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روش  با استفاده از سایبری متصور بر شبکه بانکی و مالی کشور امنیت تهدیدات لویت بندیوا

 تصمیم گیری چند معیاره فازی 

 

 2 حبیب اله حواریون، 1محمد قماشچی

  کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران. -1

 .هید دستواره تهرانکارشناس پدافند غیرعامل، دانشگاه ش -2

 
 چکیده

 کانال طريق زا الکترونیک بانکداری خدمات یت فناوری اطالعات در عصر حاضر،اهم به توجه با
 با اين وجود . گیرد مي صورت و غیره همراه تلفن اينترنت، تلفن، همچون عمومي و مجازی های

 عملکرد بر منیتا فقدان ذال و به آن عادت ندارند، مشتريان معموالً اشراف کامل به آن نداشته
 همراه به خود با لوبينامط و مخرب آثار ، خدمات اين به افراد اعتماد عدم نیز و سازمانها اينگونه

 بانکي راکنشهایت در اثرگذاری باعث که است عناصری مهمترين از امنیت بنابراين  .داشت خواهد

 مديريت ضرورت رو اين از. گذارد مي راث خدمات اين از مشتريان استفاده و اعتماد بر و گردد مي
منظر هدف  که از توصیفي-تحلیليدر اين مقاله  .گردد مي مشخص بانکي های سیستم در امنیت

 مايدنمي هديد ت کترونیک راکه بانکداری ال عواملي ،با استفاده از نظر خبرگان نخست گام در، کاربردی بوده
     ه ه دست آمدبعوامل یم گیری چند معیاره فازی تصمبا استفاده از روش سپس و شناسايي نموده 

   شد.ی تبه بندررات ايشان نظو  ارائه گرديد به صاحب نظرانطراحي شده و  پرسش نامه به صورت

  .ددمي گرمقابله با اين تهديدات اشاره ی برامقاله به روش های موجود  یدر انتها
 

 .ش تصمیم گیری چند معیاره فازیرو پدافند سايبری، جنگ سايبر، تهديد،: کلید واژه

 

 

 مقدمه -1

 

 که برخي از نگراني ها در خصوص از زمانيو در عصر امروز  (1385)نوروزی،  امنیت واژه راهبردی است به قدمت تاريخ دارد
تعرض به حريم خصوصي افراد و سازمان ها و قطع سرويس های ضروری ظاهر گرديد، متخصصان فناوری اطالعات جهت 

اين تهديدات و تأمین پايداری خدمات تحت شبکه بنگاه ها، افراد و دستگاه های مختلف تالش های ارزشمندی را  مقابله با
ساماندهي نمودند تا فضای اعتماد به تبادالت الکترونیکي دچار آسیب کمتری شود. در همین راستا تولید محصوالت مختلف 

حوزه های گوناگون، ارائه راهکارها و تدوين سیاست های خرد و کالن  امنیتي اعم از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در
به منظور حفاظت از شبکه های تبادل ، تربیت نیروهای متخصص جهت صیانت از امنیت و پايداری فضای تبادل اطالعات
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در صحنه  ITش اطالعات، همچنین ايجاد آمادگي در برابر حوادث ناشي از تهديدات الکترونیکي، همگام با پیشرفت دان
  .(1392دوست محمديان، ) دنیای ديجیتال نمود بیشتری پیدا کرده است

 سیستم در تهديدات اين که بودند مواجه تهديدات برخي با افراد نیز سنتي بانکداری در دانیم مي که همانطور
 تهديدات کاهش و الکترونیک بانکداری در امنیت افزايش و تامین جهت بانک ها. دارد وجود ديگری به صورت الکترونیکي

تکنیک  همچون امنیتي ابزارهای از غیره و تمامیت سنديت، محرمانگي، مثل امنیتي سیاست های کنار رعايت در بايستي
 افزارها نرم ديجیتال، امضای ديجیتال، های گواهي عبور، رمز و کاربری از کد استفاده ،نظیر رمز دو عاملي نگاری رمز های

کسب و کار الکترونیک را  امنیت عمده کهتا اين تهديدات است آن بر در اين تحقیق قصد  گیرند. بهره نیتيام پروتکل های و
 رتبه بندیی وقوع اين شکسته ها برای سیستم دارند لويتي که بر اساس پیامد هاوتیب ارا شناسايي نموده و به ترتهديد مي نمايد 

 .گردد

 

 

 روش تحقیق -2

 

که بانکداری پرداخته شد ن حوزه به شناسايي عواملي مقاالت علمي مطرح شده در اي ه به کتب وعابتدا با مراج
  سپس با استفاده از نظر افراد خبره در حوزه های فناوری اطالعات و ارتباطات پدافند غیر عامل ،الکترونیک را تهديد مي نمايند

 .شده استاين عوامل رتبه بندی روش تصمیم گیری چند معیاره فازی و با استفاده از  الکترونیک گو جن

در تصمیم گیری مربوط به سیستم های پیچیده، ارزيابي های کارشناسان يا تصمیم گیرندگان درباره معیار های کیفي 
تجزيه و  از آنجا که عبارت زباني مبهم است،. شي خاص همواره در قالب عبارت زباني و بر اساس تجربه آنها بیان مي شود

ازی اين روش گام های زير بايد ای پیاده سبنابراين بر (.253-243، صفحه 2011کوان، -)ژو مي سازدتحلیل را دشوار 
 تعیین وتعريف معیار ها (3شناسايي گزينه های ممکن برای تصمیم ( 2عريف هدف و تعیین مسئله تصمیم ت (1داشته شود بر

 .( رتبه بندی گزينه ها6گیری ( تشکیل ماتريس تصمیم 5تعیین وزن معیار ها  (4های( ممکن )شاخص

 ، خصوصیات زير را داشته باشد:µÃ(x):R→[0،1]يک مجموعه فازی است ،اگر تابع عضويت آن   Ãعدد فازی 

(1)µÃ(x)  ازR  پیوسته است[0،1]به بازه ی. 

(2) µÃ(x) يک زير مجموعه فازی محدب است وµÃ(x)  نرمال شده يک زير مجموعه فازی است ،به اين معني
. اگر اعدادی شرايط فوق الذکر را داشته باشند،به آنها µÃ(x)=(1)موجود است که به ازای آن  x0ه مقداری مثل است ک

بیان 1-3( و تصوير 1به صورت معادله ) µÃ(x)=(L,M,U)اعداد فازی مي گويند. خصوصیات و تابع عضويت اعداد فازی مثلثي 
 مي شود:

(1)                                                         =µÃ(x) 
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عملیات جبری اعداد فازی مثلثي به صورت زير  87و88با توجه به قوانین و خصوصیات ارائه شده بوسیله زاده 
 .خواهد بود

 اضافه کردن دو عدد فازی به هم:

(2) (L1,M1,U1)+(L2,M2,U2)=(L1+L2,M1+M2,U1+U2)                   

 :تفريق دو عدد فازی از هم

(3) (L1,M1,U1)-(L2,M2,U2)=(L1-L2,M1-M2,U1-U2)                   

 :ضرب دو عدد فازی در هم

(4)                 (L1,M1,U1)×(L2,M2,U2)=(L1L2,M1M2,U1U2) 

 :همتقسیم دو عدد فازی بر 

(5) (L1,M1,U1)/(L2,M2,U2)=(L1/L2,M1/M2,U1/U2)                 

 :معکوس

(6)                                                     =  1-)1,U1,M1L(  

 :در عدد فازی ɑضرب دو عدد حقیقي

(7)      ɑ×(L,M,U) = (ɑ L, ɑ M, ɑ U)                                     

 

 .( اعداد فازی مثلثي نیستند ولي به وسیله ی اعداد فازی مثلثي قابل تقريب هستند6( و )4قابل ذکر است که جواب معادالت )

 
 

 متغیرهای کالمی -2-1
 

دکتر زاده بیان مي دارد که شرايط روش های قديمي برای بیان منطقي معني وضعیت ها مشکالتي داشت که 
 وضعیت ها پیشنهاد شد. بردی اينحاالت کالمي برای بیان معني کار اينبربنا ت و پیچیده مي کرد،شخصا بیان معني را سخ

ر های کالمي برای بیان حاالت اطالعات فاصله ای و ادراک انساني بر ارزيابي معیار ها و گزينه ها امکان پذير تئوری متغی
 را ببینید( 1و شکل  1ر کالمي )جدول مي شوند. هفت متغی ي و دسته بندیارزياب تعیین، نیست که در فرآيند تصمیم گیری،

یر کالمي نیز برای میزان احتمال موفقیت مشخص شده اند همچنین هفت متغ ار،برای تعیین وزن اهمیت فاکتور های اثر گذ
 ر فاکتور اثر گذار مشخص شده اند.با توجه به ه
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 : عبارات کالمي برای درجه اهمیت فاکتور ها1جدول 

 

 عبارت فازی معادل نيمع

 (9/0، 1/0،1/0) بسیار بسیار زياد

 (7/0، 1/0،9/0) بسیار زياد

 (5/0، 9/0،7/0) زياد

 (3/0، 7/0،5/0) متوسط

 (1/0، 5/0،3/0) کم

 (0، 3/0،1/0) بسیار کم

 (0، 1/0،0) بسیار بسیار کم

 

 

 : تابع فازی مثلثي1شکل  

 FMCDMبر  تعیین درجه اهمیت فاکتور های اثر گذار

مقادير گوناگوني دارند که از درجه اهمیت يکساني برخوردار نیستند،  در ابتداهای اثر گذار بر ارزيابي عملکرد فاکتور

 %75بیشتر از  pدرجه اهمیت فاکتور »به صورتي که برای ارزيابي واقعي تر ،انساني تر و سر راست تر است که به جای اينکه 

بدين شکل اين مطالعه برای بیان  «نظر درجه اهمیت، بر مديريت دانش اثر گذاری زيادی دارد از pفاکتور »گويند ب ،«است
درجه اهمیت فاکتور های اثر گذار مختلف، از متغییر های کالمي پارامتری شده در اعداد فازی مثلثي  نظرات ارزيابان در باره

(TFNS) درجه  دند و مقیاس های زماني مناسب برای آنها رشد،استفاده مي کند. زماني که فاکتور های اثر گذار مشخص ش
 اهمیت هر فاکتور اثر گذار قابل دستیابي است .فرآيند تشخیص درجه اهمیت فاکتور های اثر گذار به صورت زير است:

 ( ,=n,…,1,2j) را برای درجه اهمیت فاکتور های اثر گذار بسازيد ماتريس 
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  ی درجه اهمیت هر يک از فاکتور های اثر گذار يابان خواسته مي شود که نظر شخصي خود را دربارهسپس از ارز

 برای مثال  آمده (، 1)همان طور که در جدول  با استفاده از عبارت کالمي بیان کنند

        

      )8( 

 j، ارزش عملکرد فازی اثر گذار باشد تعداد فاکتور های nتعداد ارزيابان و  mهر گاه 

 امین ارزياب را نشان مي دهد.i امین فاکتور اثر گذار ارزيابي شده توسط 

از آنجايي که نظرات ارزيابان با توجه به تجربه ،بینش و دانششان تفاوت مي کند،اين مطالعه از روش میانگین امتیازی  (2)

 اده مي کند که داريم:ارزياب استف mبرای ترکیب نظر 

(9                                                                                        ) 

 ام است. jترکیب فازی درجه اهمیت فاکتور اثر گذار   در جايي که 

، برای عدد  BNPwj، (BNP)ين مقدار عملکرد غیر فازی ( بعد از غیر فازی کردن اعداد ترکیبي فازی مثلثي به بهتر3)

 به صورت زير استفاده مي شود BNPفازی مثلثي  برای دستیابي به مقدار 

(10                                   ) 

 امین فاکتور اثر گذار است. jدرجه اهمیت دقیق  w jدر جايي که 

زی غیر فازی شده اند اعداد دقیق با يکديگر جمع شده و نرمال سازی مي شوند به صورتي ( هم اکنون که اعداد مثلثي فا4)

 امین فاکتور اثر گذار به صورت زير محاسبه مي شود : j، درجه اهمیت نرمال شده R jکه 

(11                                                                      ) 

 ه در جايي ک

 

 

 معرفی برخی از عوامل با اهمیت تهدید -3

 فیشینگ -3-1
 

ها و صفحاتي تحت عنوان فیشینگ است که فرد سودجو های رايج بزهکاران فضای مجازی ساخت لینک کي از روشي      
 هايي، ربران و سپس معرفي لینکبه کا يمیلبزهکاران فضای سايبر با ارسال ا .کندلینکي را به کاربر معرفي مي ،با ارسال ايمیل
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 هايي در آن سايت ارائه دهند، پس از اين اقدام از سوی خواهند تا يکسری اطالعات هويتي و يا مالي خود را طي فرماز کاربر مي
 با توجه به سرمايه گذاری های انجام شده جهت آموزش و .کنندکاربران، کالهبرداران اقدام به سرقت اطالعات وارد شده مي

)روزنامه  افزايش مي يابد ،زمینه هادر اين در حوزه های دولتي توانمند سازی کارکنان  و سازی گاهسطح آ اطالع رساني
 (.1392آبان  28کیهان، 

 يهاي قرباني ارسال و با تکنیکاين نوع کالهبرداری کالهبردار يا فیشر نامه های الکترونیکي با ادعاهای مختلف به  رد     
 (.1392)غروی،  به صفحه دلخواه خود هدايت مي کندرا های وب سايت ها قربانیان  درسآی دستکار شامل

در الگوهای مبتني بر سرور سرويس دهنده سعي مي کند با استفاده از مکانیزم های امنیتي، تصديق هويت مشتريان را      
روش (. 64-153، 2010(، )وير، 2011)آلفايروز،  انجام داده و مانع از بروز حمالتي نظیر حمالت فیشینگ و استراق سمع شود

، 1997)يانگ،  هايي نظیر استفاده از رمز پويا، سرويس پیام کوتاه و يا سرويس چند اليه تصديق هويت از اين نوع مي باشند
 (.1394(، )مقیمي، 52-41

 
 

 ()دسترسی غیر مجاز به دیتا سنتر دیتا سنتر -3-2
 

بانک مرکزی جمهوری اسالمي ايران در راستای اطالع رساني شفاف و به منظور ارتقاء و های اقتصادی  اداره حساب     
زمینه منابع تخصصي روزآمد در حوزه  های اقتصادی و پاسخگويي به نیازهای موجود در ترويج دانش تخصصي حساب

پايگاه اطالع رساني بانک  های ملي در های ملي و آمارهای کالن اقتصادی، اقدام به توسعه و ارتقاء بخش حساب حساب
های ملي  های ملي در پايگاه اطالع رساني بانک مرکزی شامل حساب مرکزی ج.ا.ا نموده است. درحال حاضر بخش حساب

ستانده اقتصاد ايران، حساب -، جداول داده1385تا  1367های ملي فصلي از سال  ، حساب1385تا  1338ساالنه از سال 
 دولت، شاخص های بهره وری اقتصاد ايران، مفاهیم و تعاريف و مقاالت تخصصي مي باشدجريان وجوه، آمارهای مالي 
 .(1386، )سايت رسمي بانک مرکزی

 
 

 نرم افزار های غیر بومی -3-3
 

ده ای از نرم افزار ها و سخت افزار ها بکارگرفته شده در زير ساخت های حیاتي، حساس و مهم کشور، متقريباٌ بخش ع     
 ضرورت بومي بودن آن ها( در اين نرم افزار ها، Backdoorقاط شکاف يا )نده و به همین دلیل احتمال پیش بیني خارجي بو

 (.1394را بیشتر از پیش روشن مي نمايد )جاللي، 

 

 معیار ارزیابی گزینه ها -4

 احتمال وقوع این حمالت -4-1

از اين اتفاقات به کرار به وقوع پیوسته است پس نخستین يک احتمال وقوعي دارند و برخي  اين حمالت و اتفاق ها هر      
 بود.احتمال وقوع اين حمالت خواهد چیزی که مي بايست در اين گونه از حمالت برای بار نخست مورد ارزيابي قرار گیرد 
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 شدت آسیب به سامانه های بانکی -4-2
 

د توجه قرار گیرد شدت آسیبي است که اين يکي از مهم ترين معیارهايي که برای ارزيابي گزينه ها بايد مور
 ی بانکي ما وارد مي نمايد.احمالت به سامانه ه

 
 

 میزان نفوذ -4-3
 

میزان نفوذ اين حمالت  يکي ديگر از پارامتر هايي  که ما بايد برای ارزيابي گزينه ها مورد توجه قرار دهیم سنجش
 خواهد بود.

 
 

 ت الکترونیکیاد مشتریان به خدمامیزان عدم اعتم -4-4
 

بانک ها بسیاری از مشتريان خود را از دست مي دهند و با توجه به  ،اعتماد به بانک ها بر اثر نفوذ امنیتي کاهش يابداگر 
فضای رقابتي کسب و کار امروز سرمايه گذاری در بانک های مورد نظر کاهش مي يابد و بانک ها برای جلب اعتماد 

 زينه بیشتری را پرداخت نمايند. مشتريان مجبور خواهند شد تا ه
 
 

 یافته ها -5

 

در نخستین گام  با استفاده از شاخص های کالمي اهمیت هريک از معیارهای ارزيابي عامل تهديد را بدست آورديم که 
 .آورده شده است  2نتايج آن در جدول شماره 

 : اهمیت معیار های ارزيابي گزينه ها 2جدول شماره 

 

 اهمیت معیار های  ارزيابي   زينه ها معیار های ارزيابي گ

 زياد  میزان نفوذ

 زياد  شدت آسیب

 معمولي احتمال وقوع

 زياد  سلب اعتماد مشتری
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سپس تأثیر هريک از اين معیارها ارزيابي گزينه ها را بر عوامل تهديد با استفاده از نظر خبرگان بدست آورده که 
اين تهديدات  (MATLAB)و در ادامه با استفاده از نرم افزار  شده است آورده 3حاصل جمع نظر خبرگان در جدول شماره 

  .شده استرتبه بندی 

 

 : رابطه بین معیار های ارزيابي و عوامل تهديد  3جدول شماره 

 

  میزان نفوذ شدت آسیب احتمال وقوع سلب اعتماد مشتری

 ديتا سنتر خیلي زياد خیلي زياد معمولي زياد

 نرم افزار زياد ليمعمو کم زياد

 سايتفیشینگ  کم کم زياد کم

 کارتفیشینگ  کم کم خیلي زياد خیلي کم

از میان ساير لويت بانک ها برای حفظ امنیت وباشد بیشترين امشخص مي  3در جدول شماره همان گونه که 
برای غیر مجاز مي تواند  امر به دلیل پیامد های وخیمي است که يک دسترسيديتا سنتر مي باشد و اين  عوامل امنیت

نرم افزار پس از آن برای بانک ها  به آنها اشاره شده است. 4که به ترتیب در جدول  داشته باشدسیستم امنیت پکپارچه بانکي 
لويت مهم تری دارد زيرا در صورتي که اين نرم افزار ها بخواهند مشکل آفرين شوند وکه استفاده مي نمايند اهای غیر بومي 

ر انتخاب شده نمي باشد بلکه به االبته اين امر تنها منوط به نرم افز .طالعات به صورت گسترده ای اتفاق خواهد افتادسرقت ا
سخت افزار نیز بايد توجه ويژه ای گردد و دولت برای حفاظت از مراکز مالي با حمايت از شرکت های دانش بنیان به دنبال 

تهديد با اختالف ناچیزی از ديد خبرگان و اين ت افزار مورد نیاز اين حوزه باشد راه حلي برای تهیه بومي نرم افزار و سخ
جامعیت بیشتری که نسبت به ترتیب فیشینگ سايت به دلیل و بعد از اين دو پارامتر امنیتي در رتبه دوم در مقاله قرار گرفت 

در نهايت نیز جعل کارت های بانکي  .ه استتبه سوم قرار گرفتربه فیشیگ های کارت ها و جعل کارت های بانکي دارد در 
اين امر از نظر بانک ها در که بیشتر از موارد ديگر اتفاق مي افتد و تنها به دلیل آنکه پیامد وقوع چنداني برای بانک ها ندارد 

 پلیس بیشتر از بانک ها خواهد بود.پارامتر آخر نقش دو  زيرا در ،قرار گرفته است چهارماولويت 

 : رتبه بندی تهديدات4ره جدول شما
 

 اعداد دی فازی شده عوامل تهديد  رديف

 108108108/3 دسترسي غیر مجاز به ديتا سنتر  1

 3 غیر بومي نرم افزار 2

 878787879/2 بانکيسايت جعل   3

 719594595/2 بانکي کارت کپي برداری غیر مجاز از  4
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 تحلیل حساسیت -6

 

دسترسي افراد غیر مجاز به ديتا سنتر و استفاده از نرم افزار های غیر ملي به  ده تهديدبه دلیل آنکه اعداد دی فازی ش
هم نزديک مي باشد نیازمند آن هستیم بر روی جدول حاصل از نتیجه کارشناسان تحلیل حساسیت انجام دهیم تا مشخص 

اما لويت ها تغییر خواهند نمود وهای تصمیم و اگزينه به چه ترتیبي شود اگر شرايط و يا نظر کارشناسان در جامعه تغییر يابد 
به دلیل اهمیت باالی دسترسي غیر مجاز به ديتا سنتر بانک برای امنیت بانکدارای الکترونیک و آسیبي که اين مهم به 

ترسي اعتماد و شبکه بانکي و حتي باالتر از آن بر امنیت ملي و اقتصادی يک کشور مي گذارد با کاهش قابل قبول گزينه دس
مثالً ورود به گونه ای باشد که لويت نخست تهديد قرار خواهد گرفت مگر آنکه وغیر مجاز به ديتا سنتر باز هم اين گزينه در ا

ز در آن شرايط است که نرم افزار های غیر بومي ا ،شدت آسیب ورود غیر مجاز به ديتا سنتر از بسیار زياد به کم تغییر يابد
 ي گردد.اهمیت بیشتری برخوردار م

 
 

 نتیجه گیری  -7

 

برای کارشناسان پیامد وقوع  پرداخته مي شوددر زماني که به مديريت ريسک  در اين مقاله اشاره شدهمان گونه که 
سنجي خبرگان در اين تحقیق کاماٌل مهم در نتايج به دست آمده از نظربیشتر از احتمال وقوع اهمیت خواهد داشت و اين 

در حوزه های سايبری )تقريبًا در میان چهار تهديد دو تهديد مرتبط  ايراندر نظر داشت که در کشور  اما بايد .مشهود مي باشد
نقاط ضعفي وجود دارد که دکتر غالمرضا جاللي در کتاب با اين حوزه در اولويت نخست مطابق نظر خبرگان قرار گرفت( 

 پژوهشکه مي توانست هريک به عنوان يک پارامتر در اين  (1394مي نمايد )جاللي،  چهار گفتار در باب پدافند به آنها اشاره
باور )دارد ويژه ای قرابت موضوعي تحقیق با مباحث که شده  اشارهموارد تنها يک مورد از  .قرار گیردمورد تجزيه و تحلیل 

د غیر عامل در کشور که برنامه ريزی برای رفع همین مورد مي تواند تحول عظیمي در حوزه پدافن (نداشتن تهديدات سايبری
تا زماني که  .استتحقیق در اين مقاله به آنها اشاره نگرديده اين ساير موارد به علت بعید بودن از موضوع . به وجود آورد

زيرا تا  ؛برای مقابله با تهديدات اقدام اساسي و جدی نمود ننمي توا ،مديران کشور و مسئولین به اين مهم توجه نداشته باشند
الجرم برای رفع آن نیز هزينه ای پرداخت نخواهد شد و اين اساسي  ،واقعي نگريسته نشود به تهديدی به چشم زماني که

تهديدات آن طور که بايد جدی گرفته نمي شوند تا در ابتدای امر  است.دست به گريبان کشور با آن ترين مشکلي است که 
دلیل ديگری نیز دارد و آن عدم توجه به اين اين امر شايد اما  .شدبحران آفرين شده و سپس در مورد آن چاره انديشي خواهد 

در بايد در نظر داشت که  .نسبي بودن امنیت مي باشدمهم از ديد مديران و تصمیم گیران کلیدی در سازمان ها است و آن 
متفاوت و نسبي است  جهان امروز دستیابي به امنیت مطلق ناممکن است زيرا قدرت که مبنای تحصیل امنیت است، متغییر

در نتیجه اگر به برخي از پارمترهای کلیدی کم توجهي صورت گیرد و يا برخي از حوزه هايي که دشمن  .(1392)اسکندری، 
 مخاطرهدر آن حوزه خاص دچار کشور به دلیل آسیب پذير شدن در نهايت  ،درصدد نفوذ از طريق آنهاست مورد غفلت واقع شود

 اير حوزه ها نیز خلل ايجاد نمايد.رم اين ناامني مي تواند در سو الج شدهعدم امنیت و 
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