در عین  "ورسر"خود را مستقیماً  پهلوی  "سرور"شناخته می شود. ضمنا ً تجار  Co-Locationاولی زیر نام  

مرکز مشخصات نصب می کنند. اکثر بورس های بزرگ از نیویارک گرفته تا لندن و از فرانکفورت گرفته تا زوریخ 

تاجر وقت صرفه  ،عرضه می دارند. توسط نزدیکی جغرافیائی  ،اضافیتادیات طبعاً در برابر  ،این سرویس را امروز

 بسیار زود به هدف می رسد. ،وپتیک انتقال می دهدکه مشخصات را از طریق فایبر ا" نور"می کند: 

 

                                                           

  تفاوت هایی نرخ برای یک جنس واحد در مارکیت های مختلف
1
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انکشاف کرده است که  Interxion و  Equinixدلچسپ برای کمپنی هایی مانند بخش به حیث "  Co-Locationمحل مشترک "

 ،یک مـُدل :مهم برای مؤفقیت این چنین مراکز موقعیت آنها می باشد در مراکز مشخصات عرضه می کنند.را جای 

که در بین دو بورس موقعیت داشته باشد. این موقعیت در  امکان استاین دیگر مـُدل ین است. نزدیکی به یک بورس مع

. است واقع NYSE Euronext و   Europe Bats/Chi-Xدر لندن صدق می کند که بین دو بورس  Interxion مورد مرکز

دو محل به فروش می انجام دهد که در  بها دار یکاغذ هاآن را توسط مقایسٔه ای خواهد معامله بدر صورتیکه یک تاجر 

ولی واقع بورس  یک در نزدیکی " اشسرور"دارد که  را امتیازاین تاجر دیگر یک در اینجا در برابر وی  رسند;

    .قرار دارد دورتر از دیگران

 

اشخاص در آن جای می که کدام  برای مؤفقیت مرکز کمپیوتر مهم است یک نقطٔه دیگر ،در پهلوی موقعیت

تنها به تاجر و پالتفورم « سیستم غنی محیط زیست» برای یک  ،می گوید  Interxionاز   Rutger ter Hoeven:گیرند

شبکه های مخابره که ارتباط را با ضه کنندگان مشخصات به مارکیت و تجارت ضرورت نیست بلکه همچنان به عر

 ضرورت می باشد.  ـ می کنند جهان بیرونی ـ یعنی با اشخاصیکه الگوریتم ها را خلق و نظارت

 

سویٔه باشند.  "مهم نیست که آنها "اولترا سریع ،Co-Locationبرخالف ارتباطات داخل  ،در الین های مخابره به بیرون

داشته  ،در ثانیهرا گیگابایت  ۰۹ظرفیت انتقال مشخصات الی  را می کند که" Ethernet"الین های ـ  ایجاب تخنیکی

  .باشند

 ،هاه اتصال کنند ،)پروتوکول وغیره( و هاردور)کیبلکه سافتور ،یاز یک تکنولوژ است: عبارت"Ethernet اترنت"}

کارت های شبکه وغیره( را برای شبکه های "اتصال کیبلی مشخاصات" که اصال ً برای شبکه های مشخصات محلی 

LANs-  فکر شده بود و از این لحاظ به حیثLAN-Technic م. ت .پیشببینی می کند ،شناخته می شوند}  
  ،مورد استفاده قرار می گیرند. برای وظایف خاصتا ً از نظر وقت حساس Co-Locationsاینها همین حاال در چندین 

گیگابایت در ثانیه استفاده می گردد. این ستاندرد جدید متکی به بندل های  ۰۹۹حتی از الین های با ظرفیت الی  ً،قسما 

تخنیک انتقال  ،گابایت می باشد. برای فاصله های کوتاهگی ۳۲یا  ۰۹الینهای
۳
 Infiniband  مفیدتر تمام می شود و بورس

 های آلمان و سویس بعضا ً از آن استفاده می کنند.

 

 Hibernia Atlanticنیز قرار دارند. از این لحاظ کمپنی  "بورس هایبازار"الین های بین  ،در جملٔه اولویت های سرعت

 ۱۲را در اتلنتیک مورد استفاده قرار دهد. در عوض  "فایبر نوری"یک کیبل جدید  ۳۹۰۰می خواهد در جریان سال 

اکنون انتقال سیگنال از لندن الی نیویارک   ،آید میلی ثانیٔه که تا حال از آن به حیث سریعترین سرعت استفاده به عمل می

کیلومتر کوتاهی  ۲۹۹نیه را کمپنی "هیبرنیا" می خواهد به مفاد میلی ثا ۱میلی ثانیه را در بر می گیرد.  ۲۰صرف 

سریعتر به هدف می رسند و عالوه بر آن باید کمتر تقویه شوند که همچنان  "یسیگنالهای نور"فاصله محاسبه نمایند: 

 ملیون دالر تمام گردد. ۰۹۹باعث صرفٔه وقت می گردد. این پروژه باید به مصرف 

             

 برنده "قطعهٔ "به حیث   multidisciplinarityین های متعدد دسیپل

رشتٔه مربوط هر کاری را انجام می دهد. این رشته از جدیدترین تخنیک  ،کوتاه تر " latency عکس العمل هٔ دور "برای 

  ،متعلق به آن "چـُرت زدن"یک مقدار با آنرا  ،و نظر به ضرورت خودگرفته کار که در تجارت قابل دریافت است 

 Field-Programmable . برای بعضی وظایف مثال ً بهتر است از "هاردور" خاص مانند به اصطالحتطابق می دهد

Gate-Arrays  .این سرکت ها بعضا ً نسبت به چیپ های عادی سریعتر استند.  استفاده شود 

 

 ،مسلکی آن د که  میخانیکگیرخاص می تواند صرف وقتی به درستی مورد استفاده قرار  "هاردور"لیکن این چنین 

از این لحاظ پروفیل مسلکی  ،از بورس سویس می گوید Landis بداند. ،را که نهایئی می کند یجریانات تجارت

 ،قبول می گردند که نه تنها از نظر تخنیکی یاشخاص"اینفورماتیکر مالی" در سالهای اخیر تغییر کرده است. امروز 

نیز صدق  "سافتور"بلکه از نظر ایکونومی نیز به خوبی از عهدٔه کار بر ایند. این شرایط در قسمت پروگرام کنندگان 

 آشنا باشند.به صورت اساسی را تقلیل دهند در صورتیکه با تجارت "التنسی"ی کند. آنها همچنان می توانند م

                                                           

با تکنولوژی بسار سریع به صورت سلسله یی  ه توصیف خاص است برای مخابر 
2
  

http://dict.leo.org/#/search=multidisciplinarity&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
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میکروثانیه. این عدد "دور عکس  ۲۹یا  ، ۰۹۹ ، ۲۹۹در اخیر "پروسٔه نهائی شدن" اکثرا ً یک عدد ساده دیده می شود: 

که با آن است یت برای سیستم خود ارائه میدارد. این یک وسیلٔه مهم تبلیغ در مارکشریک العمل" را افاده می کند که یک 

محالت تجارت و عاملین شبکه ها برای جلب مشتری رقابت می کنند. لیکن این اعداد قابل مقایسه نیست زیرا هریک 

ت ابورس تقسیم اوق Eurexاز  Spillmannخودرا طور دیگر توصیف و اندازه می کند.  "latency دور عکس العمل"

 در موضوع وارد نماید.را شفافیت  ،اکنون رشتٔه متذکره کوشش می کند با ستاندرد ،بازار بورس آلمان می گوید

 

 ها درست اعیار شوند ساعات

 ،همآهنگ)زینکرون( شده باشد. ستاندرد معمول یاین پروبلم مربوط به آن نیز است که ساعات با یک شبکٔه تجارت

نظر به  ،کافی نیست. و پروتوکول بعدی برای اوقات دقیق "عتسرماورای تجارت "پروتوکول وقت شبکه برای 

مه همآهنگ ساختن بسیار مهم است زیرا هاز این نگاه اظهارات متخصصین در واقعیت نیز قناعت بخش نیست. 

به وضع نادر منجر گردد و طوری معلوم شود که تاپٔه واحد باشند. در غیر آن می تواند  جریانات در مارکیت باید دارای

 .صورت پذیرفته است ،نکه در بازار بورس داخل شده باشدایقبل از  ،یتجارت معاملهٔ  یک

 

 ه است.نانس با اوتوماتیک شدن حتما ً ثبات کسب نه کردزیرا جهان فی ،در بر دارند یاین چنین بی نظمی ها خطرات

طوریکه بازار های بورس در امریکا در ظرف  ، ۳۹۰۹ماه می  ۱مؤرخ   «Flash-Crash»کهدرک گردید وضع وقتی 

به وقوع پیوست. متخصصین تا امروز متفق  ،) و به زدوی دوباره فعال شدند(به سقوط مواجه گردیدند شدیدا ً ،دقایق

غیر قابل دیگر وریتم ها بر یکگو تأثیرات متقابل المشخصات بسیار زیاد قع گردید. مقادیر نیستند که دقیقا ً آنزمان چه وا

 بدون "تجارت فریکونس بلند" هیچگاه چنین شدید نمی بود.  «Flash-Crash»ست. ولی غیر قابل مشاجره است که پیشگوئی

 

 (MiFID)وپا اکنون مقررات وسایل مالی اشته می شود. اتحادیٔه ارخطرناک پند "اولترا سریع"از این واقعه به بعد تجارت 

را انتظار می  "تجارت فریکونس های بلندجدی "متخصصین تنظیم  و بسیاری از .را مورد تجدید نظر قرار داده است

. یا ازبین برداشت نخواهدرا  تمایل به سریعت بیشتر در زیربنای اینفورماتیک ،قرار اظهارات متخصصینبرند. ولی 

 «.هنوز همٔه ما برخالف نیل به سرعت نور هستیم» افاده می کند:  Spillmannطوریکه 
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