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چکیده
افزایش اعتماد به فناوری اطالعات و ارتباطات ،تعریف امنیت و ماهیت جنگ را
به طرز چشمگیری تغییر داده است .بسیاری از زیرساختهای مهم مانند بانکها،
فرودگاهها ،سیستمهای اطالعاتی ،مراکز تحقیقاتی ،نیروگاهها ،بیمارستانها ،مراکز
مخابراتی ،خطوط انتقال نفت و غیره بهطور بالقوه در برابر حمالت سایبری آسیب
پذیر هستند .نظریه بازی مجموعهای غنی از ابزارهای ریاضی را برای مدلسازی و
تحلیل تعامالت استراتژیک بین مهاجمان و مدافعان در فضای جنگ سایبری
فراهم کرده است که میتوان از آن به عنوان یک مبنای تئوریکی پایهای و دقیق
در امر تصمیمگیری در شرایط پیچیده جنگی برای انتخاب راهبرد بهینه استفاده
کرد .در این مقاله مسئله چالش برانگیز تخصیص بهینه منابع با اطالعات نادقیق
در جنگ سایبری با روش نظریه بازی به صورت یک مدل برنامهریزی صحیح-
آمیخته درجه دو غیرقطعی فرمولبندی شده و با دو معیار محدودیت درجه باور و
ارزش در معرض ریسک شرطی بررسی میگردد.
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Optimal resource allocation in cyber warfare with a
game theory approach in uncertain environment
Afrashteh E.1, Zare Chavoshi A.2

ABSTRACT
Increasing confidence in information and communication technology
has dramatically changed the definition of security and the nature of
war. Many important infrastructures, such as banks, airports,
information systems, research centers, power plants, hospitals,
telecommunication centers, oil pipelines, etc., are potentially
vulnerable to cyberattacks. Game theory has provided a rich set of
mathematical tools for modeling and analyzing strategic interactions
between attackers and defenders in cyber warfare, which can be used
as a fundamental and accurate theoretical basis for deciding in the
most challenging war situations to select the optimal strategy. In this
paper, the challenging propblem of optimal resource allocation in
cyber warfare with uncertain information in cyber warfare is
formulated by game theory as a uncertain mixed-integer quadratic
programming model and it is investigated with limited belief degree
and conditional value at risk criterions.
KEYWORDS: Game Theory, Cyber Attack, Cyber Defense, Uncertain
Programing
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 -1مقدمه
فناوری اطالعاات و ارتباطاات فرمانادهان نظاامی را قاادر سااخته در زماان
مناسب از اطالعات صحیح برخوردار باشند و تغییرات بسیاری در ماهیات جناگ
به وجود آورده است .فضای مجازی به فضای جنگ جدیدی تبدیل شده است که
در آن سالح ها عبارتند از مهندسی اجتماعی ،ویروسهای به روز شده ،اسبهای
تروجان ،کرمهاا ،حملاه مناع سارویس 1و تهدیادات ماداوم پیشارفته [.]2[، ]1
حمالت سایبری ممکن است مستقیماً به یاک اثار کشانده منجار نشاوند ،بلکاه
میتوانند باعث سوءاستفاده ،نقص عملکرد یا از بین رفاتن تجهیازات شاوند [،]3
[ . ]2
در فضای سایبر ،سالحها بر مبنای نقاط ضعف سیستم دفاعی هاد طراحای
می شوند .هرگونه ضعف در رویههای امنیتی سیستم هاا ،طارح هاا ،کنتارلهاای
داخلی یا سیستمهای اجرایی میتواند توسط یک منبع تهدید مورد سوء اساتفاده
قرار گیرد [ .]5ماهیت پویای آسیبپذیریها حاکی از آن است که آنهاا باه مارور
زمان در حال تغییر هستند .تشخیص آسیب پذیریها توسط مدافع باعث بایاثار
شدن سالح مهاجم و تقویت سیستم دفاعی در برابر حمالت مهاجم میشود.
بسیاری از محققان از جمله روی 2و همکاران [ ،]6کایکینتولاد 3و همکااران
[ ]7و تامب ]1[ 2از نظریه بازی بارای مادلساازی تعاامالت اساتراتژیک باین
مهاجمان و مدافعان در فضای مجازی استفاده کردهاند .نظریه بازی در موضاوعات
بی شماری از جمله تخصیص منابع ،امنیت شبکه و مدلهاای همکااری اساتفاده
شده است .مسئله تخصیص منابع که معموالً به عنوان بازی تخصایص از آن یااد
میشود ،یک بازی معماولی در حاوزه ساایبر اسات [ .]1در ایان باازی مادافع و
مهاجم تصمیم میگیرند که منابع مربوطه را به کجاهاا اختصاا دهناد .مناابع
مدافع ممکن است زیرساختهای امنیتی مانند فایروالها ،آنتی ویروس ها و غیاره
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باشد .به عنوان مثال ،یکی از اهدا اصلی مدیر یک شبکه تخصیص بهینه مناابع
این است که خطر حمله و همچنین هزینه غیرضروری مرتبط به حداقل رسانیده
شود [ .]11همینطور مهاجم نیز ممکن است منابع محادودی در اختیاار داشاته
باشد یا اینکه هر یک از عملیات تهاجمی میتواند خطر پیگیری و مجازات را نیاز
در پی داشته باشد.
مسئله تصمیمگیری برای تخصیص بهینه منابع در جنگ سایبری امری بسیار
پیچیده است و استفاده از مدلهای نظریه بازی برای تحلیل راهبردهای پایش رو
مفید به نظر می رسد .اما باا توجاه باه نامشاخص و غیار دقیاق باودن اطالعاات
موقعیتها ،هزینهها ،دستاوردها ،میازان صادمات وارده در راهباردهاای حملاه و
دفاع جنگ سایبری الزم اسات کاه از مادلهاای غیرقطعای نظریاه باازی بارای
فرمولبندی جنگ های سایبری استفاده شود .در واقع به علت عدم وجاود نموناه
به اندازه کافی و عدم اطالعات کافی از هزینهها و دستاوردهای راهبردهای حملاه
و دفاع میتوان از درجات باور کارشناسان برای توصیف این دادههاای غیرقطعای
استفاده کرد .در این مقاله هد ما بررسی مسئله تخصیص در جنگ ساایبری باا
رویکرد نظریه بازی در محیط غیرقطعی است.
این مقاله در پنج بخش سازماندهی شده است .پاس از بخاش مقدماه ،بخاش
بعدی مروری مختصر از ادبیات تحقیقی در زمینه نظریه عدم قطعیت و تخصیص
منابع با رویکرد نظریه بازی ارائه میدهد .سپس مفااهیم مقادماتی نظریاه عادم
قطعیت مطرح شده و یک مادل باازی بارای مسائله تخصایص مناابع در جناگ
سایبری و در محیط قطعی بیان میشود .در ادامه مادل تخصایص غیرقطعای باا
محدودیت درجه باور و مدل تخصایص غیرقطعای باا ارزش در معارض ریساک
شرطی ارائه میگردد .همچنین برای هر مدل یاک مطالعاه ماوردی بارای نشاان
دادن رویکرد پیشنهادی ارائه میگردد .در نهایت نتیجهگیری و پیشنهادات بارای
مطالعات آتی بیان میشود.
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 -2پیشینه پژوهش
توسعه الگوریتم های تخصیص منابع در حوزههاای امنیات فیزیکای در دهاه
گذشته یکی از موضوعاتی است که مورد توجه محققان زیادی قرار گرفتاه اسات
که از این جمله میتوان به [ ]11[ ،]1[ ،]6و [ ]12اشاره کرد .بهعناوان نموناه،
نویسندگان در منابع [ ]12[ ،]13[ ،]7برای اختصا منابع امنیتای محادود باه
پستهای بازرسی تصادفی در فرودگااه باین المللای لاسآنجلاس از باازیهاای
تخصیص استفاده کردند .حمالتی که در دنیاای ساایبر انجاام مایشاوند بسایار
پیچیدهتر از حمالتی هستند کاه در دنیاای فیزیکای انجاام مایشاوند .حماالت
دیجیتالی غالباً برای حواس انسان غیرقابال تصاور باوده ،محادود باه جغرافیاا و
مرزهای سیاسی نبوده و بسیار پویا و پراکناده هساتند [ .]11باولیم 1و همکااران
[ ]15پاسخ به نفوذ در سیستم های کنترل دسترسای را باه عناوان یاک مسائله
تخصیص منابع مورد بررسی قرار دادند .نویسندگان تعامل بین یک مهاجم و یاک
سیساتم تشاخیص نفاوذ توزیاع شاده را باه عناوان یاک باازی مجماوع ناصافر
غیرهمکارانه مدل کردند .آنها الگوریتمی برای تخصیص بهینه زمان مدیر سیستم
که به عنوان یک منبع کمیاب در نظر گرفته شده اسات ،ارائاه کردناد .واناک 2و
همکاران [ ]11یک بازی را مورد بررسی قرار دادند که در آن مهااجم باا ارساال
بستههای مخرب از چندین ورودی شبکه به دنباال آسایب رسااندن باه حریاف
است .این مدافع به دنبال تخصیص بهینه منابع موجود جهت به حداکثر رسااندن
احتمال شناسایی بستههای مخرب تحات محادودیتهاای تاخخیر شابکه اسات.
نویسندگان این مسئله را به عنوان یک بازی امنیتی مبتنای بار شابکه باا مناابع
متعددی از قابلیتهای ناهمگن شکل داده و یک مدل برنامهریازی ریاضای بارای
آن پیشنهاد کردند .فیلدر 3و همکاران [ ]16تعامل بین یک مهاجم هماه کااره و
تیمی از مدیران سیستم را تحلیل کردند .نویسندگان از یاک مادل نظریاه باازی
برای تخصیص بهینه منابع امنیت ساایبری مانناد زماان سرپرساتان در کارهاای
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مختلف استفاده کردند .آنها در این بازی ایستای دو نفره و همکارانه دریافتند کاه
راهبرد مدافع مستقل از راهبرد مهاجم ،بهینه است.
همچنین از نظریه بازی برای تعیین تخصیص بهینه کل بودجاه دفااعی بار روی
اجزای مختلف سیستم به منظور به حداقل رساندن احتمال موفقیت یاک حملاه
احتمالی یا به حداکثر رساندن هزینه مورد انتظار آن استفاده میشود .برای مثاال
آزیز و بیار ]17[ 1از یک بازی استفاده کردند که در آن مدافع سعی مایکناد باا
صر هر چه بیشتر بودجه ،از حمله مهاجمان جلاوگیری کناد .نویساندگان باا
استفاده از نظریه بازی راهبرد های حمله و دفااع بهیناه را مشاخص کردناد .وان
دیجک 2و همکاران [ ]11یک بازی پویای دونفره تحت عنوان فلیپیات ،3را ارائاه
کردند که در آن مدافع و مهاجم برای کنترل یک منبع مبارزه می کنند .بسته به
مسئله تحت مطالعه ،منبع ممکن است یک رماز عباور یاا یاک زیرسااخت کلای
باشد .باورز 2و همکاران [ ]11کااربرد فلیپات را در طیاف گساتردهای از مساائل
امنیتی در دنیای واقعی از جمله سیاستهای تنظیم مجادد گاذروا ه و محاسابات
ابری نشان دادند .نویسندگان نتیجه گرفتند که ایان مادل در دنیاایی کاه هایچ
سیستمی در آن ایمن نیست ،کاربردهای بیشماری دارد و فرضیههاای طراحاان
سیستم امنیتی ممکن است دیگر مورد تایید نباشند.
در بسیاری از مسائل دنیای واقعی ،به ویژه در مدلسازی و شبیه سازی جنگها،
پارامترها و اطالعات مدل های تحت مطالعه نادقیق و غیرقطعای هساتند و بارای
توصیف این دادهها می توان از درجات بااور کارشناساان اساتفاده کارد .در ساال
 ،2117لیو 5نظریه عدم قطعیت را برای برخورد با درجات باور معرفی کرد []21
و در سال  ،2111آن را بر پایه چهار اصال نرماال باودن ،اصال دوگاانگی ،اصال
زیرجمعی و اصل حاصلضربی اندازه غیرقطعی تکمیل کرد [ .]21سپس پناگ 6و
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ایوامورا 1شرایط الزم و کافی برای توزیع غیرقطعی را اثبات کردند [ .]22بعاالوه،
لیو مفهوم توزیع غیرقطعی معکوس را ارائه کرد و شرایط الزم و کافی برای آن را
ارائه کرد [ ]23و [ .]22همچنین قضیه برگردانی انادازه [ ،]22مفهاوم اساتقالل
متغیرهای غیرقطعی [ ،]21قاانون عملگاری بارای محاسابه توزیاع غیرقطعای و
توزیع غیرقطعی معکوس تواباع یکناوای اکیاد از متغیرهاای غیرقطعای مساتقل
[ ،]22مفهوم عملگر مقدار مورد انتظار [ ]21و خطی بودن آن توساط لیاو ارائاه
شدند .لیو و ها 2یک فرمول کاربردی برای محاسابه مقاادیر ماورد انتظاار تواباع
یکنو ای اکیاد از متغیرهاای غیرقطعای مساتقل باه دسات آوردناد [ .]25بارای
مدلبندی مسائل بهینهسازی باا دادههاای غیرقطعای ،برناماهریازی غیرقطعای
توسط لیو در سال  2111ارائه شد [ .]26در زمینه مدلهاای باازی باا دادههاای
غیرقطعی از نوع فازی تحقیقات ارزنده ای انجام شده و خوانندگان عالقمند بارای
مطالعات بیشتر میتوانند به [ ]21[ ،]21[ ،]27و [ ]31مراجعه کنند.
در صااحنه واقعای نبردهااای سااایبری تصاامیمگی اریهااا باار مبنااای راهبااردهااا،
دستاوردها ،هزینهها و اطالعات غیرقطعی و نامشخص اتخاذ میشوند و باه دلیال
عدم وجود داده و اطالعات کافی میتوان از درجات باور کارشناسان برای توصیف
دادههای غیرقطعی استفاده کرد .در این پاژوهش باا اساتفاده نظریاه باازیهاا و
نظریه عدم قطعیت منسوب به لیو که مبتنی بر درجه باور اسات باه مادلساازی
مساله تخصیص منابع در جنگهای سایبری میپردازیم.
 -3مفاهیم اولیه نظریه عدم قطعیت
در این بخش برخی از مفاهیم اساسی نظریه عدم قطعیت که در بخشهای
بعدی مورد نیاز است ،بیان میگردد .تصمیمات واقعی معموال در محیطی غیر
قطعی اتخاذ میگردد .منظور از نامشخصی حادثهای است که نتیجه آن در آینده
برای ما مشخص میشود .برای مثال ،قبل از پرتاب تاس نمیتوان بهطور دقیق
پیشبینی کرد که چه عددی ظاهر میشود .بنابراین پرتاب تاس نمونهای از
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حوادث نامشخص است .برای مدلبندی نامشخصی میتوان از نظریههای
احتمال ،مجموعه فازی و یا عدم قطعیت منسوب به لیو استفاده کرد .نظریه
احتمال برای مدلبندی فراوانی ،نظریه مجموعه فازی برای مدلبندی نظر
کارشناسان (با استفاده از اطالعات موجود) و نظریه عدم قطعیت لیو برای
مدلبندی درجات باور به کار میروند .در واقع در صورت عدم وجود نمونه به
اندازه کافی و عدم اطالعات کافی میتوان از درجه باور کارشناسان برای توصیف
دادههای غیرقطعی استفاده کرد .تعاریف ،مفاهیم و قضایای این بخش که در
بخشهای بعدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت ،از مرجع [ ]31برگرفته شده
است .برای جزئیات بیشتر در زمینه مفاهیم پایهای ریاضی مطرح شده در این
بخش به کتابهای [ ]33[ ،]32و [ ]32رجوع شود.
تعریف .1فرض کنید  یک مجموعه ناتهی و  Lیک  𝜎-جبر روی  باشد .در
این صورت )  (, Lیک فضای اندازهپذیر و هر عضو  Lیک مجموعه اندازهپذیر
نامیده میشود .در نظریه عدم قطعیت هر مجموعه اندازهپذیر را یک پیشامد
گویند.
برای ارائه یک تعریف روشن از اندازه غیرقطعی الزم است که به هر پیشامد 
یک عدد نامنفی ) (نسبت داده شود که بیانگر احتمال وقوع آن پیشامد
است.
تعریف .2تابع  از فضای اندازهپذیر )  (, Lبه مجموعه اعداد حقیقی اندازهپذیر
گفته میشود اگر برای هر مجموعه بورل  Bاز اعداد حقیقی رابطه زیر برقرار
باشد:

 1 (B)=   :  ( )  B   L

یعنی نقش معکوس مجموعه  Bمتعلق به 𝜎 -جبر  Lباشد.
تعریف .3فرض کنید )  (, Lیک فضای اندازهپذیر باشد .تابع ] : L  [0, 1

اندازه غیرقطعی نامیده میشود هرگاه سه اصل زیر برای آن برقرار باشد:
 .1اصل نرمال بودن :برای مجموعه مرجع . M()  1 ، 
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 .2اصل دوگانگی :برای هر پیشامد . M()  M(c )  1 ، 

 .3اصل زیرجمعی :برای هر دنباله شمارا از پیشامدهای ... ،  2 ، 1
نامساوی زیر برقرار باشد.

 
M  i    M {i }.
 i 1  i 1

تعریف .4فرض کنید  یک مجموعه ناتهی L ،یک  𝜎-جبر روی  و  Mیک
اندازه غیرقطعی باشد .در این صورت سه تایی ) (, L , Mیک فضای غیرقطعی
نامیده میشود.
تعریف .5متغیر غیرقطعی  یک تابع اندازهپذیر از فضای غیرقطعی
) (, L , Mبه مجموعه اعداد حقیقی است به طوری که برای هر مجموعه
بورل  Bاز اعداد حقیقی مجموعه
{  B }    :  ( )  B 

یک پیشامد باشد.
اگر  یک متغیر غیر قطعی باشد ،آنگاه توزیع غیرقطعی آن به ازای هر عدد
حقیقی  xبه صورت زیر تعریف میشود:
(x)=M{  x}.

از جمله متغیرهای غیرقطعی پرکاربرد متغیرهای غیرقطعای خطای و زیگازاا را
می توان نام برد .متغیر غیرقطعی  خطی نامیده می شود هرگاه توزیاع غیرقطعای
آن به صورت زیر باشد:
0,
x  a,


(x)= (x  a ) / (b  a ), a  x  b ,

1,
x  b,

و به صورت )  l (a, bنشان داده میشود که در آن  a, b ،و . a  b

تعریف .6توزیع غیر قطعی )  (xمنظم گفته میشود هرگاه یک تابع پیوسته
نسبت به  xبوده و در مجموعه  x 0  (x )<1اکیداً صعودی باشد و
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x 
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lim (x )  0,

x 

تعریف .7اگر  یک متغیر غیرقطعی با توزیع غیرقطعی منظم ) (xباشد ،آنگاه
تابع معکوس )  1 (توزیع غیرقطعی معکوس  نامیده میشود.
به عنوان مثال توزیع غیرقطعی معکوس متغیرغیرقطعی خطی )  l (a, bبه
صورت زیر است:
1 ( )=(1   )a  b .

تعریف .8متغیرهای غیرقطعی   n ،... ،  2 ، 1مستقل نامیده میشوند هرگاه
برای مجموعههای بورل دلخواه  B n ،... ، B 2 ، B 1از اعداد حقیقی رابطه زیر
برقرار باشد:



(i  B i )  min M i  B i .
i 1,..., n

I

n

M

i 1

قضیه زیر قاعده ای برای تابع توزیع معکوس ترکیب متغیرهای غیرقطعی مساتقل
ارائه میکند.
قضیه ( 1لیو [ ]31صفحه  .)55فرض کنید   n ،... ،  2 ، 1متغیرهای غیرقطعی
مستقل ،به ترتیب با توزیعهای غیرقطعی منظم   n ،... ،  2 ، 1باشند .اگر
 f 1 , 2 ,..., n نسبت به   k ،... ،  2 ، 1اکیداً صعودی و نسبت به ،  k 1
  n ،... ،  k 2اکیدا نزولی باشد ،آنگاه توزیع غیرخطی معکوس
  =f 1 , 2 ,..., n به صورت زیر است:

1 ( )  f  11 ( ), 21 ( ),..., k 1 ( ), k 11 (1   ),..., n1 (1   ) .

تصمیمات واقعی در زندگی معموال در شرایط عدم اطمینان یا ریسک گرفته
میشود .ریسک را میتوان سود یا زیان غیرقطعی سرمایهگذاری شده تعریف
کرد .آنالیز ریسک غیرقطعی ابزاری برای اندازهگیری ریسک با استفاده از نظریه
عدم قطعیت منسوب به لیو است .یکی از روشهای اندازهگیری ریسک ارزش در
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معرض ریسک شرطی 1در محیط غیرقطعی است که در ادامه تعریف آن بر
اساس منابع [ ]35و [ ]36ارائه میشود.
یک سیستم معموال شامل عوامل غیرقطعی   n ،... ،  2 ، 1میباشد که
ممکن است به عنوان تقاضا ،نرخ تولید ،هزینه و سود در نظر گرفته شود .به طور
کلی برخی ضررهای معین بستگی به این عوامل دارد که آن را میتوان به صورت
یک تابع ضرر تعریف کرد.
تعریف .9عوامل غیرقطعی   n ،... ،  2 ، 1موجود در یک سیستم را در نظر
بگیرید .در صورت وجود برخی ضررهای معین ،تابع  fتابع ضرر نامیده میشود
هرگاه
f 1 , 2 ,..., n   0.

تعریف .11فرض کنید سیستم شامل عوامل غیرقطعی   n ،... ،  2 ، 1و تابع

ضرر  fباشد .به ازای هر سطح اطمینان ریسک ] ،  [0,1ارزش در معرض
ریسک شرطی ) (CVaRبه صورت زیر تعریف میشود:


1

sup x : M{f (1 ,..., n )  x }   d  .
 0
قضیه ]35[( 2صفحه  .)1فرض کنید سیستم شامل متغیرهای غیرقطعی
CVaR 

مستقل  ،  n ،... ،  2 ، 1به ترتیب ،با توزیعهای غیرقطعی منظم  n ،... ،  2 ، 1

باشند .اگر تابع ضرر  f 1 , 2 ,..., n نسبت به   k ،... ،  2 ، 1اکیداً صعودی و
نسبت به   n ،... ،  k 2 ،  k 1اکیدا نزولی باشد ،آنگاه
= CVaR 
(1   ), 21 (1   ),...,  k 1 (1   ),  k 11 (  ),...,  n1 (  ) d  .

1

f 


1
1



0

)Conditional Valu-at-Risk (CVaR

1
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 -4تخصیص منابع در جنگ سایبری
در ادامه به ذکر تحقیقات تامب ،]1[ 1پاروچری 2و همکاران [ ]37در زمینه
امنیت فیزیکی سایبری پرداخته و یک سیستم امنیت سایبری را به صاورت یاک
ماادل بااازی فرمااولبناادی ماایکناایم .در ایاان ماادل فاارض ماایشااود کااه
 T  t 1 , t 2 ,...,t n مجموعه  nهد حساس است کاه در معارض خطار قارار

دارند و  S  s 1 , s 2 ,..., s n مناابع در دسترسای هساتند کاه باهواساطه آنهاا
می توان اهدا مورد نظر را تحت پوشش قرار داد .به عنوان مثال در دنیای سایبر
سیستم های متصل به اینترنت را می توان باه عناوان اهادا در معارض خطار و
زیرساختهای امنیتی مانند دیوارهای آتش 3را میتوان به عناوان مناابع در نظار
گرفت.
فرض کنید بردار های )  a (tو )  p (tبه ترتیاب بیاانگر راهبارد ترکیبای
مهاجم و مدافع باشند بطوریکه )  a (tو )  p (tبه ترتیاب نشااندهناده احتماال
حاشیهای حمله به هد  tو احتمال حاشیهای محافظت از هد  tهساتند .در
حالت کلی راهبرد های ترکیبی مدافع و مهاجم با بردار )  a(t ), p (tنشاانداده
میشود .بعالوه ،فرض کنید )  rd (tبیانگر دساتاورد مادافع در صاورت پوشاش
دادن هد  tو )  cd (tنشاندهنده زیان تحمیل شده در صورت پوشاش نادادن
هد  tباشند .همچنین ،فرض کنید )  ra (tنشانگر دستاورد مهاجم از حمله باه
هد  tدر صورت پوشش داده نشادن آن و )  ca (tنشااندهناده زیاان تحمیال
شده مهاجم در صورت پوشش داده شدن هد  tباشد .در صورتی که بازیکناان
بر اساس بردار راهبرد )  a(t ), p (tبازی کنناد ،عایادی ماورد انتظاار باازیکن
مدافع با رابطه
U d (a, p )   a (t )  p (t )rd (t )  (1  p (t ))cd (t ) 
t T

1

Tambe
Paruchuri
3
firewall
2
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و عایدی مورد انتظار بازیکن مهاجم با رابطه
U a (a, p )   a (t )  (1  p (t ))ra (t )  p (t )c a (t ) 
t T

تعیین میشاود .بارای حاالتی کاه بازیکناان باه طاور همزماان حرکات کنناد،
نویسندگان در [ ]12تعادل نش بازی را بدست آوردند .اگر بازی دنبالاهای باشاد
که مدافع در ابتدا حرکت کند و به یک راهبارد متعهاد شاود و مهااجم واکانش
نشان دهد ،راه حل استاندارد در این تعامل سلسله مراتبی (رهبار-پیارو) ،تعاادل
استاکلبرا نامیده میشود که در [ ]31و [ ]16بررسی شده است.
بازی های استاکلبرا به این فرض تکیه دارند که رهبر از عایدیهاای خاود و
عایدی های پیروان خبر دارد .پیروان نه تنها باید عایدی خود را بدانند بلکاه بایاد
از راهبردی را که رهبر به آن متعهد شده است نیز مطلع باشند .در اکثار مساائل
امنیت سایبری در دنیای واقعی ،این فرضیات همیشه درست نیستند .برای حال
این مشکل سکری ]31[ 1با استفاده از شبیهسازی تصادفی ،یک مدل برنامهریزی
صحیح-آمیخته درجه دوم برای بازی در محیط قطعی به صورت
max  a (t )  p (t ) rd (t )  (1  p (t ))c d (t ) 

CRAM:

t T

)(1

 p (t )  m

)(2

 a(t )  1

t T

t T

t T ,

u U a (t , p )  0,

t T ,

u U a (t , p )  (1  a(t )),

)(3

t T ,

)(4

t T ,

p (t ) {0, 1},

)(5

a(t )  0,
u R,

ارائه کردکه در آن

Sokri

1
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) U a (t , p (t ))  (1 - p (t ))ra (t )  p (t )ca (t

و  عددی بسیار بزرا است .اما با توجه به اینکه در مسائل امنیات ساایبری
بازیکنان به طور کلی قادر به ارزیابی دقیق عایدی خاود و عایادی حریفاان خاود
نیستند ،ما در ایان مقالاه باازی اساتاکلبرا رهبار-پیارو فاوب باا پارامترهاای
غیرقطعی را با دو رویکرد مدل غیرقطعی با محادودیت درجاه بااور و مادل غیار
قطعی با ارزش در معرض ریسک شرطی فرمول بندی کرده و برای آنها روش حل
ارائه میکنیم.
 -5مدل تخصیص غیرقطعی با محدودیت درجه باور
در این بخش فرض میکنیم که پارامترهای )  cd (t ) ، ra (t ) ، ca (tو )  rd (tدر
مدل  CRAMدادههایی غیرقطعی به ترتیاب باا توزیاع غیرقطعای مساتقل ، ca
 cd ،  raو   rdباشند .با توجه به اینکه مقدار مینیمم تابع هد غیرقطعای
را نمیتوان بطور مستقیم حساب کرد ،ما مقدار مورد انتظار آن یعنی


E   a (t )  p (t )rd (t )  (1  p (t ))c d (t )  
 t T


را بیشینه می کنیم .بعالوه قیدهای غیر قطعی نیز بیاانگر یاک مجموعاه شادنی
قطعی نیستند ،اما طبیعی است که این قیدها در ساطوح اطمیناان مختلاف ،  1
  p ،... ،  2که ]  j [0, 1فضای شدنی قطعی را توصیف مایکنناد .بناابراین
مجموعهای از قیدهای
t T ,

t T ,

M u U a (t , p (t ))  0   j ,

M u U a (t , p (t ))  (1  a(t ))   j ,

را به ازای سطوح اطمینان مختلف   jخواهیم داشت .برای گرفتن تصمیمی باا
حداکثر ارزش مورد انتظار ،با استفاده از روش برناماهریازی غیرقطعای لیاو []22
میتوان بر نامهریزی قطعی زیر را در سطوح اطمینان مختلف   jمختلاف حال
کرد.
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t T ,



max E   a (t )  p (t )rd (t )  (1  p (t ))c d (t )  
 t T

M u U a (t , p (t ))  0   j ,

t T ,

M u U a (t , p (t ))  (1  a (t ))   j ,
(1)  (4).

بنابراین ،بردار  p (t ), a(t ),uیک جواب شدنی برای مدل غیر قطعی فوب
است هرگاه
t T , j  1,..., p ,
t T , j  1,..., p .

M u U a (t , p (t ))  0   j ,

M u U a (t , p (t ))  (1  a (t ))   j ,

همچنین جواب شدنی *  p * (t ), a* (t ),uیک جواب بهینه برای مدل غیر
قطعی فوب است هرگاه


E   a* (t )  p * (t )rd (t )  (1  p * (t ))c d (t )  
 t T



 E   a* (t )  p * (t ) rd (t )  (1  p * (t ))c d (t )   .
 t T


قضیه( 3لیو[ ]31صفحه  .)61فرض کنید تابع هد

 f 1 , 2 ,..., n نسابت

به   k ،... ،  2 ، 1اکیداً صاعودی و نسابت باه   n ،... ،  k 2 ،  k 1اکیادا نزولای
باشد .اگر   n ،... ،  2 ، 1متغیرهای غیرقطعی مستقل باا توزیاعهاای غیرقطعای
ماانظم بااه ترتیااب   n ،... ،  2 ، 1باشااند .آنگاااه تااابع هااد مااورد انتظااار
 E  f 1 , 2 ,..., n  برابر است با

( ), 21 ( ),..., k 1 ( ), k 11 (1   ),..., n1 (1   ) d .

 f x , 

1
1

1

0

قضیه( 4لیو [ ]31صفحه  .)51فرض کنید تاابع محادودیت g 1 , 2 ,..., n 

نسبت به   k ،... ،  2 ، 1اکیاداً صاعودی و نسابت باه   n ،... ،  k 2 ،  k 1اکیادا
نزولی باشاد .اگار   n ،... ،  2 ، 1متغیرهاای غیرقطعای مساتقل باا توزیاعهاای
غیرقطعی منظم   n ،... ،  2 ، 1باشند .آنگاه محدودیت درجه باور

تخصیص بهینه منابع امنیتی با استفاده از نظریه بازیها

123

M g 1 , 2 ,..., n   0  

برقرار است اگر و تنها اگر

g  x , 11 ( ), 21 ( ),..., k 1 ( ), k 11 (1   ),..., n1 (1   )   0.

با توجه به اینکه تابع
) U d (a, p , rd , cd )   p (t )rd (t )  (1  p (t ))cd (t
t T

نسبت به  rdاکیداً صعودی و نسبت به  c dاکیداً نزولی است و همچنین تابع
) U a (t , p (t ), ra (t ),ca (t ))  (1 - p (t ))ra (t )  p (t )c a (t

نسبت به  raاکیداً صعودی و نسبت به  c aاکیداً نزولی است ،بر اساس قضاایای 3
و  2مدل غیر قطعی فوب برای یک سطح اطمینان از قبل تعیین شده   jبا مدل
قطعی زیر معادل است:

1
max  U d  a, p ,  rd1 ( ), cd
(1   ) d 
1

0

t T ,
t T ,

1
u U a t , p (t ),  ra1 ( j ), ca
(1   j )   0,

1
u U a t , p (t ),  ra1 ( j ), ca
(1   j )   (1  a (t )),

(1)  (4).

فرض کنید پارامترهای غیر قطعی )  ca (t ) ، cd (t ) ، rd (tو )  ra (tبه ترتیب دارای
خطی )) ، rd (t )  l (rd (t ), rd (t
غیرقطعی
توزیع
r

)

(،
 r (t   a ) lو
))r cdt (t )  l ( cd (at(), cd (t t
))  ca (t )  l (ca (t ), ca (tباشند .در این صورت دستگاه فوب به مدل
UCRAMزیر تبدیل میشود:
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2
2
a
(
t
)
p
(
t
)
(


)

(
t
)

 rd (t ) 


rd
2
2
t T


2
2



  a (t )(1  p (t )) 
cd (t )  (  ) cd (t ) 
2
t T
 2


max

UCRAM:

u  (1  pt ) ra (t )  (1   ) ra (t ) 

t T ,

-p (t )  (1   ) ca (t )   ca (t )   0,

u  (1  p (t )) ca (t )  (1   ) ca (t ) 

t T ,

-p (t )  (1   ) ra (t )   ra (t )   (1  a(t )) ,
(1)  (4).

حال ،برای مدل غیرقطعی ارائه شده یک مثال عددی ارائه میکنیم.
مثال :1امروزه در اغلب تسلیحات نظامی از وسایل الکترونیکی استفاده میشود.
به عنوان نمونه میتوان از بکارگیری رادارها برای آشکارسازی و مکانیابی سکوها
و مراکز حساس دشمن و استفاده از ادوات الکترونیکی برای هدایت موشکها نام
برد .در مقابل نیز از تجهیزات الکترونیکی برای فریب رادارها و ایجاد اختالل در
سیگنالهای دریافتی آنها استفاده میشود .اما تامین تجهیزات الکترونیکی
اختالل راداری برای پوشش دادن تمامی مراکز حساس و حیاتی نظامی و
غیرنظامی کشور با توجه به هزینه باالی آنها مکان پذیر نیست .در این زمینه یک
موقعیت نبرد سایبری را در نظر میگیریم که در آن  6مرکز حساس نظامی
وجود دارند که بصورت بالقوه میتوانند مورد هد حمالت موشکی دشمن قرار
بگیرند و  2منبع اختالل راداری وجود دارند و با هر منبع تنها میتوان یکی از
اهدا را پوشش داد .برای هر هد دو نوع عایدی وجود دارد :عایدی مدافع و
عایدی مهاجم .هر عایدی هم تابعی از پاداش و هزینه است .زمانی که هدفی
مورد حمله واقع میشود ،اگر مدافع آن را پوشش داده باشد پاداشی دریافت
کرده و در صورت پوشش ندادن آن متحمل زیان خواهد شد .همچنین اگر
هدفی توسط مدافع پوشش داده شود ،با حمله مهاجم به آن هد  ،مهاجم فریب
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خورده و متحمل هزینه خواهد شد .ولی اگر هد توسط مدافع پوشش داده
نشود ،مهاجم از حمله به آن سود خواهد برد .فرض میکنیم که ورودیهای
مسئله که شامل هزینه و سود مهاجم از هر هد است پارامترهایی غیرقطعی با
توزیعهای خطی مطابق با جدول  1باشند .با اجرای مدل  UCRAMبرای
سطوح اطمینان مختلف    0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9راهبردهای بهینه حمله و
دفاع برای مهاجم و مدافع در جدول  2آورده شده است.
دادههای ورودی مثال  1جدول .1

مدافع

مهاجم
هزینه

هزینه

سود

سود

هد

)) l (ca (t ), ca (t

)) l (ra (t ), ra (t

)) l (cd (t ), cd (t

)) l (rd (t ), rd (t

)l(12,25

)l(9,18

)l(6,14

)l(1,17

1

)l(5,13

)l(6,18

)l(5,15

)l(8,28

2

)l(5,13

)l(22,36

)l(10,27

)l(16,28

3

)l(32,42

)l(2,15

)l(15,35

)l(5,20

)l(13,27
)l(9,26

)l(2,12
)l(12,15

)l(3,12
)l(16,36

)l(19,23
)l(6,15

2
5
6

برای سطوح اطمینان مختلف UCRAMنتایج حاصل از اجرای مدل جدول .2

راهبردهای بهینه
مدافع

 p (1),..., p (6) 
 0, 1, 0, 0, 1, 0 
1, 1, 0, 0, 0, 0 
 0, 1, 0, 0, 1, 0 
 0, 0, 0, 0, 1, 0 
 0, 1, 1, 0, 0, 0 

راهبرد بهینه
مهاجم

a(1),..., a(6) 
 0, 1, 0, 0, 0, 0 
 0, 1, 0, 0, 0, 0 
 0, 1, 0, 0, 0, 0 
 0, 0, 0, 0, 1, 0 
 0, 0, 1, 0, 0, 0 

دستاورد
مدافع U d



0.16

0.1

0.84

0.3

2.00

0.5

3.15

0.7

6.57

0.9

دوفصلنامه بازی جنگ ،دوره  ،3شماره  ،6بهار و تابستان 1311

126

 -6مدل تخصیص منابع غیرقطعی با هدف ارزش در معرض ریسک
شرطی
در این قسمت حالت غیرقطعی مدل  CRAMرا به شکل دیگری بررسی
می کنیم .با در نظر گرفتن ارزش در معرض ریسک شرطی تابع هد مدل
غیرقطعی  CRAMبه ازای سطوح اطمینان ریسک ]  [0, 1و امید ریاضی
(مقدار مورد انتظار) محدودیتهای غیرقطعی مساله یک مدل جدید با هد
ماکسیممسازی ارزش در معرض ریسک شرطی و برحسب محدودیتهای مقادیر
مورد انتظار به صورت


max CV  R    at  p (t )rd (t )  (1  p (t ))c d (t )   ,
 t T

E u U a (t , p )  0,
t T ,
t T ,

E u U a (t , p )  E{(1  at )},
(1)  (4).

بدست میآوریم .توجه داشته باشید که در این مدل تنها پارامترهای تابع هد
در سطح اطمینان  در نظر گرفته شده در حالی که در مدل  UCRAMهمه
پارامترهای وردی مساله در سطح

اطمینان  در نظر گرفته شده است .بر

اساس قضایای  2و 3مدل فوب را میتوان به صورت مدل  CVRCRAMزیر
بازنویسی کرد:
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CVRCRAM : max  a (t ) p (t )  ( ) rd (t )  (1  ) rd (t ) 
2
 2

t T





- a (t )(1  p (t ))  (1  ) cd (t )  ( ) cd (t ) ,
2
2


t T
)   (t

u  p (t )  ra  ra (t ) 
 2

t T ,

t T ,

 (t ) 

 (1  p (t ))  ca (t )  ca   0,
2 

)   (t

u  p (t )  ra  ra (t ) 
 2


 (t ) 

 (1  p (t ))  ca (t )  ca   (1  a (t ))  0,
2 

(1)  (4).

حال برای مدل غیرقطعی ارزش در معرض ریسک شرطی  CVRCRAMیک
مثال عددی ارائه میکنیم.
مثال : 2یک جنگ سایبری با اطالعات مثال  ،1با  2هد و  3منبع را در نظر
بگیرید .نتایج حاصل از اجرای مدل غیرقطعی ارزش در معرض ریسک شرطی
 CVRCRAMرا برای سطوح اطمینان مختلف به صورت جدول  3میباشد.
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برای سطوح اطمینان مختلف CVRCRAM

راهبرد بهینه
مدافع

نتایج حاصل از اجرای مدل جدول .3

راهبرد بهینه
مهاجم

a(1),..., a(6)   p (1),..., p (6) 
 0, 1, 1, 1, 0, 1  0, 0, 1, 1, 0, 0 
 0, 1, 1, 1, 0, 1  0, 0, 1, 1, 0, 0 
1, 1, 1, 0, 0, 1 1, 0, 1, 0, 0, 0 
1, 1, 1, 0, 0, 1 1, 0, 1, 0, 0, 0 
1, 1, 1, 0, 0, 1 1, 0, 1, 0, 0, 0 

CV  R



34.40

0.1

29.20

0.3

28.00

0.5

23.20

0.7

18.40

0.9

تخصیص بهینه منابع امنیتی با استفاده از نظریه بازیها

121

 -7بحث و نتیجهگیری

در این مقاله مسئله تخصیص بهینه منابع که مسئلهای حیااتی در جناگهاای
سایبری است مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از نظریه بازی به صاورت یاک
مدل بازی استاکلبرا فرمولبندی شاد .باا توجاه باه اینکاه در مساائل امنیات
سایبری بازیکنان به طور کلی قاادر باه ارزیاابی دقیاق هزیناههاا ،دساتاوردها و
صدمات خود و دشمن نیستند ،مدل باازی تحات مطالعاه در محایط غیرقطعای
بررسی شده و با دو رویکرد مدل غیرقطعی با محدودیت درجه بااور و مادل غیار
قطعی با ارزش در معرض ریسک شرطی فرمولبنادی مجادد شاده و بارای آنهاا
روش حل ارائه گردید .همچنین رویکردهای پیشنهاد شده روی یک مثال عاددی
پیادهسازی شد.
در پایان پیشنهاد میشود که از رویکردهای بهینه سازی غیرقطعی ارائه شده در
این مقاله در توسعه مدلهای بهینهسازی در سایر حوزهای بازی جنگ و جنگ
سایبری استفاده شود .بعالوه توسعه مدلهای بازی با اضافه کردن قواعدی مانند
تکرار بازی ،وجود مهاجمین متعدد ،امکان تشکیل ائتال

و ،....متناسب با

سناریوهای نبرد در دنیای واقعی برای شبیهسازی نبرد سایبری پیشنهاد
میگردد.
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