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 فرصت در وضعيت بهترين) تأثير سطح باالترين بر تمركز با P-Iماتريس در تأثير و احتمال تركيب نمايش حل، راه يك1)
 و زمان بر كمتأثير متوسط، وقوع احتمال داراي ريسكي هرگاه مثال عنوان به .است ( تهديدها در وضعيت بدترين و ها

 زياد تأثير واقع در  گيرد؛ مي جاي " زياد تأثير/ متوسط احتمال" ناحيه در  ،P-I ماتريس در باشد هزينه بر زياد تأثير
 با برخورد نحوة ترين متداول و ترين ساده ، روش اين . است كرده غلبه زمان به مربوط كم تأثير بر هزينه به مربوط
 .باشند مؤثر خود جاي در است ممكن كه است تر اهميت كم اطالعات رفتن بين از آن ضعف نقطه و هاست ريسك

 روش اين حاصل .است ( غيره و كيفيت هزينه، زمان،) هدفها تعداد برابر متعدد ارزيابي هاي ماتريس از استفاده دوم راه2)
 .زاست مشكل و پيچيده ها آن در ها ريسك تكرار و ها ماتريس تعدد دليل به

 اهداف روي بر تأثير تعداد به ريسك هر ولي .شود مي استفاده ماتريس يك از باالست، روش دو تركيب كه سوم روش در3)
 يك با را ماتريس در ريسك حضور بار هر توان مي سردرگمي، از جلوگيري براي .شود مي تكرار ماتريس در مختلف،
 بر تأثير نمايش براي C يا و زمان بر تأثير براي  Tانديس از استفاده ، مثال عنوان به) كرد مشخص (انديس) شاخص
 تواند مي ولي كند مي حفظ را ها ريسك به مربوط اطالعات همه اگرچه روش اين . شود مشخص نيز تأثير نوع تا (هزينه

 .گردد ماتريس شدن پيچيده به منجر ها، ريسك تعداد بودن زياد صورت در
 احتمال با ريسكي مورد در مثال عنوان به . باشد خود متوسط محل در ريسك گرفتن قرار تواند مي ديگر روش كي4)

 مي جاي متوسط تأثير/ متوسط احتمال محل در ريسك ،( هزينه بر زياد تأثير و زمان بر كم تأثير) تأثير دو و متوسط
 معتبر نيز آمده دست به جدول و شود مي ضروري اطالعات رفتن دست از باعث ولي است ساده چه اگر روش اين .گيرد

 .بود نخواهد مفيد و
  بعدي سه ماتريس از توان مي مثال عنوان به . باشد بعدي چند P-I ماتريس يك كارگيري به تواند مي ديگر گزينة5)

  نظري صورت به روش اين اگرچه . كرد استفاده هزينه روي تأثير و زمان روي تأثير وقوع، احتمال نمايش براي (مكعب)
  .است مشكل آن درك و خواندن حتي عالوه به و بوده بعد سه به محدود عمل در ولي است، صحيح


