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 چكیده

است و شامل چهار الیه زیرساخت فنااوری  کااربرد     هاآندهنده سازمان و نحوه ارتباط معماری سازمانی درک تمامی عناصر تشكیل

های شوند. در ارزیابی و تحلیل این ویژگیریف میهای کیفی معماری سازمانی در ارتباط با این چهارالیه تعداده و حرفه است. ویژگی

 مفاهیم الیه حرفه تأثیر های کیفی کمی ویژگی های فعلی ارزیابی و تحلیلکیفی الزم است که به هر چهارالیه توجه شود. اغلب روش

هاای تحلیال کمای    مادل -وغ و فارا های بلا گیرند. در این مقاله روشی برای ترکیب مدلرا نادیده می و بلوغ فرآیندها  فناوری و افراد

تر فراهم شاود. ایان ترکیاب باا اساتفاده از      گرایانهتر و واقعاست تا از این طریق امكان محاسبات دقیق شدهارائههای کیفی ویژگی

هبود است. روش پیشنهادی برای ب اجراقابلسازی شده و از طریق ابزار مربوطه فرمال پیاده صورتبه OCLو زبان  P2AMFچارچوب 

مدل افزوده اسات.  -را به این فرا C2M2 و مدل بلوغ امنیت سایبری قرارگرفته مورداستفاده CySeMoLمدل تحلیل امنیت با نام -فرا

به منظور بررسی کاربردپذیری روش پیشنهادی  مطالعه موردی در ساازمان میاراف فرهن،ای  صانایع دساتی و گردشا،ری بارای        

 ماورد دهد که توجه به بلاوغ در ساناریو   پذیرفته است. نتایج حاصل از مطالعه موردی نشان میبینی ویژگی کیفی امنیت صورت پیش

جدیدی را برای تحلیل،ر و یا ارزیاب روشن ساخته و مسیری برای بهبود ویژگی کیفای امنیات از    تأثیرگذارهای تواند جنبهمی بررسی

 منظر بلوغ فرآیندی  فناوری و افراد ارائه کند.

 یکلمات کلید

های   مدلامنیت سایبریبلوغ   امنیت سایبریهای کیفی معماری سازمانی  ارزیابی معماری سازمانی  تحلیل معماری سازمانی  ویژگی

 های کیفی معماری سازمانیبلوغ ویژگی
 

 

 

 مقدمه -1
سازمان و نحوه ارتباط  دهندهیلعناصر تشک یدرک تمام یسازمان یمعمار
 یهدر چهار ال یسازمان یمعمار [1] وگفت رچوببر اساس چا است. هاآن

در  یباًتقر بندییمتقس ینو ا پذیردیصورت م ی، اطالعات، کاربرد و فناورحرفه

الزم است  بندی،یمتقس ینا باوجود یدارد. ول یتعموم یسازمان یحوزه معمار
ر یکدیگمختلف،  هاییهال یهاو سازگار بوده و مؤلفه یکپارچهدر کل  یمعمار

سازی معماری سازمانی و پیاده کهییازآنجامکمل هم باشند. را نقض نکرده و 
 ،سازیها به همراه دارد، الزم است پیش از پیادهآن هزینه باالیی برای سازمان

های مورد جنبه ینترمهم. یکی از مورد ارزیابی قرار گیرد یخوببهی معمار
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های کیفی یابی به سطح مورد انتظار در ویژگیبرآورد میزان دست ،ارزیابی
مدنظر سازمان است.

 .[2] گذاردیم تأثیر یفیتاست که بر درجه ک یعنصر یفیک یژگیو 
خدمات و  برای یفیک هاییگیژو یسازمان یمعمار یاتدر ادب ،یطورکلبه

 یسازگار یامانند کامل بودن محصوالت ) [3] یسازمان یمحصوالت معمار
بودن مانند در دسترس ) [4] گردندیدر ارتباط با سازمان مطرح م یاو  (هاآن
از  یفتعر ینپژوهش ا ینکه در ا (سازمان یتامن یاسازمان و  هاییسسرو
 یکاز توان کند که میاشاره می [4] رضویمدنظر است. کیفی هاییژگیو
بهره  ازمانیس یدر معمار یفیک یهامشخصه یفتعر یشده برا بندییهال یدد

 یرساختحرفه، داده، کاربرد و ز یهدر چهار ال یفیک یهامشخصه روینازابرد. 
. اندشده یفتعر یفناور

 یزن یسازمان یمعمار های کیفیویژگی یلو تحل رزیابیا به همین جهت
. یردصورت پذ هاآن یانو ارتباطات م هایهال یتمام بهبا توجه  بایستیم

داده و کاربرد  ی،فناور یهاغلب در سه ال یفعل یلو تحل یابیارز هایروش
 ها،یندد فرآحرفه مانن یممفاه یاناما در ارتباط م کنندیعمل م یخوببه

 یفضع یتمانند امن یفیک یاتبا خصوص هایتها و مسئولها و نقشبهروش
 .هستند

 یمبه مفاه یکم یلتحل یهااز روش یبرخ کهیدرصورت یحت یگرد یسو از
. پردازندیم هاآنعدم وجود  یاحرفه توجه داشته باشند، تنها به وجود  یهال

 توانیمختلف بلوغ قرار دارند و نم در سطوح یممفاه یناز ا یاریبس کهیدرحال
 سازمان در نظر گرفت.  وندر در ینهرا متناظر با عملکرد به هاآنوجود  صرفاً
 توجه موردهمواره  یافراد و فناور یندها،فرآ یابیارز ینهدرزمبلوغ  یهامدل 

 یکم یهاروش یانم یبیپژوهش تالش شده است که ترک یناند. در ابوده
مبنا  ینو بر ا شده یجادابلوغ،  یهاو مدل یسازمان یعمارموجود در حوزه م

روش  ینگردد. ا ائهار یسازمان یمعمار یهامدل یابیو ارز یلتحل یبرا یروش
نسبت به  یسازمان یمعمار یلو تحل یابیموجب سهولت ارز ینکهعالوه بر ا

 با شامل نمودن گردد،یم یکم یهابلوغ و روش یهااستفاده جداگانه از مدل
را  یترجامع یابیارز ها،یهال یرسا یهامؤلفهآن بر  تأثیرحرفه و  یهال یممفاه

در  تواندیبلوغ م یهااز مدل گیریهرهب یلبه دل ینممکن ساخته و همچن
 یردو مشکل ز ینراهنما عمل کند. بنابرا عنوانبه یفیک یاتبهبود خصوص

 هستند: توجه مورد مقاله یندر ا یبررس مورد یمسائل اصل عنوانبه
 یسازمان یمعمار یکم یلو تحل یابیارز یهاجامع نبودن روش 

ها، حرفه مانند بهروش یهال یمدر توجه به مفاه خصوصبه
 و افراد)فرآیندهای اصلی و پشتیبان(  هایندفرآ

 یهادر روش یافراد و فناور یندها،بلوغ فرآ یزانعدم توجه به م 
 یکم

و در بخش سوم روشی  ایمپرداختهرهای مرتبط فی کادر ادامه این مقاله به معر
های کمی تحلیل و ارزیابی ارائه گردیده های بلوغ با روشبرای ترکیب مدل

مدل -است. در بخش چهارم با استفاده از روش پیشنهادی به توسعه یک فرا
است. در بخش پنجم مطالعه  شده پرداخته امنیتجامع برای ویژگی کیفی 
در  در آخراست.  شده ارائهپیشنهادی  ربردپذیری روشموردی جهت بررسی کا

 است. قرارگرفته بحث موردگیری و کارهای آتی بخش ششم نتیجه

 کارهای مرتبط -2

عماری سازمانی را های مکارهای مرتبط در حوزه تحلیل و ارزیابی کمی ویژگی
بندی های عملکردی تقسیمهای کمی و روشاصلی روش دسته دوبه توان می
 سیازی یهشیب توانند به دو صورت تحلیلیی و  ها میشروازاین. هر یک [5] کرد

تیوانیم  تیر شیود میی   کامل یبنددستهبرای اینکه این قرار گیرند.  مورداستفاده
های تحلیل روش [6]بر اساس  های بلوغ را نیز به دو دسته قبلی بیفزاییم.مدل

 ،لکیردی( م)کمیی، ع  موردبررسیی عید  توان بر مبنای بُمعماری سازمانی را می
و ...( و حیوزه معمیاری    کیارایی )در دسترس بیودن،   موردبررسیویژگی کیفی 

روشی  [7] نمود. یبندتقسیمچارچوب توگف )حرفه، کاربرد، داده و زیرساخت( 
دو فیاز   شیامل  کهارائه کرده است  کاراییبی ویژگی کیفی برای تحلیل و ارزیا

ها بیرای  از نرخ ورود و خروج گرهروش این  باال به پایین و پایین به باال است.
 ،کنید هیای مختلیف اسیتفاده میی    کلی با در نظر گرفتن الییه  کاراییمحاسبه 
کنید.  ای ورود و خروج ارائه نمیی هروشی مشخص برای تعیین نرخ کهدرحالی

های های زیادی بر اساس شبکهمجموعه روشهمچنین به بلوغ توجهی ندارد. 
یافته تعمیم تأثیرها بر اساس نمودارهای شرو این ازاند. برخی شده ارائهبیزین 

تبیاط بیا اهیدا  و تصیمیمات     در ار مبتنی بیر احتمیاالت  به استدالل  [8-10]
اهیم الییه  ها به موضوع بلوغ توجهی نداشته و مفیک از روشپردازند. هیچمی

بیر   تأثیرگیذار ها بیشتر بر شناسایی عوامیل  . این روشگیرنددر بر نمیحرفه را 
گرفته از الیه حرفیه را نادییده    نشاتعوامل  و های کیفی متمرکز بودهویژگی
 کرده استابزاری برای تحلیل و ارزیابی معماری سازمانی ارائه  [11] گیرند.می

میدل مجیرد بیه     استوار اسیت.  2و مجرد 1های عینیکه بر اساس توسعه مدل
بیر  پردازد و میدل عینیی   بر یکدیگر می هاآنمتقابل  تأثیراتتعریف مفاهیم و 

کنید. ایین روش در   سازی میی اساس مدل مجرد مفاهیم خاص سناریو را مدل
هیا  شروازایین . برخیی  [16-12]بیوده اسیت    موردتوجیه مقاالت متعدد دیگر 

در  مثال عنوانبهاند. قرار داده توجه موردمدل -مفاهیمی از الیه حرفه را در فرا
فرآینییدهای پشییتیبان مییرتبط بییا امنیییت ماننیید  SeMoLCy2P3 [17]روش 

بوده است اما این  موردتوجهآموزش کارکنان و یا فرآیندهای مدیریت تغییرات 
روشی مبتنیی   [18] نبوده است. موردتوجهامر محدود بوده و بلوغ فرایندها نیز 

با استفاده از سه الگوی اطالعاتی، دیدگاه و متدولوژی که بر الگوها ارائه کرده 
و شناسیایی روابیط علییت بیه نتیایجی       PRM4تالش کرده از طریق مفاهیم 
در استفاده  این روش هرچند های کیفی دست یابد.احتمالی در ارتباط با ویژگی

اسیتفاده عملیی از آن را    ،ابهیام اسیت امیا پیچییدگی و     نوآور بیوده  PRMاز 
های دیگر در عیدم توجیه   سازد. همچنین مشکل اصلی روشمی برانگیزچالش

اسیتفاده از  نییز صیادا اسیت.     هاآنبه بلوغ و مفاهیم الیه حرفه در ارتباط با 
PRM ازجملییه [19] .[19, 14] هییای دیگییر نیییز مرسییوم اسییت   در روش 
بر ویژگیی کیفیی در    تأثیرگذارهایی است که به فرآیندهای پشتیبان و پژوهش

دسترسی بودن توجه داشته است. در این مقاله در دسترس بودن ابتدا در سطح 
در عدم بر  تأثیرگذارشود و سپس عوامل و به صورت فنی محاسبه می هامؤلفه

اسیت بیر    شیده خراجاسیت های این حوزه دسترس بودن که به صورت بهروش
گذارد و نتایج حاصل بیر اسیاس   می تأثیر ،به صورت فنی شدهانجاممحاسبات 

در ایین روش مییزان    هرچنید  گردد.ها اصالح میمیزان تبعیت از این بهروش
تیوان ایین پیژوهش را    نبوده است امیا میی   موردتوجهبلوغ به صورت مستقیم 

هیای  بر ارزییابی ویژگیی   یرگذارتأثهای فرآیندی نیاز توجه به جنبه مصداقی بر
 .کیفی در نظر گرفت
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و انجام  سازیلمدبرای  OCL6و   UML 5چارچوبی مبتنی بر دو زبان [20]
ارائیه کیرده اسیت. ایین      AMF2P7تحلیل و ارزیابی معماری سازمانی با نیام  

سازی مفاهیم و روابط امکان مدل PRMهای مبتنی بر چارچوب مشابه روش
های عینی را مدل در قالب مدل-از فرا سازینمونهمدل و -را در قالب فرا هاآن

های ارزیابی و تحلیل کمی ویژگی در حوزه اخیرسازد. اغلب مقاالت فراهم می
سازی روابیط  سازی و فرمالاز این چارچوب برای مدل کیفی معماری سازمانی

روشی بر مبنای این چارچوب بیرای تحلییل و ارزییابی     [21]اند. استفاده کرده
با استفاده از این چارچوب به تحلییل   [22]سودآوری شبکه تشریح کرده است. 

ه سیاختار سیازمانی و   پذیری و هماهنگی پرداخته است. در این مقاله بانعطا 
 نبوده است. موردتوجهبلوغ  هرچندانگیزه کارکنان توجه شده است. 

هیای کیفیی معمیاری سیازمانی     دو روش مطرح ارزیابی و تحلیل کمی ویژگی
ها مبتنیی  این روشدر حوزه امنیت هستند.  [17]پذیری و در حوزه تعامل [13]

میدل کیه شیامل    -بوده و با استفاده از ارائیه ییک فیرا    AMF2Pبر چارچوب 
بینی در امکان پیش با یکدیگر است هاآن تأثیراتمفاهیم مرتبط با هر حوزه و 

با  [17]سازند. را فراهم می موردنظریفی یابی به ویژگی کخصوص میزان دست
سیازی  تعریف چهار مفهوم اصلی دارایی، گام حمله، دفاع و نفوذگر امکان مدل

ایین  دهد. بینی را بر اساس دانش خبرگان میسناریوهای امنیتی و انجام پیش
سازی شده است. کاربر با استفاده از ابزار فرمال OCLدانش با استفاده از زبان 

سازی های سازمان را مدلدارایی هشدارائهمدل -تواند بر اساس فرامربوطه می
 شیده ارائیه د. روش نقاط ضعف معمیاری را بیابی  مدل  ینموده و سپس با اجرا

قرار داده اسیت امیا ایین توجیه      موردتوجهبرخی از مفاهیم فرآیندی را  اگرچه
 گیرد. کامل نبوده و بلوغ فرآیندی را در نظر نمی

ارزیییابی و تحلیییل بییرای  AMF2Pمییدلی مبتنییی بییر چییارچوب -فییرا [13]
-مدل در دو سطح ساختاری و مکالمیه -رائه کرده است. این فراپذیری اتعامل

کنید. در سیطح   هیای ارتبیاطی را بررسیی میی    محور امکان ارضای نیازمنیدی 
وجیود  بر وجود کانال ارتباطی،  صرفاًساختاری بدون توجه به محتوای مکالمه 

تمرکیز   ،ها و آگیاهی از آدرس مخاطیب تعامیل   زبان مشترک و یا مترجم زبان
این سه شرط را داشیته باشید قابیل     کهدرصورتیت. یک نیاز ارتباطی شده اس

شیده نییز توجیه     ردوبدلدر سطح مکالمه محور به محتوای ارضا شدن است. 
سیازد. در ایین   . این امر امکان بررسی با جزئیات بیشتر را فیراهم میی  شودمی

شیوند.  میی  ردوبدلسطح هر زبان شامل ساختارهایی است که در یک مکالمه 
قبلی در سطح مکالمه نیز الزم است برقرار باشیند تیا    شدهمطرحهر سه شرط 

نیازمندی ارتباطی یک مکالمه قابل ارضا شدن گردد. اما سطح مکالمه محیور  
و  قرارگرفتهدهد که هر بخش از ارتباط به صورت مجزا مورد ارزیابی اجازه می

انه محاسبه شوند. احتماالت مربوط به از دست رفتن ساختارها به صورت جداگ
نبوده  موردتوجهیری پذهای فرآیندی ویژگی کیفی تعاملدر این روش نیز جنبه

 ها و بلوغ فرآیندهای اصلی سیازمان در حیوزه  فرآیندهای پشتیبان، نقشاست. 
انید.  باشند که مورد غفلیت بیوده   تأثیرگذاربینی توانند بر پیشپذیری میتعامل

هیایی  ین روش مبنایی بیرای تعییین ویژگیی   ا ،همچنین در محاسبات احتمالی
هیا ارائیه نکیرده    پیام دست رفتنمانند در دسترس بودن بازیگران و احتمال از 

ها را تابعی از میزان بلوغ بازیگران درگییر  توان این ویژگیمی کهدرحالی .است
های سازمانی باشند در نظر گرفیت.  بازیگران موجودیت کهدرصورتیدر تعامل 
از سناریو مورد ارزییابی  روش وابسته به دانش باالی ارزیاب یگر این از سوی د
توان وجود یا عدم وجود ییک موجودییت را بیه روشیی مشیخص      است و نمی

مبنیایی بیرای    عنوانبهتواند در این امر نیز بلوغ می کهدرحالی .بینی کردپیش

 موردبررسیی از سناریو  قرار گیرد و دانش ناقص ارزیاب مورداستفادهبینی پیش
 را پوشش دهد.

توان مشاهده کرد که استفاده از با بررسی کارهای مرتبط در ادبیات موضوع می
هیای تحلییل و ارزییابی    تیرین روش از مرسوم هاآن سازینمونهها و مدل-فرا

در این پژوهش تالش شده است کیه   روازاینهای کیفی هستند. کمی ویژگی
مدل کمی موجیود در ادبییات موضیع بیا     -راو ف امنیتبا انتخاب ویژگی کیفی 

 بیرای روش  شیده مطیرح نقاط ضعف  امنیت سایبریهای بلوغ استفاده از مدل
هیای  برای ترکیب میدل  گامبهگامفعلی تحلیل کمی را رفع کنیم. ابتدا روشی 

امنیت وزه در ح روشاز این است و سپس  شدهارائههای کمی مدل-فرابلوغ و 
 است. یدهگرداستفاده  سایبری

 تحلیل کمیهای مدل-بهبود فراروش  -3
 یهیا بلوغ و روش یهامدل یبترک یگام برابهگام یروش بخش یندر ا

 یشده است. با اجیرا  یشنهادپ یسازمان یمعمار یفیک هاییژگیو یکم یلتحل
کیه   گیردد یحاصل می  یدمدل جد-فرا یک یفی،ک یژگیو یک یروش برا ینا
یه حرفه مانند فرآیندهای اصلی و پشتیبان، افراد مفاهیم البلوغ  یزانم تواندیم

 یین . در اییرد در نظیر گ  ییل و تحل یابیرا در محاسبات مربوط به ارزو فناوری 
 یین شده و سپس از ا یجادمدنظر ا یفیک یژگیو یمدل برا-فرا یکروش ابتدا 

قالب  ازآنجاکه. شودیاستفاده م موردبررسی یوسنار یسازنمونه یمدل برا-فرا
 یمبتن یسازمان یدر معمار یفیک هاییژگیو یکم یابیو ارز یلتحل یهاروش

 یآن بیرا  یسیاز میدل و نمونیه  -رافی  ییک هستند و از  AMF2Pبر چارچوب 
اساس نحیوه   ینبخش بر هم یندر ا یشنهادیروش پ شود،یاستفاده م یلتحل
 یها. انتخاب روشکندیم یحموجود را تشر یهامدل-مدل بلوغ در فرا یبترک
 است: یلمدل به چند دل-بر فرا یتنمب

 ییات بودن ادب یو غن یفیک هاییژگیاغلب و یمدل برا-وجود فرا 
 شپژوه

 محاسبات یخودکارساز یتقابل 
 هاآندرک و استفاده از  یسادگ 
 از مدل کنندهاستفادهکاربر  یبه تخصص باال یازعدم ن 

-و فیرا گام اصلی است که با انتخاب مدل بلیوغ   ششپیشنهادی شامل  روش
دل و عناصر دو م تأثیرو با تشخیص نحوه و میزان  آغازشدهمدل تحلیل کمی 

 یابد. سازی آن پایان میفرمال
 مدل کمی-انتخاب فرا .1

 انتخاب مدل بلوغ .2

 هاآنبندی استخراج عناصر مدل بلوغ و دسته .3

 هاآنبندی مدل و دسته-استخراج عناصر فرا .4

 تعیین نوع ارتباط و میزان آن .5

 سازیو پیادهسازی مدل .6

میدل  -رافی  انید. در بخیش چهیار،   تشریح شیده  [24]و  [23]این شش گام در 
CySeMoL   با استفاده از مدل بلیوغ C2M2    بیر اسیاس روش پیشینهادی

 .است یافته بهبود
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 امنیتمدل جامع -فرا -4
به کیار گرفتیه    امنیت یفیک یژگیو یبرا یشنهادیبخش روش پ یندر ا

با اسیتفاده   امنیت یابیو ارز یلتحل یجامع برا یمدل-فرا یقطر ین. از اشودیم
 .شودیارائه م یسازمان یمعمار یهااز مدل

 مدل تحلیل-فرا  گام اول: انتخاب -4-1

انتخاب شیده اسیت. مشیابه     [17]در  شدهمطرحمدل -در این بخش فرا
بیه   از جمله عیدم توجیه   مدل دارای مشکالتی است-های دیگر این فراروش

 دو به صورت کلی مطرح گردید.که در بخش  بلوغ فرآیندها، افراد و فناوری

 مدل بلوغگام دوم: انتخاب  -4-2

 و بررسی ادبیات موضوع میدل  [23]در  شدهیبررسر اساس معیارهای ب

8C2M2 [25]  .انتخاب گردید 

 مدل بلوغگام سوم: استخراج عناصر  -4-3

 10بر اساس حوزه تمرکیز بیه    C2M2در مدل  شدهمطرح یهابهروش
به دلیل . کنیمیرا استفاده م یبنددسته یناند که ما همشده بندییمدسته تقس

 یین ا .ییم اکیرده  نظیر صیر  در ایین مقالیه    هانآها از ذکر گستردگی بهروش
زییر اسیت،    قیرار  بیه حوزه اصلی  10. هستند مشاهدهقابل [25]ها در بهروش

برای سهولت ارجاع در جداول برای هر حوزه یک اختصار التین در نظر گرفته 
 شده است:

 ( مدیریت ریسکRM) 
 ( مدیریت پیکربندی، دارایی و تغییراتACM) 
 ( مدیریت هویت و دسترسیIAM) 
 مدیریت آسیب( پذیری و تهدیداتTVM) 
 آگاهی موقعی( تیSA) 
 ( اشتراک اطالعات و ارتباطاتISC) 
 ( پاسخ رویداد و حادثه، تداوم عملیاتIR) 
  و وابستگی ینتأممدیریت زنجیره( های خارجیEDM) 
 ( مدیریت نیروی کارWM) 
 ( مدیریت برنامه امنیت سایبریCPM) 

 مدل-استخراج عناصر فرا: چهارمگام  -4-4

گام حمله، دفاع  بیش از صد عنصر را در سه نوع CySeMoLمدل -فرا
الزم است این عناصر بر اساس ارتباط منطقی  روازاینشود. و دارایی شامل می
از کالس  likelihoodبر ویژگی  صرفاًبلوغ  تأثیر بندی شوند.با یکدیگر دسته

از کیالس   defenseAvailableو  isFunctioningگام حمله و دو ویژگی 
العیات بیشیتر بیه مسیتندات میدل      )برای مشاهده کدها و اط دفاع خواهد بود
CySeMoL [17] ).بندی عناصر گام حملیه در  بخشی از دسته.  مراجعه کنید

شامل عناصیر دفیاعی و تمیامی     بندی کاملدسته است. مشاهدهقابل 1جدول 
 است. در دسترس [23]در  CySeMoLمدل -حمله موجود در فرا هایگام

 تأثیرتعیین ارتباط و میزان گام پنجم:  -4-5

 ها بر مفاهیمبهروش

کمی الزم است ابتیدا وجیود   تحلیل مدل -برای افزودن مدل بلوغ به فرا
)میدل   مدل شناسایی شیوند -های فراهای بلوغ و موجودیتارتباط میان حوزه

به صورت یک رابطه ریاضیی ییا ییک مقیدار      تأثیراین  و سپس میزان کیفی(
هیای مختلفیی   توان از روش. برای این منظور می)مدل کمی( ثابت بیان گردد
در تالش هستند  ینمؤلفدر حال حاضر  تشریح شدند. [23]در استفاده نمود که 

به تخمین این ارتباط و میزان آن  یکاوو داده با استفاده از نظرسنجی خبرگان
نیامده  به دستدست یابند که هنوز نتایج نظرسنجی تا زمان نگارش این مقاله 

-های بلوغ بر عناصر فراحوزه تأثیردر این مقاله به صورت کلی  روازایناست. 
درصد در نظر گرفته شده اسیت و ایجیاد رابطیه     5مدل به صورت ثابت مقدار 

دهنیده  نشان 1ل جدو کمی و کیفی عناصر به کارهای آتی موکول شده است.
مدل است که بیه صیورت   -عناصر فرا یبنددستههر حوزه بلوغ بر  تأثیرمیزان 
است. در کارهای آتی این مقدار ثابت بر اساس نتایج  شدهیینتعدرصد  5ثابت 

بنیدی تعییین   های آماری برای هیر دسیته  حاصل از نظرسنجی و پردازش داده
قاله با بررسی تعرییف هیر حیوزه    خواهد شد. برای تعیین رابطه کیفی در این م

های حملیه بیر   بندی از گامبر هر دسته تأثیرگذارهای بلوغ . انتخاب حوزهبلوغ
بیر اسیاس مطالعیات     مثیال عنوانبه. پذیرفته است صورت ینمؤلفاس نظر اس

درصد حمالت امنیتی را  85تواند تا ، بلوغ باال در مدیریت ریسک میشدهانجام
 تأثیرگیذار های حمله مدیریت ریسک بر تمامی گام روازاین. [26] کاهش دهد

، گیام حملیه  و تعریف هر حوزه بلوغ و  یاتادببه صورت مشابه بر اساس  است.
 .ه استشداقدام  هاآننسبت به تعیین ارتباط میان 

 

و  CySeMoLمدل -های بلوغ بر عناصر فراحوزه تأثیر( : 1جدول )

 عناصر یبنددسته
میزان  حوزه بلوغ مدل-فرا یبنددسته

 تأثیر
 های حملهبرخی از گام
 مرتبط

 RM, IAM, IAM ۵٪ دسترسی به سیستم

Access, Access 

Through Portable 

Media, DDoS, … 

 پذیرییبآسیافتن 
RM,ACM, 

TVM, SA, ISC, 

EDM, CPM 
۵٪ 

Find Critical 

Vulnerability, 

Execute Malicious 

Payload, … 

 یافتن نقطه ورود ناشناس
RM, ACM, 

TVM, SA, ISC, 
EDM, CPM 

۵٪ 
Find Unknown 

Entry Point, … 

 RM, ACM ۵٪ (DNS,ARPجعل )
ARP Spoof, DNS 

Spoof 

 RM, IAM, SA, ۵٪ شکستن کلمه عبور

Guess 

Authentication 

Codes Offline, ... 

 RM, SA, CPM ۵٪ مهندسی اجتماعی

Social Engineering 

Authentication 

Codes 

آوردن اطالعات  دسته ب
از محصوالت، معماری و 

 سکو
RM, IAM, IR  ۵٪ 

Get Product 

Information 

و جاسوسی،  یکاردست
 یانیمردمحمله 

RM, ACM, 
IAM, SA 

۵٪ 

Disrupt, Replay, 

Read Data, Man In 

The Middle, … 

 RM, IAM, IR ۵٪ عبور از کنترل دسترسی
Access Control 

Point Bypass, … 
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 مدل-بلوغ به فرا یمافزودن مفاه: ششمگام  -4-6

 مشاهده قابلمدل بلوغ  ترکیبمدل حاصل از -فرابخشی از  ،1 در شکل
ایجاد شیده اسیت.    [23] مدل پیشنهادی در-مدل بر اساس فرا-است. این فرا

در آدرس  EAATدر ابیزار   سیازی شیده  نسخه میدل مربوطه و  OCLروابط 
github.com/w3bit/ea-smm .سیازی یادهپشیوه اصلی  در دسترس است 

 است.  [23]در  شده ارائهمبتنی بر کد  کدها

 مطالعه موردی -5
از بیه بررسیی ییک مثیال      شدهارائهمدل -برای بررسی کاربردپذیری فرا

برای انجام این  پردازیم.و گردشگری می دستییعصناسازمان میراث فرهنگی، 
 دستییعصنامطالعه موردی از اسناد معماری سازمانی سازمان میراث فرهنگی، 

توسط شرکت گلسیتان بهیره گرفتیه شیده اسیت کیه        شدهیهتهو گردشگری 
قرار  ینمؤلفار این مستندات را در اختی گراسرویسآزمایشگاه معماری سازمانی 

 است. شدهانجام 1384آخرین تغییرات این اسناد در سال  داده است.
ینید مراکیز   مان را در نظیر بگیریید. در ایین فرآ   فرآیند تعیین حریم در این ساز

 هییأت هیا پیس از شناسیایی محوطیه تیاریخی و فرهنگیی و تشیکیل        استان
ال به ستاد مرکیزی  های الزم، گزارشی برای ارسشناسی و سایر فعالیتباستان

کنند. این گزارش به ستاد مرکیزی ارسیال شیده و پیس از     در تهران آماده می
ایین  در  گیردد.  ها ابالغ میی تشکیل کمیته تخصصی تصویب شده و به استان

 ییابی بیه ارز  ایین فرآینید   یاجیرا  یبرا یازموردن یرساختز یسازبا مدل بخش
 کیه  ازآنجیا . پردازیمیم یفرهنگ یراثوضع مطلوب سازمان م یمعمار یتیامن

 یفعلی  یتوضیع  یمطلیوب اسیت از بررسی    یتدر وضیع  ییت امن یهد  بررسی 
 .یمانظر کردهصر 

افیزار  نیرم  ییک بیه صیورت    یمحیر  یینتع یستممطلوب س یتوضع یدر معمار
شیبکه   یقو از طر شودیاجرا م یو مراکز استان یمستقل در بخش ستاد مرکز

ستاد  ی( اطالعات الزم براVPNارتباط  قیو از طر ینترنت)بر بستر ا یسازمان
و  اییم تهپرداخ یمثال تنها به بخش ستاد مرکز ین. در اشودیارسال م یمرکز

 2. شیکل  یماکرده یسازرا مدل کندیم یتحما یندفرآ ینکه از ا یبستر فناور
. دهید یم یشنما CySeMoLمدل -را بر اساس فرا موردبررسی یومدل سنار

 نشده است. یتوجه یسازمان مدل به بلوغ یندر ا
نقاط ضعف سیازمان در حیال    2در شکل  شدهداده یشمدل نما-اساس فرا بر

احتمال رخداد هر  یزاندهنده منشان یرنگ یفشده است. ط نمایش دادهحاضر 
احتمیال   ییزان سبز تا قرمز بیر اسیاس م   ینب یرنگ یفط ینگام حمله است. ا

درصد  75 ی. احتمال رخداد باالشودیم یینهر گام حمله، تع یبرا شدهمحاسبه
زرد تیا   یهیا درصد بیا رنیگ   75تا  50تا قرمز، احتمال رخداد  یبا رنگ نارنج

داده  یشسبز تا زرد نما یهادرصد با رنگ 50و احتمال رخداد صفر تا  ینارنج
بوده کیه   EAATابزار  هاییتاز قابل یرنگ یفبا ط یشنحوه نما یناند. اشده

 .سازدیه مرا ساد یتدرک وضع
 یامکیان دسترسی   ینترنیت شبکه ا یقمدل فرض شده که نفوذگر از طر ینا در

موجیود   یآتشی  ییواره د یچهی  کیه درحالیبه شبکه سازمان را داراست.  یخارج
، سرور کاربرد و عاملیستمسشامل  یمحر یینتع یندفرآ یحام یرساخت. زیستن

 یمحیر  ییین فیزار تع امعادل نیرم  یافزاراست. محصول نرم یافزارمحصول نرم
 یریتمید  یندشبکه در قالب کالس فرآ ینگهدار یندهایفرض شده است. فرآ

کیالس   یقاز طر یستماز س کنندهاستفادهحوزه در نظر گرفته شده است. کاربر 

. کیالس  شودیم یاعتبار سنج یکلمه عبور و نقطه کنترل دسترس یهاحساب
بیه   مربیوط  یدفیاع  هیای یسیم مکان یتعبور وضعکلمه  یاعتبارسنج یسممکان

کییاربر  یتیییامن یآگییاه یییزان. مکنییدیرا مشییخص میی یکییاربر یهییاحسییاب
 یسیاز میدل  یتیامن یسازکالس برنامه آگاه یقاز طر یستماز س کنندهاستفاده

بوده است  موردتوجه یتیامن یندهایاز فرآ یمدل اگرچه برخ ینشده است. در ا
احتمیال رخیداد حملیه     مثیال عنیوان بیه نشده اسیت.   یتوجه هاآناما به بلوغ 

SocialEngineeringCredintials  یآگیاه  ینید بر اساس فعال بیودن فرآ 
بلوغ بوده و بر اسیاس بلیوغ    یدارا یندفرآ ینا کهدرحالی شودیم یینتع یتیامن
 C2M2در میدل   یندفرآ ینرا داشته باشد. بلوغ ا یمتفاوت یرگذاریتأث تواندیم

در چهیار   یبریسیا  ییت امن یآگیاه  یشافزا بخش ،کار یروین یریتاز حوزه مد
 یتیی امن هیای پذیرییبکشف آس ،یگرد مثالعنوانبهاست.  یشافزاقابلسطح 

بلیوغ سیازمان در    ییزان از م توانید یمی  یزن یافزارنرم یستمس یکدر ارتباط با 
 .یردگ تأثیر پذیرییبو آس یداتتهد یریتمربوط به مد یهاحوزه
 

 اساس بر تیامن حوزه در یفرهن، فرایم سازمان بلوغ-(2) جدول

 مطلوب وضع یمعمار

 سطح بلوغ حوزه

 ۰ مدیریت ریسک

 ۰ مدیریت پیکربندی، دارایی و تغییرات

 ۱ مدیریت هویت و دسترسی

 ۱ پذیری و تهدیداتمدیریت آسیب

 ۰ آگاهی موقعیتی

 ۰ اشتراک اطالعات و ارتباطات

 ۰ پاسخ رویداد و حادثه، تداوم عملیات

های و وابستگی نیریت زنجیره تأممدی

 خارجی
۰ 

 ۰ مدیریت نیروی کار

 ۱ مدیریت برنامه امنیت سایبری

 ۰.۰۳ بلوغ کلی

 
 یجهیت محیدود کیردن دسترسی     2در شیکل   شیده ارائهبه مدل  کهدرصورتی

( و میدل مجیدد اجیرا    3آتش افزوده شود )شکل  یوارد یک یستمنفوذگر به س
. یدرفع خواهد گرد 3داده شده در شکل  یشمان یتیامن یهاضعف یگردد تمام

را  حاسیبات آتیش در م  یوارد یکدر وجود  یینگاه دودو توانیم در این شکل
 یهاعنصر وابسته به بلوغ در حوزه ینکارکرد ا یزانم کهدرحالیمشاهده نمود. 
خواهد بیود و صیر  وجیود     هاییو دارا ییراتتغ یکربندی،پ یریتمربوط به مد

 بیرای مشیابه   یهیا آن نخواهد بود. مثیال  ینهعملکرد به یه معناآتش ب یوارد
 قابل ذکر است. دیگر نیز از عناصر یاریبس
بلوغ سیازمان بیر اسیاس میدل      یزانبه محاسبه م ،یومجدد سنار یبررس برای

C2M2  یابیبلوغ سازمان بر اساس خودارز یزانم 2پرداخته شده است. جدول 
اسیت سیطح    مشاهدهقابلطور که . همانددهیم یشمدل را نما ینبر ا یمبتن

بیرآورد   یینپیا  یاربس یتمطلوب در حوزه امن یتوضع یبلوغ سازمان در معمار
بیر اسیاس    آل ییده ا یطنشیانگر شیرا   یلحاصل از تحل یجنتا ین. بنابراشودیم
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 یشبیه افیزا   یضیرور  یازدهنده نآتش نخواهد بود. بلکه نشان یواراستفاده از د
 در سازمان و توجه به آن است. یبریسا یتبلوغ امن
-فرا ین. در ادهدیم یشرا نما یبیمدل ترک-مدل بر اساس فرا یاجرا 4شکل 

خواهد کرد. بنا  ییرتغ هاییاز دارا یاریبس تأثیر یزانمدل با افزوده شدن بلوغ، م
مطلیوب   یتوضع یمعمار یححاصل از کارکرد صح یناناطم یدمدل جد-بر فرا

بیر اسیاس    تواندیگر میلو تحل شودیمواجه م یجد با چالش یتدر حوزه امن
مطلوب  یتوضع یبلوغ بر معمار یهاحوزه تأثیر یزانم ینظر خبرگان به بررس

اسیت   یباالتر یتاهم یکه دارا ییهاحوزه یازسازمان اقدام کند و در صورت ن
 .یدها انتخاب نمابهروش سازییادهپ یرا برا

 گیرینتیجه -6
-های بلوغ امنیت سیایبری و فیرا  با ترکیب مدل در این مقاله تالش شد

تیر  های تحلیل کمی امنیت در حوزه معماری سازمانی، بیه روشیی جیامع   مدل
یابیم. بیرای ایین منظیور روش    برای تحلیل و ارزیابی امنیت در سازمان دست

های کمی در شش گام تشریح گردیید. ایین   مدل-های بلوغ و فراترکیب مدل
مدل تحلیل کمیی  -و فرا C2M2بلوغ امنیت سایبری برای ترکیب مدل روش

CySeMoL مدل حاصل از این ترکیب عالوه -مورد استفاده قرار گرفت. فرا
های فنی امنیت در سازمان، به بلوغ فرآیندی، افیراد و فنیاوری   بر بررسی جنبه

نیز توجه داشته و این جنبه از امنیت سایبری را برای ارزیاب و تحلیلگر نمایان 
 ازد.سمی
در ارتبیاط بیا بلیوغ     یتینقاط ضعف امن یخوببه یحاصل از مطالعه مورد یجنتا
. دهید یم یشرا نما یکم یلمدل تحل-آن بر عناصر فرا تأثیرو  یبریسا یتامن

تمرکیز   CySeMoLمدل -و تنها بر فرا یمنظر کناز بلوغ صر  کهدرصورتی
 یتشود. امن نتایجازش دچار اشتباه در پرد یابارز یا گریلشود ممکن است تحل

 کیه یطیور بیه  ،بوده یرپذیرتأث یافراد و فناور یندها،همواره از بلوغ فرآ یبریسا
در  یتیامن هاییاستو س یبر اساس اشتباهات انسان یتیاز حمالت امن یاریبس

که عیدم   شد دادهنشان  یمطالعه مورد ین. در ا[28, 27]ها بوده است سازمان
را دچار نقص  یکم یابیحاصل از ارز یجنتا یبریسا یتاز امن جنبه ینتوجه به ا
به عنوان مثال ممکن است ارزیاب و تحلیلگر معماری صرفا  سازد.یو اشتباه م

نی معماری  مانند افزودن دیواره  آتش اکتفا نموده و های فبا تکیه بر مشخصه
گیذار بیر امنییت    هیای تیاثیر  از بلوغ فرآیندهای سازمان و افراد درگیر در مولفه

 سایبری غافل شود.
مدل ارائه شده دارای نقاط ضعفی بوده که نیازمند پژوهش بیشتر -همچنین فرا

اسیتفاده از میدل    ارائه شیده پیچییدگی   و بهبود است. مهمترین مشکل روش
سازی توان انتظار داشت که با توسعه ابزار مناسب برای تحلیل و مدلمی است.

که از مفاهیم بلوغ پشتیبانی کند، این پیچیدگی برای کاربر نهایی کاهش یابد. 
از جمله نقاط ضعف روش ارائه شده، عدم پژوهش کافی در تعیین ارتباط میان 

ارتباط است. در این مقاله بیه صیورت کلیی     سازی اینهای بلوغ و کمیحوزه
درصد در نظرگرفته شده و مدل کیفیی تیاثیرات بیر اسیاس      5میزان این تاثیر 
از ایین رو نتیایج و   تعیین گردیده است.  ،مدل تحلیل-فرابلوغ و   مطالعه مدل

گییرد امیا   های بلوغ را در نظر میهای مدل با وجود اینکه تاثیر حوزهبینیپیش
کنید. بیرای ایین منظیور الزم اسیت      قابل اعتماد و دقیق ارائه نمیی محاسبات 
 های بیشتری صورت پذیرد.پژوهش

کارهای آتی در ارتباط با این پژوهش، انجام نظرسنجی  بر این اساس از جمله
های بیشتر برای بهبیود میدل   خبرگان، تحلیل مبتنی بر داده و اجرای پژوهش

سازی ابزار مدل کمی و پیاده-و عناصر فراهای بلوغ کمی و کیفی ارتباط حوزه
 مناسب برای استفاده از مدل است.

 
 مدل کمی-بندی عناصر فراهای بلوغ با دستهارتباط حوزه  1شكل 
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