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چكيده
، یکی از عوامل اساسی تهدید سازمانها بوده و میبایست برای تعیین راهبردهای کارآمد و پایدار، وقوع بحران و پیامدهای حاصل از آن،امروزه
 ابتدا الگویی بررای مردلسرازی، در این تحقیق با هدف بهبود قابلیت اطمینان. برنامه ریزی مناسب انجام شود،با توجه به شرایط دفاع و حمله
.نماید تعدادی حمالت مجازی ایجاد می، مهاجم برای فریب دادن مدافع،راهبردهای بهینه دفاع و حمله در حالت ایستا ارائه میشود که در آن
هرا در قدرت تشخیص مدافع در شناسایی حمالت مجازی و رویکرد نظریره برازی، با توجه به قابلیت اطمینان حمله ناموفق،در این مدل ایستا
 پیشرنهاد شرده، یک مدل برنامهریزی غیر خطی برای تعیین میزان سرمایهگذاری دفاع و حمله تمامی زیرسرامانههرا،پیدا نمودن نقطه تعادل
 یرک روش جدیرد و پویرا، پویایی سامانه و مفاهیم نظریه تکاملی بازیهرا، سپس با توجه به نتایج بهدست آمده از مدل پیشنهادی ایستا.است
 درصد حمالت36  مدافع دو راهبرد دفاع بر مبنای واقعی بودن تمام و یا،برای تعیین راهبردهای پایدار دفاع و حمله معرفی میشود که در آن
، مدل ارائه شده تحقیق بررای یرک مثرال عرددی، درنهایت.و مهاجم نیز دو راهبرد استفاده و یا عدم استفاده از حمالت مجازی را برگزیدهاند
.استفاده شده و نتایج آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
 نظریه تکاملی بازیها، راهبرد پایدار، سرمایهگذاری دفاع، قابلیت اطمینان، حمله مجازی:کليد واژهها
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Abstract
Today, the crisis and its consequences, is one of the main threatening factors in organizations, and to determine
efficient and sustainable strategies, according to the terms of defense and attack, proper planning must be done. In
this study, with the aim of improving reliability, first, modeling the optimal strategies to defend and attack in the
stationary state is presented, provided that the attacker to deceive the defender will create a number of false
attacks. In the static model, considering the probability of a successful attack, defender capability in identifying
false attacks, reliability block diagram and game theory approach in finding the balance point, a nonlinear
programming model is proposed to determine the amount of investment defend and attack. Then, according to the
results of the static model, system dynamics and implications of evolutionary game theory, a new and dynamic
approach to determine sustainability strategies of defense and attack is presented, that defender use two strategies
based on actual or 90% of all adopted attacks and the attacker also use two strategies use or not to use false
attacks. Finally, presented model is illustrated for an applied case and final findings are analyzed.
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 .6مقدمه
راهبرردهرای

امروزه یکی از مهمترین اهداف سرازمان هرا ،تعیرین
مطلوب و پایدار برای دفاع از داراییهای حساس و حیاتی اسرت و
برای رسیدن به این هدف ،میبایست با توجه بره شررایط دفراع و
حمله ،راهبردهای کارآمد و استوار تعیین شروند .زیرسراختهرای
حساس و مهم هر کشور ،داراییهایی هستند که با توجه به نقر
حیاتی آنها در ثبات ،آرام و امنیت زندگی اجتماعی مردم ،نیاز
مبرم به حفظ و نگهداری دارنرد .بررای بیران نمونرههرایی از ایرن
زیرساختارها ،مریتروان مراکرز نظرامی ،جرادههرا ،منرابع انرر ی،
سررامانههررای مخررابراتی ،منررابع آب ری ،مراکررز تجرراری ،مرردارس و
بیمارستانها را عنوان نمود .مدافع ،میبایست در مقابرل حمرالت
احتمالی مهاجم به مناطق حساس ،اقدامات حفاظتی را بره عمرل
آورد و خسارت مورد انتظار زیرساختارها را تا حد امکران ،کمینره
نمایند .به عبارتی دیگر ،مدافع میبایست قابلیت اطمینان عملکرد
زیرساختارها را که اجرای اهداف به صورت پایدار هست ،افرزای
دهد .در مقابل ،هدف مهاجم بیشینه نمودن خسارت مورد انتظرار
به سامانه است.
یکی از ابزارهای مهم برای تعیین راهبردهرای بهینره دفراع و
حمله ،استفاده از مبانی و مفاهیم نظریه تکاملی بازیها است .این
روش ،رویکردی متفاوت برای تحلیل بازیهاست که در هر مرحله
آن ،به طور تصادفی تعدادی بازیکن با هم برازی مریکننرد و در
پایان هر دوره ،گروههایی که نتایج بهتری کسرب کررده باشرند،
رشد کرده و دیگران کوچک خواهند شرد .برا تکررار کرافی ایرن
فرآیند ،به طور ایدهآل ،جمعیت به وضعیتی پایدار همگرا خواهد
شد که احتماالً بهترین پاسخ را برای هر بازیکن مشخص میکند.
تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه تعیین راهبرردهرای بهینره
دفاع و حمله انجام شده است .بیرر و همکراران [ ،]6مردلی بررای
حفاظت از سامانه های سری و موازی با اجزای غیر یکسران ارائره
نمودند که در آن هدف مهاجم حداکثر نمرودن احتمرال تخریرب
اهداف ،و هدف مدافع حداقل نمودن احتمال تخریب اهداف است.
در تحقیق میلر [ ،]2شرایط راهبردهرای بازدارنرده برا کمتررین و
بیشترین تأثیرات ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اسرت .آرس و
همکاران [ ،]9مدلی برای تعیین نقطره تعرادل مسرللهای را ارائره
نمودند که در آن مهاجم میتواند در مقابل سرمایهگذاری مردافع
برای دفاع ،حمله معمولی و یا انتحاری را انتخاب نماید .رنجبرر و
پیرای [ ،]4پس از بررسی مدل احتمرالی حملره موفقیرتآمیرز
مهاجم به اجزای سامانه و ترکیب آن با خسارات وارده به مردافع،
ریسک سامانه را ارزیابی نمودند .سرپس برا قرینره سرازی مسرلله
بهینهسازی کولهپشتی ،مردلی بررای کراه ریسرک سرامانه برر
مبنای اختصاص بودجه پدافندی ارائه نمودند .وو و همکاران [،]9
به تجزیه و تحلیل میزان تخریب یک شبکه ،با توجه بره حمرالت

مهاجم پرداختند .لی و همکاران [ ،]1چگونگی تأثیر آسیبپذیری
از حمالت مهاجم ،در صورت دستهبندی نمودن حمله به شبکهها
را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
در مدل مورد تحقیق هاسکن [ ،]2دو سامانه سری -موازی و
موازی -سری (از منظر قابلیت اطمینان) در نظر گرفته شده است
و راهبردهای بهینه دفاع و حملره ،برا توجره بره رویکررد قابلیرت
اطمینان ،کاربردهای نظریه بازیها ،احتمال حمله موفقیرتآمیرز،
یشود .این محقق،
ارزش زیرسامانهها و محدودیت بودجه تعیین م 
برای بهبود مدل ارائه شده خود ،با توجه به نقاط هدف سامانههرا
که دارای ساختارهایی مانند سری ،موازی و پیچیده هستند یرک
مدل بر اساس نظریه بازیها ارائه نموده است که در آن مدافع در
پی حداقل نمودن خسارت وارده و مهاجم در پی حداکثر نمرودن
آن است .برای این کار یک تابع خسارت که برابر با احتمال حمله
موفق روی اهداف است ،تعریف مریشرود کره وابسرته بره میرزان
سرمایهگذاری دفاع و حمله و همچنین وابسته به مشخصه دیگری
که شدت اهمیت آن اهداف هستند ،است .در ایرن مردل ،میرزان
سرمایهگذاری بهینه دفاع و حمله ،با توجه به آگاهی کامل مهاجم
از اهداف مدافع ،تعیین میشود [ .]8در تحقیق دیگری از هاسکن
و لوتین [ ،]3با در نظر گرفتن یک سامانه سری که در آن ،مدافع،
اهداف مجازی تولید میکند و مهاجم قادر به تشخیص غیر واقعی
بودن آن ها نیست ،تعداد بهینه اهداف مجازی با توجره بره هردف
کاه احتمال حمله موفقیتآمیز ،تعیین میشود.
در سررالهررای اخیررر ،بسرریاری از محققررین ،از مفرراهیم و
کاربردهای نظریه تکاملی بازیها برای مدلسازی تحقیقات خرود
استفاده نموده اند .ویبول [ ،]66پس از ارائه مفاهیم بنیادی نظریه
تکاملی بازیها ،مزایا و کاربردهای ایرن رویکررد را در مقایسره برا
نواقص رویکرد سنتی و ایستای نظریه بازیها ،بیان نمروده اسرت.
استفاده از مفاهیم گراف تکاملی به عنوان رویکردی برای تحقیرق
در زمینه تأثیر ساختار جامعره در مردلسرازی نظریره تکراملی و
پویای بازیها مورد توجه بسیاری از محققرین بروده اسرت [ 66و
.]62
هلمن و استادیگ [ ،]69سیر تکاملی شبکههرای اجتمراعی و
اقتصادی را با استناد به مفاهیم نظریه تکاملی بازیها مورد تجزیه
و تحلیل قرار دادند .یو و همکاران [ ]64با توجه به تراکن هرای
پی درپی و متعدد در مسائل زنجیره دو سطحی زنجیره تأمین ،برا
استناد به رویکرد تکاملی نظریه بازیها ،یک مدل تصرمیمگیرری
پویا برای ارزیابی رفتار مسلله مورد نظر در دورههای زمانی آینده
ارائه نمودند .گیلبرتو و همکاران [ ،]69با استناد به مفاهیم نظریه
تکاملی بازیها ،دو مسرلله هرمزمران و تلفیقری بیشرینهسرازی و
کمینهسازی را با توجره بره محردودیتهرای موجرود در مسرلله،
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بهینهسازی نمودند .وانرگ وی و همکراران [ ،]61برا اسرتفاده از
رویکرد تکاملی بازی ها ،مدلهایی برای ارزیابی امنیت سامانههای
اطالعاتی شبکه و عملکرد پدافند دفاعی ،ارائه نمودند.
این پژوه  ،به استناد تحقیقات انجام شده گذشته در زمینه
موضوع تحقیق و با توجه به نواقص و کمبودهای موجود در آنها،
یک مدل جدید و پویا برای تعیین راهبردهای بهینه دفاع و حمله
مبتنی بر نظریه تکاملی بازیها ،ارائه مینماید .یکی از جنبههرای
نوآوری در مدل پیشنهادی و پویای این تحقیق ،در نظرر گررفتن
وجود حمالت مجازی از طرف مهاجم است کره در آن ،نسربتی از
کل حمالت مهاجم ،مجازی (مصرنوعی) اسرت .لریکن ،مردافع در
تشررخیص صررحیح حمررالت مجررازی برره صررورت احتمررالی اقرردام
مینماید .همچنین در تحقیقات گذشته ،راهبردهای بهینه دفاع و
حمله با استفاده از قوانین نظریه بازیها در محریط ایسرتا تعیرین
شده است ،لیکن در این تحقیرق ،برا توجره بره مزایرای مختلرف
استفاده از نظریه تکاملی و پویای بازیها ،از مفاهیم ایرن فرن ،در
تعیین راهبردهای پایدار دفاع و حمله ،استفاده شده است .به طور
کلی در مدل پیشنهادی این تحقیق ،ابتدا ،پارامترهای مربوط بره
مطلوبیتهای مدافع و مهاجم که شامل احتماالت حملره موفرق،
ارزش سامانه و زیرسامانههرا ،سراختار قابلیرت اطمینران سرامانه،
احتمررال تشررخیص صررحیح مرردافع از مجررازی بررودن حمررالت و
محدودیتهای هزینه تجهیزات دفاع و حمله بوده و از حرل مردل
ایستای مربوطه ،به دسرت آمرده انرد ،دریافرت مریشروند .سرپس
راهبردهای مختلف مدافع و مهاجم و مطلوبیرتهرای مربروط بره
آنها ،ارزیابی میشروند .درنهایرت برا اسرتفاده از مفراهیم نظریره
تکاملی بازیها و مدلسازی مربوطه ،راهبرد بهینه و پایدار ،تعیین
شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
در بخ دوم این مقاله ،پس از معرفی مسلله مورد تحقیق و
مفروضات آن ،چگونگی مدلسازی راهبردهای بهینه دفاع و حمله
در شرایط ایستا ،بیان شده است .در بخ سوم ،روش پیشنهادی
این تحقیق برای تعیین راهبرد پایردار دفراع و حملره برا رویکررد
نظریه تکاملی بازیها ،ارائه شده است .در بخ چهارم ،یک مثال
عررددی برررای تبیررین چگررونگی محاسرربات و پیررادهسررازی مرردل
پیشنهادی نشان داده شده است .در بخ پنجم ،حساسیت نتایج
مدل پیشنهادی با توجره بره تغییررات پارامترهرای اصرلی ،مرورد
تجزیه و تحلیل قررار گرفتره اسرت و درنهایرت در بخر ششرم،
نتیجهگیری و پیشنهادها برای مطالعات آتی مطرح میشود.

 .2روش تحقیق
مسلله مورد نظر این تحقیق ،تعیین راهبررد هرای پایردار دفراع و
حمله یک زیرساخت حساس است که شامل  sسامانه برا سراختار

عملکردی سری بوده و هر سامانه شامل  niزیرمجموعه با ساختار
عملکررردی مرروازی اسررت .بنررابراین برررای عملکرررد سررامانه iام،
می بایست حداقل یک زیرسامانه به طور مطلروب فعالیرت نمایرد.
فهرست وا هها و اصطالحات مرورد اسرتفاده در روش پیشرنهادی
این تحقیق ،در جدول ( )6به اختصار توضیح داده شده است.
جدول  .6فهرست وا هها و اصطالحات

عنوان
تعداد سامانهها
تعداد زیرسامانههای سامانه iام
زیرسامانه jام از سامانه iام
سرمایهگذاری واحد مدافع برای دفاع از ij
سرمایهگذاری واحد مهاجم برای حمله به ij
هزینه واحد تجهیزات دفاع برای هدف ij
هزینه واحد تجهیزات حمله به هدف ij
هزینه واحد حمله مجازی به هدف ij
ارزش مدافع برای هر هدف ij
ارزش مهاجم برای هر هدف ij
میزان شدت رقابت هدف ij
ارزش مدافع برای کل سامانه
ارزش مهاجم برای کل سامانه
بیشینه هزینه مورد نظر مدافع
بیشینه هزینه مورد نظر مهاجم
نسبت واقعی بودن حمالت به هدف  ijاز منظر مدافع
نسبت حمالت واقعی به هدف ij
احتمال عدم حمله موفق به هدف ij
مطلوبیت مدافع
مطلوبیت مهاجم

وا ه
s
ni
ij
fij
Fij
cij
Cij
̅ ij
vij
Vij
mij
v
V
cmax
Cmax
αij
βmax
qij
u
U

مهاجم برای فریب دادن مدافع ،تعدادی حمله مجرازی (غیرر
واقعی) انجرام مریدهرد ترا برا ایرن کرار بتوانرد ،احتمرال حملره
موفقیتآمیز به اهداف را افزای دهد .همچنین مردافع بره علرت
عدم آگاهی ،واقعی بودن این حمالت را با احتمرال  αijتشرخیص
میدهد که  ،ijنشان دهنده هدف jام از زیرسامانه iام است .مدافع
برای حفاظت از زیرسامانه ها ،سرمایه گذاریهای متفراوت  fijرا برا
هزینه واحد  cijانجام میدهد .لیکن ،مهاجم برای حمله به هر یک
از زیرسامانهها ،سرمایه گذاریهای واقعی  Fijکه درصد تعداد آنها
نسبت به تعداد کل حمالت ،برابر با  βijاست را با هزینه واحد Cij
انجام میدهد و برای حمرالت مجرازی (کره درصرد تعرداد آنهرا
نسبت به تعداد کل حمالت ،برابر با ( )6- βijاست) هزینره واحرد
 ̅ ijرا سرمایهگذاری میکند .همچنرین از نظرر مردافع ،ارزش هرر
هدف  ijبرابر با  vijو ارزش کل سامانه برابر با  vاسرت و بره طرور
مشابه برای مهاجم ،هر هدف  ،ijارزشی برابر با  Vijو کل سامانه،
ارزشی برابر با  Vدارد.
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قابلیت اطمینان هر هدف بستگی بره میرزان سررمایهگرذاری
برای محافظت از اهداف از طرف مدافع و میرزان سررمایهگرذاری
برای حمله نمودن از طرف مهاجم دارد و در نتیجه ،تعیین کننده
موفقیت حمله و دفاع است .یک روش ساده برای تعریف احتمرال
حمله موفق روی هدف  ،ijاستفاده از نسربت ارائره شرده توسرط
آقای تالوک [ ]62است که به صورت رابطه ( )6بیان میشود.

 .6-2راهبردهای بهینه دفاع و حمله در شرایط ایستا
برای ارزیابی نقطه تعادل و راهبرد بهینه دفاع و حملره ،ابتردا
میبایست مطلوبیت مدافع و مهاجم تعیین شود .با در نظر گرفتن
تابع احتمال حمله نراموفق ( ،)6-qijمردافع در پری افرزای ایرن
احتمال برای کل سامانه و هر کدام از زیرمجموعههرای آن اسرت.
همچنین در صورت وجود محردودیت بودجره ،مطلوبیرت مردافع،
کمینه نمودن هدف دیگر یعنی هزینه مورد نیراز تجهیرزات دفراع
نیز است .بنابراین میتوان مطلوبیت مورد نظر مدافع را به صورت
رابطه ( )2در نظر گرفت .در ایرن رابطره ،میرزان سررمایهگرذاری
واقعی مدافع برای دفاع برابر با  αijfijاسرت .زیررا مردافع ،احتمرال
تعداد حمالت واقعی را برابر با  αijتشخیص میدهد .همچنرین برا
توجه به نسبت حمالت موفق ( )βijمیزان سررمایه گرذاری واقعری
مهاجم برای حمله ،برابر برا  βijFijاسرت .از سروی دیگرر ،مهراجم
متمایل به افزای احتمال حمله موفق و خرابی کل سامانه و هرر
کدام از زیرمجموعه هرای آن اسرت .همچنرین در صرورت وجرود
محدودیت هزینه ،مطلوبیت مهراجم ،کمینره نمرودن هزینره کرل
تجهیزات نیز هست .بنابراین میتوان مطلوبیت مورد نظر مهراجم
را به صورت رابطه ( )9در نظر گرفت.

()6
در رابطه ( mij ،)6میزان شدت رقابت بر سرر هردف  ijو یرک
مشخصه رقابت با توجه به نوع هدف  ijاست .با توجه بره رویکررد
نظریه بازیها ،مدافع و مهاجم در یک لحظه ،راهبردهای خرود را
تعیین می کنند و بنابراین هنگام تصمیم گیری ،هیچ اطالعی راجع
به انتخاب و تصمیم رقیب خود ندارند .شکل ( )6ساختار قابلیرت
اطمینان مسلله مورد نظر را نشان میدهد.

برای به دست آوردن راهحل از مفاهیم بنیرادی نقطره تعرادل
ن [ ]68در نظریه بازیها استفاده میشود که در آن هریچ یرک
از طرفین بازی به صورت یک طرفه عمل نمیکند بلکه برا توجره
به منطقی بودن بازیکنان ،مناسبتررین پاسرخ تعیرین مریشرود.
بنابراین برای تعیین نقطه تعادل هرر هردف ،مریبایسرت مسرلله
برنامهریزی غیر خطی برا روابرط ( )4-8حرل شرود کره در آن ،از
تعمیم شرایط کوهن -تراکر اسرتفاده شرده اسرت [ .]63بهتررین
حالت تابع هدف ،صفر بودن آن است زیرا ایرن ترابع بره ازای هرر
راهحل عملی ،غیر منفی میشود.

شکل  .6ساختار قابلیت اطمینان سری – موازی

() 2

∏

∑∑

∏

∑∑

∏

∑∑

∏

() 9
̅ )

()4

)

̅ )

(

∑∑

(

(

∑∑

)

∑∑

(
s.t. :
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()9
()1

)
̅

)

(
(

∑∑

()2
̅ )

()8
∏

در روابط مذکور cmax ،و  Cmaxبه ترتیب ،بیشینه هزینه مورد
نظر مدافع و مهاجم است .نتیجه نهایی برنامرهریرزی غیرر خطری
مذکور ،نقطه تعادل در حالت ایسرتا را نشران مریدهرد و تعیرین
کننده میزان سرمایهگذاری بهینه دفاع و حمله برای هرر کردام از
زیرمجموعهها است .برای حل مدل برنامهریزی غیر خطی مذکور،
در ابعاد کوچک مسلله ،میتوان از نرمافزارهای کراربردی در ایرن
زمینه مانند  Lingoو  GAMSاستفاده نمود .ولی در صورت بزرگ
شدن ابعاد مسلله ،میبایست با استفاده از روشهای فرا ابتکراری،
الگوریتم بهینهیابی مسلله را طراحی و اجرا نمود [ 26و .]26
 .2-2تعیین راهبرد پایدار دفاع و حمله با رویکـرد نظریـه
تکاملی بازیها
نتایج نهایی به دست آمده از بخ قبل ،میزان سرمایه گذاری های
بهینه دفاع و حمله در شرایط ایستا و لحظه تصمیمگیری در مبدأ
زمان است .لیکن با گذر زمان و در نظر گرفتن پویرایی و شررایط
حاکم بر مدل ،تصمیمگیری بازیکنران (مردافع و مهراجم) ،تغییرر
میکند .در چنین شرایطی میبایسرت تعیرین راهبررد برترر را برا
توجه به معیار پایداری زمانی ،مدلسازی نمرود .در مسرلله مرورد
نظر این تحقیق ،دو راهبرد انتخابی برای مردافع و مهراجم وجرود
دارد .اولین راهبرد مورد نظر مدافع« ،دفاع بر مبنای واقعی برودن
تمامی حمالت» است که در این حالت ،در رابطه ( αij )2برابرر برا
یک در نظر گرفته میشود .دومین راهبرد مدافع« ،دفاع برمبنرای
واقعی بودن  36درصد تمامی حمالت» است که در این حالتαij ،
برابر با  6/3است .همچنین ،اولرین راهبررد مهراجم« ،اسرتفاده از
حمالت مجازی» بوده و دومین راهبرد مربوطه« ،عدم اسرتفاده از
حمالت مجازی» است که در این حالت  βijبرابر برا یرک در نظرر
گرفته میشود .با توجره بره مطلوبیرت هرای مرورد نظرر مردافع و
مهاجم ،ماتریس بهرهوری دفاع-حمله به صورت جدول ( )2تعیین
میشود.

(

∏

∑∑
∏

جدول .2ماتریس دفاع -حمله
مهاجم
مدافع

استفاده از
حمالت مجازی

عدم استفاده از
حمالت مجازی

)(A

)(NA

دفاع بر مبنای واقعی بودن
تمامی حمالت )(F

:
αij=1

̅
:
αij= βij=1

دفاع بر مبنای واقعی بودن
 36درصد حمالت )(NF

̅ :
αij=0.9

̅ ̅ :
αij=0.9 , βij =1

با توجه به مفاهیم نظریه تکاملی بازی ها ،بهبود مداوم تردابیر
گذشته بازیکنان ،منجر به شکل گیری «راهبررد پایردار تکراملی»
میشود .در مسلله مورد نظر این تحقیق ،اگر ) x(0 ≤ x ≤1نشران
دهنده نسبتی از تعداد مدافعهرایی باشرد کره راهبررد «دفراع برر
مبنای واقعی بودن تمامی حمالت» را انتخاب نمودهاند ،بنرابراین،
نسبت مدافعهایی که راهبررد «دفراع برمبنرای واقعری برودن 36
درصد حمالت» را برگزیدهاند ) (1-xاست .همچنین اگر ≤ y(0 ≤ y
) 1نشان دهنده نسبتی از تعداد مهراجمهرایی باشرد کره راهبررد
«استفاده از حمالت مجازی» را انتخاب نمودهاند ،بنابراین نسربت
مهاجمهایی کره راهبررد «عردم اسرتفاده از حمرالت مجرازی» را
برگزیدهاند ) (1-yاست .با این مفروضات ،میتروان راهبررد پایردار
تکاملی را برای مدافع ،مهاجم و سامانه تعیین نمود.
برای تعیین راهبرد پایدار تکراملی مردافع ،ابتردا ارزش مرورد
انتظار مدافع از انتخاب هر کدام از راهبرردهرای موجرود ،مطرابق
روابط ( 3و  )66محاسبه میشود.
̅

()3
()66

̅

بنابراین ،متوسط بهره وری مورد انتظار مدافع ،برا اسرتفاده از
رابطه ( )66ارزیابی میشود.
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()66

جدول  .4تجزیه و تحلیل پایداری نقاط تعادل سامانه

معادله پویای مدافع در واحرد زمرانی ،بررای ارزیرابی راهبررد
پایدار تکاملی ،با توجه به رابطه ( )62تعیین میشود [.]22
]

()62
̅

̅

̅

به طور مشابه ،معادله پویای مهراجم در واحرد زمرانی ،بررای
ارزیابی راهبرد پایدار تکراملی ،برا توجره بره رابطره ( )69تعیرین
میشود.
]

()69
̅

̅

̅

̅

برای ارزیابی راهبرد پایدار تکاملی کل سرامانه ،برا توجره بره
معادالت پویای زمانی مدافع و مهراجم ،ابتردا مراتریس اکروبین،
مطابق رابطه ( )64تعیین میشود.
()64

ناپایدار

+

+

پایدار

-

+

نقطه عطف

+

-

نقطه عطف

-

-

 .9نتایج و بحث

[

]

)trace(J

ماهیت نقطه تعادل

[

̅

عالمت

عالمت
)det(J

فرض کنید هدف مسلله مورد نظر ،تعیین راهبرد پایردار تکراملی
دفاع و حمله برای زیرساختی متشکل از سه سامانه تأمین کننرده
آب ،برق و گاز یک منطقه است که بره ترتیرب ،شرامل  2 ،9و 2
زیرسامانه موازی هستند .شکل ( )2ساختار قابلیت اطمینان ایرن
مثال کاربردی را نشان میدهد.

[

با توجه به شرط الزم و کاف برای راهبرد پایدار تکاملی ،مبنی
بر اینکه می بایست در ماتریس اکوبین ،دترمینران ( ،)detمثبرت
بوده ولی مجموع عناصر قطر اصلی ماتریس ( ،)traceمنفی باشرد،
تجزیه و تحلیل پایداری نقاط تعادل سامانه انجام مریشرود [.]29
جدول ( ،)9دترمینان و مجموع درایههرا و جردول ( )4تجزیره و
تحلیل پایداری برای تمامی نقاط تعادل سامانه را نشان میدهد.
بنررابراین ،پررس از محاسرربه ضرررایب معررادالت مربرروط برره
راهبردهای پایدار تکاملی ( )AX , BX , AY , BYکه از نتایج نهرایی
راهبردهای دفاع و حملره در حالرت ایسرتا ،برهدسرت مریآینرد،
میتوان راهبرد پایدار سامانه را ارزیابی و تحلیل نمود.
جدول .9دترمینان و مجموع درایههای ماتریس اکوبین
نقطه تعادل
)trace(J

)det (J

()X,Y
()6،6
()6،6
()6،6
()6،6

شکل  .2ساختار قابلیت اطمینان مثال کاربردی

سایر اطالعات مورد نیاز برای مدلسازی این مسلله در جدول
( )9نشان داده شده است.
جدول  .5اطالعات اولیه مثال کاربردی
ij
26
69
62
66

22

96

92

cij

6/2

6/3

6/1

6/3

6/2

6

6/2

Cij
̅ ij

6/8

6/8

6/8

6

6

6/9

6/9

6/99

6/99

6/99

6/2

6/2

6/3

6/3

vij

66

8

66

62

62

66

62

Vij

66

2

66

62

62

66

62

mij

6/9

2

6/9

2

6/9

2

6/9

αij

6/3

6/8

6/8

6

6/2

6/8

6/8

βij

6/2

6/2

6/8

6/89

6/89

6/2

6/2

v=686 , V=666 , cmax=696 , Cmax=86

949

راهبردهای پایدار تکاملی دفاع .......؛ مهدی رحیمدل میبدی و همکاران

به استناد مدل برنامهریرزی غیرر خطری روش ،نقراط تعرادل
ایستای سرمایهگذاری دفاع و حمله برای هر کدام از زیرسامانههرا
به صورت جدول ( )1تعیین میشود.
جدول  .1مقادیر بهینه سرمایهگذاری دفاع و حمله مثال کاربردی
متغیرهای دفاع

متغیرهای حمله
4/122

F11

1/914

f11

4/286

F12

1/661

f12

4/914

F13

2/642

f13

9/36

F21

8/268

f21

9/268

F22

2/64

f22

2/829

F31

4/224

f31

9/862

F32

4/89

f32

بررا توجرره برره مرراتریس دفرراع -حملرره (مطررابق جرردول (،))2
مطلوبیتهای مدافع و مهاجم برا در نظرر گررفتن شررایط و حرل
مسائل برنامهریزی غیر خطی مربوطه ،عبارتند از:
̅ = 619/39
̅ = 2/488

= 616/11
=62/293

̅ = 699/68
̅ = 21/829

= 616/12
= 68/699

بنابراین ،ضرایب پارامترهای معادالت پویای زمانی ،به صورت
ذیل تعیین میشوند:
BX = -92/82

AX = 24/9

BY = 63/99

AY = -9/9

برای بررسی رفتارهای مختلف سامانه مورد نظر در رسیدن به
راهبردهای پایدار تکاملی ،با توجه به جدولهای ( 9و  ،)4میتوان
شرایط رسیدن به راهبردهای مختلرف را بره صرورت جردول ()2
نشان داد.
جدول  .7شرایط رسیدن به راهبردهای مختلف پایدار تکاملی
شرایط پایداری

نقطه تعادل ()X,Y
()6،6
()6،6
()6،6
()6،6

با توجه به تجزیه و تحلیل پایداری ،نقاط تعادل سامانه ()6،6
به عنوان راهبرد پایدار تکاملی سامانه ،تعیین میشود .بنابراین ،در
بلند مدت ،مدافع ،راهبرد «دفاع بر مبنرای واقعری برودن تمرامی
حمالت» را انتخاب مینماید ،لیکن ،راهبرد مهاجم در بلند مدت،
«عدم استفاده از حمالت مجازی» است .شکل ( )9روند دستیابی
به راهبرد پایدار تکاملی را نشان میدهد.

شکل  .9روند دستیابی به راهبرد پایدار تکاملی

ذکر این نکتره الزم اسرت کره در کوتراه مردت و برا تشرکیل
ماتریس بهره وری (مطابق جدول ( ))8و همچنین ،برا اسرتناد بره
اصول منطقی نقطه تعادل ن  ،نمیتوان نقطه تعادل قطعی را در
این حالت ،تعیین نمود.
جدول .8ماتریس دفاع -حمله مثال عددی
عدم استفاده از حمالت
مجازی )(NA

استفاده از حمالت
مجازی )(A

مهاجم
مدافع

دفاع بر مبنای واقعی
بودن تمامی
(*)616/12+ ، 68/699( )699/68 ، 21/829
حمالت )(F
دفاع بر مبنای واقعی
بودن  36درصد
()616/11 ، 62/293*( )619/39+ ، 2/488
حمالت )(NF

مدل پیشنهادی تحقیق را میتوان ،در دو حالت ایستا و پویا،
تجزیرره و تحلیررل نمررود .در حالررت ایسررتا ،یکرری از مهررمترررین
پارامترهای مورد نظر ،میرزان اخرتالف تشرخیص صرحیح مردافع
نسبت بره مجرازی برودن حمرالت مهراجم اسرت .بررای تحلیرل
حساسیت مدل پیشنهادی نسبت به تغییرات پارامتر مذکور ،با در
نظر گرفتن تشخیص کامالً صرحیح مردافع ( )α=βو حرل نمرودن
مدل برنامهریزی مربوطه ،مقادیر سرمایه گذاریهای دفاع و حمله،
تعیین شده و قابلیت اطمینان کل سامانه محاسبه میشرود .ذکرر
این نکته الزم است که این حالت ،مشابه مردل پیشرنهادی آقرای
هاسکن است [ .]8سپس با افزای تدریجی اختالف پارامترهرای
 αو ،βحل مدل برنامهریزی مربوطه و تعیین قابلیت اطمینان کرل
سامانه ،میتوان رفتار مدل پیشنهادی تحقیرق را مرورد تجزیره و
تحلیل قرار داد که این کار در شکل ( )4نشان داده شده است.
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شکل  .4روند تغییرات قابلیت اطمینان کل سامانه نسبت به افزای
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با توجه به نتایج موجرود در شرکل ( ،)4مریتروان رونرد کاهشری
قابلیت اطمینان کل سامانه نسبت به افزای اختالف پارامترهرای
 αو βرا مشاهده نمود .برای مردل پیشرنهادی تحقیرق در حالرت
پویا ،با توجه به اطالعات اولیه مثرال کراربردی و در نظرر گررفتن
روابط ( 62و  ،)61میتوان تغییرات راهبردهای مورد نظر مدافع و
مهاجم را در طول زمان ،تجزیه و تحلیل نمود .در این تحقیق ،بره
استناد معادالت دیفرانسیل مربوطه و استفاده از نرم افزار کاربردی
متلب ،آهنگ تغییرات راهبرد های مورد نظر مردافع و مهراجم در
طول زمان ،بررسی شده است .ذکر این نکته الزم است کره بررای
یکسان سازی مقادیر پارامترها ،تمامی کمیرت هرا در برازه []-6،6
استاندارد شده اند .با توجه به نتایج موجود در جردول ( ،)8نقطره
تعادل ( )6،6تنهرا در صرورتی راهبررد پایردار تکراملی اسرت کره
مطلوبیتهای مدافع و مهراجم از برهکرارگیری راهبرردهرای دوم،
بیشتر از بهکارگیری راهبرردهرای اول باشرد .بررای بررسری ایرن
موضوع ،در مثال کاربردی مورد نظر (با در نظر گرفتن ،) AX = -2
روند دستیابی به راهبرد پایدار تکاملی به صورت شکل ( )9است.

راهبرد ( )6،6زمانی پایدار میشود که ̅
و
باشد ،این موضوع ،با توجه بره
̅
همزمان ̅
شرایط موجود در مثال ،مطابق شکل ( )2است.
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همچنین ،نقطه تعادل ( )6،6تنها در صرورتی راهبررد پایردار
و هرمزمران
تکاملی است کره ̅
̅ باشد ،برای بررسی این موضوع ،اگر در مثال کاربردی مرورد
نظر AY =96 ،باشد ،روند دستیابی به راهبررد پایردار تکراملی بره
صورت شکل ( )8است.
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و هررمزمرران
همچنررین ،در صررورتی کرره ̅
̅
̅
باشد ،نقطه تعادل پایدار برای سامانه،
( )6،6است .برای بررسی این موضوع ،در مثال کاربردی مورد نظر
(با در نظر گرفتن  BX = 92و )AY =96روند دستیابی بره راهبررد
پایدار تکاملی به صورت شکل ( )1است.
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مدل پیشنهادی پویای تحقیرق را مریتروان برا تغییررات مقرادیر
پارامترهای اصلی آن ،مورد تجزیه و تحلیرل قررار داد .بره عنروان
مثال ،روند تغییرات راهبرد پایردار تکراملی ،نسربت بره تغییررات
ضریب هزینههای واحد حمله ( )Cijمطابق شکل ( )3است.
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شکل  .3تغییرات راهبردها نسبت به افزای

هزینههای حمله

شکل ( )3نشان می دهد که برا افرزای ضرریب هزینرههرای
حمله نسبت به یک مقدار مبنا ( ،)9/269راهبررد پایردار تکراملی
( )6،6بوده ،ولی با کاه هزینههای واحد حمله از مقردار مبنرا،
گرای پایدار سامانه ،استفاده از راهبرد ( )6،6میشرود .البتره برا
ضرایب هزینه حمله نزدیک به مقدار مبنرا ،ناپایرداری در راهبررد
مورد نظر سامانه مشاهده میشود.

 .4نتیجهگیری
تعیین راهبردهای استوار ،یکی از موضوعات اساسی دوام و بقرای
سازمان ها است .این تحقیق برا نگراه اطمینرانپرذیری و رویکررد
نظریرره بررازیهررا ،یررک الگرروی مفیررد و کرراربردی برررای تعیررین
راهبردهای پایدار دفاع و حمله ،با توجه به شرایط حاکم بر سامانه
مورد نظر ارائه نمود .در مسرلله پیشرنهادی ایرن تحقیرق ،وجرود
حمررالت مجررازی مهرراجم برررای فریررب دادن مرردافع و همچنرین
افزای خسارت وارده به سامانه ،در نظرر گرفتره شرد کره در آن،
مدافع علیرغم عدم شناسرایی قطعری ایرن حمرالت مجرازی ،در
تشخیص آن ها به صورت احتمالی عمل مرینمایرد .سرپس بررای
تعیین میزان سرمایهگذاریهای دفاع و حمله تمامی زیرسامانههرا
در مبدأ زمان ،با توجه به قابلیت اطمینان حملره نراموفق ،قردرت
تشخیص مدافع در شناسایی حمرالت مجرازی و رویکررد نظریره
بازیها در پیدا نمودن نقطه تعادل ،یک مردل برنامرهریرزی غیرر
خطی ،ارائه شد .سپس با استناد به نتایج بهدسرت آمرده از مردل
ایستا و مفاهیم نظریه تکاملی بازیها ،مدل پیشنهادی این تحقیق
برای تعیین راهبردهای پایدار تکراملی ،معرفری شرد کره در ایرن
روش ،با توجه به اهداف بلند مدت مدافع مبنی بر دو راهبرد دفاع
بر مبنای واقعی بودن تمام و یرا  36درصرد حمرالت و همچنرین
راهبردهای پایدار مهاجم ،شرامل دو راهبررد اسرتفاده و یرا عردم
استفاده از حمالت مجازی ،شرایط رسیدن به راهبردهای مختلف،
مورد تجزیه و تحلیرل قررار گرفرت .درنهایرت ،مردل ارائره شرده

تحقیق ،برای یک نمونه کراربردی ،مرورد اسرتفاده قررار گرفرت و
نتایج نهایی مربوط به آن ،مورد محاسبه و تجزیره و تحلیرل قررار
گرفت .تحلیل حساسیت مدل ارائه شده تحقیق در حالرت ایسرتا،
نشان دهنده این نتیجه منطقی بود که افزای تشرخیص صرحیح
مدافع نسبت بره حمرالت مجرازی ،ترأثیر مسرتقیمی در افرزای
قابلیت اطمینان کل سرامانه دارد .همچنرین ،تحلیرل حساسریت
مدل پیشنهادی تحقیق در حالت پویا ،نشاندهنده تأثیر تغییررات
مطلوبیتها و پارامترهای مدل پیشنهادی در تعیین راهبرردهرای
پایدار تکاملی بود و بنابراین تغییرات مقادیر آنها موجب تغییر در
راهبردهای پایدار شد .به منظور انجام مطالعات بیشرتر در زمینره
موضوع تحقیق ،میتوان به ارائه الگوریتمهای مفید و فرا ابتکراری
برای بهینهیابی نتایج مورد نظر در مسائل پیچیرده و برزرگ و در
نظر گرفتن برنامهریزی غیر خطی عدد صحیح ،پرداخت .همچنین
برای تحقیقات آتی ،ارائه مدلی برای تعیرین راهبررد هرای پایردار
دفاع و حمله برا وجرود همبسرتگی عملکرردی اهرداف ،پیشرنهاد
میشود.
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