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رايانش ابري، يك فناوري جديد و به عبارتي بهتر، 
يك نگ��رش صحي��ح در پروژه هاي س��رمايه گذاري 
فناوري اطالعات اس��ت كه عالوه بر كاهش هزينه ها، 
عملکرد بهتر و قابليت هاي فراواني را به ارمغان آورده 
اس��ت. اين فناوري، راهي براي تغيير مدل هاي كسب 
و كار نبوده، بلکه همچون پدي��ده اينترنت، انقالبي در 
زيرس��اخت هاي فناوری اطالعات قلمداد مي شود كه 
معماري نويني را در توس��عه، اس��تقرار، اج��را و ارائه 

خدمات به همراه داشته است.
هم اكنون، شركت هاي بزرگي مثل مايکروسافت، 
گوگل و آمازون، عالوه بر ارائه نرم افزارهاي مبتني بر 
ابر، اعالم كرده اند كه اهداف آتي آنها، انتقال برنامه هاي 
كاربردي به محيط هاي اب��ري خواهد بود. برنامه هايي 
كه بر روي ابرها مستقر شده و به راحتي، همچون ابر، 
بر روي سرورهاي پيشرفته شناور هستند. پايگاه هاي 
داده ابري، تحول بزرگي را در تمركز داده ها و اطالعات 

ايجاد نموده اند.
با گس��ترش روز اف��زون خدم��ات مبتنی ب��ر ابر، 
بانك ها و مؤسسات مالی نيز به دليل ماهيت ساختاری 
خويش، تمايل دو چندانی به بهره گيری از مزايای اين 
فناوری پي��دا كرده اند. به فراخور اي��ن گرايش، ايجاد 
يك محيط امن بانکداری در بس��ترهای ابری كه مورد 
تأييد كارشناسان بانکی و همچنين متخصصان امنيت 
فناوری اطالعات باش��د، بيش از پيش نمايان اس��ت. 
توجه به بانکداری ابری، به خصوص در چش��م انداز 
فراگير ديجيتالي خدم��ات بانکداری الکترونيك براي 
بهب��ود ايمني، كيفي��ت خدمات و كاه��ش هزينه های 
بانکداری، ضروري اس��ت. بنابراين نگاه جدی به اين 
مقوله، ضمن ايجاد تعامل مناس��ب ميان بانك ها باعث 
می شود تا نظام بانکی كشور به پتانسيل های الزم جهت 
تحول در ارايه خدمات نوين بانکداری با كيفيت باال و 

هزينه های مقرون به صرفه نايل شود.
رایانش ابري در صنعت بانکداری 

از مهمترين ضعف ه��ای نظام بانکداری به ش��يوه  
س��نتي، مي توان به هزين��ه زياد و به��ره وری پايين در 
اس��تفاده از امکانات اش��اره نمود كه ضم��ن تحميل 
هزينه هاي گزاف به بانك ها، ام��کان بهره مندي از آن 
بس��يار پايين بوده و در عم��ل، در بس��ياري از موارد، 
علي رغم تالش هاي بسيار، شکايات زيادی را از سوی 

مشتريان به همراه داشته است.
در رايانش ابري، بانك ه��ا مي توانند ضمن كاهش 
هزينه ها، از طريق ادغام سيستم ها و تجهيزات سخت 
افزاري و به اشتراك گذاري آنها بر اساس نياز كاربران، 
يك محيط پوي��ا را در ارائه خدم��ات بانکداری ايجاد 
نمايند كه عالوه بر مالکيت سيس��تم، هزينه هاي تعمير 
و نگهداري آن، تهيه نسخه هاي پشتيبان از اطالعات و 
استخدام كارشناس��ان فني، به ارائه دهندگان خدمات 

ابري واگذار مي شود.
همزم��ان ب��ا رش��د و گس��ترش اي��ن فن��اوري، 

استانداردهاي مخصوص به آن نيز در حوزه بانکداری، 
در حال تدوين و اجرا است كه هدف آنها بيشتر بر روي 
چگونگي نگهداري س��وابق تراكنش های مالی، نحوه 
نظارت بر مش��تريان و كاربران، مديريت حساب های 
بانکی و نحوه همکاري مؤسس��ات مالی ب��راي ارائه 
خدمات بانکِی كارآم��د و مؤثر و همچني��ن تحليل و 
بررسي قاعده مند داده هاي نظام بانکداری الکترونيك، 

متمركز شده است.
پيش بيني مي شود با حركت و انتقال نرم افزارهاي 
بانکی به الگوهاي مبتني بر رايان��ش ابري و مديريت 
آنها از طريق ابرها، انقالبي در ارائه خدمات بانکداری 
به وقوع بپيوندد كه نتايج آن، امکان دسترس��ي به اين 
خدمات را براي همگان و در همه جا فراهم س��اخته و 
عالوه بر كاهش شديد هزينه ها، گام هاي اساسي براي 
بهره مندي از نظام الگومند بانکداری فراهم ش��ود كه 
جهت رفاه حال مش��تريان، با فناوري ادغام، همگام و 

همسو شده است.
امنیت در مدل هاي بانکداری ابري

بر اساس مدل هاي س��رويس ابري، ارائه دهندگان 
خدمات بانکداری ابري به سه دسته تقسيم مي شوند:

1- برنامه هاي كاربردي در ابر )نرم افزار به عنوان 
يك سرويس - SaaS(: در اين مدل، برنامه هاي بانکی 
از طريق يك رابط كاربري سبك مانند مرورگر وب، بر 

روي زيرساخت هاي ابري، اجرا مي شوند.
در اين نوع از خدمات ابري، امني��ت و حفاظت از 
حريم خصوصي، به عنوان بخش��ي جداي��ي ناپذير از 

SaaS، به دريافت كنندگان خدمات ارائه مي شود.
2- سيس��تم عامل در ابر )پلت فرم به عنوان يك 
س��رويس - PaaS(: اين م��دل، توانايي اس��تقرار يا 
به دس��ت آوردن برنامه هاي نوشته ش��ده با استفاده از 
زبان هاي برنامه نويس��ي و ابزارهاي پش��تيباني آن را 
توسط ارائه دهنده خدمات ابري، به دريافت كنندگان 
ارائه مي دهد. در اين م��دل، برنامه هاي كاربردي مورد 
استفاده، قابل پيکربندي و كنترل بوده و تالش مي شود 
تا با مکانيزم هاي امنيتي اساسي در ارائه خدمات ابري 
مانند رمزگذاري اطالعات، تأييد هويت و مجوزهاي 
الزم و همچنين در سطح برنامه هاي كاربردي، با تعيين 
ميزان دسترسي و كنترل آن، سازوكارهاي حفاظتي الزم 
براي تأمين امنيت و حفظ حريم خصوصي به عمل آيد.
3- زيرساخت در ابر )زيرس��اخت به عنوان يك 
س��رويس - IaaS(: در اين مدل، پ��ردازش، ذخيره 
سازي، كنترل محدود امور شبکه اي )مانند فايروال ها(، 
بعضي از منابع محاسباتي، اجرا و كنترل نرم افزارهاي 
دلخواه ش��امل سيس��تم عامل و برنامه هاي كاربردي، 
توس��ط دريافت كنندگان خدمات اب��ري، قابل تنظيم 
اس��ت.  در اين نوع از خدمات ابري، توسعه دهندگان 
نرم افزارهاي بانکی، مسئول كامل حفاظت از امنيت و 
حفظ حريم خصوصي درياف��ت كنندگان خدمات، به 

شمار مي روند.

محمدمهديواعظينژاد
كارشناس امنيت اطالعات
پژوهشکده پردازش هوشمند عاليم

 حفظ 
حریم خصوصی 
در بانکداری ابري

اشاره
امروزه ب��ه كارگي��ري الگ��وي رايانش 
اب��ري )Cloud Computing(ك��ه به 
روزترين و پيش��رفته ترين فناوري در زمينه 
زيرساخت هاي فناوري اطالعات به شمار 
مي رود، با برخورداري از قابليت هاي پوياي 
خويش، معمول ترين روش براي اش��تراك 
گذاري و مديري��ت منابع فناوری اطالعات 
است كه در كشورهاي توسعه يافته جهان، 
زيرس��اخت هاي آن در حال توسعه بوده و 
خدمات مبتني ب��ر ابر نيز با س��رعت، رو به 
گسترش است. در اين مطلب، پس از تعريف 
مفاهيم مهم و اساسی رايانش ابری، مسايل 
مرتبط با امنيت سيستم ها و تجهيزات بانكی، 
حفظ حريم خصوصی مش��تريان و دس��ت 
ان��دركاران ام��ور بانكداری، دسترس��ی و 
مديريت امن حساب های بانكی، بر اساس 
اس��تانداردهای  اي��زو 27001 و 27002 

بررسی شده  است.

له
مقا
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حفظ حريم خصوصي در بانکداری ابری
در چند س��ال گذش��ته، تحقيقات فراواني بر روي 
مسايل امنيتي و حفظ حريم خصوصي در سيستم هاي 
اطالعاتی بانك ها انجام شده است. انجمن های ملی و  
بين المللي مختلفی نيز براي بررس��ي مسايل مرتبط با 
حفاظت از داده ها و امنيت در محيط هاي مالی تشکيل 
شده اند كه به طور عمده، بر روي امنيت در سيستم های 
بانک��ی و ارائه راه حل ه��اي امنيتي مش��ترك، متمركز 
ش��ده اند. اين انجمن ها، طيف گس��ترده ای از مسايل 
امنيتی در خدمات بانکداری را مورد بررسی قرار داده 
و دستورالعمل های عملی برای ايجاد و ارايه خدمات 

بانکداری امن منتشر كرده اند.
از آنجا كه امنيت و حفظ حريم خصوصي و همچنين 
حفاظت از اطالعات مش��تريان، در دسترس��ی امن به 
داده های مالی در ابر از باالترين درجه اهميت برخوردار 
است، مي توان س��ه اصل مهم را براي اطمينان از حفظ 
حريم خصوصي، صحت محت��وا و قابليت اعتماد، در 

نظر گرفت. 

1-  تمامي تراكنش ها و ارتباطات مالی بايد از طريق 
رمزنگاري توسط مالکان آنها، كنترل، محافظت، ذخيره 

سازي، انتقال و مورد دسترسي امن قرار گيرند. 
2-  در ايجاد و نگهداري اطالعات بايد اصالت محتوا 
و جامعيت داده ها با توجه به امکان سفارش��ي ساختن 
حفظ حريم خصوصي مش��تريان در فرآيندهاي ادغام 

حساب های بانکی در نظر گرفته شود. 
3- دسترسي و به اش��تراك گذاری اطالعات مالی 
بايد از طريق امض��اي ديجيت��ال و فرآيندهاي صدور 
گواهينامه، جهت جلوگي��ري از تغييرات غيرمجاز در 

محتواي اطالعات حساس مالی، صورت گيرد.
الزامات امنیتی

   اگرچه بعض��ي از نيازهاي امنيت��ي و حفظ حريم 
خصوص��ي در برنامه ه��اي بانک��داری اب��ري به مدل 
سرويس يا اس��تقرار ابر مورد استفاده، بستگي دارد، در 

زير به برخی از مهم ترين موارد اشاره می شود:
1. دسترسي به اطالعات حساب ها بايد از طريق يك 
روال كنترل شده و بر اساس مجوزهاي الزم صورت گيرد.

2.ممکن است يك بانك، مش��تريانی در بانك های 
مختلف داشته باشد، الزم اس��ت از طريق مکانيزم هاي 
احراز هوي��ت، دسترس��ي آن ب��ه مدارك مش��تريان 
امکان پذير ش��ود. صحت اطالعات نيز، پ��س از پايان 

بررسي حساب مشتری، بايد به تأييد بانك برسد.
3. در م��واردي كه اطالع��ات مال��ی در بانك هاي 
مختلف به اشتراك گذاش��ته مي شود، بايد مالکيت اين 
اطالعات به صورت دقيق و ش��فاف مش��خص بوده و 
مالك آن، تمام��ي الزامات امنيت��ي را در اين خصوص 

به عمل آورد.
4.اس��تفاده از گواهينامه ه��اي SSL و پروتکل هاي 
رمزن��گاري اطالعات براي تأمين امني��ت داده هاي در 
حال انتقال در طول ش��بکه هاي عمومي نظير اينترنت، 

توسط بانك ها بايد اجرا شود.
5.با استفاده از روش هايي همچون امضاي ديجيتال 
و رمزگذاري اطالعات، بايد مانع انکار اطالعات توسط 

افراد دخيل در امر خدمات بانکداری شد.
6. در سيس��تم خدمات بانکداری، اطالعات بايد از 

يکپارچگي و جامعيت به معن��اي حفظ دقت، صحت 
و قوام داده ها برخوردار بوده و از دستکاري غيرمجاز، 
مصون بمانند. همچنين محرمانگ��ي اين اطالعات نيز 
طبق اس��تاندارد ايزو 27001 تضمين ش��ود كه اين امر 

نيز، به كمك روش هاي رمزنگاري امکان پذير است.
7.سيستم هاي خدمات بانکداری، در فواصل زماني 
معين جهت اطمينان از صحت عملکرد و رعايت نکات 
امنيتي لحاظ شده، توسط كارشناس��ان مربوطه، مورد 

مميزي قرار گيرند.
8.تهيه نسخه هاي پش��تيبان از اطالعات، بر اساس 

قواعد مشخص، توسط بانك ها صورت پذيرد.
9 .كنترل هاي امنيتي الزم ب��راي هنگامي كه يکي از 
كاربران سيستم بانکی، تغيير شغل يافته و يا از سازمان 
اخ��راج مي گردد، اعمال گردد تا از افش��ا ي��ا تغييرات 

ناخواسته و نامجاز در سيستم جلوگيري شود.
10.امضاي ديجيتال يك ابزار بسيار مفيد براي ارايه 
صحت، صداقت و عدم انکار است. بايد از هويت امضا 
كننده جهت استراق سمع و موارد ديگر، حفاظت هاي 

الزم توسط بانك ها به عمل آيد.
11.الزم اس��ت كه اطالعات مال��ی در فرمت هاي 
خاصي تهيه شوند كه قابل استفاده در تمام سيستم هاي 
بانکی بوده و مش��کلي به نام عدم انطباق اطالعات در 

فرآيندهاي بانکداری، هرگز به وقوع نپيوندد.
12.دسترس��ي به اطالع��ات رمزنگاري ش��ده در 
سيس��تم های بانکی، از طريق مکانيزم هاي رمزگشايي 
مبتن��ي بر هوي��ت و اخذ مج��وز بر اس��اس كليدهاي 

خصوصي صورت گيرد.
13.سرورها بايد در مکان های ايمن نگهداری شوند 
كه كنترل دسترس��ی ب��ه آنها به ص��ورت امن صورت 

می پذيرد.
14.رمزنگاری داده ها در حين ذخيره سازی و انتقال 
اطالعات همواره در جريان باشد و هيچ فردی، قادر به 

دخالت در اين امر نباشد.
15.دسترسی ها، بر اساس مجموعه ای از كنترل های 
مبتنی بر نقش و يا سياست های مبتنی بر ويژگی، شکل 

گرفته و اعمال شوند.
16.سياس��ت های امنيتی لحاظ ش��ده در بانکداری 
ابری، توس��ط پارامترهای قابل س��نجش، در فواصل 

زمانی مشخص ارزيابی گردند.
17.تمامی ارتباطات و فرآيندهای ميان بانك ها بايد 
به صورت امنی كه از طريق الگوريتم های رمزنگاری، 
 SSL، پروتکل ه��ا و گواهينامه ه��اي امنيت��ي همچون
TLS و IPSec حاصل می ش��ود، ص��ورت بگيرد تا 
اطمينان حاصل ش��ود كه اطالعات در ح��ال انتقال، از 
شنود و دس��تکاری غيرمجاز در ش��بکه های عمومی، 

محفوظ هستند.
نتیجه گیري:

در اين مقاله،  تحليل مختصري از مخاطرات امنيتي 
كه مي تواند بانکداری ابری را تحت تأثير خويش قرار 
دهد، ارائه ش��د و راه هاي حفاظت از آنها به نحوی كه 
در عين اس��تفاده از آن، خدمات بانک��داری نيز به نحو 

مطلوبي انجام شود، ذكر گرديد.   
  به ط��ور خالصه، بايد اذعان داش��ت ك��ه امنيت و 
حفظ حريم خصوصي، چيزي بس��يار فراتر از اجراي 
دسترس��ي هاي كاربري و رمزه��اي عبور ب��وده و به 
كارگيري و اعم��ال الزام��ات امنيتي، ي��ك ضرورت 
بزرگ براي بانك ها اس��ت كه از اطالعات حس��اس و 
حياتي برخوردار هس��تند.  با اج��راي دقيق يك مدل 
مبتني بر ابر، مي توان باالترين س��طوح امنيت فيزيکي، 
ش��بکه اي، برنامه هاي كاربردي، داده ها و سيستم هاي 
داخلي را تضمين نمود كه استراتژي هايي همچون تهيه 
نسخه هاي پشتيبان از اطالعات، روش ها و سياست هاي 
امن داخلي، ش��يوه هاي اس��تاندارد تنظيمات امنيتي و 
صدور گواهينامه ها نيز در بطن آن گنجانده شده است. 
در اين مدل،  موارد مهمي همچون رمزنگاري اطالعات 
و احراز هويت كاربران و مشتريان نيز به طور مرتب در 

حال اجرا است.


