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چکیده
امروزه ایجاد یک محیط امن بانکداری در بس��ترهای

اب��ری که مورد تایید کارشناس��ان بانکی و متخصصان

امنیت فناوری اطالعات باش��د ،بیش از پیش اهميت پيدا

كرده اس��ت .بـا وجـود مزايـا و فرصـتهـاي بس��ـيار

فنـاوري رايـانش ابـري ،ريس��ـكهـاي متعـددي وجـود
دارنـد كـه بانکها بايد قبل از مهاجرت به س��مت محيط

ابري ،با آنها آش��نايي داشته باشند .هـدف از انجام اين
پژوهش شناس��ايي و ارزيابي ریسکهای رایانش ابری
در بانکه��ا بود كه در این راس��تا ريس��كهای موجود
در پيادهس��ازي رايانش ابري و معيارهاي مناسب براي
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ارزيابي آنها با مرور مطالعات پیش��ین شناسايي شد و

توسط خبرگان حوزه بانكداري و سيستمهاي اطالعاتي
غربال گرديد؛ سپس اولويتبندي ريسكهاي پيادهسازي

رايانش ابري در بانك كش��اورزي با اس��تفاده از تكنيك
فرايند سلس��له مراتبي فازی انجام شد كه نتایج بهدست
آمده نش��انداد ریس��ک امنیت داده بیش��ترین اهمیت و

ريس��كهاي مالي ،دسترس��یپذیری ،تجهيزات ،نيروي
* نویسندۀ مسئول
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انساني و مكان دادهها به ترتيب دارای اولویتهای بعدی
هستند.

واژههای کلی�دی :رایانش ابری ،بانكداري الكترونيكي،

تکنیک تحليل سلسله مراتبي فازی

مقدمه
گسترش فناوریهای نوین در عرصه فناوری اطالعات

تحولی عظيم در کارکرد افراد ،سازمانها و دولتها ايجاد

بوکار الکترونیکی،
نموده است .ظهور پدیدههایی مانند کس 

بانکداری الکترونیکی ،هوش تجاری ،رايانش ابري از نتایج

نفوذ فناوری اطالعات در كسبوكارها است.

در صنع��ت بانک��داری ارائ��ه خدمات نوي��ن همواره

از اهمي��ت زيادي برخ��وردار بوده اس��ت و بانكها را با

مش��کالت زیادی در اين خصوص روبرو نموده است که

عدم وجود انعطافپذیری ،چابکی و هزینه باال نمونههايي

از این مشکالت اس��ت .استفاده از رايانش ابري كه یکی از

جدیدترین بسترهای محاسباتی است ميتواند كمك شاياني
به برطرف نمودن اين مشكالت نمايد.

رایانش ابری یک فناوری محاس��بات توزیع شده است

مبانی نظری

که منابع محاسباتی از قبیل ذخیرهسازی ،توان محاسبه و

موسسه ملی استانداردها و فناوری آمریکا ،رایانش

رایانش ابری قادر اس��ت منابع خ��ود را همزمان با تغییر

که دسترسی آسان و مبتنی بر تقاضا را از طریق شبکه،

ترتیب ،شرکتهای عظیم که توانایی ایجاد زیرساختهای

فراهم میکند .این دسترس��ی میتوان��د با حداقل تالش

با ام��كان ذخیره دادهها و اس��تفاده از نرمافزار و س��ایر

شود [ .]6رایانش ابری به برنامهها وسرویسهایی اشاره

دسترسی به ش��بکۀ گسترده ،قابل اجرا و مبتنی بر تقاضا

مجازی اس��تفاده میکنند ،همچنین ازطریق پروتکلهای

شبکهها ،کارسازها ،منابع ذخیرهسازی ،برنامهها و خدمات

میباشند .ازنظر مفهومی میتوان گفت در رایانش ابری

کامپیوتری مانند اینترنت اس��ت که با بهکارگیری اینترنت،

مش��خصات سیس��تمهای فیزیکی که نرمافزار در آنها

فناوری اطالعات و س��ایر منابع اش��تراکی با بهکارگیری

اس��ت .رایانش ابری با ايجاد امكان استفاده از فناوری،

با پیشرفت سریع فناوریهای محاسباتی و ذخیرهسازی

با انتخاب آزاد س��ودمند را ارائه ميدهد [ .]7دلیل تشبیه

دس��ترستر از قبل شده است .این روند فناوری تحقق یک

فنی خود را از دید کاربران پنهان میس��ازد و الیهای از

ساخته است .رایانش ابری اخیرا بهعنوان ُبنانگارهای جدید

همانند ابر كه ویژگ��ی همگانی بودن دارد و فواید آن به

بهکارگیری رایانش ابری در بانکها با ریس��کهایی همراه

اس��تفاده از رایانش ابری نيز فناوری در اختیار افراد و

برنامههای کاربردی را از طریق اینترنت فراهم میکند[.]1

ابری را اینگونه تعریف میکند :رایانش ابری مدلی است

تقاضای خدمات ،به گونهای انعطافپذیر تغییر دهد .به این

برای به اشتراک گذاش��تن منابع محاسباتی قابل تنظیم

الزم و سرمایهگذاریهای کافی را دارند ،به فروش رایانش

مدیریت��ی و تعامل ارائهدهنده خدمات بهس��رعت فراهم

خدمات به ص��ورت برخط ميپردازن��د [ .]2رایانش ابری

دارد که در یک ش��بکه گسترده اجرا میشوند و از منابع

را برای منابع محاس��باتی وسیع به اشتراک گذاشته مانند

رایج اینترنت و اس��تانداردهای ش��بکه قابل دسترس��ی

فراهم میکند[ .]3رایانش ابری مدلی بر پایه شبکههای عظیم

منابع��ی که به کار میروند مج��ازی و نامحدود بوده و

الگوی��ی تازه برای عرضه ،مص��رف و تحویل خدمتهای

اجرا میش��ود ،بهطور كام��ل از سیس��تم کاربر منفك

شبکه ارائه میکند [.]4

سرویسها ونرم افزارها درمحيط اینترنت ،یک سرویس

و توفيق اینترنت ،منابع رایانش��ی ،ارزانتر ،قویتر ،و قابل

اینترنت به ابر این است که اینترنت همچون ابری جزئیات

مدل محاس��باتی جدید به نام رایان��ش ابری را امکان پذیر

انتزاع بین این جزئیات فنی و کاربران به وجود میآورد.

برای ارائه خدمات از طریق اینترنت مطرح شده است[ .]5اما

همه میرس��د و توس��ط همگان قابل دریافت است ،در

است که شناسايي و اولویتبندی این ریسکها از اقدامات

گروههای گستردهاي قرار میگیرد [.]8

صورتگرفته در این مقاله است.

رایانش ابری از طرق مختلف موجب تغییر س��ازمانها

آنها را مشخص نماييم ،سپس با استفاده از تکنیک فرايند

میتواند جایگزین ماش��ینهای فیزیکی ش��ود ،سازمانها

کنیم و با پيادهسازي روش پيشنهادي در بانك كشاورزي،

فضاي كمتر ،کربن ،آاليندهها و ضایعات کمتر تولید خواهد

ابري در بانكها را نشان دهيم.

سبز اس��ت و انرژی کمتری مصرف میکند .سوم رایانش

رایانش ابری در بانکها و معيارهايي مناسب براي ارزيابي

خود بپردازند .از آنجایی که اس��تقرار ماشینهای مجازی

تحليل سلس��له مراتب فازی این ریس��کها را اولویتبندی

بايد زیرس��اخت خود را تحکیم کنند .دوم به دلیل اش��غال

كاربرد عملي اين روش براي ارزيابي ريس��كهاي رايانش

ش��د و به این ترتیب رایانش ابری حامی فناوری اطالعات
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در ای��ن پژوهش قصد داريم ریس��کهاي اس��تفاده از

میشود .اول آنكه سازمانها باید به تحكيم زیرساختهای
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ابری موجب سادهتر شدن فرایندهای کسبوکار در برخی

مشتریان ،استفاده از راهبردهاي تجارت الکترونیکی [.]12

البته ریس��کهای بسیاری با پیادهس��ازی ،مدیریت و

الكترونيكي به مش��تريان ،نياز به منابع رايانشي است كه

اثرات جبران ناپذیری بر اطالعات وخدمات پشتیبانی شده

ب��ا كيفيتي كه از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باش��د به

سازمانها خواهد شد[.]9

اس��تفاده از فناوری رایانش ابری همراه است که میتوانند

توس��ط این فن��اوری بگذارند و نیز چالشهای��ی را برای
مدیریت فناوری اطالعات ایجاد کنند .توانایی س��ازمانها
برای مدیریت کردن این ریس��کها در موفقیت پيادهسازي

رایانش ابری تعیینکننده و کلیدی خواهد بود .بنابراین ،قبل

از هرگونه فعالیت در زمینة رایانش ابری ،باید مسائل مربوط
به امنیت ،محرمانگی ،پیروی از مقررات و ریسکهای دیگر

به دقت مورد بررسی قرار گیرند [.]10

بانکداری الکترونیکی و رايانش ابري
استفاده از سيستمهاي الكترونيكي در موسسات مالي

و اعتباري جهان به س��رعت رو به گسترش بوده و شمار

استفادهكنندگان از خدمات بانكداري الكترونيكي روزبهروز
درحال افزايش اس��ت ،از اين رو صنع��ت بانكداري تالش

دارد تا با بهكارگيري اينترن��ت بهعنوان يكي از كانالهاي

اصل��ي ارائ��ة خدمات ،ب��راي نف��وذ و قدرتمند س��اختن

كس��بوكار خود اس��تفاده كند [ .]11بهط��ور کلی مزایاي
بانک��داري الکترونیکی را میتوان از دو جنبه مش��تریان و

بانكها مورد توجه قرار داد .از دید مش��تریان میتوان به

صرفهجویی در هزینهها ،صرفهجویی در زمان ،دسترسی
به کانالهاي متعدد و دسترس��ی به سرویسها و خدمات
بانکی در تمام مدت ش��بانهروز ،اشاره کرد .از دید بانكها
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میت��وان به ویژگیهایی همچون ایجاد و افزایش ش��هرت
بانکها در ارائه نوآوري ،حفظ مشتریان با وجود تغییرات
مکانی بانکها ،ایجاد فرصت براي جس��تجوي مش��تریان
جدید در بازارهاي هدف ،گس��ترش مح��دوده جغرافیایی
فعالیت و برقراري شرایط رقابت کامل را نام برد .بر اساس

تحقیقات ،مهمترین مزایاي بانکداري الکترونیکی عبارتند از:
تمرکز بر ارائه خدمات جدید ،ارائه خدمات اصالح شده به

در بانك��داري الكترونيكي براي ارائ��ۀ خدمات مختلف

بتواند خدمات الكترونيكي موردنظر را در زمان مناسب و
كارب��ران ارائه دهد .ازطرفي براي خ��ود بانك در يك بازۀ
زماني كوتاه مث ً
ال اول و آخر هر ماه ،زمان قرعهكشيها و

غيره نياز به منابع پردازش��ي قابل توجهي است تا بتوانند

به مش��تريان خود خدمات قابل قب��ول و با كيفيتي را ارائه
كنند .ولي اكثر اوقات س��ال بار كاري آنها به اين ش��دت

نيست ،بانكها به كمك رايانش ابري ميتوانند اين تناقض
بار كاري را حل كنند.

با وجود تم��ام مزايايي كه پيادهس��ازي رايانش ابري

ميتواند براي بانكها به دنبال داش��ته باشد ،اما نميتوان
از كنار ريس��كهاي پيادهس��ازي رايانش ابري به سادگي

گذش��ت .در س��ازمانهايي مانند بانكها ك��ه رايانش قلب
سيس��تم محسوب ميشود و دادهها مانند خون در جريان
است خارج شدن قلب و خون سيستم با ريسكهاي متعددي

روبرو است.

همانطور كه در جدول 1نشان داده شده است با بررسی

مقالهها وپژوهشهای پیش��ین شش ریس��ک اصلی برای

استفاده از رایانش ابری در بانکها شناسايي شد که شامل

ریس��ک امنیت داده ،ریس��کهای مالی ،دسترسیپذیری،
تجهیزات ،نیروی انس��انی و مکان دادهها میباشد .اهميت

اين ريس��كها ط��ي فرايند مصاحب��ه با خب��رگان حوزه

بانكداري الكترونيكي نيز مورد تأييد قرار گرفت كه در ادامه
به تشريح اين ريسكها ميپردازيم.

ريس�ك دسترس�یپذیری :س��یر تکاملی محاس��بات

طوری است که کاربران انتظار دارند بدون توجه به اینکه
یک س��رویس در کجا قرار دارد و ی��ا چگونه تحویل داده

میشود بر اساس نیازهایشان به آن دسترسی یابند [.]13

در یک تعریف ساده ،دسترس��یپذیری یعنی یک سازمان

مجموع��های کامل از منابع محاس��باتی قابل دس��ترس و

جدول  :1ریسکهای رایانش ابری در بانکها
ریسکها

منابع

نظر خبرگان

امنیت داده

ژو و همکاران[ ،]26آوارام [ ،]21برندر و مارکو[ ،]23پاکوئیت و همکاران [ ،]29دوهرتی و همکاران [ ،]22لطیف و
همکاران [ ،]30الی و همکاران [ ،]31سلطان [ ،]13بنرمن [ ،]27ایگیت باشی اوقلو[]17

تأیید شد

تجهیزات

پاکوئیت و همکاران []29

تأیید شد

دسترسیپذیری

ژو و همکاران [ ،]26برندر و مارکو[ ،]23پاکوئیت و همکاران [ ،]29گروبائور [ ،]14دوهرتی و همکاران [ ،]22الی و
همکاران []31

تأیید شد

نیروی انسانی

پرم کومار و روبرت []34

تأیید شد

مالی

وی و همکاران [ ،]16الی و همکاران []31

تأیید شد

مکان دادهها

برندر و مارکو [ ،]23گروبائور [ ،]14محمود [ ،]28هیسر و نیکولت []30

تأیید شد

قابل اس��تفاده را در همه زمانها در اختيار داش��ته باشد.

همراه اس��ت .درمدل محاسباتی سنتی ،کاربران بر ذخیرة

موجب یک خس��ارت جزئی یا کلی شود .حمالت اينترنتي،

ابری الزم اس��ت که مدیریت فیزیکی دادهها و ماش��ینها

ع��دم دسترس��یپذیری میتواند دائمی یا موقتی باش��د و
قطعی در تجهیزات و باله��ای طبیعی میتوانند باعث عدم

دسترسیپذیری شوند [ .]14در این مطالعه ریسک محافظت
از دادهها و آمادگی برای سرویس از زيرمعيارهای ریسک

دسترسیپذیری تعیین شده است.

ريس�ك مال�ی :در صورت��ی که س��ازمانها برخی از

داراییهای خود را به ش��کل دارایی مالی نگهداری کنند با
این ریسک مواجه خواهند شد [ .]8بانکها به دلیل پرداختن
به عملیات مالی ،هم��واره به دنبال کاهش زمانهای توقف

عملکرد سیستم بودهاند .هر لحظه توقف سیستم عالوه بر

نارضايتي مش��تريان منجر به کاهش درآمد نيز ميشود.
در نهایت دش��واری انتقال برنام ه های فعلی به محیط ابر

معم��وال با هزینههای س��رمايهگذاري باال همراه اس��ت و
هميشه مقرون به صرفه نمیباشد [ .]15پيادهسازي رايانش

ابري عالوه بر هزينه س��رمايهاي اوليه ،هزينههاي جاري
نگهداري و تعميرات و به روزرس��اني سيستمها ميباشد.

در اين پژوهش معيار ریس��ک مالی به دو زيرمعيار هزینه
سرمایهاي و هزینه جاري رایانش ابری تقسیم شده است.

ب��ه ارائهدهن��دگان خدمات اب��ری محول ش��ود .بنابراین،

محرمانگي ،صحت و درس��تی ذخیرة داده و محاس��بات

ممکن است به علت اینکه صاحبان داده بر امنیت دادهشان
کنترل ندارند ،به خطر بیفتد [ ]16و در صورت فاش ش��دن

دادهها حريم خصوصي مشتريان مخدوش ميشود.

این خطرات از ابتدا وجود دارند ،زیرا دادههای سازمانی

در خارج از مرزهای فیزیکی و حقوقی سیستمهای فناوری

سازمان ذخیره میشوند .رایانش ابری قوانین و مسئولیت
هر دو س��ازمان ارائهدهنده خدمات ابری و استفادهکننده

از خدم��ات رایانش اب��ری را افزایش میده��د[ .]17ازنظر

ی ذخیرهشدهدرابربهطورفوقالعادهامن
تئوری،دادهها 

ت وبینچندينماشینتکرارمیشود .امااگردادهها از
اس 

ی يافیزيکینخواهید
دستبرود،شمانسخۀپشتیبانمحل 
داشت،مگراينکهبهطورمنظمهم ه اسنادخودراازروی
ابرب��ررویرايانهرومیزی بارگیری 1کنی��د [ .]18حریم
خصوصی و امن بودن س��رویس بهعنوان زيرمعيارهاي

ریسک امنیت در نظر گرفته شد.

نی�روی انس�انی :منظور از نیروی انس��انی کارکنانی

ریس�ک امنیت :اگرچه مزایای بس��یاری در استفاده از

هس��تند که مهارتهای ویژهای دارند .براي پيادهسازي و

بسیاری با پیادهسازی و استفاده از فناوری رایانش ابری

دارن��د كه مهارتهاي وي��ژهاي در اين خصوص داش��ته

رایانش ابری گزارش ش��ده است ،ولی ریسکهای امنيتي

اس��تفاده موفق از رايانش ابري سازمانها به افرادي نياز
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باشند و از اين فناوري جديد استقبال نمايند .با پيادهسازي

مقیاسهای بزرگتر هم بتواند به طرز مناس��ب و عملی و

کامپیوترها ندارند و اين امر منجر به افزايش کارایی نیرویی

در تطابق تجهیزات سرویسگیرنده و ارائهدهنده سرویس

رايانش ابري كاركنان نیازی به نصب برنامههای خاص در
انسانی ميشود و کارها با سرعت بیشتری انجام میشود.

اگر كاركنان س��ازمان اطالع كامل و درستي از سودمندي
و س��هولت اس��تفاده از اين فناوري نداشته باشند ،يقينا از

پذيرش اين فن��اوري امتناع ميكنن��د [ .]19زيرمعيارهای

است.

 -2پیشینه تجربی
آوارام در س��ال  2014طی یک مقال��ة مروری مزایا و

مهارت کارکنان و می��زان اطالعات کارکنان برای ارزيابي

معایب رایانش ابری را برش��مرده اس��ت و ریس��کهای

مکان داده :در رایانش ابری دادههای مشتریان در مکان

و دسترسی آزاد ،قابلیت اطمینان  ،قابلیت همکاری ،ارزش

و مش��تریان هیچگون��ه کنترل و مدیریت��ی روی دادههای

مطرح کرد که باید در هنگام تصمیمگیری در اس��تفاده از

که توس��ط ارائهدهنده پیادهسازی ش��ده ،ندارند .از دست

در س��ال  2012ریس��کهای رایانش ابری را امنیت ،فقدان

و حساس میتواند در هر سازمانی اختالل ایجاد کند [.]20

شرکتهای بزرگ ،بازگشت سرمایه ،قابلیت اتصال ،اعتماد

محل ذخیرهس��ازی داده بر روی ابر و جامعیت داده است.

نیازه��ای محلی ،منطقهای ،جهان��ی ،قانونی و حقوقی بیان

داده به صورت کامل و بدون دخل و تصرف باشد.

مهمترین ریسکهای رایانش ابری را امنیت اطالعات ،توافق

ریسک نیروی انسانی در نظر گرفته شده است.

رایانش ابری را امنیت و حریم خصوصی ،قابلیت اتصال

ناشناختهای که از دید کاربران پنهان است ذخیره میشود

اقتصادی ،مس��ائل سیاس��ی با توجه ب��ه مرزهای جهانی

حیاتی خود ندارند و هیچگونه آگاهی از س��ازوکار امنیتی

رایان��ش ابری به آن توجه ک��رد [ .]21دوهرتی و همکاران

دادن کنترل روی دادههای حیاتی و س��رویسهای بحرانی

اس��تاندارد ،فقدان قابلی��ت اطمینان و قابلی��ت مدیریت در

در این پژوهش شاخصهای س��نجش ریسک مکان داده،

به ارائه دهن��دگان خدمات ،دسترس��یپذیری و انطباق با

جامعی��ت داده به معنای صحت و اعتبار داده اس��ت یعنی

کردن��د [ .]22برندر و مارکو در س��ال  2013طی مقالهای

ریس�ک تجهی�زات :معماري سیس��تمهاي نرمافزاري

قانونی ،محافظت از دادهها ،پشتیبانی تحقیقاتی ،مکان داده،

اس��تفاده ش��ده جهت تحویل س��رویسهاي ابر ش��امل

وابستگی فروشنده و دسترسپذیری دانستهاند [.]23

س��رویسهاي مبتن��ی بر اب��ر برخی از زیرسیس��تمها یا

مدل مفهومی

س��ختافزار و نرماف��زار مس��تقر در اب��ر میباش��د .با
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کارا استفاده شود .منظور از انعطافپذیری ،انعطافپذیری

مولفههای��ی از آنها خارج از کنترل مس��تقیم س��ازمانی

بعد از مش��خص شدن ريسكهاي پيادهسازي رايانش

سیس��تم را دارد .بسیاري از مردم احساس میکنند زمانی

مفهومي تحقيق در قالب يك ساختار سلسله مراتبي (شكل

میش��وند که صاحب اطالعات بوده و اجازۀ اس��تفاده از

ابري و زيرمعيارهاي مربوط به ارزيابي اين ريسكها مدل

که کنترل بیش��تري بر روي فرآیندها و تجهیزاتشان دارند

 )1طراحي شد.

سنجش ریسک تجهیزات از مقیاسپذیری و انعطافپذیری

 -3روش پژوهش

نسبت به ریسک آس��وده خاطرتر خواهند بود [ .]14برای

زیرساختها استفاده شده است .رایانش ابری زیرساختی
پویا و مقیاسپذیر برای برنامههای کاربردی ،ذخیره دادهها

و پروندهها فراهم میکند .مقیاسپذیري به این معنا که برای

روش پژوهش حاضر براس��اس هدف ،كاربردي و از

منظر جمع آوري دادهها توصيفي اس��ت .جهت گردآوری
اطالعات الزم ب��راي تعيين ريس��كهاي رايانش ابري در

شکل  :1مدل مفهومی

بانكه��ا و معياره��اي ارزيابي آنها ،از کتب ،رس��الهها،

براي امتيازدهي ،مقياس نه درجه ساعتي به صورت اعداد

خبرگان اس��تفاده شده اس��ت و دادههاي ك ّمي مورد نياز

را با مقايس��ه زوجي عناصر هر س��طح نسبت به عناصر

مقاالت علم��ی ،پایگاههای اطالعاتی معتب��ر و مصاحبه با
براي پيادهس��ازي فرايند سلس��له مراتبي فازي از طريق
تكميل پرسشنامه توسط خبرگان جمعآوري ميشود .طبق

نظر ساعتي 2تعداد ده نفر از خبرگان براي مطالعات مبتني

بر مقايسه زوجي کافي میباشد .همچنين ريزا و وازيليس
با اش��اره به اين نكته كه تعداد خبرگان بهعنوان مصاحبه
ش��ونده نبايد زياد باش��د در كل  5الي  15نفر را پيشنهاد

ميکنند [ .]24در نتيجه به دليل تخصصي بودن موضوع و
محدوديت شناس��ايي افراد صاحبنظر 10 ،نفر از خبرگان

ب��ه روش نمونهگی��ری قضاوتی و دردس��ترس ،انتخاب
ش��دهاند .خبرگان دارای تحصیالت حداقل کارشناس��ی و
باالتر مرتبط با فن��اوری اطالعات ،تجربه کار بانكي باالی
به فناوری اطالعات هستند.

س��طوح باالتر به صورت فازي بيان ميكند و بر اس��اس

جوابهایی که تصمیمگیرندگان به سواالت میدهند ،مقادیر
مثلثی فازی ،وارد ماتريس مقايسات زوجي میشوند و برای

یک س��طح خاص سلسله مراتب ،ماتریس مقایسات زوجی

تشکیل میشود .در رویکرد منطق فازی ،برای هر مقایسه

زوجی ،نقطه تقاطع پیدا میش��ود و سپس مقدار عضویت
نقطه با وزن آن برابر میشود .در پاسخ دادن به سؤاالت،

افراد تنها معیار توصیفی مربوطه را انتخاب میکنند ،سپس

گزینههای منتخب ،به مقیاسهای شامل اعداد فازی مثلثی
است ،تبدیل میشوند [.]25

مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي
چانگ در سال  1996روشي بسيار ساده را براي بسط

به منظور پيادهسازي فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي

فرايند تحليل سلس��له مراتبي به فضاي فازي ارائه داد .اين

شده است و با حضور وي توسط خبرگان تكميل ميشود،

ميانگين حس��ابي نظ��رات خبرگان و روش نرمالس��ازی

شده ریس��کهای منتخب ارزيابي ميشوند .در این روش

است .مراحل انجام اين روش به شرح زير ميباشد.

از پرسش��نامه مقايس��ات زوجي كه توسط محقق طراحي

روش ك��ه روش تحليل توس��عه يافته ن��ام دارد بر مبناي

استفاده شده است .سپس براساس زيرمعيارهاي شناسائي

ساعتي و با استفاده از اعداد مثلثي فازي توسعه داده شده

 -2توماسال ساعتی ،دانشمند عراقی االصل و بنیانگذار روش تحلیل سلسله مراتبی
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مرحله اول :ترس��يم درخت سلس��له مراتب��ي :در اين

مرحله س��اختار سلس��له مراتب تصميم را با اس��تفاده از

سطوح هدف ،معيار و گزينه ترسيم میکنیم.

مرحله دوم :تشکيل ماتريس مقايسات زوجي :با استفاده

از نظر تصميمگيرنده ،ماتريس مقايس��ات با بهرهگيري از

) µ2=(l2,m2,u2نس��بت به عدد مثلثي ف��ازي )µ1=(l1,m1,u1

برابر است با:

اين رابطه را ميتوان مترادف ًا به صورت زير بيان کرد:

اعداد فازي مثلثي را بر اساس نظرات چندين تصميمگيرنده

تشکيل دهید

مرحله سوم :ميانگين حسابي نظرات :ميانگين حسابي

نظرات تصميمگيرندگان به صورت ماتریس زیر محاسبه

میشود:

مرحله ششم :نرمالسازی :با نرمال نمودن مقادیر بردار

وزنها ،وزنهاي نرمال شده به دست میآیند.

رابطه ۱

مرحله چهارم :محاس��به مجموع عناصر سطر si :که خود
یک عدد فازی مثلثی است از رابطه  ۲محاسبه میشود:
رابطه ۲

ک��ه در ای��ن رابطه  iبیانگر ش��ماره س��طر و  jبیانگر

شماره س��تون است.

در این رابطه اعداد فازی مثلثی

ماتریسهای مقایس��ه زوجی هستند و مقادیر زیر عبارتند

از:

مرحل�ه هفتم :ترکيب اوزان :با ترکيب وزنهاي گزينه و

معيارها ،وزنهای نهايي به دست میآید.

بررسی سازگاری ماتریس تصمیم
قدمهاي زير براي محاس��به نرخ ناس��ازگاري به كار

گرفته ميشود:

گام اول :محاس��به ب��ردار مجم��وع وزن��ي :ماتريس

مقايس��ات زوجي را در بردار ستوني «وزن نسبي» ضرب

میکنیم تا بردار مجموع وزني 3ایجاد شود.

گام دوم :محاس��به ب��ردار س��ازگاري :عناصر بردار

مجموع وزني را بر بردار اولويت نس��بي تقس��يم میکنیم.
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در رواب��ط باال ،Li

سوم اعدادفازی هستند

و  uiب��ه ترتیب مولفههای اول تا

مرحله پنج�م :تعيين درجه احتمال بزرگتر بودن :درجه

احتمال بزرگتر بودن هر  µiرا نسبت به ساير µiها محاسبه

و آن را ) d'(Aiمینامیم.

درج��ه احتم��ال بزرگت��ر ب��ودن ع��دد مثلث��ي فازي

بردار حاصل بردار سازگاري 4ناميده ميشود

گام س�وم :بهدس��ت آوردن  :λmaxرابط��ه  ۳ميانگين

عناصر برداري سازگاري  λmaxرا به دست ميدهد.
رابطه ۳

3-Weighted Sum Vector=WSV
4- Consistency Index = CI

گام چهارم :محاسبه شاخص سازگاري :شاخص سازگاري
بهصورت رابطه  ۴تعريف ميشود:

جدول :1شاخص تصادفی
10

9

8

7

6

5

1/12 1/24 1/32 1/41 1/45 1/51

رابطه ۴

2

1

N

4

3

0 0/58 0/9

0

RI

جدول  :2معیارها و زیرمعیارهای مربوط به ریسک

 nعبارتست از تعداد گزينههاي موجود در مسئله

گام پنجم :محاسبه نسبت سازگاري :نسبت سازگاري

از تقسيم شاخص سازگاري برشاخص تصادفي 5بهدست

ميآيد .نسبت سازگاري  0/1يا كمتر سازگاري در مقايسات

را بيان ميكند.

ریسک اصلی

دسترسپذیری C1
مالی C2
تجهیزات C3

رابطه ۵

شاخص تصادفي از جدول  1استخراج ميشود.

به منظور شناس��ایی ریسکهای مرتبط با به کارگیری

رایانش ابری در بانک ،از مقاالت مختلفی اس��تفاده ش��د و

ریسکها استخراج گردید که در جدول  2مشخص شدهاند

امینت داده C4
نیروی انسانی C5
مکان داده C6

و به آنها کد مخصوص داده شده است.

بهمنظور تعیین اهمیت نسبی با استفاده از روش تحلیل

سلس��له مراتبی فازی در ابتدا ماتریسهای مقایسه زوجی
ایجاد ش��ده است و س��پس درایههای ماتریسهای مقایسه
زوجی اعداد فازی مثلثی به صورت جدول  3تعریف شدهاند.

پس از تشکیل ماتریس مقایسات زوجی به محاسبه نرخ

ناسازگاری ماتریس میپردازیم .چنانچه نرخ ناسازگاری

شاخصها

کد

دسترسی به دادهها

C11

محافظت از داده

C12

هزینههای سرمایهگذاری

C21

هزینههای جاری

C22

مقیاسپذیری زیرساختها

C31

انعطافپذیری زیرساختها

C32

حریم خصوصی

C41

امن بودن سرویس یا رمزگذاری

C42

مهارت ویژه کارکنان

C51

میزان اطالعات کارکنان

C52

محل ذخیرهسازی داده

C61

جامعیت داده

C62

جدول  :3اعداد فازی مثلثی
تعریف

عدد قطعی

مقیاس فازی

بی اندازه مرجح

9

()7 ،7 ،9

ترجیح بسیار قوی

7

()5 ،7 ،9

قویا مرجح

5

()5،3 ،7

نسبتا مرجح

3

()1 ،3 ،5

ترجیح یکسان

1

()1 ،1 ،1

ماتریس کمتر از  0/1باش��د میتوان به ادامه محاس��بات

جدول  5اوزان نرمال نش��ده و نرمال ش��د ه هر یک از

ناسازگاری بهدست آمد.

همانگونه که در جدول  5نشان داده شده است ریسک

پرداخ��ت .پ��س از انج��ام محاس��بات مق��دار  λmaxو نرخ

معیارها و اولویت بندی آنها را نشان میدهد.

 =0/017 ÷1/24=0/013>0/1نرخ ناسازگاری

انس��انی و مکان داده به ترتیب در اولویتهای بعدی قرار

 =6/6-086÷5 =0/017شاخص ناسازگاری

میباشد .ریسکهای مالی ،دسترسپذیری ،تجهیزات ،نیروی
میگیرند .پس از اولویتبندی معیارها نوبت به اولویتبندی

محاسبه اوزان ریسکها
با توجه به اطالعات بهدست آمده از  10خبره پژوهش

و تجمیع نظرات آنها ماتریس مقایسات زوجی نشان داده
در جدول 4بهدست آمد.

زیرمعیارها میرس��د .ب��رای اولویتبندی ش��اخصهای
مربوط به هر معیار ماتریس  2×2مقایس��ات زوجی ایجاد

و محاس��بات انجام شد .به دلیل اینکه ماتریسها در ادامه

 2×2هستند نیاز به محاسبه نرخ ناسازگاری ندارند.
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λmax= 6/086

امنیت داده بهعنوان مهمترین ریسک رایانش ابری در بانک

5- Random Index = RI
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جدول  : 4ماتریس تجمیعی مقایسات زوجی

C6

C5

C4

C3

C2

C1

1 4/22 7

1 2/82 6

0/14 0/35 1

0/33 1/71 6

0/17 0/44 3

1 1 1

C1

4 5/96 9

1 4/43 8

0/33 0/73 3

3/4 7

1

1 1 1

0/33 2/28 6

C2

1 3/22 6

0/33 1/67 5

0/14 0/25 1

1 1

0/14 0/29 1

0/17 0/58 3

C3

4 6/41 9

2

1 11

3/97 7

1

0/33 1/37 3

1 2/83 7

C4

1 1 1

0/13 0/2 0/5

0/2 0/6 3

0/13 0/23 1

0/17 0/35 1

C5

0/2 0/44 1

0/11 0/16 0/25

0/17 0/31 1

0/11 0/17 0/25

0/14 0/24 1

C6

4/88 8

1 2/28 5
1

1 1

ریسک ها

دسترسی پذیری
مالی

تجهیزات

امنیت داده

نیروی انسانی
مکان داده

جدول  :5وزن و اولویت معیارها

C1
C2
C3
C4
C5
C6

وزن نرمال نشده وزن نرمال شده

جمع

0/834

0/193

0/715

0/166

0/965
1

0/231

1

0/575
4/322

1

0/233

3

0/223

0/054

جدول  :6اوزان زیر معیارها

اولویت
2

0/133

4
5
6

جدول  6اوزان نرمال نش��ده و نرمال ش��دۀ هر یک از

شاخصها را نشان میدهد.

پس از محاسبه وزن شاخصها ،وزن نهایی شاخصها

را بهدست آورده و شاخصها را بر اساس وزن نهاییشان

رتبهبندی میکنیم .جدول  7وزن نهایی و اولویت شاخصها
را نشان میدهد.

ریس��کهای مرتبط با بهکارگیری رایانش ابری در بانکها
را رتبهبندی نمود .نمودار معیارها و زیرمعیارها  ،در شكل

 2نشان داده شده است.

نتایج به دست آمده از تحقيق حاضر نشان داد بانكها

در اس��تقرار رايانش ابري با ريس��كهاي مختلف و داراي
علوم رایانشی  /زمستان 1397

درج��ه اهميت متفاوت��ي روبرو هس��تند؛ بنابراين مديران

زیرمعيار

کد

دسترسی به دادهها

C11

0/780

آمادگی برای سرویس

C12

1

0/562

هزینههای سرمایهای

C21

1

0/545

هزینههای جاری

C22

0/834

0/455

مقیاسپذیری زیرساختها

C31

0/548

0/354

انعطافپذیری زیرساختها

C32

1

0/646

حریم خصوصی

C41

1

0/539

امن بودن سرویس یا
رمزگذاری

C42

0/855

0/461

مهارت ویژه کارکنان

C51

1

0/689

میزان اطالعات کارکنان

C52

0/452

0/311

ذخیرهسازی داده روی ابر

C61

1

0/558

جامعیت داده

C62

0/793

0/442

جدول  :7وزن نهایی و اولویت شاخصها
معیارها

اولویت معیارها

C1

3

C2

2

C3

4

اس��تفاده از رايانش ابري نيازمند ي��ك مدل تصميمگيري

C4

1

استقرار رايانش ابري را در اتخاذ تصميم نهايي لحاظ نمايد

C5

5

بانكه��ا براي تصميمگيري در خصوص اس��تفاده يا عدم
چندمعياره هس��تند كه قادر باش��د ريس��كها و محاسن
و بهطور يقيي��ن در اين مدل تصميمگي��ري در خصوص
برخي ريس��كها مانند امنيت دادهها كه در تحقيق حاضر

وزن نرمال نشده وزن نرمال شده
0/438

باتوجه به اوزان نهایی معیارها و زیرمعیارها میتوان
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1

C6

6

شاخصها

وزن نهایی
شاخصها

اولویت
شاخصها

C11

0/085

8

C12

0/108

3

C21

0/122

2

C22

0/102

6

C31

0/059

9

C32

0/107

4

C41

0/125

1

C42

0/107

5

C51

0/092

7

C52

0/091

10

C61

0/03

11

C62

0/024

12

باالترين اهمي��ت را به خود اختصاص داده اس��ت ،امكان

موازنه با محاس��ن استفاده از رايانش ابري وجود نخواهد
داش��ت ،بنابراین تا زمانی که مس��ئله امنی��ت دادهها حل

نشده باقی بماند ،مديران بانکها در پذیرش و بهکارگیری

رایانش ابری تعلّل خواهند کرد ،زیرا در صورتی که دادهها

و اطالعات مش��تریان بانکها در دسترس رخنهگران قرار
گیرد ،اولین و مهمترین چیزی که بانک از دست خواهد داد،
اعتماد مشتریانش خواهد بود.

 -4نتیجه گیری
اگر چه رایانش ابری برای بانکها مزایای بسیاری دارد،

اما مدیران نباید از ریس��کهای مستتر در پيادهسازي آن

چشمپوشي كنند .در خصوص عوامل مهم در پيادهسازي
رايانش ابري در سازمانها تحقيقاتي انجام شده است ،اما
بانكها به واس��طه ماهيت خدماتي كه ارائه ميدهند ممكن

است آسيبپذيري متفاوتي نسبت به مخاطرات پيادهسازي
رايانش ابري داشته باشند .در نتيجه براي اتخاذ تصميمات
راهبردی در اين خصوص ،نيازمند الگويي براي تشخيص

و اولويتبندي اين ريس��كها هس��تند .هدف از انجام این
پژوهش ،تعيين ريس��كهاي پياده سازي رايانش ابري در

بانكها و ارائه روش��ي كاربردي ب��راي اولويتبندی اين

ریس��كها بود .ریسکهای استخراج ش��ده شامل ریسک
امنیت ،نیروی انسانی ،تجهیزات ،مکان داده ،مالی و ریسک

دسترس��یپذیری بودند .براي اولويتبندي اين ريس��كها

در بانك كش��اورزي از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي
فازي استفاده ش��د كه با توجه به استفاده از روش تحليل

پس از انجام مقايس��ات زوجي در محي��ط فازي و تعيين
اوزان هر يك از ريس��كهاي پيادهسازي رايانش ابري در
بانك كش��اورزي مشخص شد ریس��ک امنیت داده رتبة
نخست را به دس��ت آورد و از ميان زیرمعیارهاي مربوط

به اين ريسك كه «حريم خصوصي» و «امن بودن سرویس
یا رمزگذاری» بودند بیش��ترین وزن مربوط به زيرمعيار

«حریم خصوصی» میباش��د که به نظر ميرسد بهواسطه

پيشرفتهاي فناورانه در رايانش ابري دغدغهها نسبت به
امن بودن س��رويس و رمزگ��ذاري در اين فناوري كاهش

يافته اس��ت .اما حفظ حريم خصوصي در اس��تفاده از اين
فن��اوري همچنان از اهميت بااليي برخوردار اس��ت .نتايج

اين تحقيق نشان داد بعد از ريسك امنيت داده ،ریسکهای

مالی ،دسترس��یپذیری ،تجهیزات ،نیروی انسانی و مکان
داده به ترتیب مهمترين ريس��كهاي پيادهس��ازي رايانش

ابري در بانك كشاورزي هستند.

با توجه به نتايج بهدست آمده پيشنهاد ميشود بانكها

قبل از اتخاذ تصميمنهايي در خصوص پيادهسازي رايانش

ابري ،از توانمندي ارائهدهندگان اين س��رويس براي حفظ

امنيت دادهها اطمينان حاصل نمايند و س��پس بر اس��اس
ش��اخصهاي مناسب در خصوص س��اير ريسكها اقدام
ب��ه اخذ تصميم براي پيادهس��ازي رايانش ابري و انتخاب

ارائهدهنده س��رويس نمايند و بعد از پيادهس��ازي رايانش
ابري ،با توجه به اینک��ه امروزه رخنههای صورت گرفته

توس��ط رخنهگران در سیس��تمهای امنیتی کشور ،بسیار
افزایش یافته است ،ایجاد راهکارهای کنترلی بر سیستمهای
امنیتی و ارتقاي س��طح امنيت در آنها را در اولويت قرار
دهند .برای تضمین امنیت ،راهکارهای زیادی پیش روست

ک��ه کاربران با آگاهی به این راهکاره��ا میتوانند تا حدی

امنیت دادهه��ا و اطالعات خود را تضمین کنند .بانكها در
هنگام استفاده از خدمات ابر باید با ارائهدهندگان خدمات،
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توس��عهاي اعداد مورد اس��تفاده ،اعداد مثلثي فازي بودند،

شکل  :2نمودار معیارهای اصلی
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توافقنام��های را امض��ا کنند و نقش و مس��ئولیتهای هر
دو طرف و ش��رایط و وضعی��ت انحالل را به وضوح بیان

ت ابری را از ارائه دهندگانی که دارای
  همچنين خدما.کنن��د
،اعتبارنامه باش��ند دریافت کنند و برای امن کردن دادهها

میتوانند با ارائهدهندگان خدمات ابری به توافق برسند که
دادههایشان در یک محدوده جغرافیایی خاص نگهداری و

 در پايان بهطور خالصه ميتوان گفت بانكها.پردازش شود
قبل از تصميمگيري در خصوص پيادهسازي رايانش ابري

بايد با ريسكهاي پيادهس��ازي رايانش ابري و چگونگي

.آسيبپذيري از آنها آشنايي كامل داشته باشند

به محققان آتي پيش��نهاد ميش��ود با استفاده از نتايج

تحقي��ق حاضر ب��راي طراحي يك م��دل تصميمگيري در

خصوص اس��تفاده از رايانش ابري در بانكها اقدام نمايند

 باتوجه،كه براي مديران بانكها امكان اتخاذ تصميم صحيح
 و يا.به محاسن و معايب اين فناوري جديد را فراهم سازد
براي طراحي الگويي به منظور ارزيابي س��رويسدهندگان

رايانش ابري و انتخاب سرويسدهنده مناسب براي بانكها
.اقدام نمايند
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