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Abstract 

 During the lifecycle of any software system, several situations faced and none 

of them defined at the designing time. Security system must be adaptive for that 

reason and many others. That means there is a need to be able to place on the 

software the adaptation to the environment and to the demands.  

 Network Security Model is the Adaptive Security, which is necessary to 

moving parts on the network, to accommodate the emergency of multiple 

parameters, and increasingly advanced threats targeting enterprises. 

 This thesis demonstrated two frameworks (Architectural approach for self-

managing security service and Contexts sensitive Adaptive Authentication) for the 

adaptive security and compare them to recognize the advantages and drawbacks for 

each of them. The aim of this thesis is to propose a hybrid framework for new 

adaptive security method that contains the advantages of the two models 



(Architectural approach for self-managing security service and Contexts sensitive) 

and avoids their drawbacks. 

 We compare the three adaptive security frameworks (Architectural approach 

for self-managing security service, Contexts sensitive and the proposed approach 

which is named as Hybrid approach) to check the performance. It has been found 

that the proposed hybrid framework is executed very fast due to its execution of the 

adaptive security approach in a simple way and in a short time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إطار عمل لنظام االمنية المعدلة ذاتيا

:إعداد  

 أحمد عالء حسين الحمامي 

 إشراف:

 أكرم عثمان  د.

 الملخص

ي منها خالل وقت أد من الحاالت التي لم يتم تحديد نظام برمجي، يواجه العدي أليخالل دورة الحياة 

جة ذاتيا. يعني أن يكون النظام بحا ن يكون النظام االمني معدالا أأخرى، يجب  وألسبابالتصميم. لهذا السبب 

 المتطلبات التي تبدأ في وضعها على البرمجيات.و  ،البيئة معالقدرة على التكيف  ن تكون لديهألى إ

 ،الحالة االضطرارية للعوامل المتعددة حتواءالنموذج أمنية الشبكات الضرورية  لة ذاتيا هياالمنية المعد  

 على الشركات المستهدفة. تتطور التهديداة ونقل االجزاء على الشبكة، وزياد

منية التي تدار ذاتيا و"حساسية لى خدمة األإأسلوب معماري طاري عمل هما: "إتعرض هذه الرسالة س

لكل منهما. يقترح الهدف الرئيسي لهذه  والمساوئ المعدلة ذاتيا ومقارنتهما لتمييز الفوائد  لألمنيةالسياقات" 

التي تم تكوينها من خالل استنباط واحتواء الفوائد لكال ، طريقة االمنية المعدلة ذاتياالى عمل  إطارالرسالة 

 المقارنين وتتجنب مساوئهما. ن. النموذجيامساوئهماطاري العمل المذكورين وتجنب 

 



تدار  المعدلة ذاتيا )االسلوب المعماري لخدمة االمنية التي لألمنيةعندما نقارن كفاءة أداء اطر العمل الثالث 

العمل الهجيني قد تم تنفيذه بصورة سريعة  إطارن أوجدنا  ،ذاتيا، والسياق الحساس واالسلوب الهجيني المقترح(

 سلوب االمنية المعدلة ذاتيا وفي وقت قصير.بسبب تنفيذه بسهولة أل ،جداا 
  



 


