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 :چكيده 

اين سبك از پردازش، . امروزه پردازش ابري به عنوان يكي از پر جاذبه ترين فناوري هاي جديد و نوظهور تبديل شده است
بيش از شبكه ي وسيع اينترنت به افزايش چشمگيري در مباحث نظري سيستم ها و سرويس هاي مقياس پذير و انعطاف 

وزه تالش بر آن است كه بكمك ورت پذيرد زيرا اين سبك از  پذير بدل شده و در هر ح پردازش ابري كاري خاص ص
 ITپردازش، ايده هاي قابل قبول و مطمئني را براي رشد و پيشرفت سريعتر و رو به افزايش در حوزه هاي مختلف صنعت 

بانكداري يكي از زمينه هايي كه به دنبال ادغام كردن اين محيط از پردازش با انجام اهداف خود مي باشد؛ . فراهم مي كند
فناوري پردازش ابري امكان استفاده ي مجدد و موثر از منابع شبكه ي اطالعاتي را براي صنعت بانكداري فراهم . ابري است
ميليارد  160به  2012ميليارد دالر در سال  36به گفته ي موسسه ي تحقيقاتي گارتنر، بازار خدمات ابري از رقم . مي سازد

درصد از شركت هاي  20اين موسسه ي تحقيقاتي به اين مهم نيز اشاره دارد كه . اهد يافتافزايش خو 2015دالر تا سال 
ود بهره  وع فناوري در بخش هاي مهم و زيربنايي محيط هاي فناوري اطالعات خ ود در دنيا براي استفاده از اين ن وج م

وجه باينكه محيط هاي پردازش ابري زيرساخت هاي نامحدودي  [1].خواهند برد را براي بازيابي و نيز نگهداشت و با ت
ذخيره ي داده ها در محل هاي مختلف و نيز افزونگي داده ها توسط كاربران غيرمجاز فراهم مي سازد؛ اين امر موجب از 

بنابراين امنيت به عنوان اصلي ترين مساله و معضل در محيط هاي پردازش ابري . دست دادن داده هاي حياتي مي گردد
در اين مقاله به بررسي مزاياي بانكداري مبتني بر . رد اين فناوري در سيستم هاي بانكي محسوب مي شودبخصوص در كارب

پردازش ابري و يا باصطالح بانكداري ابري و نيز مشكالتي كه در استفاده از بانكداري ابري ممكن است رخ دهد و نيز روش 
 .حل آنها ارائه شده است
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Abstrac t: 

Cloud computing has become the most emerging technology now a days. It increases the 
flexibility scalability over internet. Every field wants to do work with the help of cloud 
computing because it provides promising business idea to the fastest growing areas of the 
information technology. One of the fields that want to merge their business or work with 
the cloud computing is the banking field i.e. Banking Application. This Technology makes 
possible to reuse the IT resources for the banks very efficiently. According to research firm 
Gartner, this market for cloud services will increase from $36 billion today to $160 billion 
by 2015. Gartner also says 20 percent of companies will be using cloud computing for 
significant parts of their technology environment by 2013[1].  

As cloud computing provides unlimited infrastructure to retrieve and to store data and is 
stored at multiple location and due to redundancy data can be modified by unauthorized 
users. This leads to the loss of data. So security and pr ivacy becomes the main issue in the 
cloud computing for Banking application. In this paper, I explores the advantages for 
banking with cloud computing, problem arises when using banking with cloud computing 
and some solut ion for that. 
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 : مقدمه
0Fپردازش هاي ابري

 اواخر در كه است جديدي مفهوم نوين، محاسباتيپردازش و  سبك يك ابري به عنوان محاسباتو يا  1
 در گويد مي كه »نياز طبق بر تغيير« بحث  روي بر است تعميمي مفهوم اين در واقع. نهاد وجود عرصه به پا 2007 سال

 را نياز آن با مرتبط هاي سرويس و افزار نرم افزار، سخت بايست مي توليد كننده ؛كند مي تغيير كاربران نيازهاي حالي كه
 و پايه امر همين و رسد مي تحقق به اينترنت طريق از نياز كاربران غالبًا اينترنت سريع ي توسعه با امروزه .نمايد تامين
1Fتوري پردازش چون مفاهيمي ي يافته سترشكه گ است داده شكل را ابري پردازش اساس

2Fشده توزيع پردازش ، 2

 و 3

                                                 
1 Cloud Computing 
2 Grid Computing 
3 Distributed Computing 
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3Fموازي پردازش

بعبارت ديگر پردازش ابري يك ابزاري است بر پايه ي شبكه كه برروي به اشتراك گذاشتن . باشد مي 4
بر پايه ي اينترنت تا  است ي انتزاعيومدر واقع مفهمفهوم ابر براي اينگونه پردازش ها . پردازش و نيز منابع تمركز دارد

4Fموسسه ملي فناوري و استانداردها .دچيدگي ها را براي كاربران بپوشانپي

 پردازش: كند ابري را اينگونه تعريف مي پردازش 5
 سيستمياي از منابع  ابري مدلي است براي فراهم كردن دسترسي آسان بر اساس تقاضاي كاربر از طريق شبكه به مجموعه

كه اين دسترسي ) ها هاي كاربردي و سرويس ازي، برنامهس ها، سرورها، فضاي ذخيره شبكه: مثل(قابل تغيير و پيكربندي 
) رها(به سرعت فراهم شده يا آزاد   كننده سرويس بتواند با كمترين نياز به مديريت منابع و يا نياز به دخالت مستقيم فراهم

 ابري ناميده مي زشپرداشود  به بيان عاميانه استفاده از برنامه هاي تحت وب كه توسط يك سرويس دهنده ارائه مي. گردد
وان مثال وقتي كه شما با استفاده ا ؛شود 5Fز گوگل داكبه عن

 شركت مايكروسافت برنامه هاي يك سند در قالب 6
ابري استفاده كرده ايد كه  محيطتنظيم مي كنيد؛ در حقيقت از غيره و   Word, Excel, Power Pointچونهم

هاي مشابه با صنايع   شيوهبه  ي خدمات ابري راهكارهايي براي ارائه پردازش. باشد مي گوگل سرويس دهنده ي آن شركت
اين بدين معني است كه دسترسي به منابع فناوري اطالعات . كند پيشنهاد مي غيره آب، برق، تلفن ومانند صنايع همگاني 

از راه اينترنت به كاربر تحويل داده  پذير مقياس و پذير اي انعطاف در زمان تقاضا و بر اساس ميزان تقاضاي كاربر به گونه
6Fسايت آمازون .شود مي

ود نقش مهمي در گسترش  مركز داده با مدرن سازي 7  مديران آمازون .ابري ايفا كرد پردازشخ
فيت آن ظر درصد 10اي در بيشتر اوقات تنها از  هاي رايانه اغلب شبكه كه مانند -هاي خود  دريافتند كه با تغيير مركز داده

توانند بازده  معماري ابر ميا ب ˚هاي كوتاه اوج مصرف در نظر گرفته شده بود  و مابقي ظرفيت براي دوره شد استفاده مي
 را بر پايه وب سرويس آمازون امكان دسترسي به سامانه خود از طريق 2006آمازون از سال  .داخلي خود را بهبود بخشند

اي تحقيقاتي در مقياسي  پروژه ،به همراه چند دانشگاه آي بي ام و گوگلشركت هاي   ،2007در سال . ارائه كرد ابري
7Fموسسه تحقيقاتي گارتنر 2008در اواسط سال . ابري آغاز نمودند پردازشا در زمينه بزرگ ر

متوجه وجود موقعيتي در  8
شكل دهي ارتباط بين مصرف كنندگان خدمات فناوري اطالعات، بين آنهايي كه اين سرويسها «ابري شد كه براي  پردازش

 فراهم ،جديد اين سبك لمس قابل هدف [2].مي آيد وجودب» فروشند كنند و آنها كه اين سرويسها را مي را مصرف مي
اينترنت  طريق از سرويس بر مبتني البته و سريع امن، شكلي به ارتباطي و سازي ذخيره محاسبات،، پردازش منابع آوردن

. گرديد معرفي مشترك هدفي با توريپردازش  مانند ديگر هاي سبك ي ادامه در نيز ابري پردازش .است شده برشمرده
 گزارش طبق. كامپيوترها از هايي خوشه از استفاده با داده از عظيمي حجم جز پردازش نيست چيزي مشترك هدف اين
 توزيع پردازش هاي ابري و سرويس هاي به لطفتوانسته است  حاضر حال در، اين شركت گوگل شركتتوسط  شده ارائه
 خواهد ابري پردازشگيري  شكل و تكامل. دهد قرار پردازش مورد را اينترنتي خام داده بايت ترا 20 از بيش روزانه ،شده

 حل تقاضا برمبتني  هاي سرويس طريق از مناسبتر شكلي به و راحتي به را محاسباتيحجيم و  مسائل چنين اين توانست
در طي چند سال گذشته، پردازش ابري از يك ايده ي اميدبخش براي تجارت تا االن كه در صنعت فناوري . نمايد و فصل

وده است وردار ب سازمان هاي مشتري مدار مرتبط با صنعت . اطالعات كاربرد وسيعي داشته است؛ از بيشترين رشد برخ
اين . محيط هاي پردازش ابري بشدت نگرانند فناوري اطالعات در مباحثي مانند چالش هاي بحراني همچون امنيت در

نگراني از اين واقعيت سرچشمه مي گيرد كه اطالعات در ابرها در محلي دور از موقعيت و محل كاربران بطور مداوم در حال 
وان آنها در در هر مكاني ذخيره كرد. ذخيره شدن هستند بطور كلي، محيط هاي پردازش ابري داراي . در واقع مي ت

كاربران عادي، دانشگاهها و نيز شركت ها و سازمان هايي كه هر كدام انگيزه هاي متفاوتي : از قبيل. ان مختلفي استمشتري
از ديدگاه آكادميك و دانشگاهي، محيط هاي پردازش ابري، بدليل اثرات . براي پيوستن به اين نوع از پردازش ها دارند

دازش ها، همواره بدنبال راهي جهت تركيب اين دو موضوع اساسي و مهم جانبي مقوله ي امنيت بر عملكرد اين نوع از پر
                                                 

4 Parallel Computing 
5 National Institute of Standards and Technology 
6 www.docs.google.com 
7 www.amazon.com 
8 Gartner Inc. as  information technology research and advisory company 
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وريت امنيت داده ها و عملكرد  [10].يعني امنيت و عملكرد هستيم بعبارت ديگر ما بدنبال محيط پردازش ابري با مح
وب هستيم واند با كمك گرفتن از مدل ù. سرويس دهي مطل هاي صنعت بانكداري يكي از بخش هايي است كه مي ت

سرويس هاي ابري مي توانند سرويس هاي خود را بعد از  ø [1].سرويس دهنده پردازش ابري بطور مناسب مديريت شود
اين نوع از سرويس ها مي توانند از طريق اولويت بندي مشتريان با . مشاهده ي تقاضا و عاليق كاربران، اولويت بندي كنند

وابط بهتر مشتريان و كاربران، روابط انساني و مديريت مالي به بانك ها در استفاده از شبكه هاي اجتماعي و تمركز بر ر
پردازش ابري خدمات مناسب و دقيقي را . جهت حفظ و  جذب مشتريان و ارائه ي خدمات بانكي، كمك شاياني كنند

يكي از تحقيقات . مي كندماداميكه بانك ها طرح و برنامه ي ورود باين نوع از سرويس ها را براي خود فراهم سازند؛ مهيا 
 24درصد از خدمات الكترونيكي خود را در  9تا  1درصد از برنامه ريزي هاي بانكداران براي ارائه ي  42نشان مي هد كه 

بين سال هاي ̊ اما تا دو سال آينده انتظار مي رود . دكرده انمبتني بر سرويس دهي ابري عرضه  2013منتهي به سال ماه 
بانكداران  اين در حالي است كه تعداد كمي از. درصد برسد 25به  10كه اين درصد از رقم  -الدي مي 2015تا  2013

مبتني بر پردازش   -در همين فاصله ي دو سال پيش رو  -اذعان دارند كه بيش از يك چهارم خدمات الكترونيكي خود را 
ناسب با يكي از پيش بيني هايي است؛ مبني بر اين نتايج حاصل از اين تحقيقات مت. هاي ابري ارائه و عرضه خواهند كرد

 شهرت امروزه، بر. واقعيت كه بانك هاي بزرگ در يك مسير گسترده اي براي ورود به مبحث پردازش هاي ابري هستند
 خدمات كه است اين بودن صرفه به دليل مقرون. شده است افزوده صرفه به مقرون روش يك عنوان به بريپردازش هاي ا

. ندارد ان بخش هاي اداريكارمند نيز منابع انساني فراوان بعنوان و قيمت گران افزارهاي نرم افزارها و سخت به نيازي آن
 هاي هنگفت هزينه پرداخت به نيازي ديگر و است دسترس در ماهيانه مبلغ يك با پرداخت مذكور روش اين، بر ه عالو
  .افزايد مي آن جذابيت بر مادي، ديدگاه از مسئله همين كه باشد نمي

 
 

 :مدل هاي استقرار ابر 
 :مدل هاي استقرار ابر به چهار صورت زير است انستيتوي ملي استاندارد ها و فناوري هادر تعريف 

صورت ديناميك و از طريق  ها به سرويس. ابري در معناي اصلي و سنتي آن است پردازشتوصيف كننده  :ابر عمومي
شوند و عرضه كننده منابع را به صورت  ي شخص ثالث تدارك داده مي كوچك از يك عرضه كنندهاينترنت و در واحدهاي 

8Fاشتراكي

براي كاربران صورتحساب  ،و بر اساس مدل همگاني و مشابه صنعت برق و تلفندهد  به كاربران اجاره مي 9
زرگ كه مالك آن يك سازمان براي استفاده همگاني تعبيه شده و جايگزين يك گروه صنعتي ب مدلاين  .فرستد مي

 . فروشنده ي سرويس هاي ابري مي باشد
. است يك زير ساخت ابري است كه توسط يك سازمان براي استفاده داخلي آن سازمان به وجود آمده :ابر خصوصي

ساختي سازد، محل و شيوه نگهداري از سخت افزار زير عامل اصلي كه ابرهاي خصوصي را از ابرهاي عمومي تجاري جدا مي
مانند سخت افزار، شبكه، سيستم عامل، نرم (ابر خصوصي امكان كنترل بيشتر بر روي تمام سطوح پياده سازي ابر . ابر است

وصي امنيت بيشتري است كه ناشي از قرارگيري تجهيزات در درون . سازد را فراهم مي) افزار مزيت ديگر ابرهاي خص
اما بهره گيري از ابرهاي خصوصي مشكالت ايجاد و نگهداري را . شود ناشي مي مرزهاي سازمان و عدم ارتباط با دنياي خارج

يك راه حل ميانه براي دوري از مشكالت ابرهاي خصوصي و در عين حال بهره مند شدن از مزاياي ابرهاي . به همراه دارد
عمومي است كه براي ابر خصوصي مجازي بخشي از زير ساخت يك ابر . است ابر خصوصي مجازي خصوصي، استفاده از

                                                 
9 Multi-tenancy 
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ود و دسترسي به آن تنها از راه استفاده اختصاصي يك سازمان كنار گذارده مي شبكه خصوصي  ش
10 زيمجا

9FIPSec كه ارتباطي بوسيله احراز هويت و رمزگذاري -كه مجموعه اي از چندين پروتكل امنيتي. است امكانپذير 
  .سيسكو در اينترنت استشركت سخت افزاري مايكروسافت و شركت نرم افزاري محصول مشترك 

ي مناسبي براي بيشتر مؤسسات تجاري  گزينه. ي داخلي و يا خارجي است متشكل از چندين ارائه دهنده: ابر آميخته
ون  عمومي ابر يابند كه انتقال به با تركيب چند سرويس ابر، كاربران اين امكان را مي. باشد مي را با دوري از مسائلي چ

  .تر سازند آسان ،هاي كارتهاي پرداخت شوراي استانداردهاي امنيت داده سازگاري با استانداردهاي
آيد كه چندين سازمان نيازهاي يكسان دارند و به دنبال اين هستند كه با به اشتراك  در جايي به وجود مي: ابر گروهي

ها بين كاربران كمتري نسبت به ابرهاي  به دليل اينكه هزينه. مند گردند ابري بهرهپردازش مزاياي گذاردن زيرساخت از 
ود، اين گزينه گران عمومي تقسيم مي ومي است اما ميزان بيشتري از محرمانگي، امنيت و سازگاري با  ش تر از ابر عم

  .گوگل است گروهي،يك ابر  ي نمونه. آورد ه همراه ميبها را  سياست
 

 ) :ابر آناتومي(سرويس  تحويل هاي مدل
 توان مي در واقع. نمود بندي تقسيم مختلفي انواع به توان مي را محيط هاي پردازش ابري در شده ارائه هاي سرويس

نواع سرويس تفكيك براي  مفاهيم با تواند مي X. نمود استفاده» سرويس  عنوان به چيزي هر« يا  10FXaaS11مدل  از ا
 از تعدادي ادامه در كه شود جايگزين غيره و امنيت نيروي انساني، سكو، زيرساخت، افزار، نرم جمله از مختلفي

 شكل در. گردند مي معرفي اند، شده شناخته رسميت به حتي تجاري و هاي دانشگاهي محيط در كه آنها مهمترين
را ارائه  دسته هر در نمونه هاي سيستماز  تعدادي همراه به را پردازش ابري در سرويس تحويل اصلي مدل يكشماره 
 :كرديم

 
 

 محيط پردازش ابري در سرويس تحويل اصلي هاي مدل - 1 شكل
 

 خصوص به ابري معماري در همين دليل به و دهند مي تشكيل را ابري هاي سرويس بنيان واقع در اصلي مدل سه اين
 ساير و هستند برخوردار اي ويژه اهميت از رو اين از و گيرند مي استفاده قرار مورد صريحًا اي اليه معماري مدل در

SaaSدر مدل  .گيرند مي قرار مدل سه اين از يكي در عموماً هاي ابري سرويس 11F

يك برنامه ي كاربردي به درخواست  12
كاربر ارائه شده، تمامي پردازش ها روي سرور اصلي ابر صورت گرفته و در نهايت خروجي برنامه روي پايانه هاي كاربران 

PaaSدر مدل . تحويل داده مي شود 12F

استقرار برنامه هاي كاربردي بدون صرف هزينه و پيچيدگي فرآيند خريد آن و نيز  13

                                                 
10 Internet Protocol Security 
11 X as a Service 
12 Software as a Serv ice 
13 Platfo rm as a Service 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DA%A9�
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF�
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF�
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IaaSدر مدل و  .ه مديريت اليه هاي سخت افزاري و نرم افزاري ميسر مي گرددبدون نياز ب 13F

كاربران تمامي زيرساخت ها  14
 .را بعنوان يك سرويس كامال برون سپاري شده دريافت مي كنند) فضاي مركز داده، سخت افزار و تجهيزات شبكه(

 
 :مزاياي استقرار پردازش ابري
تاثير گذارترين مزيت را مي توان كاهش قابل توجه هزينه هاي نگهداري و سربار سازمان در ميان مزاياي قابل توجه ابر، 

بهبود خدمات پشتيبان گيري داده ها و بازيابي در حوادث، بعالوه دسترسي  .ها، شركت ها و بخصوص بانك ها برشمرد
همچنين كاهش زير . ازمان ها استهميشگي به برنامه هاي كاربردي از جمله مزيت هاي ديگر پياده سازي هاي ابر در س

ورد نياز، ايجاد استراتژي بلند مدت در فناوري  ورد نياز براي سايت، انعطاف پذيري در ميزان ظرفيت م ساخت هاي م
بهبود قابليت تحرك و انتقال نيروي كار، بهره وري و كاهش حجم كار داخلي سازماني، ظرفيت ذخيره سازي  اطالعات،

از ديگر  ي سرمايه اي به سمت هزينه هاي عملياتي، داشتن حق كنترل بر محيط ابري اختصاصيبيشتر، حركت هزينه ها
 .بري محسوب مي شوندمزاياي استقرار پردازش ا

 
 :بانكداري در ابر 

كه اين . از نكات حائز اهميت در صنعت بانكداري، توجه به ارائه خدمات در كوتاهترين زمان و با كمترين هزينه بوده است
وصيات محيط هاي پردازش ابري استموض وان يكي از عمده ترين . وع از مهم ترين خص بر اين اساس، بانك ها به عن

وند بانك ها براي كسب سهم بيشتر از بازار و خدمت رساني به  .مشتريان استفاده كننده از اين فناوري شناخته مي ش
مدل هاي مورد دهند؛ نياز به تمركز مجدد به روش ها و  مشتريان كه امروزه سرعت و دقت را معيار انتخاب خود قرار مي

در اين ميان مواردي همانند عدم وجود انعطاف  .استفاده ي خود به منظور بازنگري در آنها و يا ابداع روش هاي جديد دارند
پذيري در سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري موجود به دليل حجم باالي اطالعات، محرمانه بودن داده ها، نيازهاي 
باالي محاسباتي و پردازشي و همچنين هزينه ي باالي توسعه ي ساختار فناوري اطالعات از جمله مشكالت پيش روي اين 

در تايلند،  Siam Cityدر هند،  SVCدر اندونزي،  BTPNدر حال حاضر بانك هايي نظير . عت استصن
CommonWealth  ،در استرالياWSFS  ،در آمريكاSparada در آلمان ،Standard&Charter  در آمريكا، از اين

، توسعه زيرساخت و غيره استفاده فناوري در حوزه هاي مختلف نظير اشتراك منابع، دسترسي به كانال، ذخيره سازي داده
البته در صنعت بانكداري بيشترين موارد كاربرد پردازش هاي ابري مربوط به سرويس هاي نرم افزاري بوده است؛ . مي كنند

كشور براي انجام بسياري از امور اداري خود از  30نفر نيروي كار در بيش از  110000در اسپانيا با  BBVAمثال بانك 
پيش بيني مي شود با حركت و انتقال نرم افزارهاي بانكي به الگوي مبتني بر . ابري گوگل استفاده كرده است سرويس هاي

پردازش هاي ابري و مديريت آنها از طريق ابرها، انقالبي در ارائه خدمات بانكي بوقوع بپيوندد كه نتايج آن، امكان دسترسي 
گام هاي اساسي براي بهره  م ساخته و عالوه بر كاهش شديد هزينه هابه اين خدمات را براي همگان و در همه جا فراه

براي رسيدن به اين غايت راه حل هاي ارائه شده توسط  .ام بانكداري با فناوري ابري ادغام، همگام و همسو شودمندي نظ
 [3]:شركت هاي فعال در زمينه ي سيستم هاي بانكي مختصرا بشرح ذيل تشريح مي گردد

  CSC: Celeriti Banking System     

وصي  Celeritiسيستم متمركز بانكي  ت كتوسط شر  BizCloudTMيك سيستم سرويس گراست كه در ابر خص
CSC گارتنر از ابرها ارائه داده، اين ابر به لحاظ استاندارد سازي و موسسه تبه اي كه ردر آخرين  .پياده سازي شده است

از جمله خدمات اين ابر مي توان به طراحي و پياده سازي پلت . خودكار سازي، رتبه ي دوم را بخود اختصاص داده است

                                                 
14 Infrastructure as a Service 
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 .يدماه گرد 8در مدت زمان  VCEدرصدي كسب و كار شركت  500اشاره نمود كه باعث افزايش  VBlockTMفورم 

FIS: Corebank        

و با پياده  و مركزي راه اندازي كرداين شركت اولين سيستم بالدرنگ و مبتني بر ابر خود را براي بانك هاي اروپاي شرقي 
 50در حال حاضر بيش از . بعنوان سرويس، قدرت كنترل هزينه ها را به مشتريان خود عرضه مي كندسازي مدل نرم افزار 

سرمايه گذاري روي اين سيستم باعث افزايش . آمريكاي شمالي از خدمات اين سيستم نيز استفاده مي كنندبانك در 
 .انعطاف پذيري پايگاه داده آن و در نتيجه پشتيباني بهينه از اطالعات شده است

 

  Infosys: Finacle Lite 

14Fسيستم فيناكل

يكي از كامل ترين زيرساخت هاي استاندارد را همراه با كاهش زمان پياده سازي و با قابليت سفارشي  15
سرويس هاي . بانك روستايي از محصوالت اين شركت استفاده مي كنند 45بانك تجاري و  30حدود . هددسازي ارائه مي 

 .يقا مورد استفاده قرار مي گيرددر بانك هاي هند و شمال آفر FinacleLiteابري اين شركت با عنوان 
 

  Misys: BankF usion Universal Banking 

سيستم پيكربندي متمركز مبتني بر ابر ارائه شده  توسط . بانك بزرگ از مشتريان عمده ي اين شركت هستند 50بالغ بر 
 Amsterdam Tradeستم هم اكنون در بانك اين سي. اين شركت قابل رقابت در بانك هاي بزرگ بين المللي دنياست

Bank  موفقيت پياده سازي و اجرا شده است شعبه اروپايي آن با 38و. 
 

   Temenos: T24 

 T24اين شركت يكي از پيشگامان سيستم متمركز بانكي در جهان است كه با مشاركت شركت مايكروسافت، محصول 
اين سيستم . خود را با اطمينان از اجراي آن در ويندوز الجوردي بر اساس مدل نرم افزار بعنوان سرويس ارائه نموده است

برخي از مشتريان اين سيستم . توانايي استقرار بر اساس پرداخت براي موسسات مالي در هر نقطه از جهان فراهم مي آورد
در  Investec ،در هنگ كنگ Bank Sino Pac در كانادا، North Shore Credit Union: متمركز بانكي عبارتند از

دسترسي سريع به داده ها، : از مهمترين ويژگي هاي اين محصول مي توان به .انگلستان، برشمردشعبه آن در  17استراليا و 
رافيايي، بومي سازي با سيستم پيكربندي دقيق و متناسب با نياز در هر نقطه ي جغبسيار باال،  ذخيره سازي و انتقالامنيت 

اشاره  عامل ويندوز، پياده سازي و مديريت مراكز داده، ارائه خدمات مالي بر اساس تغييرات احتمالي در بازارهاي جهان،
  .نمود
 

VDI15F: ها  در بانك قابل استفاده معرفي يك فناوري ابري

١٦ 
 شعب اين از هركدام در و دارند كشور سرتاسرهاي بسيار زيادي در  شعبه كشور حاضر حال بزرگ هر كدام از بانك هاي 

16Fترمينال ها مي بايست به سيستم متمركز بانكي اين تمام كه دارند رايانه زيادي تعداد

در حال . همان بانك متصل باشد 17
ي استفاده شده و تمامي نرم افزارهاي مورد نياز متصديان، جداگانه روي هر روميزحاضر در شعب بانك ها از رايانه هاي 
                                                 

15 Finacle 
16 Virtual Desktop Infrastructure 
17 Core Banking  
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 نرم به دستيابي يا و افزار نرم تعويض افزار، نرم نسخه ارتقا دليل به كه را زماني كنيد تصور. كدام نصب و راه اندازي مي شود
روزرساني در تمامي رايانه هاي همه ي  به يا و نصب عمليات انجام به نياز شعب تمامي هاي رايانه تمام در جديدي افزار

 بين زيادي زماني فاصله ان بسيار زياد است و در بهترين حالت زم و هزينه صرف نيازمند فرآينداين  .شعب داشته باشيم
در  مستقل از امكانات سخت افزاري موجوداين فناوري  .داشت خواهد وجود رايانه آخرين تا رايانه اولين روي عمليات انجام

Tيك رايانه استقالل سيستم را به يك  hin C lient  اعظم قسمت عوض در و داده تقليل افزاري سختبا حداقل امكانات 
 سيستم از شده حداقل نسخهيك  تنها فناوري، چنين با. گذارد مي مركزي ميزبان عهده به را پردازش و سازي ه ذخير بار

 روش اين از استفاده با. شود مي انجام مركزي ميزبان در امور بقيه و شده بارگذاري شعب متصديان هاي رايانه در عامل
بودن رايانه ها، هزينه تعمير و  حداقلي دليل به و نداشته موضوعيت ديگر متصديان هايرايانه  در افزار نرم محلي نصب

 براي قوي افزار سخت با يهاي رايانه خريد براي هزينه صرف جاي به بانك حلي راه چنين در. نگهداشت كاهش مي يابد
 مقدار اين، بر عالوه و كند مي صرف تر قوي افزار سخت با هاي ميزبان خريد براي را هزينه اين از كوچكي درصد متصديان،

 .شود مي جويي صرفه نيز ها رايانه اين تعميرات و نگهداري براي نيز هزينه و زمان زيادي
 

 : چالش ها
روش هاي قبلي پردازش چه عيب و نقصي داشته اند كه نياز به يك : كه در اينجا مطرح مي شود اينست كه سوال مهمي

سبك و روش جديد پردازش حس شده است؟ در پاسخ بايد به اهم معضل هايي كه قبل از معرفي پردازش هاي ابري با آن 
براي يك سيستم بزرگ پردازشي و محاسباتي در شركت  درصد از هزينه اي كه 70امروزه تقريبا . روبرو هستيم؛ اشاره كنيم

هاي مهم نظير بانك ها مي شود؛ صرف تهيه و زيرساخت آن سيستم مي شود بجاي اينكه اين هزينه ها صرف افزودن 
ش برابري افزاي 5/1از طرف ديگر هر ساله با رشد  [11] .قابليت هاي جديد و يا بهبود قابليت هاي قبلي و بروز رساني گردد

داده ها ما را وادار مي سازد تا توان حجم داده هاي توليد شده در دنيا روبرو هستيم كه ذخيره سازي و پردازش انبوهي از 
درصد از ظرفيت پردازشي و  85بعالوه نزديك به  [12] .پردازشي خود را متناسب با رشد حجمي اطالعات افزايش دهيم

بدون در نظر گرفتن نواقص و  ماند و اين حقيقت يعني هدر دادن منابع محاسباتي در يك سيستم توزيع شده بيكار مي
شركت ها و سيستم هاي نرم  مشتريان درصد از 33نزديك به  كه اند داده نشان ارقام و مارآ [14] .معايب يك سيستم

 يك در امنيتي نقص يك وجود از اطالع محض به مشتري محور افزاري با محتواي مالي شبيه بانك ها و موسسات اعتباري
 اين كردن مطرح از هدف [13] .كنند مي قطع هميشه براي مسئول آن شركت يا سازمان با را خود ارتباط، مالي سيستم
 هاي سبكاما  داد پاسخ نيز ديگري هاي از راه شده مطرح شكالتم به توان مي كه است درست كه بود اين مسائل

پردازش  بنابراين و بدهند و مشكالت ذكر شده مسائل به اي كننده قانع پاسخ اند نتوانسته فعلي محاسباتي پردازشي و 
در  هاابر بارز امتيازات .گذاشت ظهور عرصه به پا نوين سبكي عنوان به آنها از يك هر براي مناسب پاسخي با هاي ابري

 عقب باعث نوزه كه اي جنبه اما است، كرده جلب خود به را اه سازمان از بسياري توجه مشكالت امروزي انفجار اطالعات،
 از اطمينان و ابر در اه داده سازي امن نحوه گردد، مي آوري فن اين برابر در و شركت ها اه سازمان از بسياري نشيني
بخصوص براي موسسات مالي و بانك ها كه محتواي اطالعات و داده هاي استفاده شده در  [14] .است آن محيط امنيت

اگرچه مدل هاي پردازش ابري آماده ي كمك به بخش  .ها جنبه ي حيات و بقاي آنان را دارد سيستم هاي اين شركت
بانكداري به روش هاي متعددي هستند؛ اما صنعت بانكداري نگراني هاي جدي در مورد پايداري خود در عرصه ي ورود به 

اطمينان، حفظ حريم كاربران و مشتريان،  برخي از اين نگراني هاي برجسته ي آنها، امنيت، قابليت. پردازش ابري دارد
وقتي نظام بانكي قصد . كامل بودن و سنديت اطالعات و نيز مكان ذخيره و دسترسي همراه با قابليت بازيابي داده هاست

 :ورود به عرصه ي فناوري پردازش ابري را دارد با دو چالش اساسي و بزرگ روبرو خواهد شد

 امنيت:  
محرمانه بودن و امنيت اطالعات مالي و شخصي مشتريان و نيز برنامه هاي كاربردي مديريت بحران در يك سيستم، از 
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 شركت S3 سرويس گذشته، سال اسفندماه در. اولويت ويژه اي برخوردار است و بانك ها نيز بايد اين ريسك را بپذيرند
 زمان از. كنند فكر ابر در امنيت موضوع به دوباره مردم تا شد باعث لبمط اين. افتاد كار از ساعت 4 مدت به بار يك آمازون

 روي بر را خود سايت افزار، سخت هزينه كاهش براي 2,0 وب توسعه دهندگان از زيادي تعداد حال به تا S3 سرويس ارائه
17Fيا داده مراكز

 از را خود اطمينان دهندگان توسعه اين آيد مي ميانه ب امنيت بحث كه زماني ولي. اند داده قرار آمازون 18
 اين ديگري شخص به حقيقت در كنند مي استفاده ابر از كاربران كه زماني. شوند مي پشيمان حدودي تا و داده دست
 همراه به را آنها خصوصي هاي داده و تجارت رفتن دست از خطر اين و كند ذخيره را آنان هاي داده تا اند دادهرا  اجازه

 هاي سرويس و محصوالت و است نشده پذيرفته مردم ميان در كامل طور به پردازش ابري اكنون هم [14] .داشت خواهد
 مي حوزه اين هاي ريسك از يكي تنها اين و اند نرسيده الزم پايداري به هنوز و نيستند باور قابل اين فناوري در شده ارائه

 خواهد كاربران حريم حفظ و امنيت همان سوال ترين كننده نگران شد بيان هم قبًال كه همانطور حقيقت در .باشد
 مالياتي، هاي داده كاربران، ركورد :شامل  ابرها در موجود هاي داده شخصي حريم حفظ جهاني گزارشات طبق [10].بود

 عمومي. باشند مي غيره و تجاري ارائه هاي فايل و مستندات پزشكي، و سالمتي هاي ركورد ها، ايميل مالي، هاي داده
 با رو اين از و دهند مي تشكيل دستمزد و حقوق و مشتريان مديريت هاي سيستم را وب تحت تجاري هاي افزار نرم ترين
بانك ها،  [4] .داشت خواهد همراه به را فراواني مشكالت ها داده اين دست دادن از و دارند كار و سر حساس هاي داده

 :دش بهره مندخواهند مزاياي زير استراتژي امنيتي ازپياده سازي يك  تجاري با وموسسات مالي 
 بانكافزايش اطمينان مشتريان به  با بانكداري الكترونيكتحقق  افزايش مشتريان بانكي و  -1
 سودآوري بيش تر باجذب سرمايه هاي مشتريان افزوده شده  -2
 برنامه ها و كاهش احتمال غيرفعال شدن سيستم ها  -3
 افزايش بهره وريبانك و  غيرانساني در منابع انساني و زا استفاده موثر  -4
 دست دادن داده ارزشمند كاهش هزينه از  -5
 مالكيت معنوي افزايش حفاظت از  -6
 مواقع الزم بودن يك استراتژي براي مديريت مخاطرات در دارا  -7
به بانك پيامدهاي قانوني براي يك  دبين رفتن اطالعات مشتريان مي شود، مي توان يك مشكل امنيتي كه باعث از  -8

 .دنبال داشته باشد

 قانونمند بودن : 
 مشتريان خودشان در نهايت بعنوان مسئول حفاظت از اطالعات شخصي و نيز تماميت داده هاي مالي خود محسوب مي

اين خدمات بصورت سنتي خود در قالب . شود حتي زمانيكه توسط يك سرويس دهنده خدماتي با آنان ارائه مي. شوند
بر اساس نظريه ي موسسه گارتنر، ارائه دهندگان . حسابرسي ها و گواهي نامه هاي امنيتي يك سيستم مالي عرضه مي شد
چون مشتريان محدود به استفاده از اينگونه بسته . پردازش هاي ابري اينگونه قالب هاي امنيتي را بطور كلي رد مي كنند

در نظر بگيريم كه بسياري از تنظيم كنندگان قوانين و مقررات نظام بانكي يك كشور نيازمند  [4]. امنيتي خواهند شدهاي 
و اصرار به اين دارند كه . به اين هستند كه اطالعات مالي مشتريان در محدوده ي جغرافياي سياسي همان كشور باقي بماند

بعنوان مثال سرورها و بانك هاي اطالعاتي . ي ديگر كشورها در هم آميخته نشوداين اطالعات مهم و محرمانه با اطالعات مال
در نتيجه بانك ها بايد درك روشن و واضحي از اينكه داده هايشان در كجاي . كه داده هاي خود را باشتراك مي گذارند

وضع گيري صحيحي در انتخاب . محيط ابري قرار دارند؛ داشته باشند وسسات مالي بايد م مناسب مدل هاي عملياتي م
در فاز . امنيتي و نيز در انتخاب سرويس دهندگان، براي رفع نگراني هاي امنيتي منطبق با نظام مالي خود داشته باشند

اوليه ي اتخاذ محيط هاي پردازش ابري انتظار مي رود كه بانك ها مالكيت راه اندازي محيط هاي ابري را به منظور افزايش 
ز كنترل زيرساخت هاي ابري؛ خود عهده دار شده كه قطعا اين كار ميزان مالكيت و توانايي كنترل را در مالكيت خود و ني

                                                 
18 - Data Center 
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بايد يك سياست راهبردي روشن براي بانكداري ابري و مديريت آن و نيز در اولويت . دسترس بيشتري قرار خواهد داد
واند با تعريف روشني از سط ود داشته باشد كه بت ور ابري، بندي داده ها وج وليت دار كردن اپرات ح خدمات ابري و مسئ

در حين انتخاب ارائه دهندگان خدمات ابري، اين امر حياتي به نظر مي رسد . خدمات را در بستر ابر به اپراتور واگذار كند
دهندگان  كه ما به ثبات مالي، سطح امنيت، توانايي محاسبات، توانايي پيشرفت و بروز رساني و نيز سطح فناوري سرويس

وجه و دقت كافي  ود سطح عملكرد خدمات و يكپارچه سازي داده ها در سرتاسر سيستم عامل هاي مختلف ت براي بهب
مديريت قانون گذاري بوسيله ي صنعت رمز نگاري استاندارد در حال ظهور به عنوان يك مدل رمز نگاري  .داشته باشيم

شود چون تكنيك هاي مديريت رمزنگاري رايج در معرض آسيب  قوي براي كنترل بهتر روي داده هاي ابري محقق مي
سرويس هاي امنيتي مبتني بر محيط هاي پردازش ابري در حال ظهور، براي ايجاد تغييرات و رسيدگي به امنيت  .هستند

 داده ها، حفظ حريم خصوصي و همچنين جلوگيري از سرقت داده ها و نيز حصول اطمينان از مديريت بحران و تشخيص
 . موارد نقض منطبق با امنيت سرور در مراكز داده مجازي پديدار شده اند

 

 :امنيتي ريسك هاي 
معضل امنيتي كه جزو معروفترين نظريه هاي عنوان شده بوسيله ي موسسه تحقيقاتي گارتنر براي  7در اينجا بنا داريم 

 [2]: بپردازيم هاتفصيل به ذكر آنبه و نيز ارائه راه حل ها كاربران محيط هاي ابري مطرح شده است؛ 

18Fمزيت دسترسي كاربر •

19 : 
ود دارد كه خارج از  و به دليل اهميت اين  ؛در حال پردازش استمحيط سازماني اطالعات و داده هاي حساسي وج

س اطالعات و محرمانه بودن آن احتمال ريسك بااليي دارد زيرا پردازش روي داده ها بيرون از محيط سازماني توسط سروي
 خطرناك ويژگي يك داراي شوند مي داريهنگ سازمان از خارج در كه يحساس ايه داده .دهنده هاي ابري انجام مي گيرد

 به اطالعات آوري فن ايه دپارتمان كه امنيتي ايهمعيار زير از شده سپاري برون ايه سرويس كه چرا ستند،ه امنيتي
 به اهآن نتيجه در و است سازمان از خارج افراد به ما اعتماد اينجا در. كنند مي خالي شانه نمايند، مي اجبار داخلي صورت
ا توان مي خطر، شهكا براي. آيند مي سازمان درون  داده با تماس در كه افرادي به مربوط اطالعات امكان حد بيشترين ت

 .منمايي آوري جمع را اه داده دسترسي كنترل چگونگي مورد در اطالعاتي نيز و ستنده اه

19Fپيروي از مقررات •

20 : 
فقط است و ارائه دهندگان خدمات سنتي،  كاربرانمسئوليت صحت و امنيت داده ها و اطالعات بطور مستقيم با خود 

 قابليت و امنيت برابر در كه است سازمان اين ايتهن در .حسابرسي هاي مالي و گواهينامه هاي امنيتي را عرضه مي كنند
 از اطمينان براي گردند داريهنگ ابر درون و شركت از بيرون اه داده اين اگر حتي است، مسئول خود يها داده اعتماد
 ره ايه داده با مرتبط ابريپردازش  ايه فعاليت تمامي در شفافيت با بايد ابر سرويس ندههد ارائه مقررات، رعايت

 .است امن اه سازمان اين ايه داده كه نمايد اثبات خارجي ناظران به سازمان،

20F مكان داده ها •

21: 
زمانيكه كاربران اطالعات در ابر ثبت و ذخيره مي كنند هيچ اطالعي از محل ذخيره داده ها ندارند و اين مهم از نظر 

 موضوع اين ابر، آوري فن از استفاده نگامه در .كاربران يك ضعف براي سرويس دهندگان خدمات ابري محسوب مي شود
 بسيار ؛نداند اند شده واقع آن در وي ايه داده كه را كشوري حتي يا اه آن ميزباني محل ا،ه داده موقعيت نفر يك كه

 را ها داده كه مبرسي توافق اين به ابر سرويس ي ندههد ارائه با كه است اين اه داده كردن امن براي گام يك. است محتمل

                                                 
19 Privileged user access 
20 Regulatory compliance 
21 Data location  
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 را هاآن قانوني الزامات از استفاده با متواني مي مچنينه. نمايد پردازش و كرده داريهنگ خاص جغرافياييي  محدوده يك در
 را آن اعمالي  نحوه و شناخته را قوانين اين بايد منظور اينراي ب. منمايي خود يها داده و صحت تماميت رعايت به ملزم
 .مبداني

21F جداسازي اطالعات •

22 : 
. از آنجايي كه پردازش هاي ابري يك سيستم باشتراك گذاري اطالعات است احتمال از دست دادن داده ها وجود دارد

 را اه هزينه نتيجه در و نمايد ذخيره اشتراكي محيط يك در را ها سازمان از بسياري ايه هداد است قادر ابر آوري فن
 حاصل اطمينان بايد ابر سرويسي  ندههد ارائه. دارند قرار مه كنار در ابر يك در مشتريان ايه داده بنابراين. دهد شكاه
 از استفاده كار اين انجام براي راه يك. است يافته شكاه امنيتي ايه ريسك و اند شده سازي جدا اه داده اين كه كند

حال سوال اينست كه . است خاص افراد به اهكليد به دسترسي مجوز اعطاي و اه داده كردن رمز براي رمزنگاري ايه روش
 يهاروشآيا رمز نگاري هاي موجود با روش هاي طراحي آن توسط يك متخصص متبحر تست و آزمايش شده است؟ 

 .گردد حاصل اطمينان اهآن تاثيرگذاري از تا گردند تست محيط در كامال بايدي رمزنگار

22F بازيابي •

23 : 
اطالعات را با در نظر گرفتن صحت و درستي داده ها  ،مشكل اين بسيار ضروري و مهم است كه بتوانيم در صورت بروز

بنابراين سوال اصلي كه در اينجا مطرح مي شود اينست كه آيا يك سرويس دهنده ي ابري مي تواند داده . بازيابي كنيم
ت ابري به هاي از دست رفته را بطور كامل و با صحت درستي آن بازيابي كند يا خير؟ اين معضل مي تواند در بحث امني

 ندههد ارائه. باشد آن از خروج و بحران با مقابله آماده مناسب، يهاابزار با بايد سازمان يك .منتهي شودايجاد بن بست 
 سايت ايستگاه كاري و چندين بايد. نمايد رساني اطالع الزم مسائل مورد در بحران زمان در باشد قادر بايد ابر سرويس

 .گردد داريهنگ مكرر طور به اهآن در اي برنامه ايه زيرساخت و اه داده از كپي نسخه چند كه باشد داشته وجود

 

23F پوشش تحقيقاتي •

24 : 
بسيار سخت و دشوار خواهد بود اگر بخواهيم به جستجوي سرورهاي ابري بپردازيم؛ به اين دليل كه اطالعات بسياري از 

تواند بين ميزبان هاي متفاوت پخش شده و حركتي سيار داشته كاربران متفاوت و از نقاط مختلف در آنها وجود دارد و مي 
ا ر بااليي پذيري انعطاف آوري، فن اين كه است واقعيت اين ابر آوري فن امتيازات از يكي شد، اشاره قبال كه مانطوره .باشد

 پيكربندي جددام قبلي اطالع بدون اغلب است ممكنها سرور برخي ؛باشد زا مشكل تواند مي مساله اين. آورد مي مراهه به
 كه چرا باشد، ساز چالش است متكي اهآن بر سازمان كه ابر داخل يها آوري فن برخي براي تواند مي مساله اين. گردند

 سازي امن سنتي ايه روش زيرا گردد، مي ساز مشكل اه داده سازي امن زمان در مساله اين. نيست استاتيك خود محيط،
 امنيتي يهامعيار اين گردد، اعمال مداوم طور به تغييرات اين اگر حال رهب است، شبكه زيرساخت درك بر مبتني اه داده

 .بود ندهنخوا سودمند

24F حيات پايدار و ماندگاري بلند مدت •

25 : 
در حالت ايده آل، ماداميكه يك سرويس دهنده ي ابري با سياست گذاري هاي امنيتي و تدوين قوانين با فناوري هاي 

خدمات ابري را عرضه مي كند؛ دور از انتظار است كه با شكست يا از بين رفتن مواجه شويم؛ اما مشتريان بايد جديد، 
 به قادر ديگر احتمالي چه اب ينكها. ويدادي در دسترس باقي خواهد ماندمطمئن شوند كه اطالعات آنان بعد از هر اتفاق و ر

 ندههد ارائه يك به اه داده امن انتقال براي اييهمسير چه بود، ميهنخوا خاص ابري سرويس ندههد ارائه يك از استفاده
                                                 

22 Data segregation 
23 Recovery 
24 Investigative support 
25 Long-term viability 
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 !گيرد مي قرار استفاده مورد ديگر ابري سرويس

 :يم پرداختخواهشده اشاره  كه در دو سال اخير به آن ديگريامنيتي به ريسك هاي  ادامهدر 

25F نشت داده •

26 : 
ندارد و همچنين از يك سيستم چندگانه توزيع شده استفاده مي از آنجا كه داده در ماشين محل كاربر و مشتري وجود 

شود كه جزييات آن از ديد كاربر پوشيده است؛ اين احتمال وجود دارد كه داده با مشكل نشت همراه باشد كه بايد مانع آن 
 از دور به محلي در ها داده اوال. افتد مي اتفاق مشتريان هاي داده براي تغيير دو ابري محيط بر انتقال با اساسا .شويم

 مي منتقل ساكن چند فضاي يك به ساكن تك فضاي يك از ها داده او ثاني شوند مي نگهداري مشتري محلي هاي ماشين
 مخاطرات بزرگترين از يكي لهامس اين امنيتي نظر از. آورد مي وجود به را ها داده نشت ي لهامس تغييرات اين. دنشو

 الزامي ها داده از خاصي نوع براي خاصي هاي حفاظت و است مقررات داراي مجازي نظر از دولتي هر [10].است سازماني
 از پيروي به ملزم را كاربر كه كند ريزي برنامه را خود هاي سياست طوري بايست مي ابر خدمات دهنده سرويس. كند مي
 .كند مقررات اين

26F امنيت داخلي سرورها و پايگاههاي داده •

27 : 
اگر امنيت سرورها و پايگاههاي  [10].پايگاههاي اطالعاتي در محيط هاي ابري مقدم بر همه چيز استامنيت سرورها و 

در اينصورت بانك ها مي . اطالعاتي برقرار باشد تنها پس از آن بانك ها مي توانند از گوناگوني خدمات ابري بهره ببرنند
يره، پردازش و مورد استفاده قرار دهند و هيچ نگراني بابت توانند اطالعات خود را در نقاطي دور از محيط داخلي خود ذخ

پس از مرتفع شدن امنيت داخلي سرورها و پايگاههاي داده تنها دغدغه ي . پياده سازي هاي سخت افزاري نخواهند داشت
 .باقيمانده وجود قابليت اطمينان، محرمانه بودن و يكپارچگي، تماميت و بي نقصي سرويس هاي ابري است

27F يد هويت كاربرتاي •

28 : 
براي تمامي موسسات مالي و پولي مديريت حساب مشتريان و متناظر با آن مجوز دسترسي به حساب هاي مشتريان 

بسياري از اين موسسات با مشكالتي از . بسيار مهم شمرده شده و بطور اكيد بايد سطح دسترسي به حساب ها تعريف شود
مشتريان و يا اينكه هر كارمند موسسه يا بانك، حساب هاي متعددي را به سامانه قبيل پذيرش تك امضايي در حساب هاي 

 يك بنابراين در چنين موسسات و شركت هاي مالي براي هر. هايي با سطوح دسترسي متفاوت ارسال كند؛ مواجه مي شوند
سيستم مالي بزرگ با آن مواجه از كارمندان، سند احراز هويت چندگانه يك امر معمولي خواهد بود كه در طي كار با يك 

لذا چگونگي توانايي مطلوب و مناسب مديريت كردن شناسايي حساب مشتريان توسط مدير و يا سرپرست . خواهند شد
وز حساب ها يك  وح مج وري اختصاص يافته به آنها و يا دسترسي به سط وط به حساب هاي مشتريان و كلمات عب مرب

استفاده از برنامه هاي خاص براي احراز هويت و دسترسي به حساب ها از طريق  با اين وجود. موضوع بسيار مهم است
عالوه بر اين مديريت دسترسي مجاز . راهبرد يگانگي عالئم و امضاهاي تك گونه، ريسك بااليي از نظر امنيت حساب ها دارد

كه يك مدير حساب هاي مالي چگونگي اين . نيز امتياز و مزيتي است كه بعنوان يك نقطه ي بحراني محسوب مي شود
واند تعريف مناسبي براي دسترسي هر يك از كارمندان به حساب هاي مشتريان براي رسيدن به هدف حفظ امنيت  بت
اطالعات بدون هيچ گونه نشت و ريسك امنيتي و يا از دست رفتن اطالعات حساس و محرمانه ي مشتريان، اعم از اطالعات 

 .تنهايي به معناي رسيدن به يك درجه از هنر عمليات بانكداري ابري استشخصي، هويتي و مالي، خود به 

 

  : نرم افزاري  – 1 پيشنهادي راه حل

                                                 
26 Leakage of Data 
27 Database and server security for the System 
28 User authentication 
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د اما براي داد و ستدهاي سري و محرمانه و نبراي داد و ستد عادي خود از ابرهاي هيبريدي بهره ببرمي توانند بانك ها 
د برنامه هاي كاربردي داخلي خود را به پيش نو براي اينكه بتوان. ندناز ابرهاي خصوصي استفاده ك بايد گاه فوق محرمانه

نمونه هايي از ابرها  2در شكل شماره . دند از ابرهاي معمولي كه براي اليه ي نرم افزاري سيستم كاربرد دارد؛ بهره گيرنببر
 .مشخص و نشان داده شده اند

 

 

 
 اختصاصي و هيبريديابرهاي عمومي، -2شكل 

 
نكته حائز اهميت در اينجا اينست كه اجراي اين برنامه هاي كاربردي در بانكداري ابري مستلزم داشتن يك معماري امن 
براي تضمين اجراي موفق بانكداري ابري با توجه به آنچه كه بعنوان چالش هاي امنيتي در بانكداري مبتني بر ابر ذكر 

احراز هويت . كنيم معرفي  مي  kerberosبراي اين منظور پروتكل . هستيمبه آنها اشاره شد؛ كرديم و در بخش هاي قبل 
تصديق و مشخصات سند هويت براي  سه بخشي از يك كليد رمزنگاريدر اين معماري كه بر اساس بليط كار مي كند؛ 

MIT28Fاين پروتكل در دانشگاه  [5].بهره مي گيرد براي احراز و شناسايي هويت مورد نظر

 شكل  .طراحي و توسعه داده شد 29
 .نمودار كلي اين پروتكل را نشان مي دهد 3شماره 
به كاربران امكان احراز  ؛استفاده مي شود Active Directory پروتكل هويت شناسي كه در سرويس هايي از قبيل اين

، سرويس گيرنده اي را با  Kerberos ال اجراي پروتكلوقتي يك سرور در ح [9].هويت و ورود به شبكه را مي دهد
 [5] .فقيت احراز هويت كند، آن سرويس گيرنده مي تواند به منابع موجود در شبكه دسترسي پيدا كندوم

وارد مي شود، يك پيغام درخواست به سرور مربوط به نام و كلمه  Kerberos وقتي سرويس گيرنده اي به يك شبكه
كه بر مبناي كلمه عبور سرويس گيرنده رمزنگاري شده است جواب  TGT آن سرور با يك. فرستد عبور حساب خود مي

از كاربر درخواست مي كند كه كلمه عبور خود را وارد كند و سپس از  TGT سرويس گيرنده به محض دريافت. مي دهد
بايد داراي كلمه عبور درست باشد، چون در واقع فقط يك كاربر . استفاده مي كند TGT آن كلمه عبور براي رمزگشايي

ام شود، سرويس گيرنده مي تواند يك جفقيت انوبا م TGT اگر رمزگشايي. اين روند به عنوان احراز هويت عمل مي كند
، كه الزاماً همان سرور احراز هويت اول نمي باشد،  TGS به يك سرور TGT ز، حاوي يك كپي رمزنگاري شده ادرخواست

                                                 
29 Massachusetts Institute of Technology 
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و تشخيص وضعيت كاربر يك بليط  TGT بعد از رمزگشايي TGS سرور. ع شبكه دسترسي پيدا كندبفرستد و به مناب
29Fسرور

 .نحوه اجراي اين پروتكل را بخوبي نمايش مي دهد 4شكل شماره  .ايجاد مي كند و به سرويس گيرنده مي فرستد  30

 

 
 kerberosپروتكل  -3شكل 

 

 

 
 Kerberosاجراي پروتكل  – 4شكل 

 

 [7]. اين بليط، سرويس گيرنده را قادر مي سازد براي مدت زمان محدودي به يك سرور مشخص دسترسي داشته باشد
30Fاين بليط همچنين حاوي يك كليد نشست

مي باشد كه سرويس گيرنده و سرور از آن مي توانند براي رمزنگاري داده  31
در صورت نياز به يك منبع، بليط سرور را به آن سرور  سرويس گيرنده [10].هاي در حال انتقال بين خود استفاده كنند

                                                 
30 Server Ticket 
31 Session key 
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 [6]. سرور بعد از رمزگشايي آن بليط، امكان دستيابي به منبع مورد نظر را به سرويس گيرنده مي دهد. مي فرستد

 

 :امنيت داده هاي ابري با استفاده از طراحي جديد سخت افزار  -2 پيشنهادي حلراه 

 
وترهاي خانگي قدرت پردازش بي ابري مي پردازش واند به كاربران كامپي مانندي دهد و امكان آن را فراهم كند كه  ت

اين نكته موجب بروز  ماا. اندازي كنند اي بزرگ از سرورها راه وب را بدون ايجاد مجموعه  هاي كوچك خدمات پيچيده شركت
مشتري ناشناس  1000ند در آنِ واحد به نتوا هاي ابري مي ورسر ،هر بانكدر . شود مشكالتي در زمينة حريم شخصي مي

افزار ديگر  نرم 999افزارهاي كاربردي كارش جاسوسي از  د و ممكن است يكي از آن نرمنافزاري كاربردي بده خدمات نرم
ً پردازش مي تنها وقتي كه داده. تر كند تواند سرورهاي ابري را ايمن رمزگذاري مي .باشد امكان رمزگشايي  شوند ها عمال

سال اخير اين  10با اين حال، در  .شود رمزگذاري پيش از ارسال به خارج از تراشه مي باز پردازشيفراهم است؛ نتيجة هر 
شده است، الگوهاي دسترسي به حافظه  هاي رمزگذاري نكته آشكار شده است كه حتي وقتي كامپيوتري در حال كار بر داده

ممكن است حجمي غيرمنتظره از اطالعات  -هاي مختلف حافظه ها در آدرس و دسترسي به دادهسازي  بسامد ذخيره  در آن
وصي را لو دهد وتر در ماه ژوئن، متخصصان دانشگاه  در سمپوزيوم بين .خص نوع جديدي از  MITالمللي معماري كامپي

31Fافزاري ايمن موسوم به اسند اجزاي سخت

سازد و به اين  فظة سرور را پنهان ميرا معرفي كردند كه الگوي دسترسي به حا  32
اسند از نوع ديگري از حمالت به نام . شده هيچ اطالعاتي به دست آورند هاي ذخيره توانند دربارة داده ترتيب، مهاجمان نمي

شود از اطالعات  مي پردازشدر اين نوع حمالت، مهاجمان از روي زماني كه صرف . كند بندي نيز جلوگيري مي حمالت زمان
 .شوند اخبر ميب

 :تبادل ابري
به گفتة . امنيتي فراوان بودند پردازشها مستلزم  هاي مشابهي پيشنهاد داده شده بودند، اما عموم آن ر گذشته طراحيد

سريني دواداس، استاد مهندسي علوم كامپيوتر كه گروهش اين سيستم جديد را ساخته است، اين نخستين باري است كه 
تنها با سه چهار عملكرد اضافه، امنيتي در اين سطح ايجاد  -ه نشده است كه البته هنوز ساخت -شده  افزار طراحي سخت

گويد كه روش  وي در توضيح مي .تر از اين ميزان باشد كردند كه عملكرد اضافي آن بسيار بيش ها فكر مي خيلي. كند مي
چه  ها در حافظه درخواست داده از تمام آدرس :است ازسازي الگوي دسترسي به اطالعات عبارت  افتاده براي پنهان پا پيش

اما اين امر . شده در يك آدرس مطلوب  هاي ذخيره و كنار گذاشتن همه چيز جز داده تراشة حافظه و چه ديسك سخت 
ر هاي حافظه د كردن آدرس اند مرتب اما كاري كه اين گروه از محققان انجام داده .زمانبرتر از آن است كه عملي باشد

اي از اين نوع درخت است كه در آن هر گره  شجرة خانوادگي نمونه. شود ناميده مي "درخت" هاست كه ساختاري از داده
اما ) اين گره نماد والدين فرد است(شود  تنها به يك گره در باالي خود متصل مي) كه در شجرة خانوادگي نام هر فرد است(

 ).كه فرزندان شخص هستند(اشته باشد ممكن است با چند گره در ذيل خود پيوند د
                                                 

32 Ascend 
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هر گره در مسيري بر روي درخت قرار . شود ها پيوند ايجاد مي ها و گره با استفاده از اسند، به صورت اتفاقي بين آدرس
كه حركتي رو به عقب داشته باشد، از گرهي به گره ديگر عبور  شود و بدون آن گرفته است كه از باالترين نقطه آغاز مي

هاي حاصل از آدرسي خاص نياز  اي به داده وقتي پردازنده. كند تا سرانجام به گرهي برسد كه با جاي ديگري پيوند ندارد مي
براي جلوگيري از دسترسي  .فرستد هاي مسيري كه دادة موردنظرش در آن قرار دارد درخواست مي دارد، به تمام آدرس

يابد آن آدرس را به طور  اي خاص دسترسي مي د هربار كه به آدرس حافظهمهاجمان به هريك از اجزاي توالي حافظه، اسن
در نتيجه، دسترسي مكرر به يك آدرس . كند اتفاقي با آدرس ديگري كه در جاي ديگري از درخت ذخيره شده معاوضه مي

 .ندرتاً مستلزم عبور از مسيري واحد خواهد بود

 :پنهان ساختن آدرس
ود را به تمام آدرس كه درخواست سند به جاي آنا ها را به مسيري واحد  هاي حافظه ارسال كند، آن هاي ساختگي خ

اين محققان . دهد سازي آدرس را به صورت تصاعدي كاهش مي سازد و با اين كار، ميزان رايانش الزم براي پنهان محدود مي
اند كه  ار گرفته است، اين نكته را ثابت كردهاي كه هنوز منتشر نشده اما به صورت آنالين در اختيار خوانندگان قر در مقاله

 .ها تك آدرس وجو براي تك كند كه جست قدر امنيت ايجاد مي وجو براي مسيرها همان جست
شده از  فرض كنيد كه كار عظيمِ مقايسة تصوير طراحي. كند بندي نيز محافظت مي اسند كاربران را در برابر حمالت زمان

شدة مذكور خود رمزگذاري  تصوير طراحي. شده باشد آمده از وب به ابري خارجي تفويض دست بهيك متهم با تصاوير اتفاقيِ 
توانند دريابند  افزارهاي جاسوسي موجود در ابر همچنان مي اما نرم. شود و به اين ترتيب در برابر چشمان كنجكاو ايمن مي

ور با كدام وير مذك ود در وب مقايس يك از عكس  كه تص وج ومي م شود  و زماني كه صرف مقايسه مي. اند ه شدههاي عم
هايشان آشكار است به راحتي قابل  هاي افراد مختلفي كه تفاوت عكس: هاي منبع اطالعاتي بدهد تواند در مورد عكس مي

 .گيرد تري مي هاي افراد شبيه به هم زمان بيش تفكيك است اما تفكيك عكس
هايي منظم به حافظه  ها را با فاصه اسند درخواست: طرح اصلي اسند براي دسترسي به حافظه يك پيچش نهايي نيز دارد 

توانند از زمان  به اين طريق، مهاجمان نمي. اي جديد نياز ندارد حتي وقتي پردازنده مشغول است و به داده  كند ارسال مي
 دمفروض مطلع شون پردازششده براي هر  مصرف

 

 

 

 

 :نتيجه گيري 
 را بازار تسخير و پيشرفت ترين سريع و بيشترين رو پيش هاي سال در است قرار كه اي فناوري عنوان به ابري پردازش

 حدود تنها ديگر، سال 15 تا كه شود مي بيني پيش. داد خواهد ادامه است كه با شتاب به رشد خود  نبشي؛ جباشد داشته
 صرفه به مقرون كوچك، هاي بانك براي بويژه ابري پردازش [8].باشد داشته وجود جهان در عظيم داده مركز شش يا پنج

 به گذاري سرمايه بر مبتني مدل جاي به را خود هاي هزينه تا باشد مي رقابت بازار گرفتن اختيار در براي حل راه ترين
 برون خدمات گسترش جهت در را اساسي تغييرات ظرفيت ابرپردازش مبتني بر  [13] .دهند تغيير مصرف بر مبتني مدل

 بدون بانكي متمركز هاي سيستم ترين نمدر به دسترسي ايجاد امكان ابر، از استفاده با. نمايد مي فراهم سادگي به مرزي
صويري .است شده ايجاد فناوري هاي دغدغه و گزاف هاي هزينه پرداخت آينده مي توان  در ها سازمان و ها كامپيوتر از ت

 شدن كامپيوتر تر كوچك شاهد دور چندان نه اي آينده در و ابريپردازش  شدن گير همه از پسمتصور شد اينست كه، 
 خود پيچيده حتي هاي فعاليت براي انجام افراد كه چيزي واقع در .بود خواهيم جداگانه حذف سرورهاي و شخصي هاي
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 آنالين هاي نسخه حاضر حال در .اينترنت شبكه به سرعت پر اتصال نسبتاً يك و است مرورگر اينترنت يك تنها دارند نياز
 مي شود ارائه ابري محاسبات طبق و آنالين شكل به نيز مايكروسافت شركت آفيس و معروفي چون كاربردي هاي افزار نرم

 سخت از استفاده جاي به كه باشيمروزي  منتظر بايد بنابراين .هستند شدن حال پديدار در نيز ابري هاي عامل سيستم و
 از تنها و نموده استفاده ها افزار نرم اصلي زيرساخت عنوان اشتراكي به بستري كامًال از همگي گران، و مستقل هاي افزار

 اختصاصي، فيزيكي هاي سرور حذف با شد گفته كه همانطور. نماييم استفاده ابر اتصال به براي آن ارزان هاي نمونه
 ابر به را خود اتصال ارزان است كافي و نمايند را پرداخت زيرساخت تامين گزاف هاي هزينه نيستند مجبور نيز سازمان ها

  .نمايند مهيا
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