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  Fuzzy-AHPمهم موبایل بانک کارآ با استفاده از روش  شناسایی شاخص هاي
 

 amirhossein.shabani89@gmail.com، امیر شبانی، کارشناس مهندسی صنایع، بانک خاورمیانه

 :چکیده

 نیازها هم  است که بانک افتهی يریسرعت چشمگ يجوامع بشر یتحول و دگرگون یارتباط يها يفناور در عصر اطالعات و
 نترنتیا رینظ يدیجد يها دهیبا پد نینو يخود به سمت بانکدار یاز شکل سنت ي. پس از گذر بانکدارستندین یقاعده مستثن

 شد . یبانک يندهایفرآ لیو تسه یبانک ستمیتر شدن س که باعث چابک میشدبانک و ... رو به رو  لیبانک ، تلفن بانک ، موبا

همه  ،کیالکترون يبانکدار يها رساختیو توسعه ز رانیهمراه در ا نترنتیو کاربران ا ترنتنینفوذ ا بیضر ریچشمگ شیافزا با
مهم  يهاشاخص پژوهش در ابتدا  نیا خود ارائه دهند . در انیبانک به مشتر لیرا در قالب موبا یبانک ها برآن شدند خدمات

 ،بانک استخراج کرده و پس از آن لیالفعل و بالقوه موباپرشده توسط کاربران ب يها امهپرسشن قیبانک کارآمد را از طر لیموبا
اطالعات جمع  ی. قابل ذکر است تمام میکرد يرتبه بند تیو در نها یابیارز Fuzzy-AHPرا با استفاده از روش  ارهایمع نیا

 هد.موجود در مسئله را پوشش د تیاستخراج شده است تا عدم قطع Fuzzyمنطق  یزبان اسیشده به صورت مق يآور

ها در  بهبود عملکرد آن تیبانک و در نها لینقاط ضعف و قوت هر موبا ییتواند در شناسا یپژوهش م نیبدست آمده از ا جینتا
 آن ها استفاده شود . انیجهت خواست مشتر

  Fuzzy-AHPصمیم گیري چند معیاره،ت ،یسلسله مراتب لیتحل واژگان کلیدي: موبایل بانک، بانکداري نوین،
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 مقدمه:

ارتباطات  یاز آموزش و کسب و کار گرفته تا داد و ستد و حت یوجوه زندگ یروزانه مردم تمام یبه زندگ نترنتیبا ورود ا
از شروع به کار  سیسرو نیگفت تعداد استفاده کنندگان از ا توانیکرده است. بر اساس آمارها م ییبه سزا راتییتغ یاجتماع
در  ونیلیم 3،885به  1995در دسامبر  ونیلیم 16که از  يداشته به طور يادیز تاکنون رشد يالدیم 90 يدهه  لیدر اوا
 يایگفت رو توانیو م [1] کنندیاستفاده م نترنتیاز ا ای% مردم دن51,7آنست که  یرقم به معن نیاست ، ا دهیرس 2017جون 

 .شودیم کترینزد تیهر روز به واقع یدهکده جهان

 رساختهایو بهبود همزمان ز دهیپد نیا ریو تحت تاث میارتباطات مواجه شد يدر عرصه  یببا انقال رانیدر ا ریاخ يسالها در
همراه  نترنتیاز ا رانینفر در ا ونیلیم33 نی. همچن [2] دیرس ي% در سال جار70از  شیبه ب رانیدر ا نترنتینفوذ ا بیضر

 . کنندیاستفاده م

 دهیپوش یبر کس ریتاث نیاما امروز ا کردینم ینیشبیر صنعت و تجارت را پد نترنتیا يرگذاریتاث زانیم نیا یدر ابتدا کس دیشا
 يدیراه جد میشبکه عظ نیاست . ا یو مال يصنعت بانکدار رفتیپذ نترنتیرا از ا ریتاث نیشتریکه ب یعیاز صنا یکی. ستین

خود را با مراجعه به  یبانک ينشهاو تراک اتیعمل انیبه وجود آورد. در گذشته مشتر انشانیبانکها و مشتر نیارتباط ب يبرا
کرد تا بتوانند  جادیبانکها ا يبرا يدیفرصت جد نترنتیاما ا دادندیو تلفن انجام م (ATM) خودپرداز  يدستگاهها ایشعب و 

ه ب لیمحصول بانکها از موبا نیبانک است ، در ا لیباخدمات مو نیاز یکیارائه دهند.  انیبه مشتر نیرا به صورت آنال یخدمات
 يهمراه برا ياستفاده از تلفنها نهیشیپ نکهی. با ا کنندیاستفاده م یو مال یارائه حدمات بانک يبرا یکانال ارتباط کیعنوان 

از جمله در دسترس بودن و قابل حمل بودن  لیوسا نیخاص ا يهایژگیکم است اما با توجه به و یبانک و یمال اتیانجام عمل
گسترده  اریبه صورت بس کینزد ندهیابزار در آ نیدهنده استفاده از دیصورت گرفته که نو نهیزم نیدر ا یمهم يشرفتهایو... پ

 تر است .

 متد و روش ها:

 (Fuzzy Sets and Fuzzy Numbers)مجموعه ها و اعداد فازي 

موعه هاي فازي به منطق فازي اولین بار توسط پروفسور لطفی زاده دانشمند ایرانی دانشگاه برکلی در مقاله اي با عنوان مج
مطرح  یدر مسائل واقع تیبه منظور روبرو شدن با عدم قطع يفاز هینظر . [3] صورت رسمی به مجامع علمی معرفی گردید

تا  میهست اتیاضیاز ر يگرینوع د کی ازمندیما ن "عبارت که نیخود را با ا هیزاده نظر یهمانطور که پروفسور لطف دیگرد
منطق  .شروع میکند  "است التاحتما هیکه متفاوت از نظر یمدل میینما يزرا مدل سا دادهایرو ابهامات و عدم دقت میبتوان

فازي یک چهارچوب ریاضی براي مطالعه مفاهیم و متغیرهایی که نادقیق و مبهم اند ارائه داد و زمینه را براي استدالل ، کنترل 
 . [4] و تصمیم گیري در شرایط عدم اطمینان فراهم کرد

مجموعه هاي فازي یک ابزار بسیار کارا براي اندازه گیري مفاهیم مبهم ذهنی انسان مانند مقادیر زبانی ، درجه رضایت  تئوري
متغیر زبانی به متغیري میگویند که ارزش آن به صورت عددي بیان نمیشود و در موقعیتهایی که  و درجه اهمیت است .

 . [4]نیست مورد استفاده قرار میگیرد پیچیده یا شرایطی که به صورت کمی قابل توصیف 
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تعلق یا عضویت یک عضو به یک مجموعه مفهومی کامال قطعی و دقیق است بنابراین یک مقدار (شی) یا عضو یک مجموعه 
داشته باشد . به منظور توصیف تغییرات تدریجی و اندك لطفی  1یا  0است یا نیست . پس تابع عضویت فقط میتواند دو مقدار 

 .  [3]و مفهوم عضویت درجه بندي شده را معرفی کرد  1و  0رجات بین زاده د

 [5] .  د دارند مشخص میشو 1و  0عضویت بین یک عدد فازي به وسیله یک بازه از اعداد حقیقی که هرکدام یک درجه 

ی محاسبات از اعداد فازي رایجترین اعداد فازي ، اعداد فازي مثلثی و ذوزنقه اي هستند که معموال به خاطر قابلیتها و آسان
مثلثی استفاده میشود . در این مقاله از اعداد فازي مثلثی براي بیان متغیرهاي زبانی استفاده شده است . یک عدد فازي مثلثی 

مقدار میانی و  mکمترین و بیشترین مقدار قابل تصور و  uو   lنشان داده شود که در آن    به صورت 
 : است ریبه صورت ز یمثلث يعدد فاز کی تیتابع عضو.  [5] است  قدار قابل تصور براي محتملترین م

 
 

 نمایش داد. 1را میتوان به صورت شکل  عدد فازي مثلثی 

 
 1شکل 

 

 :[6] به صورت زیر میباشد  B (d,e,f)  و  A (a,b,c)روش انجام چهار عمل اصلی روي دو عدد فازي 
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 (FAHP)فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي 

AHP (Analytical Hierarchy Process) فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از شناخته شده ترین روشهاي تصمیم  یا
کالسیک  AHP. با اینکه روش  [7] معرفی شد 1980در سال  توماس ال ساعتیگیري چند معیاره است که اولین بار توسط 

گیري چند معیاره میپردازد اما قابلیت منعکس کردن  ده از نظرات خبرگان به سنجش و ارزیابی فرآیندهاي تصمیمهم با استفا
 . [8]کالسیک تمام نظرات تصمیم سازان صریح ، روشن و قطعی در نظر گرفته میشود  AHPابهامات ذهن انسان را ندارد . در 

ک قضاوت میانه را به یک قضاوت قطعی یه است . متخصصان پیشنهاد شد AHPروشهاي زیادي براي فازي سازي روش 
، بنابراین تئوري مجموعه هاي فازي فرآیند مقایسه را انعطاف پذیرتر کرده و ترجیحات متخصصان را بیشتر در  ترجیح میدهند

 . [9] این فرآیند دخیل میکند

ین تحقیق درجه هاي فازي که توسط تابع ا انجام شد که در الرهون و ژدریکتوسط  FAHPاولین مطالعات در زمینه ي 
نسبتهاي مقایسه اي بر اساس تابع  1985در سال  باکلی.  [10] عضویت مثلثی تعریف شده بودند مورد مقایسه قرار گرفتند

چگونگی استفاده از تکنیکهاي هوش مصنوعی نیز  استام ، مینگ و هاینس . [11] عضویت ذوزنقه اي را مورد استفاده قرار داد
روش آنالیز توسعه را  چانگ 1996و در سال  [12] را براي اولین بار معرفی کردند AHPدر تعیین نرخ ارجحیت در روش 

 .  [13]براساس استفاده از اعداد فازي مثلثی براي مقایسه دوبه دویی پیشنهاد داد 

االي این روش استفاده شده است . درزیر به به دلیل کارایی و بهره وري ب [14] [13]دراین مقاله از روش آنالیز توسعه چانگ 
 طور خالصه مراحل این روش توضیح داده شده است :

مجموعه آرمانها باشد ، بر اساس روش آنالیز  =Uمجموعه اهداف باشد و  اگر 
مقدار آنالیز توسعه براي هر  mم بنابراین آنالیز توسعه را براي هر آرمان اجرا میکنی ، توسعه چانگ با در نظر گرفتن هر هدف

 هدف بدست می آید . 

 در ادامه داریم : 

 ، اعداد فازي مثلثی هستند. که همه 

 امین هدف به صورت زیر تعریف میشود :i مقدار بسط مرکب فازي براي 
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امین آرمان براي یک ماتریس خاص به صورت  mار آنالیز توسعه ، عملگر جمع فازي روي مقد براي بدست آوردن 
 زیر تعریف میشود:

 

 

 خواهیم داشت :  با اعمال عملگر جمع فازي   و براي بدست آوردن 

 

 و معکوس بردار باال به صورت زیر محسابه میشود :

 

 

فازي مثلثی باشند درجه ارجحیت (درجه امکان پذیري)  دو عدد و  چنانچه 
 به صورت زیر تعریف میشود : 

 

 و میتوان مترادفا به صورت زیر نشان داد :
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V( 

 

 

به  و   قایسه میباشد . براي م و  بین  Dعرض باالترین نقطه اشتراك  dمیبینیم  2 همانطور که در شکل
    نیاز داریم .  و  هر دو مقدار 

 

 2شکل 

 عدد فازي محدب  kدرجه اررجحیت (درجه امکان پذیري) براي یک عدد فازي محدب که بزرگتر از 
 باشد از رابطه زیر بدست می آید :

   

=V 

=min V( 

 فرض میکنیم که :

  

 بنابراین بردار وزنی به صورت زیر بدست می آید :
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 عنصر میباشد.  nشامل  که  

 با نرمالسازي بردار فوق ، بردار وزنی نرمال شده بدست می آید.

     

 یک عدد غیر فازي است. Wکه 

 مدل سلسله مراتبی جهت الویت بندي شاخصه هاي موبایل بانک کارا یک

نفر توزیع نمودیم و پس از جمع آوري و  112براي شناخت شاخص هاي مهم یک موبایل بانک کارا پرسشنامه هایی را بین 
 دست یافتیم : )3(شکل مدل سلسله مراتبیتحلیل داده ها به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3شکل 

 عوامل موثر بر موبایل بانک کارا

 امنیت
C1 
 

 

 

 

 نرخ موفقیت تراکنشها
C44 

 مدیریت کارت
C14 

 مشخصات اپلیکیشن
C4 

 عملکرد غیرمالی
C3 

 عملکرد مالی
C2 

 مدیریت رمز
C13 

 

 امنیت نرم افزاري
C12 

 رعایت حریم خصوصی
C11 

 انتقال وجه داخلی
C24 

 

 کارت به کارت
C23 

 

 پرداخت قبوض وخرید شارژ
C22 

 مدیریت چک
C21 

 ت نرخ ارزاطالعا
C32 

 پیگیري شعب و خودپردازها
C31 

سازگار با هردو سیستم 
 IOS/androidعامل 

C43 

 گزارش دهی حسابها
C33 

 ساتنا / پایا
C25 
C25 

راحتی یادگیري 
 اپلیکیشن

C42 

راحتی دریافت و نصب 
 اپلیکیشن

C41 
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معیار اصلی امنیت ، عملکرد  4پس از جمع آوري پرسشنامه ها ، داده هاي بدست آمده را تجزیه تحلیل کرده و  آنها را در 
نشان داده شده  C4و  C1  ،C2  ،C3مالی ، عملکرد غیر مالی و مشخصات اپلیکیشن که در مدل سلسله مراتبی به ترتیب با 

 است ، تقسیم کردیم . هریک از این معیارهاي اصلی داراي چند زیر معیار می باشند که این زیر معیارها عباتند از :

C11  رعایت حریم خصوصی عبارت است از پیدا کردن سازوکاري جهت جلوگیري از ورود اشخاص بیگانه اي که به گوشی :
 دشخص دست پیدا کرده ان

C12 موبایل بانک شخص به  از طریق شبکه اینترنت جلوگیري از ورود هکرها عبارت است ازنرم افزاري  : امنیت 

C13 مدیریت رمز وجود راهکاري است جهت تغیرات رمز  کاربر : 

C14 مدیریت کارت امکانی است جهت اعالم سرقت یا مفقود شدن کارت و مسدود نمودن آن : 

C21 ت مشاهده حساب جاري و ثبت و پیگیري چکهاي شخص تعریف میشود: مدیریت چک به صورت امکانی جه 

C22  :پرداخت قبوض و خرید شارژ 

C23 کارت به کارت : 

C24  انتقال وجه داخلی را به صورت انتقال وجه بین حسابهاي خود شخص در بانک و دیگر حسابهاي موجود در آن بانک:
 تعریف میکنیم

C25 ه بین بانکی است: ساتنا / پایا امکان انتقال وج 

C31  پیگیري شعب و خودپردازها : 

C32 اطالعات نرخ ارز : 

C33 گزارش دهی و دیدن صورتحساب حسابهاي کاربر موبایل بانک : 

C41 راحتی دریافت و نصب اپلیکیشن : 

C42  که همان مدت زمان یادگیري کاربردهاي اپلیکیشن توسط شخص است: راحتی یادگیري اپلیکیشن 

C43 گاري با هر دو سیستم عامل : سازIOS/android  

C44 تراکنشهاي انجام شده توسط کاربر : نرخ موفقیت تراکنشها عبارت است درصد موفقیت 



 

9 
 

 مثال عددي

 متغیرهايتا با استفاده از  و از آنها خواستیمخبرگان قرار گرفت  اریدر اخت یزوج سهیمقا يفوق برا يبعد داده ها يدر مرحله 
پس از جمع آوري نظرات خبرگان متغیرهاي زبانی .  دهی کنند مطالعه امتیاز مورد زیر معیارهاي و معیارهابه  یرززبانی جدول 

 .میبه اعداد فازي مثلثی تبدیل کرد 1توجه به جدول  بدست آمده را

 

 معکوس عدد فازي مثلثی عدد فازي مثلثی متغیر زبانی

 (2/7,1/3,2/5) (5/2,3,7/2) اهمیت مطلق

 (1/3,2/5,1/2) (2,5/2,3) خیلی قوي اهمیت

 (2/5,1/2,2/3) (3/2,2,5/2) اهمیت قوي

 (1/2,2/3,1) (1,3/2,2) اهمیت ضعیف

 (2/3,1,2) (1/2,1,3/2) اهمیت یکسان

 (1,1,1) (1,1,1) دقیقا مساوي

 1جدول 

مقدار بسط مرکب حاال .  است نتایج نهایی از میانگین هندسی کل ارزیابی هاي انجام شده توسط هر کارشناس بدست امده
 .)2(جدول فازي هر معیار را محاسبه می کنیم

 

 
C4 C3 C2 C1  

(5.271, 6.874, 8.582) (1.569,2.2,2.845) (1.513,1.91,2.299) (1.189,1.762,2.437) (1,1,1) C1 
(3.384, 4.371, 5.659) (0.954,1.294,1.668) (1.019,1.51,2.15) (1,1,1) (0.41,0.567,0.84) C2 
(2.575, 3.073, 3.839) (0.675,0.887,1.197) (1,1,1) (0.465,0.662,0.98) (0.434,0.523,0.66) C3 
(2.785, 3.353, 4.165) (1,1,1) (0.834,1.126,1.48) (0.599,0.772,1.047) (0.351,0.454,0.637) C4 

 2جدول 

 (14.0172, 17.6724, 22.2471) =(0.0449, 0.0566, 0.0713) 

S1= (5.271, 6.874, 8.582)  (0.0449, 0.0566, 0.0713) = (0.2370, 0.3890, 0.6123) 

S2= (3.384, 4.371, 5.659)  (0.0449, 0.0566, 0.0713) = (0.1521, 0.2473, 0.4038) 

S3= (2.575, 3.073, 3.839)  (0.0449, 0.0566, 0.0713) = (0.1158, 0.1739, 0.2739) 

S4= (2.785, 3.353, 4.165)  (0.0449, 0.0566, 0.0713) = (0.1252, 0.1898, 0.2971) 
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 نسبت به همدیگر به شرح زیر خواهد بود : درجه بزرگی هر یک از مقادیر 

V(S1≥S2) = 1  V(S1≥S3) =1  V(S1≥S4) =1 

V(S2≥S1) = 0.541 V(S2≥S3) =1  V(S2≥S4) =1  

V(S3≥S1) =0.147  V(S3≥S2) =0.624  V(S3≥S4) =0.904  

V(S4≥S1) =0.232  V(S4≥S2) =0.716  V(S4≥S3) =1  

 :)3(جدول باماتریس هاي مقایسه زوجی برابر است نسبت به همدیگر وزن نرمال نشده ونرمال معیارها در  با توجه به مقادیر 

  وزن نرمال نشده وزن نرمال

0.5210 1.000 C1 

0.2817 0.541 C2 

0.0764 0.147 C3 

0.1209 0.232 C4 

 3جدول 

 :)4جدول (براي زیر معیارهاي امنیت داریم

 وزن نرمال  وزن نرمال نشده 

C11 0.684 0.2841 

C12 1.000 0.4155 

C13 0.322 0.1337 

C14 0.401 0.1666 

 4ل جدو

 :)5جدول (میدار عملکرد مالی يارهایمع ریز يبرا

 وزن نرمال  وزن نرمال نشده 

C21 0.197 0.0820 

C22 0.000 0.0000 

C23 1.000 0.4153 

C24 0.381 0.1582 

C25 0.830 0.3445 

 5جدول 
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 :)6جدول( میدار مالیغیر عملکرد  يارهایمع ریز يبرا

  وزن نرمال نشده  وزن نرمال

0.177 0.214 C31 

0.000 0.000 C32 
0.823 1.000 C33 

 6جدول 

 :)7جدول( میدار مشخصات اپلیکیشن يارهایمع ریز يبرا

 وزن نرمال  وزن نرمال نشده 

C41 0.000 0.0000 

C42 0.528 0.3065 

C43 0.195 0.1131 

C44 1.000 0.5804 

 7جدول
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 .)8(جدولول زیر امده استوزن نهایی هر زیر معیار و رتبه بندي ان ها در جد
 

  وزن معیار زیرمعیارها وزن زیر معیار وزن نهایی زیر معیار رتبه
2 
1 
7 
5 

0,148 
0,217 

0,0696 
0,0867 

0,2841 
0,4155 
0,1337 
0,1666 

 رعایت حریم خصوصی
 امنیت نرم افزار

 مدیریت رمز
 مدیریت کارت

 امنیت 0,5210

 

11 
14 
3 
9 
4 

0,023 
0 

0,117 
0,0445 
0,097 

0,0820 
0,0000 
0,4153 
0,1582 
0,3445 

 مدیریت چک
 پرداخت قبوض و خرید شارژ

 کارت به کارت
 انتقال وجه داخلی

 ساتنا/پایا

 عملکرد مالی 0,2817

 

13 
14 
8 

0,0135 
0 

0,063 

0,177 
0,000 
0,823 

 پیگیري شعب خودپردازها
 اطالعات نرخ ارز

 گزارش دهی حساب ها

0,0764 
 

عملکرد 
 غیرمالی

 
14 
10 
12 

6 

0 
0,037 

0,0137 
0,07 

0,0000 
0,3065 
0,1131 
0,5804 

 راحتی دریافت و نصب اپلیکیشن
 راحتی یادگیري اپلیکیشن

 سازگاري با هر دو سیستم عامل
 نرخ موفقیت تراکنش ها

مشخصات  0,1209
 اپلیکیشن

 

8جدول   
 :گیري نتیجه

ر هنوز راه زیادي براي رسیدن به موبایل بانک ایده آل وجود علیرغم پیشرفت اپلیکیشن هاي موبایل بانک در سال هاي اخی
ن ها ضروري است. در انک کارآ و ارزیابی و رتبه بندي آدارد. براي دستیابی به این هدف شناسایی شاخصه هاي مهم موبایل ب

 این ارزیابی را انجام دهیم.با نظرات کاربران و خبرگان بانکی و مالی  این مقاله کوشیدیم

ظور می مناسبترین روش براي این من AHPیل طبیعت ناملموس و ذهنی که در ارزیابی مورد استفاده قرار می گیرد به دل
 AHPلذا  ،براي بیان ارزیابیشان تمایل بیشتري به استفاده از متغیرهاي زبانی دارندلبا خبرگان باشد، اما از انجایی که غا

براي وزن دهی شاخصه هاي یک موبایل بانک  AHP-fuzzyه یک چارچوب کالسیک نتایج داخواه را نمیدهد. در این مقال
 کارآ ارائه شده است. 

معیار  4از کاربران عادي و نظرات و بررسی خبرگان یک مدل سلسله مراتبی شامل  اطالعات در ابتداي مقاله با جمع آوري
خبره بانکی را  15عد با ارائه پرسشنامه هایی نظر زیر معیار براي یک موبایل بانک کارآ پیشنهاد شد. در مرحله ب 16اصلی و 

از تبدیل انها به اعداد فازي، مطابق آنالیز بعد براي مقایسه هاي دو به دویی به صورت متغیر هاي زبانی جمع آوري کردیم و 
 توسعه چانگ داده هاي استخراج شده را تحلیل کردیم.

، رعایت حریم خصوصی و امکان کارت به کارت، مهمترین معیارهاي فزارامنیت نرم ابه ترتیب با توجه به نتایج بدست آمده 
ن است که هنوز بحث امنیت مهمترین دغدغه کاربران است و ر اول نشان دهنده آیک موبایل بانک کارآ هستند که دو معیا
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و دادن اطمینان خاطر به  بانک ها باید عالوه بر توسعه امکانات نرم افزاري و بصري اهمیت ویژه اي براي باال بردن امنیت
 کاربران قائل شوند.
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