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هـاي   افـزار  عـدد در نـرم  هـاي امنیتـی مت   پذیري وجود آسیب: دهیچک
هـاي   تولیدي و خسارات فراوانی که به این دلیل به مشتریان و شـرکت 

هـاي   دهنـدگان سیسـتم   تولید کننده محصوالت وارد آمده است، توسعه
هایی براي کاهش ایـن مخـاطرات    افزاري را وادار به استفاده از روش نرم

ها،  افزار یت در نرماز این رو، براي باال بردن سطح امن. امنیتی کرده است
هـاي   افزاري، نیازمنـدي  باید در کلیه مراحل تولید و توسعه محصول نرم

در این پـژوهش، روشـی ارائـه شـده     . داد نظر قرار امنیتی سیستم را مد
هـایی بـا سـطح     افزار هاي چابک براي تولید نرم است که طی آن، فرآیند

براي کاهش هایی که  یتفعالدر این روش، . یابند تر بهبود می امنیتی باال
تواننـد   افزار می در چرخه تولید و توسعه نرم پذیري سیستم میزان آسیب

شـوند بـه    چابـک اضـافه مـی   متدلوژي اجرا شوند، به دقت انتخاب و به 
بـا  . طوري که خاصیت چابکی خود را تـا حـد ممکـن از دسـت ندهنـد     

و پروژه  حسب سازمان تواند بر استفاده از این روش، مهندس فرآیند می
اي بهبود داده و تنظیم کند که  مورد نظر، فرآیند چابک خود را به گونه

محصول تولیدي از امنیت باالتري برخوردار باشد و در عین حـال بـراي   
  .دهنده قابل اجرا باشد تیم توسعه

افـزار،   ت نـرم یـ ، امنافـزار امـن   توسـعه نـرم    ندیفرآ: يدیکلمات کل
  يمتدلوژ یمهندس

  مقدمه -1
افزار و امنیت آن، بیشتر بر روي  در مورد قابلیت استفاده از نرم تحقیقات

در صورتی  ،هاي آنان تمرکز دارد مسائل مربوط به کاربران سیستم و نیاز
دهنـدگان   گان و توسعه کنند هاي ایمن، باید تولید افزار که براي تولید نرم

شـات  این در حالی اسـت کـه بنـابر گزار   . آن نیز مورد توجه قرار گیرند
ها،  افزار هاي امنیتی موجود در انواع نرم پذیري منتشر شده، تعداد آسیب

دهنـده ضـعف در فرآینـد     روز به روز در حال افزایش است و این نشان
ها  افزار از طرف دیگر، با گسترش استفاده از نرم. هاست افزار تولید این نرم
ناشـی از  هاي حساس و اعتماد به کارکرد آن، خسارت و ضرر  در محیط

براي مشتري و کاربران و در قبال آن، براي ، پذیري امنیتی وجود آسیب
ایـن  . افزار هزینه بسیار زیادي را به همراه خواهد داشـت  کننده نرم تولید

افزار، نقـش کلیـدي را در    دهندگان یک نرم نکته روشن است که توسعه

عـدم   در بسـیاري از مـوارد،  . کننـد  آمدن امنیت در آن بازي می بدست
هـاي امنیـت، سـبب بـروز      زمینـه  با پـیش دهندگان پروژه  انجامآشنایی 
  . گردد میمحصول تولید در جدي هاي  پذیري آسیب

افـزار بـا مبـانی کلـی      دهندگان نرم حتی در صورت آشنایی توسعه
ی بـراي بـرآورده کـردن برخـی     هـای  افزار و دانسـتن تکنیـک   امنیت نرم

هاي طراحی امن، عـدم وجـود    ی روشهاي امنیتی و استفاده از برخ نیاز
افـزار،   هـاي تولیـد و توسـعه نـرم     فرآیندي کامل ناظر بر کلیـه قسـمت  

. کنـد  مـی  ایمن و قابل اعتماد را با مشکل مواجهمحصولی یابی به  دست
هاي امنیتی چیزي نیست کـه بتـوان    مندي نکته اصلی این است که نیاز

 حیاتدر طول چرخه ید نظر کرد و با مراحل تولید از آن صرف در برخی
و سازي، تست و استقرار  تحلیل، طراحی، پیادهاز شروع پروژه تا افزار،  نرم

. صورتی صحیح مـورد توجـه قـرار گیـرد    امنیت به حتی مرگ سیستم، 
افزار نیاز به یک فرآیند، روش و ساز و  دهندگان نرم توسعهبدین منظور، 
ـ  کار تعریف شد هـاي   منـدي  مین نیـاز أه دارند تا آنها را در شـناخت و ت
  .دهد افزار یاري امنیتی نرم

هاي امـن   افزار یابی به نرم هایی براي دست طی سالیان اخیر، تالش
هاي حساس به امنیـت   افزار هایی نیز براي تولید نرم انجام شده و فرآیند

در  ،کارهـاي انجـام شـده در ایـن زمینـه     مختصر شرح  که اند ارائه شده
  .آمده است )طکارهاي مرتب(بعد قسمت 

هـاي تولیـدي    افـزار  در این مقاله، روشی براي بهبود امنیت در نرم
هاي امنیتی از  استخراج فعالیت. ارائه شده استهاي چابک  توسط فرآیند
هــا و  هــا و منــابع موجــود، محاســبه درجــه چــابکی فعالیــت متــدلوژي
هـا و تعریـف درجـه چـابکی      یري آن با چابکی سایر فعالیـت پذ مقایسه

. انـد  یند، از جمله مفاهیمی هسـتند کـه در ایـن مقالـه ارائـه شـده      فرآ
و در نهایت کاهش چابکی پذیري  پارامتر میزان تحملهمچنین تعریف 

هاي امنیتی به متـدلوژي چابـک و    ارائه الگوریتمی براي افزودن فعالیت
هسـته اصـلی   ، ها در ترکیب فعالیت کنترل میزان کاهش چابکی فرآیند

  .در این مقاله هستندروش ارائه شده 
کـرده و پـس از   بیـان  را کارهاي مرتبط در ایـن زمینـه   در ادامه، 

، نحـوه اسـتخراج   هـاي آنهـا   و ویژگی هاي چابک معرفی مختصر فرآیند
. گـردد  چابک ارائه مییک متدلوژي هاي امنیتی و افزودن آن به  فعالیت

، در پایــان گیــري تنظــیم میــزان انحــراف فرآینــد از چــابکی و نتیجــه 
  .دهند عدي این مقاله را تشکیل میهاي ب قسمت
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  کارهاي مرتبط -2
هـاي امنیتـی در محصـوالت     پـذیري  در پاسخ بـه رشـد میـزان آسـیب    

هـایی در زمینـه    افزاري و بروز خسارات فراوان ناشی از آنهـا، تـالش   نرم
حاصـل ایـن   . هـایی بـا امنیـت بـاالتر انجـام شـده اسـت        افزار تولید نرم
سـازي و   هاي مدل ها، تجربیات موفق، روش هنماهاي به صورت را تالش

هاي طراحی امن ارائـه   امنیتی و الگوتست تحلیل و مدیریت خطر، ابزار 
افزار  سازي چرخه حیات نرم به عالوه کارهایی در زمینه ایمن. شده است

هایی امن انجام شده که در ادامه بـه برخـی از    افزار و تولید و توسعه نرم
  .شود آنها اشاره می
سـازي   اي است که بر مبناي مدل متدلوژي AEGIS [2,5]فرآیند 

مورد  1هاي امنیتی، تحلیل مخاطرات و زمینه مندي دارایی، شناسایی نیاز
این متدلوژي، بعد از فاز طراحی  .استفاده آن سیستم طراحی شده است

هاي آن از طریـق   پذیري افزار وارد کار شده و سعی در کاهش آسیب نرم
رهــاي تحلیــل و رفــع مخــاطرات دارد کــه البتــه بســیاري از ســاز و کا
دهنده پروژه واگذار شـده اسـت و در    نجامهاي آن به عهده تیم ا قسمت

  .شود مجموع، یک متدلوژي کامل محسوب نمی
ها، کار انجام شده در  افزار براي تولید و توسعه امن نرم فرآیند دیگر

ارائه شده  2006ال است که نگارش دوم آن در س CLASPقالب پروژه 
هـاي   2اي از مؤلفـه  هدف این فرآیند، فراهم کـردن مجموعـه   .[9] است

هسـته اصـلی آن شـامل    کـه  فرآیندي مبتنی بر فعالیت و نقش اسـت  
هـاي موجـود یـا جدیـد      براي افزودن امنیت به فرآیند 3تجربیاتی موفق

 CLASP. فعالیت ارائه شده است 24در قالب و باشد  افزار می توسعه نرم
تواند  هاست که می اي از فعالیت در واقع یک فرآیند نیست بلکه مجموعه

  .هاي دیگر مورد استفاده قرار گیرد در فرآیند
ــز  ــافت نی ــرکت مایکروس ــت    ش ــه امنی ــود در زمین ــات خ تجربی

بنـدي و نهایتـا فرآینـدي بـراي مهندسـی       هاي تولیدي را جمع افزار نرم
یند به مرور تکمیل این فرآ. ده استارائه کر SDLنام  بهافزار  امنیت نرم

 13این فرآیند از . [1] ارائه شد 2006آن در اوایل سال و آخرین نسخه 
و چرخه حیات شده مرحله تشکیل شده است که به صورت ترتیبی اجرا 

و ها در ایـن فرآینـد    فعالیتدر عین انسجام . دهد افزار را پوشش می نرم
هـاي   تحلیـل نیازمنـدي  اي بـراي   هفاقد مرحل، آنها قابلیت اجراي عملی

اصـلی   هـاي  قسـمت یکـی از  امنیتی است، در صورتی که این موضـوع،  
باعث شـده تـا بـه    امر همین . دهد را تشکیل میافزار  توسعه نرمفرآیند 
کـردن  طـرف   هاي مختلف امنیتی تـوجهی نشـود و تحلیـل و بـر     جنبه

ها در این  یددها، و شناخت انواع ته پذیري بسیاري از مخاطرات و آسیب
محصول تولید شده توسط این فرآینـد، بـا وجـود    . فرآیند انجام نپذیرد
د، هاي امنیتی در آن بسـیار کـم وجـود دار    پذیري اینکه برخی از آسیب

  .مخاطرات بسیار دیگري را ممکن است در بر داشته باشد
هاي چابک، مایکروسافت در ضمیمه فرآیند  سازي فرآیند براي ایمن

SDL هـاي   هایی را ارائه کرده است که طـی آن، فعالیـت   هنمودخود، ر
همچنین در مقالـه  . [1] شوند در متدلوژي چابک اجرا می SDLفرآیند 

Beznosov [3]ــد ــق  ، فرآین ــک و تطبی ــاي چاب ــذیري روش ه ــا و  پ ه
کـه در   است  تهها مورد بحث قرار گرف هاي امنیتی با این فرآیند تکنیک

و ایـن   ترت خـاص توجـه شـده اسـ    به صو XPبه متدلوژي چابک آن 
  .[4] موضوع در مقاله دیگر وي بروز بیشتري دارد

 Common Criteriaهـاي   معیـار  ،SSE-CMM [13]ساخت  زیر
 هـاي امنیتـی   هایی براي ارزیابی فعالیت روش، NIST [7]سند و  [12]

و مقـاالت و تحقیقـات پیرامـون آن در     UMLSecپـروژه  . اند ارائه داده
یـابی بـه زبـانی بـراي توصـیف و       بـراي دسـت   [11] رددانشگاه آکسـفو 

افزار در طول فرآیند تولید آن، از دیگر  مهاي امنیتی نر سازي جنبه مدل
بـراي   TSP-Secureبسـتر  . کارهاي انجام شـده در ایـن زمینـه اسـت    

و همچنین مجموعه  [14] افزار ریزي امنیتی و باال بردن امنیت نرم طرح
 US-CERTاز  BSIافزار تحت عنوان پروژه  مسازي توسعه نر منابع ایمن

را  زمینـه هـا در ایـن    دیگر فعالیـت ، NIST [6]و سند دیگري از  [10]
  .دهند تشکیل می

  هاي آنها و ویژگی 4هاي چابک فرآیند -3
افـزار، خـانواده    گـرا در توسـعه نـرم    هاي سـنتی و شـی   در مقابل فرآیند

ـ  ها تحت عنوان متدلوژي جدیدي از متدلوژي هـاي   ک در سـال هاي چاب
افـزار بـا اقبـال     اخیر پا به عرصه نهادند که اتفاقاً در جامعه مهندسی نرم

انجـام و  سـازي سـرعت    ها، بهینـه  هدف این فرآیند .خوبی مواجه شدند
از . [8] باشــد افــزار مــی جلــب رضــایت مشــتري در طــول حیــات نــرم

تـوان بـه عنـوان     مـی  DSDMو  XP ،Scrum ،FDDهاي  متدلوژي
  .هاي چابک نام برد ی از فرآیندهای نمونه

هاي پروژه نسبتاً کوچک تشکیل شده  تیم ،هاي چابک در متدلوژي
و با تعامل زیاد با مشتري و محوریت روابط انسانی بین اعضاي تیم بـه  

هـاي سـنتی، سـعی در     سازي و مستندات مرسوم در فرآینـد  جاي مدل
یت مشـتري از  میـزان رضـا  رفـتن  افزار و بـاال   افزایش سرعت تولید نرم

هاي متعدد 5 ها، پروژه در تکرار فرآینددر این . کنند محصول تولیدي می
که در هر تکرار، کلیه مراحل انجام پروژه شـامل تحلیـل   گیرد  انجام می
سازي اجرا شده  سازي، تست و حتی مجتمع ها، طراحی، پیاده نیازمندي

در اختیـار   محصول اجرایی در فواصل کوتاه آماده و در صورت امکان،و 
 . گیرد مشتري قرار می

و  يسـاز  مقدار مدل ینکمتربا ساده،  هایی یتاز فعال ها یندفرآ ینا
باال و  يسرعت اجرا يدارا یر،پذ انعطاف و تکرار یم،مستندات حج یدتول

شده است که در مقابل  یلتشکت شفاهی بین اعضاء تیم با تعامالهمراه 
بـه صـورت    ياکثـر آنهـا، مشـتر    مقـاوم بـوده و در   یازمندیهان ییراتتغ

و در آن نقـش ایفـا    گیرد یروند انجام پروژه قرار م یانبالواسطه در جر
 .کند می
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  چابک فرآیندامنیتی بهبود  -4
همانطور که قبال ذکر شد، براي باالبردن سطح امنیت در تولید و توسعه 

تـوان از آنهـا بـراي بهبـود      افزار، کارهایی انجام شده اسـت کـه مـی    نرم
، یـک  بـراي ایـن کـار   . هاي امنیتی فرآیند چابک استفاده نمـود  یویژگ

براي تولیـد و توسـعه   مربوطه سازمان شرکت یا فرآیند چابک را که در 
دهنده پروژه به صورت معمـولی بـا    شود و تیم انجام استفاده می  افزار نرم

هاي امنیتـی، آن را   کنند را انتخاب کرده و با افزودن قابلیت آن کار می
  .دهیم ود میبهب

بـراي  هاي امنیتی که در منابع مختلـف   ، ابتدا فعالیتدر این روش
آوري کـرده و   پشنهاد شده است را گردافزایش امنیت محصول تولیدي 

بنـدي و تـدوین    افـزار دسـته   آنها را در قالب چرخه عمومی حیـات نـرم  
و طـی الگــوریتمی، آنهـا را بـه فرآینــد چابـک افـزوده و بــا       کنـیم  مـی 

را بـراي کلیـه    درجـه چـابکی    پـارامتر . کنیم هاي آن ترکیب می فعالیت
هاي فرآیند چابک محاسبه کرده  هاي امنیتی و همچنین فعالیت فعالیت

و اعمـال آن در الگـوریتم    پذیري میزان تحملو سپس با تعیین پارامتر 
بـه  در نهایت . کنیم ذکر شده، میزان چابکی فرآیند حاصل را کنترل می

هاي امنیتی و کاهش حداقلی میزان چابکی آن  با قابلیت ي چابکفرآیند
 .شود که براي انجام پروژه اجرا می یابیم دست می

  یتیامن يها تیست فعالیاستخراج ل -4-1
انجام شده در زمینه تولید  توسعه  يکارها ین مرحله، با بررسیدر نخست

د یتول يکه برا ییکارها ساز و شنهادات و یها، پ تیفعالهاي امن،  افزار نرم
. اند ست شدهیو ل يآور است، جمع  ت باالتر ارائه شدهیبا امن يافزارها نرم

قـات  یانجام شده و به خصوص تحق يهمانطور که قبالً اشاره شد، کارها
ن یبدست آوردن ا ين برایار کم است، بنابراینه بسین زمیک در ایآکادم

قـات و  ی، تحقیو علمـ  یدانشگاه يشامل کارها يست، منابع متعددیل
نطور مقـاالت  یامن و هم يافزارها د نرمینه تولیدر زم یمحصوالت صنعت
قـرار گرفتـه و    ین موضوع مـورد بررسـ  یمرتبط با ا يتهایپراکنده و سا

ت و یفعال 70در قالبده است که یموارد قابل استفاده آنها استخراج گرد
هـاي   فعالیـت اند و از ایـن پـس تحـت عنـوان      استخراج شدهت یفعال ریز
  .بریم از آنها نام می منیتیا

حیـات   یها در قالب چرخه عموم تیفعالتنظیم  -4-2
 افزار نرم
از منابع متعدد امنیتی استخراج شده در مرحله قبل،  يها تیست فعالیل

 يبنـد  و طبقـه  ین آنها را ساماندهیا آمده است و بنابر بدست یو مختلف
. استفاده قرار دادآنها را مورد  و منطقی منظم یم تا بتوان به شکلیکن یم
افزار انجام  د نرمیتول يها ندیفرآ یرا در قالب مدل عموم يبند ن دستهیا
ت یدسته فعالدر هفت ، یک مدل عمومیدر توان آنها را  م که مییده یم

شروع پروژه تا کنار گذارده  يف کرد که از ابتدایتوص 1شکل  به صورت
  . دهد یشدن آن را پوشش م

  

 
  افزار نرمحیات  یعموم چرخه - 1شکل 

  
بدست آمده در مرحله قبل را با توجه به تطابق آن بـا   يها تیفعال
ن یم و با ایکن یم يبند افزار، دسته نرم حیاتمختلف چرخه  يها قسمت
مـرتبط   يهـا  تیـ روشن و فعالروند انجم پروژه ک در یگاه هر یکار، جا
 يجـا  يهـا  تیـ عالف 2شـکل   به عنوان مثال،. رندیگ یر هم قرار مدرکنا

البتـه  دهد که  یل را نشان میمربوط به تحل يها تیگرفته در دسته فعال
ده ین شکل دیباشند که در ا یز میت نیفعال ریچند ز ياز آنها دارا یبرخ
  .شود ینم

 ها تیفعال یمحاسبه درجه چابک - 4-3
ر انـواع  یهستند کـه آنهـا را از سـا    ییها یژگیو يچابک دارا يها ندیفرآ
هـا   یژگـ ین ویهمـ . سـازد  یز میافزار متما د و توسعه نرمیتول يها ندیفرآ

هاي  نسبت به متدلوژيها  از پروژه ياریها را در بس ندین فرآیهستند که ا
شـتر،  ینـه کمتـر و سـرعت ب   یو بـا هز  داده يبرترگرا  سنتی و حتی شی

د و توسـعه  یـ تول يبـرا . کننـد  ید میرا تول يمحصول مورد پسند مشتر
مورد نه ین زمیدر ا یخاص يها تیت مناسب، انجام فعالیمحصول با امن

بدست آمده در مراحل قبل  يها تیست فعالیباشد که آنها را از ل یمنیاز 
ند چابـک  ید با فرآیانتخاب شده باامنیتی  يها تیفعال. میکن یانتخاب م

تحت  ين منظور، پارامتریبه همع و استفاده باشند، یمورد نظر قابل تجم
. میکنـ  یمحاسبه م ها تین فعالیک از ایهر  يرا برا یدرجه چابکعنوان 

چابک  يها ندیزان تناسب آن با فرآیاساس م ت بریهر فعال یدرجه چابک
 ينـدها یفرآ یعمـوم  يها یژگین صورت که ویشود، بد ین زده میتخم

 يهـا  تیـ سـت فعال یلت از یـ هـر فعال  يچابک را در نظر گرفته و بـه ازا 
 5ن صفر تا یب يت را با عددیبا آن فعال یژگیق هر ویزان تطبی، میتیامن
شـتر  یمـورد نظـر تطـابق ب    یژگیت با ویهر چه آن فعال. میکن ین میمع

کـه آن   یتیفعـال  يشـود و بـرا   یتر م کینزد 5ن عدد به یداشته باشد، ا
ق یـ دق یبررس ر بان مقادییا. گردد یرا ندارد، عدد صفر منظور م یژگیو

. دیآ یبدست مو مقایسه آن با ویژگی مورد نظر ت یفعالهر  ينحوه اجرا
آن  ی، درجه چابکیژگیهر و ير مشخص شده برایت، جمع مقادیدر نها
 يبـرا  ینحوه محاسبه درجه چابک، 1جدول  .دهد یل میت را تشکیفعال

  .دهد یرا نشان م یتیت امنیچند فعال
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 و چابک یتیامن يها تیفعال يریپذ بیترک -4-4
د آنها را با یچابک، با يها ندیدر فرآ یتیامن يها تیاستفاده از فعال يبرا

و  جایگاه ن کار،یب کرد و با ایند ترکیآن فرآ يها تیو فعال یموتور اصل
افـزار   د و توسـعه نـرم  یـ در چرخـه تول  یتـ یامن يها تیفعال ينحوه اجرا
ل یـ چابـک را مـورد تحل   يهـا  نـد ین منظـور، فرآ یبد. گردد یمشخص م

آنهـا را بدسـت    يب و نحـوه اجـرا  یـ آن و ترت يهـا  تیـ م و فعالیده یم
، DSDMنـد چابـک شـامل    یهفـت فرآ  ين کار را بـرا یام که یآور یم

Scrum ،XP ،ASD ،dX ،FDD  وCrystal Clear م و یانجام داد
ک از آنهـا  یـ هـر   يو نحوه اجرا یاصل يها تیفعال ریها و ز تیفازها، فعال

  .ده استیاستخراج گرد
  

  
  
  

 
 سیستم امنیتی تحلیل به مربوط هاي فعالیت - 2شکل 

  
ند چابک مورد نظـر بـا   یآمده از فرآ بدست يها تیپس از آن، فعال

ک جدول متقاطع یبدست آمده در مراحل قبل را در  یتیامن يها تیفعال
 هـر  يبه ازا. میکن یک پر میا یمقدار صفر با آن را  يها قرار داده و خانه

  ویژگی چابک                
 
 

  فعالیت       
  سادگی

قابلیت 
تعامل 

با 
  مشتري

عدم نیاز 
به تولید 
مستند و 

  سازي مدل

تحمل 
تغییرات 
  نیازمندیها

سرعت 
  اجرا

غیر 
رسمی 
  بودن

مبتنی 
  بر افراد

تکرار 
  پذیري

انعطاف 
  پذیري

درجه 
چابکی 
  فعالیت

  30  4  5  2  5  2  4  3  3  2  شناسایی حمالت
  16  1  4  1  3  2  3  0  1  1  سازي تهدید مدل

  35  4  4  4  5  4  3  3  4  4  هاي امنیتی تحلیل نیازمندي
  42  5  5  5  5  5  5  5  4  3  آموزش و اطالع رسانی امنیتی

  43  5  5  5  5  5  5  5  4  4  تشکیل تیم امنیت
  24  3  4  2  3  3  1  3  3  2  شناسایی منابع
  30  3  4  4  4  3  2  3  4  3  ها شناسایی نقش
هاي امنیتی  مرور جنبه

  34  5  5  4  4  5  3  2  3  3  طراحی 

هاي برنامه  تحلیل ایستاي کد
  37  1  5  5  4  5  5  2  5  5  تولیدي

هاي امنیتی  استفاده از قابلیت
  37  2  5  5  5  5  5  5  0  5  کامپایلرها

  30  5  5  4  4  3  4  2  3  0  پذیري تست آسیب
طرح ریزي نحوه پاسخگویی 

  29  4  2  4  4  2  3  3  5  2  به حمالت

  
  یتیامن تیلفعا چند يبرا یچابک درجه محاسبه -  1جدول 
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چابک در نظر  يبدست آمده از متدلوژ يها تیه فعالی، کلیتیت امنیفعال
از نظر گر یکدیب آنها با یترکر بودن یپذ شود و در صورت امکان یگرفته م

ـ یـ توسـعه فعال قابلیـت  و مفهومی و ساختاري  ت یـ ک بـا آن فعال ت چاب
تقـاطع آنهـا    ين صورت، مقدار صفر بـرا یر ایک و در غی، مقدار یتیامن

 "يریپـذ  بیتست آسـ " یتیت امنیبه عنوان مثال، فعال. گردد یمنظور م
 یباشد ول یب میقابل ترک dXند چابک یاز فرآ "ییتست نها"ت یبا فعال
از  "تسـت بر  یمبتن يساز ادهیپ"ت یفعال یا حتیو  "یطراح"ت یبا فعال

ـ ا. ستیر نیپذ بیند ترکیهمان فرآ پـارامتر  ک را یـ ا یـ ن مقـدار صـفر   ی
  .مینام یت میدو فعال يبرا يریپذ بیترک

 ها تیفعال بیترک -4-5
ب یترک يکه برا یتیامن يها تیند، فعالیبا توجه به ذات چابک بودن فرآ

د تا حد امکـان، باعـث   یشوند، با یند چابک انتخاب میفرآ يها تیبا فعال
هـر   يبرا. چابک بودن آن نشوند یژگیند و کاهش ویشدن فرآ نیسنگ
  ند چابک مورد نظر،یفرآ يها تیک از فعالی

ن یانگیم و میکن ی، محاسبه میتیامن يها تیرا همانند فعال یدرجه چابک
ن پارامتر یهمچن. میریگ یدر نظر م ندیفرآ یدرجه چابکآنها را به عنوان 

م یکن یف میند چابک تعریفرآ يبرا را يریپذ زان تحملیمبه نام  يدیجد
 یبـا درجـه چـابک    یتیامن يها تیشتر باشد، فعالیکه هر چه مقدار آن ب

دا یـ نـد چابـک پ  یفرآ يها تیب با فعالیترک يبرا يشتریکمتر، شانس ب
با ترکیب دو فعالیت امنیتی و چابک، درجه چابکی فرآیند  .خواهند کرد

ترکیب دو فرآیند . خواهد شدحاصل، برابر با حداقل درجه چابکی آن دو 
  . نشان خواهیم داد ⊕را با عالمت 

  ها الگوریتم انتخاب و ترکیب فعالیت -4-6
بـا  ب یـ ترکهاي امنیتی براي افزودن به فرآیند چابـک و   انتخاب فعالیت

  :شود انجام میمرحله  6و در ي آن توسط الگوریتم زیر ها تیفعال
انتخاب  ین درجه چابکیت با باالتری، فعالیتیامن يها تین فعالیاز ب .1

 :دگرد یم
ad(SAx) = max[ ad(SAi) ]  i = 1 .. n 

  
چابک را  هاي یتو فعال SAبا عالمت  یتیامن هاي یتفعالکه در آن 

 یشنما ad(x)با تابع  یتهر فعال ینشان داده و درجه چابک PAبا 
هـاي موجـود در لیسـت مجموعـه      تعداد فعالیت nاند و  داده شده
، فعالیـت انتخـاب شـده از آن مجموعـه     xو یتـی  هاي امن فعالیت
  .باشد می

مخالف صفر با  يریپذ بیپارامتر ترک يکه دارا یچابک يها  تیفعال .2
دهند  یل میرا تشک يا انتخاب شده باشند، مجموعه یتیت امنیفعال
شتر باشد، بـا  یآن از همه ب یکه درجه چابک یتین آنها، فعالیو از ب
 . گردد یب میرکانتخاب شده ت یتیت امنیفعال

که  یو در صورت PAiو  SAxو چابک  یتیامن یتدو فعال یببا ترک
 یـت فعال ،مخـالف صـفر باشـد    CPixآنهـا،   پـذیري  یـب پارامتر ترک

آنها بدسـت   یدرجه چابک ینیممبا م برابر یبا درجه چابک یديجد
 گـردد  یمـ  ینـد در فرآ یچابـک اصـل   یـت فعال یگزینو جـا  آید یم
)PAi’( .آنها مقدار صفر داشته  پذیري یبارامتر ترککه پ یدر صورت

دهنـده   نشـان  Set(PA). گردنـد  ینمـ  یبترک یندباشد، آن دو فرآ
  .باشد هاي چابک می مجموعه فرآیند

 
PAi = y | y∈Set(PA) ∧ CPix≠0 ∧ ∀z∈Set(PA) ad(y) ≥ ad(z) 

  
ad(PAi’) = min[ ad(PAi) , ad(SAx) ]  
PAi’ = PAi ⊕ SAx 
Set(PA’) = Set(PA) – PAi + PAi’ 

 
ت یـ بـا فعال  یت چـابک یـ چ فعالیکه در مرحله قبل، هـ  یدر صورت .3

ت انتخاب شده را از یب نشده باشد، فعالیانتخاب شده ترک یتیامن
تم یالگـور  1م و به مرحل یکن یحذف م یتیامن يها تیست فعالیل

 .میگرد یباز م
نـد چابـک،   یدر فرآ یتیت انتخاب شده با فعالیب فعالیپس از ترک .4

که  یدر صورت. گردد ید دوباره محاسبه میند جدیفرآ یرجه چابکد
ه کمتـر از  یند اولیفرآ ید با درجه چابکیجد یاختالف درجه چابک

انتخـاب شـده از    یتیت امنیباشد، فعال يریپذ زان تحملیپارامتر م
ت یـ ب فعالیـ ترک يحـذف شـده و بـرا    یتـ یامن يها تیست فعالیل

 .میگرد یم تم بریالگور 1، به مرحله يبعد
زان یشتر از میه، بید و اولیجد یکه اختالف درجه چابک یدر صورت .5

گـردد و   یب انجام شـده، لغـو مـ   ین ترکیباشد، آخر يریپذ تحمل
 .شود یتم متوقف میالگور

تم متوقف ی، الگوریتیامن يها تیست فعالیشدن ل یدر صورت خال .6
  .شود یم
  

فـوق، بـه   هـا بـه صـورت     تیب فعالیترکو تم یالگور يپس از اجرا
بـه آن   یتـ یامن يهـا  تیم که تا حد امکان فعالیرس ید میجد يندیفرآ

ند تا حد قابل قبـول حفـظ شـده    یفرآ یزان چابکیاضافه شده است و م
  .است

  ريیپذ زان تحملیپارامتر م -4-7
کنند، در  افزار کمک می هایی که به باالتر رفتن سطح امنیت نرم فعالیت

اً زیاد، تولید مستندات و انجام بسیاري از موارد همراه با کار نسبت
این ترکیب آنها با  بنابر. و شبه رسمی هستند 6عملیات تحلیلی رسمی

هاي چابک، باعث کاهش خاصیت چابکی آنها شده و ممکن است  فرآیند
براي تیم چابک انجام دهنده پروژه قابل تحمل نباشد و یا با هزینه قابل 

از طرف دیگر، امنیت در  .شدهش سرعت انجام پروژه همراه باتوجه و کا
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سیستم تولیدي از اهمیت خاصی برخوردار است و براي نیل به آن، 
ها و  ، افزایش احتمالی هزینهپیرو آنتوان مقداري از کاهش چابکی و  می

  .کاهش سرعت اجراي پروژه را تحمل کرد
هاي امنیتی،  وش ارائه شده، تعریف درجه چابکی براي فعالیتدر ر
ابل مقایسه چابک و کل فرآیند، به منظور کنترل پذیري و قهاي   فعالیت

نسبت به هم و فرآیند جدید نسبت فرآیند اولیه  ها کردن چابکی فعالیت
هاي امنیتـی، بـه    به عالوه در الگوریتم انتخاب فعالیت. انجام شده است

هـر فعالیـت، کمتـرین کـاهش     شود و با افزودن  صورت بهینه عمل می
همچنــین پــارامتر میــزان . افتــد صــلی اتفــاق مــیکی در فرآینــد اچــاب
در طـی   پذیري، وظیفه کنترل میـزان کـاهش چـابکی سیسـتم     لتحم

هـر چـه   . عهـده دارد هاي امنیتی به فرآیند چابک را بـر   افزودن فعالیت
مقدار این پارامتر کمتر باشد، فرآیند حاصل از چابکی بیشتري برخوردار 

معنی عدم کاهش چابکی فرآینـد  خواهد بود و مقدار صفر براي آن، به 
افزایش مقدار این پارامتر، به معنی کاهش چابکی فرآیند . باشد اولیه می

هاي امنیتی بیشتر و در نتیجـه آن بـاال    و از طرف دیگر، افزودن فعالیت
  .باشد میرفتن سطح امنیتی محصول تولید 

بایـد  پـذیري   تعیین مقدار پـارامتر تحمـل  براي مهندس متدلوژي 
د بین هزینه ناشـی از افـزایش ایـن پـارامتر بـراي سـازمان و تـیم        بتوان
دهنده پروژه از یک طرف و خسارت ناشی از پـائین بـودن سـطح     انجام

امنیتی سیستم تولیدي از طرف دیگر تعادل برقرار کرده و این پارامتر را 
بـه عنـوان   . طوري تنظیم کند که در مجموع، منفعـت آن غالـب باشـد   

تواند با استفاده  از امنیت پائین محصول نهایی، می مثال، خسارت ناشی
و محاسبه احتمال و میزان خسارت ناشی  7هاي مدیریت مخاطره از روش

از طرف دیگر، کاهش هر واحد چابکی . احتمالی بدست آیداز مخاطرات 
اي به همراه خواهد داشت که البته  ها، هزینه فرآیند یا هر یک از فرآیند

سازمان، تیم انجام دهنـده و پـروژه خـاص متفـاوت     مقدار آن براي هر 
منفعـت و تنظـیم پـارامتر میـزان     /قراري تعـادل بـین هزینـه    با بر. است
افزار تولیدي توسط  پذیري در این روش، به امنیت مطلوب در نرم تحمل

  .یابیم فرآیند چابک خود، دست می

  هاي آیندهکار -5
ابک ي امنیتی فرآیند چها روش ارائه شده در این مقاله براي بهبود جنبه

بـا  . توان با تغییراتی بهبـود بخشـید   را می هاي امنیتی با افزودن فعالیت
ند بـر اسـاس   یکل فرآ یها در محاسبه درجه چابک تیوزن دادن به فعال

وزن افـزار و همچنـین    حیات نـرم آنها در کل چرخه  ياجراتعداد تکرار 
ت محاسـبه درجـه   تـوان دقـ   ها، می تیفعال یچابک يها یژگیدادن به و

  .ها را بهبود بخشید چابکی فرآیند و فعالیت
هاي امنیتی، سنگین بوده و از چابکی  از آنجا که بسیاري از فعالیت

ن بـا اعمـال تغییراتـی در آنهـا، درجـه      اتو خوردار هستند، می پائینی بر
چابکی را افزایش داده تا شانس به کار رفتن در فرآیند چابک را بدست 

 8يفاز، انتخاب شده يها تیفعالو کنترل سازگاري  يساز رچهکپای .دنآور

نـد  یفرآ يهـا  تیبا فعال یتیامن يها تیفعال يریپذ ترکیبپارامتر کردن 
نـان از  یاطمهـاي امنیتـی و    تعریف وابستگی بین فعالیتنهایتاً و  چابک

، در فرآیند چابک نهایی مرتبط به هم یتیامن يها تیانتخاب شدن فعال
هـاي   یابی به فرآیندي با قابلیـت  براي دستهایی است که  وداز دیگر بهب

 .استاعمال قابل در این روش امنیتی بیشتر، 

  جهینت -6
هاي چابکی کـه در   با استفاده از روش ارائه شده در این مقاله، متدلوژي

گیرنـد، از   افزاري مورد اسـتفاده قـرار مـی    تولید و توسعه محصوالت نرم
. شـوند  هاي امنیتی به آن افزوده می فعالیتجهت امنیتی بهبود یافته و 

هـاي امنیتـی پـروژه و     حسـب نیازمنـدي   تواند بـر  مهندس متدلوژي می
بــا منفعــت کــاهش چــابکی و افــزایش ســطح امنیــت، /تحلیــل هزینــه

چابکی فرآیند حاصل  درجه، پذیري دهی صحیح به پارامتر تحمل مقدار
  .را کنترل کند
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