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طريقة األوزان المضافة تقييم مخاطر أمن المعلومات باستخدام 

 ةالضبابي البسيطة
 

 2ية سريوأ ،1غسان ساكت
 1 أستاذ مساعد في قسم اإلحصاء ونظم المعلومات، كلية االقتصاد، جامعة حلب.

2 طالبة دراسات عليا )دكتوراه( في قسم اإلحصاء ونظم المعلومات، كلية االقتصاد، 

 جامعة حلب.
 

 :الخالصة
وعوجةةد العةةدعةةد ما  ،تقييم مخةةاطر أما المعلومةةات عمليةةة معقةةدا عدت الةةا عةةدغ التةة كةةد وال مو  تعتبر عمليةةة

بل م ظمالم لجيات المقترحة  ية لتقييم مخاطر أما المعلومات اتما ق لدول لدولي للمعاعير مثل  ،المعاعير ا المعلد ا

يا  ية ،National Institute of Standards and Technology (NIST)والتد ولوج لدول عاعير ا   وم ظمة الم

،(ISO) International Standard Organization وضةةةم نموذت لتقييم المخاطر ب اء  بالبحث  هذه في قم ا لذلك

وبما  ،ت ثير حدوث التلدعداتو إمدانيةفق المعاعير المتعددا لتحدعد وعلى ال ماذت المقترحة ما قبل المعاعير الدولية و

تق يات وذلك باسةةةةةةتخداغ  4بتطبيق ال موذت المقترح على شةةةةةةركة أتوماتا قم احيث  ،ت اسةةةةةةب مم طبيعة عمل الم ظمةع

وقد توصل البحث إلى أن الم طق الضبابي والمعاعير المتعددا ساعدت  ،الم طق الضبابي واتخاذ القرار متعدد المعاعير

متعددا على أخذ جميم معاعير التقييم التي تلم الشةةةةةركة وطبيعة حيث سةةةةةاعدت المعاعير ال ،على زعادا دقة نتائج التقييم

عمللا بعيا االعتبار، كما سةةةاعد الم طق الضةةةبابي على معالجة الحيرا وال مو  التي ترافق عملية تقييم مخاطر أما 

 المعلومات.

 

افة ، طرعقة األوزان المضةةرمتعدد المعاعيتقييم أما المعلومات، الم طق الضةةبابي، اتخاذ القرار  :الكلمات المفتاحية

 البسيطة. 

 

 مقدمة: .1
 

 مختلف في والتعامالت إنجاز الملاغ صعيد على عتوقف ال وتطورا   األعمال، بيئة في ت ييرا  مستمرا   اليوغ العالم عشلد

 الرئيسية، العمل أدوات ما وأداا الحالي عصرنا ضرورات تد ولوجيا المعلومات ضرورا ما أصبحت ولقد القطاعات،

وقد  .واألنترنت العولمة عصر في والدخول المعلومات وشبدات االتصاالت في وسائل الدبيرا لتطوراتل نتيجةذلك و

 جدعدا مخاطر وتلدعدات رافق ذلك تطور كبير في أساليب االحتيال، وعمليات االختراق والجرائم اإللدترونية، وظلور

 لتعزعز أما والممد ة المتاحة الوسائل كافة أخذ إلى ضرورا مما نبه الم ظمات على مستوى العالم ،األعمال ساحة في

 إجراء ما البد ذلك ولضمانوضم سياسة وخطة شاملة إلدارا أما المعلومات وضرورا  وحماعتلا، المعلومات نظم

 دوري لتحدعد إمدانية حدوث التلدعدات وشدا ت ثيرها على استمرارعة عمل بشدل أما المعلومات مخاطرتقييم  عملية

 تدون أن عجب ولدا فقط تق ية عملية على إنلا المخاطر وإدارا عملية تقييم إلى ال ظر عدغ عجبو .ونجاح الم ظمة

 .وحدعثة عملية إدارعة وت ظيمية دورعة ومستمرا تقوغ على م لج معيا وباستخداغ أساليب علمية متطورا
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 مشكلة البحث: .2
 

كما ، والحيرا عدغ الت كد وال مو واضةةةةةيم المعقدا التي عدت الا ما الم أما المعلومات موضةةةةةوي تقييم مخاطر ععتبر

شدل ما تدون نوعية ال عمدا قياسلا ب با  والتي غالالتي عمدا أن تت ثر نتيجة حدوث التلدعدات،  د العدعد ما ال واحيوجت

ظلور ععتبر كما  .ودرجة أهميتلا حسةةةةةةب طبيعة عمل الم ظمة ومم مرور الوقت  واحيهذه ال وتختلف، كمي ودقيق

تلدعدات جدعدا وأسةةةاليب احتيال وهجمات متطورا كل عوغ مرافقة للتطور التد ولوجي السةةةرعم الذي تشةةةلده تد ولوجيا 

  .التي عجب مواكبتلا وأخذها بعيا االعتبار وإدخاللا في عملية التقييم ما األمور المعلومات واالتصاالت

 

 أهداف البحث: .3
 

المعلومات ع خذ بعيا االعتبار المعاعير المختلاة المتعلقة  أنظمةيم مخاطر أما علدف البحث إلى وضةةةةةةم نموذت لتقي

حدوث التلدعدات، التي تم اقتراحلا ما قبل المعاعير الدولية ألما المعلومات، والتي تلم الم ظمة وتؤثر وت ثير بإمدانية 

وعة معالجتلا، وقادر على معالجة على اسةةةةةةتمرارعتلا وطبيعة أعماللا، وعدون قادر على ترتيب المخاطر حسةةةةةةب أول

 حاالت ال مو  والحيرا التي ترافق عملية التقييم.

 
 أهمية البحث: .4

 

تقييم الدوري لمخاطر أما المعلومات مم األخذ ، وضرورا العستمد البحث أهميته ما أهمية أما المعلومات بشدل عاغ

اعتبار وث التلدعدات على استمرارعة أعمال ونجاح الم ظمة. بحدبإمدانية وت ثير  بعيا االعتبار للمعاعير المختلاة المتعلقة

أن نتائج تقييم مخاطر أما المعلومات المصدر األول لتحدعد المتطلبات األم ية ولتحدعد مستوى خطر كل تلدعد، وترتيب 

وضم خطة شاملة والمخاطر،  لدرء الم اسبة اإلدارعة األفعال ساعد الم ظمة في تحدعدعإدارتلا  التلدعدات حسب أولوعة

وعملية وناجحة ألما المعلومات، واتخاذ القرار حول السياسة األم ية التي عجب أن تطبق في الوقت الحالي. كما تتجلى 

استخداغ الم طق الضبابي في معالجة حاالت الحيرا وال مو  التي ترافق تقييم مخاطر أما  أهمية البحث ما كااءا

 المعلومات بشدل مستمر. 

 

 بحث:منهج ال .5
 

تقييم مخاطر أما المعلومات للوصةةول لب اء  سةةيعتمد الباحث على م لج تحليلي وصةةاي عتم ما خالله دراسةةة م لجيات

والتي  ،المعلوماتنموذت لتقييم المخاطر ع خذ بعيا االعتبار المعاعير المقترحة ما قبل المعاعير الدولية لحوكمة أما 

داغ الم طق الضةةةةةبابي واتخاذ القرار متعدد المعاعير لمعالجة مشةةةةةدلة وسةةةةةوف عتم اسةةةةةتخ عمللا،تلم الم ظمة وطبيعة 

 ال مو  والحيرا التي ترافق عملية تقييم أما المعلومات.

 

 للبحث: النظرياإلطار  .6
 

 : أمن المعلومات وتقييم مخاطره 6-1

  
 تمهيد:

ر والعمل على تقييم بشدل مستم حماعتلا عتوجب وبالتالي م ظمة أي ألعمال ع صرا  أساسيا   المعلومات تعتبر

 ذات ببيئة عتمتم الذي اليوغ عالم ا ظل في خاصةةةة أما المعلومات زادت أهمية تطبيق كما دوري،مخاطرها بشةةةدل 
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 .والمخاطر داتعلدتال حجم ما مما عزعد ومتسارعة الخطى مترابطة أعمال

 اسةةةةةةتمرارعة لتحقيق ليلا وذلكع االعتداء وما تلددها التي المخاطر ما المعلومات بحماعة المعلومات أما علتم

 اإلجراءات مجموعة ما بت ايذ المعلومات أما وعتم تحقيق .واألرباح ال جاح فرص ورفم الخسةةةةائر وتقليل األعمال

مراجعة الو مراقبةالو تطبيقالو تخطيطلل الملاغ والخطوات كما تحتات هذه. تقييمالوم لجيات  سةةياسةةات والملاغ تشةةمل

 .تحققت قد الم ظمة وأعمال ألما المحددا ألهدافا أن ما للت كد تطوعرالو

توفير  واسةةةةةةتراتيجيات نظرعات في عبحث الذي العلم ما ال احية األكادعمية: ب نه المعلومات تعريف أمنكما عمدا 

  .عليلا االعتداء أنشطة وما تلددها التي المخاطر ما للمعلومات الحماعة

الداخلية  األخطار ما المعلومات حماعة لضمان توفيرها الالزغ واإلجراءات واألدوات هو الوسائل ،ال احية التق ية وما

 .]2010 ،الدولية للقياس والليئة الدولية للدلروتق ية الم ظمة [والخارجية

 ك صةةل، وسةةالمة المعلومات وتوفر سةةرعة على الحااظ " أما المعلومات ب نه ]2011 ،وماتودواعت مان [كما عرف

 الوعي تعزعز خالل وما للسةةةياسةةةات األم ية الاعلي التطبيق عبر ذلك وعتحقق وال قل، حاظوال المعالجة مراحل في

 " والتدرعب والتعلم

 

 :مخاطر أمن المعلومات تقييم

 

 األفعال أولوعة لتحدعد نتائج التقييم كموجلات تسةةةةةةتخدغ أن عجب كما المخاطر، تقييم عمليةعجب تطبيق 

 .السيطرا الم اسبة ولتطبيق المعلومات أما مخاطر إلدارا الم اسبة اإلدارعة

. حدا على معلومات نظاغ كل لت طية أو الم ظمة المختلاة في األجزاء لت طية مرات عدا تتم قد المخاطر تقييم عملية أن

م لج  وعلى ،(المخاطر تحليل (المخاطر حجم تقدعر في متسق م لج تشتمل على أن عجب المخاطر تقييم عملية إن كما

 ) .المخاطر قيم إعجاد (هاوأثر هذه المخاطر أهمية مدى لتحدعد للمخاطر مقياس مم تقدعرها تم التي لمخاطرا لمقارنة

 المخاطر حالةوفي  األم ية المتطلبات في الت يرات لمعالجة دوري بشدل المخاطر تقييم عملية تتم أعضا  أن عجبكما 

 عملية إعادا تتم أن عجب كما على المخاطر، المترتبة األثار ،األم ية الث رات دات،علدتال األصول، في الت يرات كمثال

 .جوهرعة ت ييرات حدوث ع د المخاطر تقييم

 أو ع اصر بعي ه، نظاغ معلوماتأو  م لا أو أجزاء الم ظمة، لدل شامال    عدون أن عمدا المخاطر تقييم عملية نطاق إن

 ،الم ظمة الدولية للقياس والليئة الدولية للدلروتق ية[  داوماي ا  عملي ذلك كان إذا معي ة خدمات محددا ما ال ظاغ، أو

2010[. 

 

المعاعير الدولية م لا الم لجية  م ظمات عوجد العدعد ما الم لجيات لتقييم مخاطر أما المعلومات والمقترحة ما قبل

 National Institute of Standards and Technologyالمعلد الدولي للمعاعير والتد ولوجيا المقترحة ما قبل 

(NIST)  قبل م ظمة المقترح ما ومخاطر أما المعلومات كما عوجد العدعد ما ال ماذت المقترحة لتقييم ، 2012عاغ

 (ISO/IEC 27005)الدولي في المعيار  International Standard Organization (ISO) الدوليةالمعاعير 

 .التي سوف نستخدملا في دراست ا ي، وه2008 عاغ

 

المعلد الدولي للمعاعير [ 2012عام  NISTإجراءات تقييم مخاطر أمن المعلومات وفق المنهجية المقترحة من منظمة 

 :]2012 ،(NISTوالتد ولوجيا )

 

تتدون عملية تقييم مخاطر أما المعلومات ما أربم خطوات أسةةةةةاسةةةةةية وكلا خطوا ما الخطوات السةةةةةابقة  

 د الم ظمة بالمعلومات التاصيلية الضرورعة والخطوات هي:مدونة ما مجموعة ما الملاغ. لتزوا 

 الخطوة األولى: االستعّداد أو التجهيز لتقييم الخطر

يس اإلطار العاغ لتقييم الخطر والذي عتم ت سيسه في مرحلة سابقة في عملية إدارا  تلدف هذه الخطوا إلى ت سا

 المخاطر، وعتضما المعلومات التالية:
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 صوص سياسات ومتطلبات إجراء تقييم الخطر.معلومات ت ظيمية بخ 

 .م لجيات التقييم التي سيتم استخداملا 

 .إجراءات اختيار عوامل الخطر الاتي ت خذ بعيا االعتبار مجال التقييم، وتصميم متطلبات إزالة المخاطر 

 لتقييم الخطر.حيث تستخدغ الم ظمات استراتيجية إدارا المخاطر للحصول على المعلومات الالزمة لالستعداد 

ا التجليز لتقييم الخطر الملاغ التالية  :كما عتضما

 ف هدف ومجال التقييم. عتعر 

 الفتراضات والقيود المرتبطة بالتقييم.اف عتعر 

 ف مصادر المعلومات التي ستستخدغ كمدخالت لمرحلة التقييم.تعر 

 تي سيتم استخدملا خالل التقييمف الم اهج ال موذجية والتحليلية العتعر. 

 :الخطوة الثانية: إجراء تقييم الخطر

تلدف هذه الخطوا إلى إنتات قائمة بمخاطر أما المعلومات مرتبة حسةةةةةةةب أهميتلا وفق مسةةةةةةتوى الخطر 

واسةةةةتخداملا التخاذ قرارات مواجلة أو تقليل الخطر. إلنجاز هذا اللدف تجمم الم ظمات المعلومات الضةةةةرورعة وعتم 

س في الخطوا السةةةةابقة وتحلال التلدعدات ونقاط الضةةةةعف والت ثيرات المحتملة وإمدانية ذلك وفق إطار التقييم الذي أسةةةةا 

وقوي التلدعدات، والحيرا المرتبطة بعملية تقييم الخطر. على أعة حال، عمليا  توفر المعلومات الدافية والتجليز الجيد 

 سي تج تقييم خطر عحقق اللدف المرجو م ه.

ا إجراء تقييم الخطر الم  لاغ التالية:عتضما

 تعرعف مصادر التلدعدات المرتبطة بالم ظمة.• 

 التلدعدات التي عمدا أن ت تج ما مصادر التلدعدات. تعرعف أحداث• 

تعرعف نقاط الضةةةعف ضةةةما الم ظمة التي عمدا أن تسةةةت لا ما قبل مصةةةادر التلدعدات ما خالل أحداث التلدعدات • 

 نقاط ضعف الم ظمة. الشروط المساعدا ل جاحلا في است الل ووجود

 تحدعد إمدانية بدء مصادر التلدعدات بإحداث التلدعدات وإمدانية نجاحلا.• 

تحدعد الت ثيرات السةةةةلبية على العمليات واألصةةةةول الت ظيمية، والدوادر البشةةةةرعة، ال اتجة ما نجاح اسةةةةت الل نقاط • 

 ا.الضعف ما قبل مصادر التلدعدات ما خالل أحداث التلدعدات الخاصة بل

معلومات ما حيث إمدانية اسةةةةت الل التلدعدات ل قاط الضةةةةعف وت ثير مثل هذا االسةةةةت الل على التحدعد مخاطر أما • 

 الم ظمة، والحيرا المرتبطة بتحدعد الخطر.

 الخطوة الثالثة: عرض ومشاركة معلومات تقييم الخطر

ثة في عتم  ثال ت ماالخطوا ال بادل وتشةةةةةةةار  ن ية تقييم الخطر عر  وت بالخطر معمل قة  م ائج التقييم المتعل

الموظايا الذعا عؤداون نشةةةةاطات التقييم، وخبراء التقييم، وضةةةةباط أما المعلومات، ومدراء الوظائف الت ايذعة، ومدعر 

أنظمة المعلومات مما عضةةما دقة مدخالت تقييمات الخطر الالحقة بقدر اإلمدان، ونتائج التقييم عمدا أن تسةةتعمل لدعم 

 حيث عدون هدف ،طر في الصةةاوف األخرى وتدون مدخالت ذات م زى ومايدا لمواجلة وتقليل المخاطرتقييمات الخ

ر المعلومات المتعلقة بالخطر لصةةةانعي القرار في الم ظمة التخاذ القرارات الم اسةةةبة لمواجلة وتقليل يهذه الخطوا توف

 المخاطر.

 وتشمل هذه الخطوا على الملمتيا التاليتيا:

 واجلةمقدغ نتائج تقييم الخطر إلى صةةةةةةانعي القرار الت ظيمييا لدعم عملية عر  وت  ييم الخطر: ت  عر  نتائج تق .1

 وتقليل المخاطر.

المشةةةةةةاركة في المعلومات المتعلقة بالخطر ال اتجة ما ت ايذ تقييم الخطر لدعم نشةةةةةةاطات إدارا المخاطرا: حيث  .2

ي ج ال اتجة ما تقييم الخطر كما تتشةةةار  الم ظمات فعتشةةةار  الموظايا الت ظيمييا المختصةةةيا المعلومات وال تائ

د دليل بالمعلومات المشتركة المتعلقة بالخطر.  مصادر المعلومات وال تائج وتزوا

 الخطوة الرابعة: ضمان استمرارية عملية التقييم

ج تلدف هذه الخطوا لجعل الم ظمة على معرفة تامة ومسةةةةةةتمرا بالمخاطر الحالية التي تتعر  للا ونتائ

 اسةةتمرارعةعلى المحافظة  كما تسةةاعد ،السةةتخداملا في اتخاذ قرارات إدارا المخاطر ومواجلة وتقليل الخطر ،تقييملا



© Communications of the Arab Computer Society, Vol.9, No.1, December 2016, ISSN: 2090-102X 

 

5 

 

شاة ما خالل  عملية التقييم في دعم المراجعة المستمرا لقرارات إدارا المخاطر ودمج وإدخال الت ييرات الجدعدا المدت

دعدا وتعرف ا بالمخاطر الج ،ول فعالية إجراءات مواجلة وتقليل الخطرمراقبة الخطر لتزودنا بشةةةدل مسةةةتمر بتقارعر ح

ت تاليل وإجراءا ،وتساعدنا على الت كد ما االلتزاغ بتطبيق متطلبات أما المعلومات ،التي تؤثر على أنظمة المعلومات

ا هذه الخطوا الملمتوالسياسات والتوجيلات والمعاعير الدولية ألما المعلومات التي تتب اها الم ظمة وتت الخطر يا ضما

 التاليتيا:

 الجدعدا بشدل مستمر وآني.  الخطر ملعوامراقبة عوامل الخطر وآخر مستجداتلا وتعرعف و .1

 تجدعد مدونات تقييم الخطر التي تعدس آخر المستجدات المالحظة ما خالل المراقبة المستمرا في الم ظمة. .2

ت  ييم أما تقب تقوغسةةةةةةتختار الم ظمة التي  .ثير التلدعداتتم تحدعد مجموعة ما المعاعير الخاصةةةةةةةة بتقييم 

طبيعة عمللا ما أجل أن ت خذ بعييا االعتبار أث اء ب اء نموذت التقييم الخاص ل م اسبةمعلوماتلا المعاعير التي تلملا وال

 :ما عليوما أبرز هذه المعاعير  ،بلا

a)  ماتأنظمة المعلو أحد أصولالتدلاة المالية نتيجة خسارا. 

b) لاة الوقت الضائم لصيانة ال ظاغ.تد 

c) والجلات التي تتعامل مم الم ظمة خسارا ثقة الم ظمات األخرى. 

d) الزبائا والسمعة خسارا. 

e) .قابلية أداء وظائف العمل بالجودا وبالثقة الالزمة وضما اإلمدانيات المتاحة 

f) غ االلتزاغ بالمتطلبات التعاقدعةالتعر  للعقوبات نتيجة عد. 

g) االلتزاغ بالمتطلبات القانونيةات نتيجة عدغ التعر  للعقوب. 

h) المتطلبات القانونية والتعاقدعةالمالية نتيجة عدغ االلتزاغ ب التدلاة. 

 

 International Standard المعايير الدوليةقبل منظمة نموذج تقييم مخاطر أمن المعلومات المقترح من 

Organization ((ISO  في المعيار الدولي(ISO/IEC 27005) م ظمة المعاعير الدولية[ 2008 عام ISO/IEC 

27005، 2008[:  

 

العدعد ما ال ماذت لتقييم الخطر م لا حسةةةةةةةا  الخطر )احتمال الخطر( ب اء  على إمدانية وشةةةةةةةدا ت ثير حدوث  عوجد 

بية أو أهمية )جاذ إمدانية حدوث التلدعدات وهي: معاعير الخاصةةةةة بتقييمتم تحدعد مجموعة ما ال المخاطر والتلدعدات.

أصل المعلومات، بساطة كسب ربح نتيجة وقوي التلدعد، نقاط الضعف األم ية، السيطرا الحالية المتبعة، تدرار نجاح 

 .التلدعد(

وسيتم استخداغ الم طق الضبابي واتخاذ القرار متعدد المعاعير في معالجة البيانات،  ،س عتمد في دراست ا على هذا ال موذت

حول فعالية استخداغ الم طق الضبابي في  (NIST)ما قبل المعلد الدولي للمعاعير والتد ولوجيا ما ذكر وذلك ب اء  على 

عملية التقييم ال وعية، والمساعدا في إدارا مخاطر أما المعلومات ألصول أنظمة المعلومات والشبدات، وقدرت الم طق 

 .]2009 ،واعا[ق عملية التقييمالضبابي على التخايض والتخلص ما الحيرا وال مو  التي تراف

 

 :الضبابيالمنطق  6-2
ضبابي صطلح الم طق ال ضعه في عاغ  إن م سور لطاي زاره وذلك لالستدالل في  1965تم و ما قبل البروف

ظروف عدغ الت كد المختلاة ال اتجة عا تعقيد المشاكل والتعامل مم العالم الحقيقي والبيانات والمعلومات ال اقصة وغير 

 ل امضة.الدقيقة وا

    :الضبابيةالمجموعات والعضوية  6-2-1

 حالة لتمدد درجة العضوعة الث ائية في المجموعات الدالسيدية التي ت خذ القيمة واحد في الضبابيةجاءت المجموعات 

 المجموعات الضبابية عا المجموعات حيث تختلف ،االنتماء إلى المجال المستمر بي لما حالة عدغ في االنتماء و صار

وتستخدغ دوال العضوعة  ،( Partial Membershipالجزئي للمجموعة ) باالنتماء للع صر سيدية ب نلا تسمحالدال

المحور  ( حيث عمثل1لتحدعد درجة انتماء الع صر )درجة عضوعة الع صر( في المجموعة الضبابية كما عظلر الشدل )
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حيث  ، Aة عضوعة الع صر في المجموعة الضبابيةوعمثل المحور العامودي درج xللمت ير  المحتملة القيم األفقي كل

 والواحد الصار بيا قيما   تتخذ أن وبإمدانلاμ A (x) بالرمز  A الضبابية بمجموعة x الع صر عضوعة لدرجة عرمز

 :]2010 ،وروثتاعموثي [ كالتالي وععبر عا ذلك رعاضيا  

μ A(x) ∈ [0،1] 

 
 Aدالة عضوية المجموعة الضبابية ( 1الشكل )

الدثير ما أنواي دوال العضةةةةةوعة للتعبير عا درجة انتماء الع صةةةةةر للمجموعة الضةةةةةبابية م لا الدالة المثلثية  ا توجدكم

ال اوسةةية، والسةةيجماوعة ودوال العضةةوعة المعتمدا على الحدود المتعددا وأكثرها شةةيوعا  الرباعية أو شةةبه م حرفة، وو

 .في بحث ا دالة العضوعة المثلثية تخدغ، وس سالرباعية أو شبه م حرفةالدالة المثلثية و

( كما تظلر في الشدل a, b, cخصائص هذا ال وي ما دوال العضوعة بثالثة مت يرات ) تتحدد :المثلثيةدالة العضوعة 

 :]1997 ،جانغ وجالي[( ووفق الصياغة الرعاضية التالية2)

                                         0                              𝑥 < 𝑎 

Triangle(x ،a ،b ،c) =       (x-a)/(b-a)               𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏 

                                         (c-x)/(c-b)                𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐 
0 𝑥 > 𝑐 

     

 
 ( دالة العضوية المثلثية2الشكل)

قيم العضةةةةةةوعة الضةةةةةةبابية. في العدعد ما التطبيقات كالجمم عوجد العدعد ما العمليات الحسةةةةةةابية التي تطبق على كما 

 وف نعرفسالعمليات األساسية األكثر استعماال  على األعداد الضبابية المثلثية ولتوضيح  .والطرح والضر  والقسمة

 :]2012ساعمسودن، [:الرقميا الضبابييا المثلثيا التالييا

M=(L1,M1,U1)    ،   N=(L2,M2,U2) 

 ساسية على الرقميا الضبابييا المثلثيا:العمليات األ

𝑀  الجمم:عملية  .1 +𝑁 = (𝐿1 + 𝐿2, 𝑀1 +𝑀2, 𝑈1 + 𝑈2)  

𝑀    الطرح:عملية  .2 −𝑁 = (𝐿1 − 𝐿2, 𝑀1 −𝑀2, 𝑈1 − 𝑈2) 

𝑀⨂𝑁  عملية الضر : .3 = (𝐿1. 𝐿2, 𝑀1. 𝑀2, 𝑈1. 𝑈2) 

)= M÷N    القسمة:عملية  .4
L1

U2
,
M1

M2
,
U1

L2
)  

 ]: 1994 ،وانغ[ لمتغيّرات اللغويةا 6-2-2

في أغلب األحيان كلمات الل ة الطبيعية لوصةةةف المت يارات، فتدون قيمة المت ير نسةةةتخدغ ، اليوميةفي حيات ا 

ة اإلنسةةةةانياة للخبراء، وتقييم البيئعتيح سةةةةلولة في محاكاا السةةةةلو  اإلنسةةةةاني، وتمثيل المعرفة  وهذا ما عبارا عا كلمة

الواقعية التي ال عمدا أن نعبر عا بياناتلا بشدل كمي وعسودها الدثير ما الحيرا وال مو  وعدغ الدقة والتدامل وهذا 

a 

b 

c 
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 ما عميز المت يرات الل وعة، وعجعللا األكثر استخداما  ما قبل الخبراء لتمثيل المعرفة اإلنسانياة ولتقييم مت يار ما.

 

 :]2010 ،وروثتايموثي  [لتضبيبا 6-2-3

البيانات الم خوذا ما  أنحيث  تحوعل القيم الحقيقية الم خوذا ما العالم الحقيقي إلى قيم ضةةةةةةبابية، عمليةهي 

العالم الحقيقي على أنلا حتمية ومطلقة هي في الحقيقة ليسةةةةةةت كذلك بل تحتوي على حيرا كبيرا ناتجة ما ال مو  

كما ععتبر تمثيل البيانات غير الدقيقة كمجموعات ضةةةةةةبابية )التضةةةةةةبيب( عملية مايدا لدا وااللتباس ونقص البيانات، 

 ليست إلزامية تستخدغ في األنظمة الضبابية أث اء محاكاا األنظمة المعقدا.

 

 :]2010 ،وروثتايموثي  [إزالة التضبيب 6-2-4

االت عجب يب فاي كثير ما الحهو عملية تحوعل القيم الضبابية إلى قيم عددعة دقيقة، فلو عدس عملية التضب

أن عدون مخرت العملية الضةةةبابية قيمة عددعة دقيقة، وعتم الحصةةةول على مخرت العملية الضةةةبابية ما خالل ت ايذ أحد 

 مىمبدأ العضةةةةوعة العظ يوجد العديد من طرق إزالة التضبببببيب منهاالضةةةةبابية للمت يار ال اتج، رقاغ العمليات على األ

 أو مركز الثقل center of area وتسةةةةمى أعضةةةةا  مركز المسةةةةاحة Centroid method طالمركز المتوسةةةة وطرعقة

center of gravity، متوسط األوزان  وطرعقةWeighted average method. 

  س ستخدغ في بحث ا طرعقة المسافة المتوقعة وفق الصي ة التالية:

 
 

 (:MCDMاتخاذ القرارات متعددة المعايير ) 6-3
 

عملية اتخاذ القرارات والتخطيط لحل المشةةةةاكل في ظل وجود : على أنلاذ القرارات متعددا المعاعير عمدا تعرعف اتخا

يالت وعدون حل المشدلة معتمد على تاض ،العدعد ما البدائل والمعاعير المتشعبة والمتعارضة لالختيار بيا هذه البدائل

دا التي تواجه متخذي القرار في ظل المعلومات وتقييمات صةةةةةةانم القرار فلو أداا لصةةةةةةياغة ونمذجة المشةةةةةةاكل المعق

لبدائل التقييم واالختيار بيا او التصةةة يف عسةةةتخدغ اتخاذ القرارات المتعداد المعاعير في حاالت .ال اقصةةةة والمبلمة عادا  

ا ا ،فيما عتعلق بالمعاعير المختلاة ا صةةةةانم قرار وحيد أوإتخاذ القرارات متعدادا المعاعير وعمدا أن عتضةةةةما لعدعد ما ا ما

  .]2012، ملسوري وكيوماري[القرار صانعي

 Analytic طرعقة التحليل اللرميم لا نذكر بعض  كما عتضما اتخاذ القرارات متعداد المعاعير العدعد ما الطرق

Hierarchy Process (AHP), والبرمجة اللدفية(GP)  Goal Programming , PROMETHEEطرعقة ,و

فيالسدز [والتي س ستخدملا في دراست ا Simple Additive Weighting (SAW)األوزان المضافة البسيطة

ولدا طرق اتخاذ القرارات متعدادا المعاعير غالبا  ما تدون نتائجلا غير دقيقة وبعيدا عا الواقم  ,]2013وهيستر، 

ألهمية ال سبية لشخصي لالحقيقي، بسبب ال مو  والحيرا لدى صانعي القرار أث اء التعبير عا تاضيالتلم وتقييملم ا

لمعاعير التقييم وتقدعرات أداء البدائل وفق تلك المعاعير، مما عجعل ما استخداغ المت يرات الل وعة والتقييمات الضبابية 

 .]2012، ملسوري وكيوماري[أكثر تاضيال  ورغبة  ما قبل صانعي القرار

 

 (:FMCDM) اتخاذ القرارات متعدد المعايير الضبابي 6-3-1

 

بيق نظرعة المجموعات الضبابية فعاالية في التعامل مم ال مو  والحيرا وتمثيل المعلومات الشخصية وال ير أثبت تط

لة عمليا  في اتخاذ القرارات المتعددا المعاعير وقد حقق اتخاذ  ،]2012 ،كيمريميليسوري و[ دقيقة وهي المشدلة المت صا

مجال اتخاذ القرار، واألنظمة الل دسية، والعلوغ اإلدارعة، وبحوث القرارات متعداد المعاعير الضبابي فوائد كبيرا في 

ذلك ألنلا و ،حيث تعتبر المجموعات الضبابية ماتاح الحلا لدى اتخاذ القرارات متعددا المعاعير الضبابية ،العمليات

ضبابية ات الاستطاعت الحصول على تاضيالت صانم القرار على شدل مت يرات ل وعة واالستاادا ما قدرا المجموع



© Communications of the Arab Computer Society, Vol.9, No.1, December 2016, ISSN: 2090-102X 

 

8 

 

 .]2008 ،كلرمان[التي تعتبر األسلو  األقر  واألنسب للتعامل مم التادير اإلنساني

 

 :(SAW)طريقة األوزان المضافة البسيطة  6-3-2

 

حة ) هي أحد طرق اتخاذ القرار متعددا المعاعير  weighted linearوالمعروفة كذلك باسم المجموعة الخطياة المرجا

combination بتقييم البدائل وفق مجموعة المعاعير الخاصة بلا وكان أول استخداغ للا ما قبل الباحثيا (، والتي تقوغ  

وهي طرعقة   ،]2013 ،دع ي وسيدني وسيسميتي[ في اختيار المحاظة االستثمارعة (1945)عاغ ( شرش مان وأكوف)

انعي سوبية معقادا، وتعتمد على حدس صوسللة وكثيرا االستخداغ وعملياتلا الحسابية بسيطة وال تتطلاب برامج حا قدعمة

 فيالسدز[تخمي ات وال تائج ال لائية التي تقدملا أحيانا  ال تعدس الحالة الحقيقية وتدون غير م طقياة إال أن ال ،القرار

تمثيل المعلومات الشخصية وال ير دقيقة ع د اتخاذ في نتيجة ال مو  والحيرا لدى متخذي القرار  ،]2013 ،وهيستر

ار، وقد ثبتت فعاالية تطبيق نظرعة المجموعات الضبابية في تطوعر تحليل المعاعير المتعدادا لحل مشدلة ال مو  القر

 .]2012 ،وكيمريميليسوري  [والحيرا لدى متخذي القرار متعددا المعاعير

 

 :(FSAW)طريقة األوزان المضافة الضبابية  6-3-3

 

ل ل وي عا تقييمات متخذي القرار للمعاعير والبدائل وفق كل لتعبير بشدلمم الم طق الضبابي  SAWاستخداغ ساعد 

راجعة وبم. وجعل ال تائج أكثر دقة وموضوعيةمعيار، على تمثيل المعلومات الشخصية وال ير دقيقة والمتعارضة 

استخدمت في العدعد ما المجاالت والتطبيقات  تظلر أنلا 2013-2003ما  FSAWطرعقة التي طبقت األبحاث 

ا والل دسة وتد ولوجيا المعلومات والتعليم .... الخ، لدا استخداملا األوسم في التقييمات واالختيارات اإلدارعة، كاإلدار

 .]2014 ،الزغ وادواعه[على نحو واسم ما قبل الباحثيا إلى اآلنلم تستخدغ  FSAWلدا طرعقة 

 

 :]2008 ،وشينج وشينشوي FSAW[الخطوات األساسية لطريقة  6-3-4

 

وبصةةةيغ إزالة تضةةةبيب وتطبيم مختلاة  مختلف،تسةةةلسةةةل وخطوات هذه الطرعقة بعدد ما الدراسةةةات  عرضةةةت العدعد

 علي:كما والخطوات والصيغ التي سوف نستخدملا في دراست ا 

 المعاعير.الحصول على رأي الخبراء على شدل مت يرات ل وعة لتقييم أهمية  (:1خطوة 

يرات ل وعة حول تقدعرات التلدعدات الخاصة باألصول تحت كل الحصول على رأي الخبراء على شدل مت  (:2خطوة 

 .اعيرمعيار ما المع

وفق الصيغ  Dاستبدال المت يرات الل وعة بمت يرات ضبابية ودمج أراء الخبراء لتشديل مصاوفة القرار (:3خطوة 

 التالية. 

𝑥𝑖𝑗 = (𝑎𝑖𝑗،𝑏𝑖𝑗،𝑐𝑖𝑗) 

تمثل   (j=1,2,…,n) ،)التلدعد( تمثل رقم البدعل (i=1,2,…,m)، على شدل رقم ضبابي تمثل رأي الخبير 𝑥𝑖𝑗 حيث

 .)المعاعير المتعلقة بإمدانية وت ثير حدوث التلدعدات(رقم المعيار

�̅�𝐼𝐽 =
1

𝐾
[(𝑋𝐼𝐽

1 + 𝑋𝐼𝐽
2 +⋯ .𝑋𝐼𝐽

𝐾)] 

 : تمثل عدد الخبراء.k،ضبابيتمثل متوسط تقييمات الخبراء على شدل رقم  �̅�𝐼𝐽حيث 

 تعطى بالشدل التالي: إلمدانية حدوث التلدعدات مصاوفة القرار الضبابية

𝑫 = [
X̅11 X̅12 …     X̅1𝑛 
⋮ ⋱ ⋮

X̅m1 X̅i2          . . .      X̅mn        
] 
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راء الضةةبابية المقابلة للا، ثم دمج تقييمات الخب باألرقاغ همية المعاعير باسةةتبدال المت يرات الل وعة الخاصةةة  (:4خطوة 

الضةةةبابية لتشةةةديل مصةةةاوفة األوزان الضةةةبابية للمعاعير، ثم إزالة تضةةةبيب أوزان  األرقاغما خالل حسةةةا  متوسةةةط 

  وتطبيعلا وفق الصيغ التالية:ما خالل طرعقة مؤشر المسافة معاعير ال

 𝑤 𝑗 = (𝑎𝑗 ،𝑏𝑗،𝑐𝑗) 

)المعاعير المتعلقة تمثل رقم المعيار (j=1,2,…,n) ،على شدل رقم ضبابيبوزن المعيار تمثل رأي الخبير  𝑤𝑗يث ح

 .بإمدانية وت ثير حدوث التلدعدات(

�̅�𝐽 =
1

𝐾
[(𝑤𝑗

1 + 𝑤𝑗
2 +⋯𝑤𝑗

𝐾) 

 : تمثل عدد الخبراء.k ،ضبابيتمثل متوسط تقييمات الخبراء لوزن المعيار على شدل رقم  �̅�𝐽حيث 

 وإزالة التضبيب  صيغة التطبيع مصفوفة األوزان الضبابية:

𝑤 =

[
 
 
 
 
�̅�1
�̅�2. . .
…
�̅�𝑛]
 
 
 
 

 

𝑑(�̅�𝑗) = (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)/3 

�̃�𝑗 =
𝑑(�̅�𝑗)

∑  𝑗 𝑑(�̅�𝑗)
 

 : عمثل الوزن المطبم. �̃�𝑗حيث 

 Cما أجل المعاعير المتزاعدا والعالقة  Bات القرار ما خالل إحدى العالقات التالية )العالقة تطبيم مصاوف (:5خطوة 

 ما أجل المعاعير المت اقصة( وفق الصيغ التالية:

�̃�𝑖𝑗 =

{
 
 

 
 a𝑖𝑗

𝑐𝑗
،
b𝑖𝑗

𝑐𝑗
،
c𝑖𝑗

𝑐𝑗
           if j ∈ B     𝒄𝒋 = 𝒎𝒂𝒙 𝒄𝒊𝒋    (𝟏) 

𝑐𝑗
−

c𝑖𝑗
، 
𝑐𝑗
−

b𝑖𝑗  
،
𝑐𝑗
−

 a𝑖𝑗
          if j ∈ C     𝒄𝒋

− = 𝒎𝒊𝒏 𝒂𝒊𝒋    (𝟐)

 

 : حسا  المصاوفة المثقلة المطبعة وفق الصي ة التالية:(6خطوة 

[
�̃�11 ⋯ �̃�1𝑛
⋮ ⋱ ⋮
�̃�𝑚1 ⋯ �̃�𝑚𝑛

] ∗

[
 
 
 
W̃1

W̃2

…
W̃n]
 
 
 

 

بابية الضةةة قيمة التاضةةةيلإزالة تضةةةبيب المثقلة، ثم المصةةةاوفة المطباعة بتجمم قيم  قيمة كلا بدعل  حسةةةا :(7 الخطوة

 بطرعقة المسافة المتوقعة وفق الصي ة التالية:

=
𝑎 + 2𝑏 + 𝑐

4
 

مس مدون ما خما هو  ائل م لاوقد استخداغ الباحثيا العدعد ما أنواي المقاعيس لقياس أهمية المعاعير ولقياس أداء البد

 .]2012 ،عازدع ي والدوستي وحصري [(2( و)1في الجداول ) كما هو موضحمستوعات 

 

 
 

 حدوث التهديدات.تأثير و لتقدير إمكانية( المتغيرات اللغوية 1الجدول )
 المتغيرات اللغوية     Linguistic terms ألرقاغ الضبابية

 (0.0،0.0، 2.5) Very Poor (VP)   ضعيفة جدا 

(0.0،2.5،5.0) Poor (P)   ضعيفة 
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 (2.5،5.0،7.5) Fair (F)   معرضة 

(5.0،7.5،10.0) Good (G)  قوية 

(7.5،10.0،10.0) Very Good (VG)    قوية جدا 

 

 ( المتغيرات اللغوية لوزن أهمية المعايير.2الجدول )

 المتغيرات اللغوية  Linguistic terms األرقاغ الضبابية
(0.0،0.0،0.25) Very low (VL)    منخفضة جدا 
(0.0،0.25،0.5) Low (L)    منخفضة 

 (0.25،0.5،0.75) Medium (M)  متوسطة 
 (0.5،0.75،1.0) High (H)  عالية 
 (0.75،1.0،1.0) Very High (VH)   عالية جدا 

 

 الدراسات سابقة: .7
 

:ترتيبلا حسب التسلسل الزم ي األحدث فاألحدث وفق اآلتيتم و راسات التي ت اولت موضوي البحث،دلل الرجويتم   

 

 2013 ،كيران ومن معه[ دراسة[: 

هدفت هذه الدراسةةة إلى وضةةم م لج لتحليل مخاطر أما المعلومات لتمياز المخاطر المرتبطة باألصةةول باالعتماد على 

 .الت به لمخاطر أما المعلومات مقدمة حول أهمية دراسةةةةال توقد عرضةةة الضةةةعف،متطلبات األما والتلدعدات ونقاط 

ة واألدوات اآللية لتحليل مخاطر أما ة اقشتم مثم  للا،وضرورا التقييم الدوري  ثم  ،المعلومات بعض الم لجيات اللاما

 لتقييم نظاغ موزي في أحد المصارف. دراسة حالةوتم تطبيقه ك المعلومات،مخاطر أما تحليل لم لج دراسة الاقترحت 

وما الملم بال سةةةبة  ،ي في عجلة ال ظاغ المصةةةرفي الموزيإلى أن تقييم المخاطر هو ع صةةةر حيو ةدراسةةةال توتوصةةةل

ية وت ظيما  جيدا  لتقييم مخاطر أما المعلومات وحسةةةةةةةا  قيم المخاطر وتحدعد أهملا  لألعمال أن تتب ي م لجية عمل

د ي في تقييم المخاطر ألنه موضوي معقضلا. وأوصى الباحثون باستخداغ الم طق الضبابيوالعمل على الحد م لا وتخا

عدت اه عدغ الت كد وال مو  والم طق الضةةةةةبابي عتيح معالجة المت يرات المعرفة ال امضةةةةةة، كما عسةةةةةاعد على مقاربة 

 العالم الحقيقي.

  2012 ،باندي ومن معه[دراسة[: 

بعض م لجيات  دراسةةال تعرضةوقد  ،هدفت هذه الدراسةة إلى مقارنة م لجيات وأدوات تقييم مخاطر أما المعلومات

جراءات اإلخطوات وفقةةد تم عر  ال ،NISTو ،COBRA، CORAS، CRAMM، OCTAVEالتقييم مثةةل 

ات بيا كل الم لجي ةقارنقامت الدراسة بإجراء مثم  ،الخاصة بلاوالضعف  انقاط القوالخاصة بدل م لا باإلضافة إلى 

في بعض ال قاط التي ما ش نلا تال دراسةال واقترحت ،الضعفما حيث تدامل خواص األما وتدامل التلدعدات ونقاط 

ب همية أخذ نقاط الضعف كل م لجية ما قبل المع يون ما أجل تطوعرها  دراسةال توقد أوص ،نقاط ضعف كل م لجية

 .أما المعلومات تقييم مخاطرفي   لتصبح أكثر كااءا و فعاالية

  2006بينج ومن معه، [دراسة[: 

لدراسةةةةةةةة لدقيقة  هدفت هذه ا لوضةةةةةةم نموذت لتقييم خطر أما معلومات تطبيقات الوعب ب اءا  على المعلومات غير ا

 تيبالتر واضحوال اقصة حول نقاط الضعف واحتمال حدوث التلدعدات وال موذت المقترح عدمج نموذت تاضيل غير 

Pseudo-Order Preference Model(POPM)  مقدمة حول  الم طق الضةةةبابي. وقد عرضةةةت الدراسةةةة أوال  مم

أهميةةة تطبيقةةات الوعةةب في ظةةل التطور الدبير للتجةةارا اإللدترونيةةة، ومتطلبةةات أما مواقم الوعةةب وملخص حول 

سابقة حول تقييم خطر أما األصول، ثم تم  سات ال التلدعدات األم ية للوعب وال تائج المحتملة، ثم تم عر  بعض الدرا

ما تطبيقةةات  5وات، وتم تطبيق ال موذت المقترح لتقييم خطر عر  ال موذت المقترح والةةذي عتدون ما ثالث خط

متخذي قرار باالعتماد  6مخاطرها  ب اء  على آراء لا حسةةةب تم ترتيب وهي تعتبر بدائل ال موذت التي التجارا إلدترونية

 القةةاتعبتطبيق خطوات ال موذت المقترح خالل  ماو ،معيةةار لتقييم األما ووفق درجةةات الثقةةة المختلاةةة 11على 
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وصةةلت الدراسةةة وت ،معاعير مخاطر أما معلوماتلاعلى ب تطبيقات التجارا إلدترونية ب اءا  يرتتتم  التاضةةيل الضةةبابية

 إلى أن ال موذت المقترح ععطي نتائج تقييم موضوعية وع خذ رأي مجموعة متخذي القرار وبدرجات ثقة مختلاة.

 

 :التطبيقيةالحالة  .8
 

لومات موضةةةةةةوي هاغ وضةةةةةةروري باعتبار أن نتائج تقييم مخاطر أما المعلومات ععتبر تقييم مخاطر أما المع

المصةةةدر األول لتحدعد المتطلبات األم ية، ولتحدعد مسةةةتوى خطر كل تلدعد، وترتيب التلدعدات حسةةةب أولوعة إدارتلا 

 المخاطر. لدرء الم اسبة اإلدارعة األفعال لمساعدا الم ظمة في تحدعد

لتد ولوجيا ( AUTOMATA4) 4لتطبيقية تقييم مخاطر أما المعلومات لشةةةةةةركة أوتوماتاوسةةةةةةيتم في هذه الحالة ا 

المعلومات الاري الموجودا في محافظة حلب، وهي شركة تقوغ بدتابة وتطوعر البرامج عوجد للا العدعد ما الاروي في 

 دول العالم.

تق ييا فيلا وتبيان اعتماد الشةةةةةةركة بشةةةةةةدل كبير على شةةةةةةبدة األنترنت قاغ الباحث بزعارا الشةةةةةةركة ومقابلة الخبراء ال

وتطبيقات الوعب في تقدعم الخدمات لزبائ لا في مختلف أنحاء العالم، وهو الجزء ما نظاغ المعلومات الذي سةةةةةة قوغ 

والمعاعير  BS ISO/IEC27005)باالعتماد على ال موذت المقترح ما قبل المعيار الدولي ألما المعلومات )بتقييمه و

 المقترحة والتي تم شرحلم في الاقرات السابقة. 

 :وستتم الدراسة وت ايذ ال موذت المقترح على مرحلتيا هما

المرحلة األولى تحضةةيرعة ما أجل االسةةتعداد والتجليز لعملية التقييم: حيث تقوغ على أخذ المعلومات األولية عا نظاغ 

ما أجل التعرف على مدى تب ي  ،ية مم الخبراء التق ييا في الشةةةةةركةما خالل المقابلة الشةةةةةخصةةةةةالشةةةةةركة معلومات 

وعدغ  ،وأبرز نقاط الضةةةةةةعف فيلا والتي تمثلت بعدغ وجود قسةةةةةةم إلدارا أما المعلومات ،الشةةةةةةركة ألما المعلومات

 ركذلك عدغ وجود سياسة شاملة ومدتوبة ألما المعلومات بل األمر مقتص ،تخصيص ميزانية خاصة ألما المعلومات

وعدغ القياغ بتقييم أما  ،وعدغ وجود خطة شةةةاملة ألما المعلومات ،على بعض الم شةةةورات التي توزي على الموظايا

ولدا بصةةةاة الشةةةركة خاصةةةة بتد ولوجيا  ،المعلومات بشةةةدل دوري ورسةةةمي بل عتم التقييم ع د وجود ضةةةرورا لذلك

سبات ومعلومات تم مال ضبط جيد ولدا غير م ظمالمعلومات وأغلب العامليا فيلا مل دسي حا سيطرا و  ،حظة وجود 

كما تم تحدعد المعاعير الخمس األكثر أهمية الخاصةةة بتقييم ت ثير تلدعدات أما المعلومات وفق طبيعة عمل الشةةركة ما 

يم يوالتي تم ذكرها في الاقرات السةةةةابقة ما أجل أن ت خذ بعييا االعتبار أث اء تق ،مجموعة معاعير تقييم ت ثير التلدعدات

 .ما المعاعير الموضحة في الاقرات السابقة(  a، b، c، d، eت ثير تلدعدات أما المعلومات وقد تم اختيار المعاعير )

: ععتبر معيار السةةيطرا الحالية المتبعة ما العوامل التي ت ثر بشةةدل سةةلبي على إمدانية حدوث التلدعد، لذا تعد مالحظة

 ما المعاعير المت اقصة.

نية: ب اء نموذت التقييم وإجراء التقييم: حيث سيتم ب اء نموذت التقييم وفق معاعير تقييم الت ثير التي المرحلة الثا

تلم الشركة وبما عت اسب مم طبيعة أعماللا، والتي تم اختيارها ما قبل الخبراء في المرحلة السابقة، ومعاعير 

والتي  BS ISO/IEC 27005))ولي ألما المعلوماتإمدانية حدوث التلدعدات المقترحة ما قبل المعيار الد تقييم

لتقييم تلدعدات أما نظاغ المعلومات المتعلقة بخدمات الشبدة وتطبيقات الوعب   تم ذكرها في الاقرات السابقة

والب ى التحتية لالتصاالت، وتم إعداد استبيان عضم بعض أهم التلدعدات المتعلقة بخدمات الشبدة وتطبيقات 

(، والتي تم جمعلا ما قبل بعض األبحاث 3لتحتية لالتصاالت الموضحة في الجدول رقم )الوعب والب ى ا

، والتلدعدات العشر ]ISO/IEC 27005، 2008 م ظمة المعاعير الدولية ISO[لمعلوماتا الدولي ألماوالمعيار 

 WASC (WEB APPLICATIONالصادرا ما قبل م ظمة  2013عاغ األكثر أهمية لتطبيقات أما الوعب 

SECURITY CONSORTIUM) ]وتم الحصول على رأي ثالث خبراء تق ييا ]2013 ،مشروي تطبيقات الوعب ،

بتحدعد مجال  قاغ الخبراء كما ( 2(و)1وباستخداغ المقياس الموجود في الجداول )ما الشركة لتقييم هذه التلدعدات، 

غ أما نظا تلدعدات خطرحدعد مستوى للا لتكل مستوى ما مستوعات الخطر بما عت اسب مم حجم الم ظمة وبيئة عم

ووفق  FSAW وتم معالجة التقدعرات وآراء الخبراء باستخداغ طرعقة .(4الجدول رقم )كما مبيا في المعلومات 
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  األسال:الموضحة في الخطوات 

 
 المتغيرات اللغوية لمستويات الخطر ومجال كل منها حسب رأي الخبراء (4الجدول رقم )

  وعةالمت يرات الل
Very high High Medium Low Very low 

 م خاضة جدا   م خاضة متوسطة عالية عالية جدا  

 [20  0] [40  21] [60  41] [75  61] [100  76] مجال مستوى الخطر

 
 خدمات الشبكة وتطبيقات الويب والبنى التحتية لالتصاالتبالمتعلقة  التهديدات (3الجدول رقم )

رقم 

 التلدعد

المتعلقة بخدمات الشبدة  داتالتلدع

 وتطبيقات الوعب والب ى التحتية لالتصاالت

رقم 

 التلدعد

المتعلقة بخدمات الشبدة وتطبيقات الوعب والب ى التحتية  التلدعدات

 لالتصاالت

T1  هجوغ ندران الخدمة(DOS)  T15  حقاLDAP   

T2 ر إلى أسال  االتصال  OSأمر  T16  التضرا

T3  الوساط )اعترا  البث(هجوغ الرجل في T17  حقاXPath      

T4 المصائد والبا  الخلاي في ال ظاغ   T18                   ل لصاحة الوعب  التجدعد غير المخوا

T5 ( الشمSniffing)  T19  هجمات حقاSSI  

T6  تصداي كلمة السر T20  هجمات حقاSQL    

T7 عرقلة خدمة  T21 
 إدارا جلسة االتصالضعف التحقق ما اللوعة و

“Broken Authentication and Session Management” 

T8  المشاكل التق ية لبرامج الشبدة T22 ( البرمجة عر الموقمXSS“ )Cross-Site Scripting (XSS)” 

T9 المشاكل التق ية في أجلزا الشبدة T23 
 ماعر  مراجم المدونات الداخلية مثل الملاات مباشرا بشدل غير آ 

 “References Insecure Direct Object” 

T10 أخطاء المستعمل T24  اإلعدادات األم ية الخاطئة“Security Misconfiguration” 

T11  سرقة الع وان T25 
 إهمال التحدم ووضم صالحيات لمستوعات الوصول الوظياي 

“Missing Function Level Access Control ” 

T12 الل دسة االجتماعية T26 
 Cross-Site Request“ (CSRF)“الموقم تزوعر الطلبات عبر 

Forgery 

T13 )البرمجيات الضارا )الخبيثة T27 
استخداغ مدونات معروفة بث راتلا األم ية مثل المدتبات ومواقم 

“لمجاني التحميل  Using Known Vulnerable Components“ 

T14 
التدخل أث اء إرسال المعلومات وتعدعللا 

 (ROUTING DETOURت ير اتجاه )و
T28 

توجيه صاحات الوعب المستخدغ إلى صاحات وعب أخرى ما غير 

 ”Unvalidated Redirects and Forwards“التحقق ما أم لا

  T29  كشف البيانات الحساسة“Sensitive Data Exposure” 

 

 خطوات النموذج المقترح:

في حسةةا  مصةةاوفتي إمدانية وت ثير حدوث التلدعدات، ولدا  FSAWسةةوف نقوغ في دراسةةت ا بت ايذ خطوات طرعقة 

ا  سةةةوف نقوغ بضةةةر  المصةةةاوفتان لحسةةة المثقلةالمطباعة  مصةةةاوفتي ت ثير وإمدانية حدوث التلدعداتتجمم قيم بعد 

 مستوى الخطر، ثم سوف نقوغ بإزالة تضبيب مستوى الخطر للحصول على مستوى الخطر بشدله ال لائي.

لحصول على رأي الخبراء لتقييم أهمية المعاعير المتعلقة بإمدانية وت ثير حدوث التلدعدات وفق طبيعة ا (:1خطوة ال 

 :كما مبيا فيما علي ،(2)باستخداغ المت يرات الل وعة الموجودا في الجدول رقم عمل الشركة

 .تمثل رقم الخبير  i=1i E)(2,3,  حيث 

 

 E1 E2 E3 المعايير المتعلقة بتأثير التهديدات

 L L H التدلاة المالية نتيجة خسارا أصول أنظمة المعلومات 1

 L VH VL كلاة الوقت الضائم لصيانة ال ظاغ. 2

 M VH M خسارا ثقة الم ظمات األخرى والجلات التي تتعامل معلا الم ظمة 3
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 H H H خسارا الزبائا والسمعة 4

 H M VL احةوضما اإلمدانيات المت قابلية أداء وظائف العمل بالجودا وبالثقة الدافية 5
 

 

 

 

 

 

 

تلدعدات لحدوث ا إمدانية ت ثيرالحصول على رأي الخبراء حول تقدعرات التلدعدات وفق كل معيار ما معاعير  (:2خطوة 

 :الثالث الخبراء آراءوضح ت الثالث التالية ولاوالجد .(1)ل باستخداغ المت يرات الل وعة الموجودا في الجدو
 

 إمكانية وتأثير حدوثها للتهديدات وفق معايير  األول ( تقديرات الخبير5جدول)

 معاعير اإلمدانية  معاعير الت ثير رقم 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 التلدعد

T1 P P P P P P P P P P 

T2 P P P P P P P P P P 

T3 P P P P P P P P P P 

T4 P P P P P VG P P P P 

T5 P P P P P VG P P P P 

T6 VG G P P P VG P P P P 

T7 G VG P P F VG P P P P 

T8 P VG P P F G P P P P 

T9 P VG P P F P P P P P 

T10 P VG P P F P P P F P 

T11 P VG P P F P P P P P 

T12 P P P P P P P P F P 

T13 P VG P P P P P P F P 

T14 P VG P P F P P P F P 

T15 P VG P P F P P P F P 

T16 P VG P P F P P P F P 

T17 P VG P P F P P P F P 

T18 F VG F F F P P P F P 

T19 F VG P P P P P P F P 

T20 F VG F F F P P P VG P 

T21 F VG F F F P P P G P 

T22 F VG F F F P P P G P 

T23 F VG F F F P P P G P 

T24 F VG F F F P P P G P 

T25 F VG F F F P P P G P 

T26 F VG F F F P P P G P 

T27 F VG F F F P P P G P 

T28 F VG F F F P P P G P 

T29 F VG F F F P P P G P 

   E1 E2 E3 تالتهديداحدوث المعايير المتعلقة بإمكانية 

   VL VH VL جاذبية أو أهمية أصل المعلومات   1

   H H M بساطة كسب ربح نتيجة وقوي التلدعد 2

   L H M نقاط الضعف األم ية  3

   L M M السيطرا الحالية المتبعة  4

   L VH M التلدعد تدرار نجاح 5
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 للتهديدات وفق معايير إمكانية وتأثير حدوثها ( تقديرات الخبير الثاني6جدول)

 معاعير اإلمدانية  معاعير الت ثير رقم

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 التلدعد

T1 VP G P P VG F G G P VG 

T2 G VG P VP VG P G P VP F 

T3 G F P VP P G G VP G G 

T4 P G F P VP VG VG G G G 

T5 G G F F VP VG VG VG F VG 

T6 F G F F VP VG VG VG F F 

T7 G VG P VP G F F P VP F 

T8 P F P P VG VG VG F VP F 

T9 G F P VP VG F P VG F G 

T10 F VP F P VP VG G F F VG 

T11 F VP P VP VP VG VG F F VG 

T12 F G G G F VG VG F VP VG 

T13 F P F P G P F G F F 

T14 G VP G F VP F F G VP F 

T15 F G F P G VG G VG G VG 

T16 F VG F P G VG VG P VP G 

T17 G VG F P VP G G G VP P 

T18 P G F P VP VG VG F F VG 

T19 P F F P VP G F VG F G 

T20 G F G F VP VG VG G P VG 

T21 F G G P VP G VG P P VG 

T22 G VG G P P G VG F G VG 

T23 VP F P VP P F VG F G VG 

T24 F G G F VP P G F VP G 

T25 VG VG F P VP G VG F P VG 

T26 G VG F P F VG F VG F G 

T27 G VG G F VG VG VG G G VG 

T28 VG VG G F P VG G F P VG 

T29 G VG VG G P VG G VG F VG 

 

 ( تقديرات الخبير الثالث للتهديدات وفق معايير إمكانية وتأثير حدوثها 7جدول)

 معاعير اإلمدانية  معاعير الت ثير رقم

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 التلدعد

T1 VP VP VP VP VP VP VP P P P 

T2 VP VP VP VP VP VP VP P VP VP 

T3 VP VP VP VP VP VP VP P VP VP 

T4 VP VP VP VP VP VP VP P VP VP 

T5 VP VP VP VP VP VP VP P VP VP 

T6 VP VP VP VP VP VP VP P VP VP 

T7 F F F F VP VP VP P VP VP 

T8 F F F F VP VP VP P VP VP 

T9 F F F F VP VP VP P VP VP 
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T10 VP VP VP VP VP VP VP P VP VP 

T11 VP VP VP VP VP VP VP P F F 

T12 G G P P F VP VP P F F 

T13 VP VP VP VP VP VP G P P P 

T14 VP VP VP VP VP F P P P P 

T15 F F F F VP F F F F F 

T16 F F F F VP P P P P P 

T17 F F F F VP P P P P P 

T18 VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP 

T19 F F F F VP VP P P VP VP 

T20 F F F F VP VP P P P P 

T21 G P P P VP F VG P P P 

T22 VP VP VP VP VP G G F F F 

T23 G G F F VP P P P P P 

T24 VP VP VP F VP P P P P P 

T25 VP VP VP F VP P P P P P 

T26 VP VP VP F VP VG VG G G G 

T27 G P P G VP G G G G G 

T28 P P P P P VP VP VP VP VP 

T29 VG G P P P VG VG VG VG VG 

 

الضبابية المقابلة  باألرقاغ( 7-6-5)جودا في الجداول استبدال المت يرات الل وعة الخاصة بتقييم الخبراء المو (:3خطوة  

 الضبابية لتشديل مصاوفات القرار لدٍل ما إمدانية، وت ثير األرقاغللا، ثم دمج تقييمات الخبراء ما خالل حسا  متوسط 

الصيغ التالية، كما عظلر في األسال جزء ما مصاوفة القرار الضبابية لت ثير حدوث التلدعد حدوث التلدعدات وفق 

 . ثالثة تلدعدات وفق المعاعير الخمسة لت ثير التلدعدات آخرتتضما 

𝑥𝑖𝑗 = (𝑎𝑖𝑗،𝑏𝑖𝑗،𝑐𝑖𝑗) حيث 𝑥𝑖𝑗 تمثل رأي الخبير على شدل رقم ضبابي ،(i=1,2,…,29)  رقم التلدعدتمثل، 

(j=1,2,…,5) .تمثل رقم المعيار 

�̅�𝐼𝐽 =
1

𝐾
[(𝑋𝐼𝐽

1 + 𝑋𝐼𝐽
2 +⋯ .𝑋𝐼𝐽

𝐾)]  

 : تمثل عدد الخبراء.k،تمثل متوسط تقييمات الخبراء على شدل رقم ضبابي �̅�𝐼𝐽حيث 

 التهديدات مكانية حدوثإل الضبابيةمصفوفة القرار  التهديدات حدوث تأثيرل الضبابيةمصفوفة القرار 

𝐈 = [
X̅11 X̅12 …     X̅1n 
⋮ ⋱ ⋮
X̅m1 X̅i2          . . .      X̅mnJ       

] 𝑳 = [
X̅11 X̅12 …     X̅1𝑛 
⋮ ⋱ ⋮
X̅m1 X̅i2          . . .      X̅nmJ        

] 

وفق المعاعير الخمسة لت ثير التلدعدات تآخر ثالثة تلدعداتتضما  اتضبابية لت ثير التلدعدجزء ما مصاوفة القرار ال   

T27 

T28 

T29 

)4.167 6.667 9.167  (  )6.667 9.167 10.00) (4.167 6.667 9.167) (3.333 5.833 8.333( )5.000 7.500 9.167( 

)3.333 5.000 6.667(  )5.000 6.667 7.500( )2.500 4.167 6.667( )1.667 3.333 5.833( )0.833 2.500 5.000( 

)5.000 7.500 9.167  (  )7.500 10.00 10.00) (5.833 8.333 9.167( )5.000 7.500 9.167( (3.333 5.833 7.500( 

 :فمثال  

X̅27 1  وفق المعيار األول لت ثير التلدعد. 27مثل متوسط رأي الخبراء بالتلدعد ع   (9.167 6.667 4.167) =

X̅29 5  التلدعد.خامس لت ثير وفق المعيار ال 29عمثل متوسط رأي الخبراء بالتلدعد  (7.500 5.833 3.333) =

 إمدانية حدوث التلدعداتبت ثير واسةةةةةةتبدال المت يرات الل وعة الخاصةةةةةةة بتقييم أهمية المعاعير الخاصةةةةةةة  (:4خطوة 

 ألرقاغاة للا، ثم دمج تقييمات الخبراء ما خالل حسةةا  متوسةةط الضةةبابية المقابل باألرقاغالموجودا في الخطوا األولى 

الضةبابية لتشةديل مصةاوفة األوزان الضةبابية للمعاعير المتعلقة بإمدانية حدوث التلدعد، ثم إزالة تضةبيب أوزان معاعير 



© Communications of the Arab Computer Society, Vol.9, No.1, December 2016, ISSN: 2090-102X 

 

16 

 

 (signed distance methodوت ثير حدوث التلدعد ما خالل طرعقة مؤشةةةةةةر المسةةةةةةةافة )التقييم المتعلقة بإمدانية 

𝑤 𝑗 وتطبيعلا وفق الصيغ التالية: = (𝑎𝑗 ،𝑏𝑗،𝑐𝑗) 

 .تمثل رقم المعيار (j=1,2,…,5) ،على شدل رقم ضبابيبوزن المعيار تمثل رأي الخبير  𝑤𝑗حيث 

�̅�𝐽 =
1

𝐾
[(𝑤𝐽

1 + 𝑤𝐽
2 +⋯𝑤𝐽

𝐾)  حيث�̅�𝐽 زن المعيار على شدل رقم ضبابيتمثل متوسط تقييمات الخبراء لو. 

k.تمثل عدد الخبراء : 

 :وإزالة التضبيب  صيغة التطبيع :مصفوفة األوزان الضبابية

𝑤 =

[
 
 
 
 
�̅�1
�̅�2. . .
…
�̅�5]
 
 
 
 

 

d(w̅j) = (a + b + c)/3 
�̃�𝑗 =

𝑑(�̅�𝑗)

∑ 𝑑(𝑤̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑗)𝑗

 

 : يمثل الوزن المطبع. �̃�𝑗حيث 
 

 

 

 

 

 

  

ما  Bإمدانية وت ثير حدوث التلدعد ما خالل إحدى العالقات )العالقة تطبيم مصاوفات القرار الخاصة ب (:5خطوة 

 ما أجل المعاعير المت اقصة( وفق الصيغ التالية:  Cأجل المعاعير المتزاعدا، والعالقة 

�̃�𝑖𝑗 =

{
 
 

 
 
a𝑖𝑗

𝑐𝑗
،b𝑖𝑗
𝑐𝑗

، c𝑖𝑗
𝑐𝑗
           if j ∈ B     𝒄𝒋 = 𝒎𝒂𝒙 𝒄𝒊𝒋    (𝟏) 

𝑐𝑗
−

c𝑖𝑗
، 𝑐𝑗

−

b𝑖𝑗  
، 𝑐𝑗

−

 a𝑖𝑗
          if j ∈ C     𝒄𝒋

− = 𝒎𝒊𝒏 𝒂𝒊𝒋    (𝟐)

 

وهو معيار متزاعد ، 3مثال  لتطبيم الجزء ما مصاوفة القرار لت ثير التلدعد الخاص بالمعيار األول الموجودا في الخطوا 

بتقسيم الرقم  نقوغ ما العالقات السابقة، كما عظلر في المثال في األسال حيث (1بيق العالقة رقم )بتط نقوغ)م اعة( 

، وهدذا لبقية المعاعير المتزاعدا سوى في مصاوفة القرار لت ثير أو إمدانية حدوث التلدعد، 9.167وهو 𝒄𝒋الضبابي على 

 .(2رقم ) بتطبيق العالقة ( الخاص بإمدانية حدوث التلدعد نقوغعةالسيطرا الحالية المتبأما في حال المعيار المت اقص )
جزء ما مصاوفة القرار المطبعة 

الخاصة بالمعيار األول لت ثير 

 التلدعد

جزء ما مصاوفة القرار الخاصة  

بالمعيار األول لت ثير التلدعد قبل 

 التطبيم

 

رقم 

 التلدعد

0.727( 0.455 )0.182  6.667( 4.167 )1.667 T24 

0.818( 0.636 )0.364  7.500( 5.833 )3.333 T25 

1.000( 0.818 )0.545  9.167( 7.500 )5.000 T26 

1.000( 0.727 )0.455  9.167( 6.667 )4.167 T27 

0.727( 0.545 )0.364  6.667( 5.000 )3.333 T28 

1.000( 0.818 )0.545  9.167( 7.500 )5.000 T29 
 

المثقلة المطبعة لدل ما المصاوفة الضبابية الخاصة بإمدانية حدوث التلدعد، والمصاوفة  : حسا  المصاوفة(6خطوة 

الضبابية الخاصة بت ثير التلدعد بمضاعاة تقدعر التلدعد وفق كل معيار ما معاعير في مصاوفة القرار المطبعة بالوزن 

 ة:وفق الصي ة التالي 4المطبم الخاص بلا الذي تم الحصول عليه في الخطوا 

زاناألو  

 المطبعة

األوزان الضبابية للمعاعير   

 المتعلقة بإمدانية حدوث التلدعد

رقم 

 المعيار

0.144 )0.250 0.333 0.500( 

(0.417 0.667 0.917) 

)0.250 0.500 0.750( 

)0.167 0.417 0.667( 

)0.333 0.583 0.750) 

1 

0.267 2 

0.200 3 

0.167 4 

0.222 5 

األوزان 

 المطبعة

زان الضبابية للمعاعير األو

 المتعلقة بت ثير التلدعدات

رقم 

 المعيار

0.156 0.167 0.417 0.667) 

(0.250 0.417 0.583) 

(0.417 0.667 0.833) 

(0.500 0.750 1.000) 

(0.250 0.417 0.667) 

1 

0.156 2 

0.240 3 

0.281 4 

0.167 5 
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[
�̃�11 ⋯ �̃�1𝑛
⋮ ⋱ ⋮
�̃�𝑚1 ⋯ �̃�𝑚𝑛

] ∗

[
 
 
 
W̃1

W̃2

…
W̃j ]
 
 
 

 

جزء مصةةةةاوفة القرار المطبعة الخاصةةةةة بالمعيار األول لت ثير التلدعد التي تم معالجته في الخطوا السةةةةابقة مثال  لتثقيل 

 .0.156 وهو 4ول عليه في الخطوا بالوزن المطبم الخاص بالمعيار الذي تم الحصنقوغ بضربلا 
جزء ما مصاوفة القرار المطبعة المثقلة 

 الخاصة بالمعيار األول لت ثير التلدعد
 رقم التلدعد

0.114( 0.071 )0.028 T24 

0.128( 0.099 )0.057 T25 

0.156( 0.128 )0.085 T26 

0.156( 0.114 )0.071 T27 

0.114( 0.085 )0.057 T28 

0.156( 0.128 )0.085 T29 

لحصول على ل مصاوفة ت ثير التلدعد المثقلة المطبعةلجمم القيم الضبابية المثقلة المطبعة لجميم المعاعير  (:7الخطوة 

تلدعد المثقلة إمدانية حدوث الجمم القيم الضبابية المثقلة المطبعة لجميم المعاعير لمصاوفة والضبابي،  ت ثير التلدعد

حسا  مستوى خطر التلدعد بجداء القيم الضبابية إلمدانية  نية حدوث التلدعد الضبابي، ثمللحصول على إمداالمطبعة 

حدوث التلدعد بالقيم الضبابية لت ثيره، ثم إزالة تضبيب القيم الضبابية لمستوى خطر التلدعد بطرعقة المسافة المتوقعة 

              i*Li=IiR                                التالية: وفق الصيغ 

iR:  ،مستوى الخطرiL:  ،إمدانية حدوث التلدعدiIحيث  ,: ت ثير حدوث التلدعد(i=1,2,…,29) .تمثل رقم التلدعد 

 

= دالة إزالة التضبيب مستوى الخطر:
𝑎+2𝑏+𝑐

4
 

 رقم 

  التلدعد

 

 الضبابي دالتلدع ثت ثير حدو

 

  مستوى الخطر الضبابي    إمدانية حدوث التلدعد الضبابي

 بعد الخطرمستوى  

  إزالة التضبيب

T1       (0.071 0.299 0.553)        (0.185 0.358 0.761)      (0.013 0.107 0.421)           0.162 

T2       (0.113 0.289 0.530)       (0.078 0.251 0.678)      (0.009 0.073 0.359)           0.128 

T3       (0.041 0.217 0.486)        (0.129 0.280 0.540)      (0.005 0.061 0.263)           0.097 

T4       (0.048 0.234 0.503)       (0.253 0.426 0.633)      (0.012 0.100 0.319)           0.132 

T5       (0.102 0.288 0.557)        (0.300 0.473 0.633)      (0.030 0.136 0.353)          0.164 

T6       (0.156 0.342 0.597)       (0.250 0.424 0.609)      (0.039 0.145 0.363)          0.173 

T7       (0.180 0.356 0.599)        (0.166 0.401 0.648)      (0.030 0.143 0.388)          0.176 

T8       (0.113 0.314 0.555)       (0.255 0.490 0.710)      (0.029 0.154 0.394)           0.183 

T9       (0.141 0.317 0.558)       (0.191 0.427 0.665)      (0.027 0.135 0.371)           0.167 

T10     (0.090 0.263 0.519)       (0.189 0.362 0.585)      (0.017 0.095 0.304)          0.128 

T11     (0.109 0.297 0.554)       (0.216 0.389 0.585)      (0.024 0.116 0.324)           0.145 

T12     (0.191 0.433 0.702)       (0.320 0.580 0.776)      (0.061 0.251 0.545)           0.277 

T13     (0.131 0.386 0.643)       (0.096 0.269 0.529)      (0.013 0.104 0.340)          0.140 

T14     (0.166 0.407 0.663)        (0.109 0.282 0.542)      (0.018 0.115 0.360)           0.152 

T15     (0.236 0.505 0.762)        (0.295 0.531 0.731)      (0.070 0.268 0.557)           0.291 

T16     (0.160 0.429 0.672)        (0.231 0.466 0.687)      (0.037 0.200 0.461)          0.224 

T17     (0.143 0.397 0.641)        (0.186 0.422 0.682)      (0.027 0.168 0.437)          0.200 

T18     (0.164 0.328 0.584)       (0.216 0.389 0.585)      (0.035 0.128 0.342)          0.158 

T19     (0.088 0.287 0.543)       (0.231 0.466 0.704)      (0.020 0.134 0.383)          0.168 

T20     (0.226 0.466 0.722)       (0.300 0.535 0.731)      (0.068 0.250 0.528)           0.274 

T21     (0.253 0.507 0.750)        (0.207 0.442 0.651)      (0.052 0.224 0.488)           0.247 

= * 
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T22     (0.344 0.613 0.856)        (0.203 0.376 0.585)      (0.070 0.230 0.501)           0.258 

T23     (0.129 0.358 0.614)       (0.291 0.527 0.735)      (0.038 0.189 0.452)          0.217 

T24     (0.225 0.479 0.735)       (0.125 0.298 0.558)      (0.028 0.143 0.411)          0.181 

T25     (0.219 0.473 0.702)       (0.203 0.376 0.585)      (0.044 0.178 0.411)          0.203 

T26     (0.427 0.696 0.912)       (0.182 0.356 0.580)      (0.078 0.247 0.529)          0.275 

T27    (0.477 0.746 0.974)        (0.264 0.500 0.695)      (0.126 0.373 0.677)           0.387 

T28    (0.267 0.446 0.675)        (0.189 0.449 0.671)      (0.050 0.200 0.453)           0.226 

T29    (0.569 0.838 0.970)       (0.326 0.586 0.773)      (0.186 0.491 0.750)          0.480 

سة ا الخبراء لتحدعد مستواها ودراطر مم مجاالت مستوعات الخطر التي تم الحصول عليلا ماخممقارنة نتيجة مستوى الب

 كياية التعامل معلا.

الحساسة  كشف البياناتا خالل المقارنة أن جميم التلدعدات السابقة مستواها م خاض باستث اء التلدعد األخير )منالحظ 

“Sensitive Data Exposure” م لا ( مستواه متوسط. عجب االنتباه إلى البيانات الحساسة ما خالل عدا إجراءات

 خاصة بلا، وتشارها بخوارزميات تشاير قوعة، وتحدعد صالحيات الوصول إليلا بشدل دقيق.تخزنلا في قاعدا بيانات 

يئية واألم ية الت يرات البلدا عجب أن نعلم أن تقييم المخاطر عملية مستمرا وأن مستوى الخطر عت ير بشدل مستمر وفق 

  الجدعدا.

 

 :االستنتاجات .9

 

التلدعدات دوث ح ت ثير وإمدانيةج التقييم نتيجة استخداغ المعاعير المتعددا والم طق الضبابي في تقييم زعادا دقة نتائ

حيث ساعدت المعاعير المتعددا على أخذ جميم معاعير التقييم التي تلم الشركة وطبيعة عمللا بعيا االعتبار، كما ساعد 

 ق عملية تقييم مخاطر أما المعلومات.الم طق الضبابي على معالجة الحيرا وال مو  التي تراف

 

 :التوصيات .10

 

ا المعلومات تحدد األهداف األم ية وتحدد المسةةةؤوليات مضةةةرورا وجود سةةةياسةةةة مدتوبة وشةةةاملة وم شةةةورا أل .1

 التي عجب أن تطبق للمحافظة على متطلبات أما المعلومات. واإلجراءات

األم ية، وجمم المعلومات عا لى آخر المسةةةتجدات ضةةةرورا التقييم الدوري لتلدعدات أما المعلومات والوقوف ع .2

 لا.لمواجلتالتلدعدات األم ية الجدعدا ما أجل إدخاللا في عملية التقييم وتحدعد السيطرا التي عجب أن تطبق 

ضةةةرورا وجود خطة طوارم ألما المعلومات تحدد اإلجراءات وتوزي المسةةةؤوليات لمواجلة التلدعدات الطارئة  .3

 ر على استمرار عمل الم ظمة.والتي عمدا أن تؤث

ضةةةةةةرورا ب اء نموذت خاص بدل م ظمة بما عتوافق مم طبيعة أعماللا وأهدافلا وحجملا مم مراعاا المراجعة  .4

المسةةةتمرا لل موذت للت كد ما درجة مالئمته وإدخال الت يرات البيئية واألم ية الجدعدا إليه ما خالل االسةةةتاادا ما 

 نتائج التقييم.
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Abstract: 

 

Evaluating the risks of information security is a complex process shrouded in uncertainty 

and ambiguity; there are many of proposed methodologies in international standards for 

evaluating information security risks issued by the international organizations such as the 

National Institute of Standards and Technology (NIST), and the International Organization 

for Standards (ISO). So we have tried in this research to develop a model for risks 

evaluation based on the models proposed by international standards and according to 

multiple criteria to determine the severity of the impact and potential threats, which 

commensurate with the nature of the organization's work. We apply the proposed model 

on AUTOMATA4 Company using fuzzy logic techniques and multi-standards decision-

making. The research found that the fuzzy logic and multiple standards helped in increasing 

the accuracy of evaluation results, while the multiple criteria helped in taking all the 

evaluation criteria which is important for the company and the nature of its work. Fuzzy 

logic helped also in dealing with uncertainty and ambiguity that accompanies with the 

process of information security risk evaluation. 

 

Key words: information security evaluation, fuzzy logic, multi-criteria decision-making, 

Simple Additive Weighting Method. 

 

 


