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 چکیده
 
رود که برای رسیدن به حد مطلوب آن باید های یک سیستم به شمار میبلیت اطمینان، از مهمترین ویژگیقا

دهنده آن دارای قابلیت اطمینان مناسب باشند. برای تخصیص قابلیت اطمینان به های تشکیلزیرمجموعه
ی، هزینه، سطح تکنولوژی ها، عوامل بسیار زیادی تأثیرگذار هستند که مهمترین آنها پیچیدگزیرسیستم

باشند. در این تحقیق با درنظرگرفتن میزان همبستگی بین عوامل بودن و تعمیرپذیری میموردنیاز، بحرانی
گیری با معیارهای چندگانه در محیط های تصمیمتأثیرگذار و عدم قطعیت در ارزیابی آنها، با استفاده از روش

ها محاسبه ، میزان اهمیت هرکدام از زیرسیستمهای اصلیمؤلفه کارگیری تکنیک تجزیه و تحلیلو به فازی
ها تعیین شود و با توجه به ساختار بلوک دیاگرام قابلیت اطمینان سیستم، عدد قابلیت اطمینان زیرسیستممی
شود که در آن مطلوبیت مدافع و مهاجم به ها، مدلی ارائه میگردد. سپس با توجه به رویکرد تئوری بازیمی
شده تحقیق برای یک در نهایت، مدل ارائهباشد. و حداکثر نمودن خسارت وارده به سیستم می رتیب حداقلت

 است.شده و نتایج نهائی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهنمونه کاربردی، استفاده
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Abstract 

 
The reliability is one of the most important objectives of system in which all of 

subsystems should have appropriate reliability to achieve optimal system reliability. For 

reliability allocation, the effective factors like complexity, cost, technology level, 

criticality and maintainability are generally investigated. In this paper, considering 

correlation between effective factors as well as uncertainty in factors, the importance of 

each subsystem is computed by using fuzzy multi-attribute decision making as well as 

principal components analysis. Also, the reliability of each subsystem is calculated by 

considering the block diagram of the system.  Then, considering a two-player game 

between defender and attacker, a model is developed in which the utility of defender and 

attacker is to minimize and maximize the expected damage caused by the attack, 

respectively. Finally, the presented model is illustrated for an applied case and final 

findings are analyzed. 
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 مقدمه
 
باشد که با توجه به اهداف موردنظر، قابلیت اطمینان یکی از فعالیتهای مهم و اساسی در فرایند قابلیت اطمینان می ،خصیصت

نماید و چنانچه به درستی و با دقت انجام نشود، دستیابی به اهداف اجزای تشکیل دهنده آن را تعیین میها و زیرسیستم
پذیر نخواهد بود. بنابراین برای تخصیص متناسب قابلیت اطمینان کل سیستم به قابلیت اطمینان برای کل سیستم امکان

باشد. تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه تخصیص از میدهنده آن، یک روش مناسب تخصیص موردنیهای تشکیلزیرمجموعه
[. 1باشد ]ها میترین آنها تخصیص مساوی قابلیت اطمینان بین تمامی زیرسیستمقابلیت اطمینان انجام شده است که ساده

زینه هستند سازی هو کمینه AGREE  ،Karmiolها اند که بارزترین آنها روشهای دیگری نیز در این زمینه ارائه شدهروش
حال در مراحل اولیه طراحی و توسعه عوامل تأثیرگذار مختلفی برای تعیین و تخصیص قابلیت اطمینان به . با این]3[و]2[

نماید. به طور مثال عوامل تأثیرگذاری مانند تر میرنگهای تخصیص سابق را کمها وجود دارد که کاربرد روشزیرسیستم
ولوژی موردنیاز، شرایط و زمان کارکرد، فراوانی نرخ خرابی و غیره. هرچند تاکنون تحقیقات بودن، سطح تکنهزینه، بحرانی

، لیکن با توجه ]5[و]4[ها با توجه به عوامل تأثیرگذار، انجام شده است زیادی در زمینه تخصیص قابلیت اطمینان به زیرسیستم
ت اندکی در زمینه بکارگیری منطق فازی در تخصیص قابلیت ها، تحقیقابه عدم قطعیت میزان عوامل تأثیرگذار در زیرسیستم

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:اطمینان انجام شده است که می

[. یک روش 6های پیچیده توسط هونگ و ژی ارائه گردید]گیری فازی برای تخصیص قابلیت اطمینان سیستمکاربرد تصمیم
[. 7براساس نظرات کارشناسان خبره توسط جو و هوآنگ پیشنهاد گردید] تخصیص قابلیت اطمینان فازی برای سیستم موتور

های فازی استفاده گیرندگان و عوامل تأثیرگذار از تئوری مجموعهدادن میزان اهمیت نظرات تصمیمدر این روش برای نشان
براساس دانش خبرگان، های سیستم، تعیین شده است. ین کوآی و شایان شده است و تخصیص قابلیت اطمینان زیرمجموعه

یک روش تخصیص قابلیت اطمینان فازی برای محصول ارائه دادند که اهداف قابلیت اطمینان سیستم را به سطوح قابلیت 
[. همچنین در این روش،ارزیابی ریسک فرایند توسعه محصول نیز درنظر 8نمود]ها تبدیل میاطمینان برای تمام زیرمجموعه

سازی ا رویکردی را ارائه نمود که در آن قابلیت اطمینان و آنتروپی سیستم با استفاده از تکنیک بهینهگرفته شده است. ماهاپاتر
گردد و درنتیجه قابلیت اطمینان بهینه هر زیرسیستم نیز فازی شهودی و با درنظرگرفتن هزینه مشخص سیستم، بیشینه می

نیاز به فاکتورهای مهندسی، تخصیص قابلیت اطمینان در مراحل [. لیکن با توجه به ماهیت این روش و عدم 9شود ]تعیین می
باشد. آگاروال روشی را ارائه نمود که در آن با درنظر گرفتن فاکتورهای مختلف مهندسی، اولیه طراحی و توسعه، مناسب نمی

قیق، قضاوتهای ذهنی [. چالش اصلی در این تح4شود ]برای ارزیابی خبرگان به هر فاکتور تعیین می 10تا  1های مقیاس
باشد که در اکثر های فردی( میهای مختلف برای ارزیابی آنها )براساس برداشتمختلف برای فاکتورهای تأثیرگذار و مقیاس

  نماید.مواقع رسیدن به یک قضاوت جمعی و عددی قطعی را با مشکل مواجه می
 متغیرهای کردنمستقلباشد. میچندمتغیره  مسائل لتحلی برای ریاضی( رویکردی PCA)1اصلی  های مؤلفه تحلیل تکنیک

 انتخاب برای گیریمسئله تصمیم دریک[ 10]و همکاران لماست.  روش این خواص از متغیرها تعداد کاهش و وابسته

 از [11]و همکارانتانگ  اند.کرده ، استفاده PCAروش از پیمانکاران انتخاب اولیه تعداد معیارهای کاهش برای پیمانکاران،

 پاسخ متغیرهای سازی منظور مستقل به چندپاسخه آزمایشهای طراحی مسائل درPCA روش  مستقل متغیرهای تولید خاصیت

  کردن مستقل رویکرد از [12]همکاران و زاده کاظم برادران .اند کرده استفاده سازی بهینه و روش تاگوچی در آنها کارگیریبه و
                                                 
1 Principal Component Analysis 



  

 

 

 

 

 
 جای به مستقل یک نمودارکنترلی از مؤلفه هر کنترل برای و کردند استفاده درکنترل فرایندها چندمتغیره کیفی های مشخصه

 روش در معیارها وزن دادن دخالت با [13]وهمکاران همچنین برادران .کردند استفاده چندمتغیره نمودار کنترلی یک از استفاده

-روش اولیه شرایط ایجاد و آنها هایوزن همراه به جدید مستقل ی )معیارها( متغیرها ایجاد به اقدام اصلی، های مؤلفه تحلیل
 .نمودند چندمعیاره گیریتصمیم های

باشند. در های در تعارض میسائلی است که دربرگیرنده موقعیتها یک تکنیک ریاضی به منظور تجزیه و تحلیل متئوری بازی
باشند که این روند های ممکن برای رقیب میخود در مقابل استراتژیدنبال انتخاب بهترین استراتژی برای هر بازی، بازیکنان به

ای است که بازیکنان به ازای وقوع آن از طرف شود. جان نش معتقد است نقطه تعادل نقطهدر انتها به یک نقطه تعادل ختم می
رین پاسخ رقبا به یکدیگر است و تهای نش، مناسبگذارند. استراتژییکدیگر هم عقیده بوده و به عقیده یکدیگر احترام می

های بهینه دفاع ها برای تعیین استراتژی[. در زمینه کاربرد تئوری بازی14گردند]حل منحصر به فرد میموجب دسترسی به راه
د نمایو حمله تاکنون تحقیقات متنوعی انجام شده است. در این مطالعات، مدافع قابلیت اطمینان و ایمنی سیستم را بیشینه می

باشد.  ژوانگ و بیر، مدلی را ارئه نمودند که در آن مدافع، احتمال ولی مهاجم، به دنبال بیشینه نمودن پایائی حمالت می
خانی و ژوانگ، مدلی را ارائه دادند که در آن مدافع علی[.  گل15نمود ]موفقیت و خسارت مورد انتظار یک حمله را حداقل می

ها و یا سطوح قراردادی مورد محافظت قرار اهداف و یا تشابه عملکردی آنها به صورت زیرمجموعه با توجه به نزدیکی جغرافیایی
های کامال سری و موازی با درنظرگرفتن شده توسط لویتین و هاسکن، ابتدا محافظت از سیستم[. در مدل ارائه16دهد. ]می

[. 17و نوع سیستم مذکور، مورد تحلیل قرار گرفته است ]اصول دفاع و حمله بررسی شده است سپس توزیع بهینه منابع بین د
 [. 18توسعه داده شده است ] n از kهای همچنین مدل مذکور توسط لویتین و همکارانش برای موارد عمومی مانند سیستم

یک الگوی جدید در ابتدا  مقاله، موضوع با مرتبط مختلف هایزمینه در قبلی شدهانجام تحقیقات به استناد با حاضر، مقاله
نماید که در آن از گیری چندمعیاره، پیشنهاد میهای تصمیمتخصیص قابلیت اطمینان در محیط فازی و با استفاده از تکنیک

ها استفاده شده است و میزان نان زیرسیستمنظرات خبرگان سیستم در زمینه میزان عوامل تأثیرگذار بر قابلیت اطمی
در مرحله  های آماری چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.با استفاده از تکنیک همبستگی بین عوامل تأثیرگذار

های دفاع و حمله با توجه به یابی و تحلیل استراتژیک برای سیستمها، یک الگوی بهینهبعد با استفاده از اصول تئوری بازی
دنبال محافظت از مواضع خود و در مقابل، مهاجم به مدافع به گردد. با توجه به این رویکرد، بههای سیستم ارائهمیمحدودیت

باشد و فرض بر این است که مهاجم از حرکت مدافع مطلع است. سپس بر مبنای مدل می رساندن به اهداف مدافعدنبال آسیب
 شود.ها پرداختهمییابی استراتژیمذکور به بهینه

با در های یک سیستم تخصیص قابلیت اطمینان به زیرمجموعهبرای  بخش دوم این مقاله، روش پیشنهادی این تحقیق در
های دفاع و حمله با ، ارائه شده است. در بخش سوّم، بهینه یابی و تحلیل استراتژینظرگرفتن همبستگی بین عوامل تأثیرگذار

دادن چگونگی محاسبات و شانها مورد تحلیل قرار گرفته است. در بخش چهارم، یک مثال کاربردی برای نرویکرد تئوری بازی
گیری و پیشنهادات برای تحقیقات نتیجه ،های مدل پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت در بخش پنجمتحلیل

 آینده، بیان شده است.
 

 تخصیص قابلیت اطمینان سیستم نقش همبستگی عوامل تأثیرگذار در 
 

های گوناگونی مانند سری، مووازی ،  تواند به صورتها میها، ساختار چیدمان زیرسیستمامروزه با توجه به ماهیّت اهداف سیستم
های مختلفوی وجوود   های مربوطه، روشمختلط و پیچیده باشد. برای تخصیص قابلیت اطمینان سیستم به هریک از زیرسیستم

 باشند.  اشد که در آن تمامی اجزاء یکسان میبترین آنها، تخصیص قابلیت اطمینان به یک سیستم کامالَ سری میدارد که ساده



  

 

 

 

 

 
دهنده آنها با توجه به فاکتورهای مهندسی و تأثیرگوذار آنهوا غیرهمسوان    ها و اجزاء تشکیلها، زیرمجموعهلیکن در اکثر سیستم

بورای تخصویص   های گروهی فازی، یک مدل ها و ارزیابیباشند. در این تحقیق با درنظر گرفتن عدم یکسان بودن زیرسیستممی
 دهنده یک سیستم ارائه شده است.های تشکیلقابلیت اطمینان به زیرمجموعه

 

 های غیرهمسان  عوامل تأثیرگذار در تخصیص قابلیت اطمینان زيرسیستم
 
هوا را  ( قابلیوت اطمینوان زیرسیسوتم   1)رابطوه توان با استناد به های غیرهمسان در حالت سری میبا در نظر گرفتن زیرسیستم 
 عیین نمود.ت
(1)  𝑅𝑖 = (𝑅∗)𝑤𝑖 
وزن  𝑤𝑖ام و iشوده بوه زیرسیسوتم    قابلیوت اطمینوان تخصویص داده    𝑅𝑖قابلیت اطمینان هدف )کل سیستم(،  ∗𝑅که در آن،   

انود کوه در آنهوا، قابلیوت اطمینوان      های مووازی موورد تحلیول قورار گرفتوه     باشد. در این تحقیق سیستمتناسبی زیرسیستم می
 شوند.(، تعیین می2) رابطهها با توجه به زیرسیستم

(2)  (1 − 𝑅𝑖) = (1 − 𝑅∗)𝑤𝑖 
 ( برای تخصیص قابلیت اطمینان استفاده نمود.3)رابطهتوان از های موازی برای سادگی محاسبات، میدر سیستم

(3)  𝐹𝑖 = (𝐹∗)𝑤𝑖 
در روش پیشونهادی ایون   باشد. ام میiشده به زیرسیستم نرخ خرابی تخصیص داده 𝐹𝑖نرخ خرابی کل سیستم و  ∗𝐹که در آن،  

و بوه اسوتناد ارزیوابی     PCAتکنیوک آمواری چنودمتغیره    و  TOPSISگیری گروهی تحقیق با استفاده از روش ترکیبی تصمیم
سوپس بوا   شوود  ها تعیین موی ها، وزن تناسبی زیرسستمخبرگان از میزان عوامل تأثیرگذار در بهبود قابلیت اطمینان زیرسیستم

 گردد.ها محاسبه میشده به زیرسیستمداده(، قابلیت اطمینان تخصیص3( و )2ها )استفاده از فرمول
اند، عبارتند ها درنظر گرفته شدهدر این تحقیق، فاکتورهای تأثیرگذاری که برای تعیین وزن تناسبی قابلیت اطمینان زیرسیستم

 بودن و تعمیرپذیری.، زمان عملیات، بحرانیاز: پیچیدگی، سطح تکنولوژی موردنیاز، هزینه
باشود.  هوای بکاررفتوه در زیرسیسوتم مووردنظر موی     دهنده و همجنین ظرافتمیزان پیچیدگی متناسب با تعداد قطعات تشکیل

-نبنابراین با وزن تناسبی به صورت مستقیم ارتباط دارد. در مقابل، سطح تکنولوژی موردنیاز که در صورت زیوادبودن آن، نشوا  
باشد. همچنین فاکتور هزینه به صورت صورت معکوس با وزن تناسبی در ارتباط میباشد، بهدهنده باالبودن قابلیت اطمینان می

باشد. باشد زیرا با وجود افزایش هزینه بهبود، افزایش قابلیت اطمینان مقرون به صرفه نمیمستقیم با وزن تناسبی در ارتباط می
باشود، بوه صوورت    بودن زیرسیستم در کل مأموریوت سیسوتم موی   لیات که بیانگر درصد زمانی فعّالدر مقابل، شاخص زمان عم

بودن نیز به واسطه اختصاص قابلیت اطمینوان  باشد. این ارتباط معکوس در فاکتور بحرانیمعکوس با وزن تناسبی در ارتباط می
هایی که به صورت مرتب نیواز بوه تعمیورات دارنود     ی زیرسیستمها وجود دارد. فاکتور تعمیرپذیری براباال به اینگونه زیرسیستم

های بدون تعمیر، کوچک است. بنابراین، این فاکتور با وزن تناسبی بوه صوورت مسوتقیم    بزرگ بوده و در مقابل برای زیرسیستم
 باشد.در ارتباط می

 
 
 
 



  

 

 

 

 

 
 برای تخصیص قابلیت اطمینان گیریتعیین ماتريس نهايی تصمیم

 
ها، ارزیابی میزان تأثیر هور یوک از عوامول موذکور در     نمودن عوامل تأثیرگذار در تعیین وزن تناسبی زیرسیستممشخصپس از 

شود. خبرگان برای بیان نظرات خوود، از متغیرهوای   ها، توسط گروه خبرگان سیستم انجام میبهبود قابلیت اطمینان زیرسیستم
می، راحتی و دقت بیان تصمیمات را بسیار زیواد نمووده و درنتیجوه، نتوایج نهوائی      نمایند. زیرا متغیرهای کالکالمی استفاده می

های گونواگونی قابول نموایش     آید. کمیتهای فازی مربوط به هر متغیر کالمی به شکلگیری با دقت باالتری به دست میتصمیم
ای از کمیتهوای  (، نمونه1است. جدول)اده شدهای برای نمایش متغیرها استف[. در این تحقیق از اعداد فازی ذوزنقه19باشد ]می

 دهد.  را  نشان می 0-10ای برای مقیاس فازی ذوزنقه
 

 ایهای فازی ذوزنقهکمّیت-1جدول 
 خیلی باال باال متوسط کم خیلی کم متغیر زبانی

 VL L M H VH نماد

 (7،8،9،10) (5،6،7،8) (4،5،5،6) (2،3،4،5) (0،1،2،3) کمّیت فازی

 
 کننده مینیمم و ماکزیمم ارزش ممکن از شاخص مورد نظر است. صفر و ده به ترتیب مشخص

گیوری محاسوبه گوردد. بورای     بایست ماتریس نهائی تصومیم گیری از خبرگان ارزیاب، میهای تصمیمآوری ماتریسپس از جمع
های ورودی )که به میانگین هندسی کلیه ماتریسگیری گروهی، بایست با توجه به اصول تصمیمبدست آوردن این ماتریس، می

ها بوه صوورت متغیرهوای کالموی     های ماتریسکار چون تمامی درایهتعداد خبرگان ارزیاب می باشد( را محاسبه نمود. برای این
کوار، بوه تعوداد    بایست متغیرهای کالمی به اعداد فازی مربوطه تبودیل گردنود. بوا انجوام ایون     اند، در ابتدا میشدهبیان گردیده 

گیوری،  های فازی، خواهیم داشت. برای بدست آوردن ماتریس نهائی تصمیمگیری با کمّیتهای تصمیمخبرگان ارزیاب، ماتریس
ها، محاسبه گردیده و در نتیجوه،  بایست میانگین هندسی کلیه ماتریسبا توجه به میزان اهمیت نظرات هر کدام از خبرگان، می

kλ…  ,1نفر بوده و میزان اهمیت نظرات آنهوا بوه ترتیوب برابور بوا       Kگیری بدست آید. اگر تعداد خبرگان، ماتریس نهائی تصمیم

,λ,1λبا فرمت باشد آنگاه، در صورتیکه از اعداد فازی ذوزنقه ( ای,υ)τ(ς,σ,       بورای نموایش متغیرهوای کالموی اسوتفاده نمووده )
 [.20گردد ]محاسبه می (4) رابطهام ماتریس نهائی بصورت ijباشیم، درایه 

(4)  (𝜍𝑖𝑗𝑓 , 𝜎𝑖𝑗𝑓 , 𝜏𝑖𝑗𝑓 , 𝜐𝑖𝑗𝑓 ) = ((𝜍𝑖𝑗1𝜆1 . 𝜍𝑖𝑗2𝜆2 … 𝜍𝑖𝑗𝑘𝜆𝑘 )𝐿 , (𝜎𝑖𝑗1𝜆1 . 𝜎𝑖𝑗2𝜆2 … 𝜎𝑖𝑗𝑘𝜆𝑘 )𝐿 , (𝜏𝑖𝑗1𝜆1 . 𝜏𝑖𝑗2𝜆2 … 𝜏𝑖𝑗𝑘𝜆𝑘 )𝐿 , (𝜐𝑖𝑗1𝜆1 . 𝜐𝑖𝑗2𝜆2 … 𝜐𝑖𝑗𝑘𝜆𝑘 )𝐿) 

.که در آن  𝐿 = 1∑ 𝑖𝑘1 ،گیرد.  ها مورد استفاده میبرای محاسبه وزن تناسبی هرکدام از زیرسیستماین ماتریس 
 :[21] (، اعداد فازی را به اعداد قطعی، تبدیل نمود5)رابطهتوان با استفاده از گیری، میپس از تعیین ماتریس نهایی تصمیم

(5)  𝐶𝑚�̃� = 𝜏𝑖2 + 𝜐𝑖2 + 𝜏𝑖𝜐𝑖 − 𝜍𝑖2 − 𝜎𝑖2 − 𝜍𝑖𝜎𝑖3(𝜏𝑖 + 𝜐𝑖 − 𝜍𝑖 − 𝜎𝑖)  

 
 
 



  

 

 

 

 

 
 با درنظر گرفتن میزان همبستگی معیارهامحاسبه وزن تناسبی برای تخصیص قابلیت اطمینان 

 
بوودن معیارهوای   گیوری بوا معیارهوای چندگانوه، مسوتقل     های تصمیمبا توجه به اینکه یکی از شرایط اساسی برای تمامی روش

های آماری چندمتغیره توان از تکنیکگیری، میتصمیمباشد، لیکن در صورت وجود همبستگی بین معیارهای گیری، میتصمیم
پیشونهاد شوده    PCAگیری استفاده نمود که در ایون تحقیوق، اسوتفاده از روش    های تصمیمبرای بهبود تحلیل و ارزیابی گزینه

دسوت  قبول بوه   گیری که از مرحلوه درنظرگرفتن ماتریس نهائی تصمیماست. برای تعیین وزن نهائی هرکدام از اجزاء سیستم، با 
 گردد:های ذیل، پیشنهاد میآمده است، انجام گام

شوده  سازی فوازی، مواتریس نرموال   مقیاسگیری، با استفاده از روش بی: با توجه به وجود معیارهای منفی و مثبت تصمیم1گام 
 (.شودمی ( استفاده7) رابطهو برای معیارهای منفی از  (6)رابطهشود )برای معیارهای مثبت از محاسبه می

(6)  𝑛𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗 − 𝑎𝑗𝑀𝑖𝑛𝑎𝑗𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑗𝑀𝑖𝑛 

(7)  𝑛𝑖𝑗 = 𝑎𝑗𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑖𝑗𝑎𝑗𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑗𝑀𝑖𝑛 

-( را در ماتریس قطری اوزان معیارها ضورب موی  1شده )گام مقیاسمقیاس موزون، ماتریس بی: برای تشکیل ماتریس بی2گام 
 نماییم.  
نمواییم. سوپس مقوادیر ویوژه ایون مواتریس را       تعیوین موی   2کوواریانس را برای ماتریس حاصل از گام : ماتریس واریانس 3گام 

 کنیم.محاسبه می
 رابطوه کنیم)آنها را محاسوبه موی  گیری را تعیین نموده و امتیازات های اصلی تصمیم، مؤلفهPCA: با توجه به اصول روش 4گام 
(8)) 
(8)  𝐼 = 𝐾. 𝑇 

I : ماتریسm*n های اصلی، لفهمؤامتیازاتk ماتریس :m*n های اصلی و ضرایب مؤلفهT ماتریس :n*n کوواریوانس   -, واریوانس
 باشد.می
شده هرکدام از آنها باشند، وزن نرمالگیری میهای تصمیمآمده، به تعداد گزینهدستهای اصلی بهبا توجه به اینکه مؤلفه: 5گام 

 اییم:نم( محاسبه می9) رابطهرا با استفاده از 

(9)  𝐸𝑗 = 𝑃𝐶𝑗∑ 𝑃𝐶𝑗𝑛1  

 ( تعیین نمود:10) رابطهبایست جهت )مثبت یا منفی( آنها را با استفاده از : با توجه به تشکیل معیارهای جدید، می6گام 

(10)  𝑑𝐼 = ∑ 𝑐𝑖𝑗 ∗ 𝑒𝑗𝑛
𝑗=1  

ijC: های اصلی و ضرایب متغیرهای سازنده مؤلفهje که باشد. در صورتی: میزان اهمیت متغیرهای اولیه میId    کووچکتر از صوفر
 باشد.صورت، مثبت می( مربوط به آن، منفی بوده و در غیر اینPCباشد، معیار )یا 

-بندی و میزان اهمیت هرکدام از گزینه، رتبهTOPSISبا استفاده از تکنیک  و 6تا  4های : با توجه به نتایج حاصل از گام7گام 
 ها با در نظر گیری برای ارزیابی گزینههای کاربردی تصمیمنماییم که این روش یکی از تکنیکگیری را محاسبه میتصمیم های



  

 

 

 

 

 
حول  هوا بوه راه  نتایج نهایی حاصل از این روش که با میزان نزدیکی نسبی گزینوه [. 22باشد ]گیری میگرفتن معیارهای تصمیم

(، قابلیوت اطمینوان   1-3هوای ) شووند و بوا توجوه بوه فرموول     مال موی ( نر11) رابطهشوند، با استفاده از ( ارزیابی میiCآل )ایده
 گردد.های موردنظر، تعیین میشده به هریک از زیرسیستمدادهتخصیص

(11)  𝑤𝑖 = 𝐶𝑖∑ 𝐶𝑖       , 𝑖 = 1,2, … . , 𝑛 

 

 

 
 هاهای دفاع و حمله با رويکرد تئوری بازیبهینه يابی و تحلیل استراتژی

 
هوای مربوطوه بوه آن    حمله، هدف اصلی مدافع، افزایش قابلیت اطمینان عملکرد سیسوتم و زیرمجموعوه  های دفاع و در سیستم

باشد. مدافع برای نگهوداری  های آن میاست. در مقابل، هدف مهاجم بیشینه نمودن خسارت موردانتظار به سیستم و زیرجموعه
های مربوط به اقدامات حفواظتی را انجوام   گذاری، سرمایهبایست متناسب با ماهیت اهداف زیرساختارهازیرساختارهای خود، می

دهد. برخی زیرساختارها سریعا ساخته می شوند در حالیکه برخی دیگر سالیان سال طول موی کشود بنوابراین بورای تخصویص      
امی و بایست به ارزش اهداف، محودودیت بودجوه، سواختارهای سیاسوی، نظو     بودجه و امکانات برای حفاظت از زیرساختارها می

های کامالَ باز )قابل دسترس( به راحتی در معورض تهدیود هسوتند و هزینوه دفواع      تاریخی نیز توجه نمود. به طور مثال سیستم
نمودن دارد. فرض کنید در کل ها برای مهاجم، هزینه بسیار کمی برای حملهشوند در حالیکه اینگونه سیستمباالیی را شامل می

n های متفاوت گذاریافع برای حفاظت از تک تک آنها، سرمایهزیرسیستم وجود دارد و مدn, …,f2, f1f     را انجام دهود و مهواجم
را انجوام دهود توا از عودم      n, …,F2, F1Fهوای متفواوت   گذاریها، سرمایهنیز به طور مشابه برای حمله به هریک از زیرسیستم

هدف اطمینان حاصل کند. یک روش معمولی تئوری بازیها این است که مدافع و مهاجم به طور همزمان و مسوتقالنه   nکارکرد 
 nکنند ولی در این تحقیق فورض شوده اسوت کوه ابتودا مودافع،       هدف انتخاب می nهای خود را برای هرکدام از سرمایه گذاری

 متغیر موردنظرش را تعیین می کند. nکند و پس از آن، مهاجم متغیر منتخبش را تعیین می
-سورمایه  ikرا بوا هزینوه واحود     i ،ifبرای تعریف کلیه متغیرهای مدل پیشنهادی، فرض کنید که مدافع برای محافظت از هدف 

-( موی iRداده شده به آن زیرسیستم)متناسب با قابلیت اطمینان تخصیص iکند. البته از نظر مدافع، ارزش هر هدف گذاری می
شده در بخش قبل، محاسبه گردیده است. همچنوین ارزش کول سیسوتم برابور از نظور مودافع       که با استفاده از روش بیانباشد 

باشد. به طور مشابه، فرض کنید که مهاجم برای حمله بوه  ( میRشده برای کل سیستم)گذاریمتناسب با قابلیت اطمینان هدف
و ارزش کول سیسوتم     iVبرابر بوا   iکند. البته از نظر مهاجم، ارزش هر هدف سرمایه گذاری می iKرا با هزینه واحد  i ،iFهدف 
گذاری برای محافظت از اهوداف از طورف مودافع و میوزان     قابلیت اطمینان هر هدف بستگی به میزان سرمایهباشد. می Vبرابر با 
باشود. یوک   ننده موفقیت حمله و دفواع موی  کنمودن به اهداف از طرف مهاجم دارد و در نتیجه، تعیینگذاری برای حملهسرمایه

می باشد که  [23استفاده از نسبت ارائه شده توسط آقای تالوک ] iروش ساده برای تعریف احتمال یک حمله موفق روی هدف 
 گردد:( بیان می12) رابطهبه صورت 

(12) 𝑝𝑖 = 𝐹𝑖𝑚𝑖𝑓𝑖𝑚𝑖 + 𝐹𝑖𝑚𝑖 
می باشود. بوا وجوود اقودامات دفاعی)حفواظتی( نامحودود و اقودامات تهواجمی          iمیزان شدت رقابت بر سر هدف  imکه در آن 

 تدافعی محدود،  اقدامات تهاجمی نامحدود و اقدامات . به طور معکوس با وجود ip= 0قابل اطمینان است و  %100محدود، هدف 



  

 

 

 

 

 
 irمی باشود و بوا   (  ipحمله موفق) احتمالقابلیت اطمینان، معادل یک منهای می باشد.   ip= 1و قابل اطمینان است  %0هدف 

 گردد:( محاسبه می13) رابطهنشان داده و به صورت 

(13) 𝑟𝑖 = 𝑓𝑖𝑚𝑖𝑓𝑖𝑚𝑖 + 𝐹𝑖𝑚𝑖 
بینوی هسوتند مقودار کوم     باشد. برای اهدافی که قابل دفاع و یوا پویش  می iیک مشخصه رقابت با توجه به نوع هدف imپارامتر  

توانند به برتری کواملی دسوت یابنود. بورای اهودافی کوه       اینگونه موارد، نه مدافع و نه مهاجم نمی( وجود دارد که در imشدت )
گوردد کوه در اینگونوه    گیرند، مقدار شدت بسیار بواال موی  بینی داشته و یا به سادگی مورد حمله قرار میقابلیت کمی برای پیش

دست یابند که نشاندهنده ظرفیت باالی تسولیحات نظوامی دو   موارد ممکن است هر دو طرف )مدافع و مهاجم( به برتری کاملی 
به تجربه و نظر خبرگان مربوطه بستگی دارد، مشوابه نظرخوواهی خبرگوان در     imباشد. با توجه به اینکه تعیین مقدار طرف می

را محاسوبه   imر نهوائی  ، مقودا (5و ) (4)هایتوان با استفاده از فرمولزمینه میزان وزن نسبی که در بخش قبل بیان گردید، می
 .نمود 

باشود.  ( موی ip-1(، مدافع در پی کاهش این احتمال و در نتیجه افزایش قابلیت اطمینوان ) ipبا درنظرگرفتن تابع احتمال خطر )
تورین حالوت،   توان در سواده باشد. بنابراین میبودجه، مدافع در پی کمینه نمودن هزینه کل نیز می همچنین با وجود محدودیت

 در نظر گرفت: (14رابطه )مطلوبیت کلی مدافع را به صورت 

(14)  𝑀𝑎𝑥:  𝑢 =  ∑ 𝑟𝑖𝑅𝑖𝑛
𝑖=1 + 𝑟𝑠𝑅 − ∑ 𝑘𝑖𝑓𝑖𝑛

𝑖=1  

 

srبیانگر قابلیت اطمینان کل سیستم)از جنبه دفاعی( می    ( باشد. از سوی دیگر مهاجم متمایل بوه افوزایش احتموال خطورip و )
 گردد:بیان می (15) رابطهباشد. بنابراین به طور مشابه، مطلوبیت کلی مهاجم به صورت کاهش قابلیت اطمینان می

(15) 𝑀𝑎𝑥:  𝑈 =  ∑ 𝑝𝑖𝑉𝑖𝑛
𝑖=1 +  𝑝𝑠𝑉 − ∑ 𝐾𝑖𝐹𝑖𝑛

𝑖=1  

 

spباشد.بیانگر احتمال خرابی )از کارافتادن( کل سیستم از نظر تهاجمی می 

یوک از طورفین بوازی بوه     [ استفاده می شود که در آن هوی  14تعادل نش ]حل از مفاهیم بنیادی نقطه هآوردن رادستبرای به
 شود:تعیین می (16عبارت )ترین پاسخ به صورت بودن بازیکنان، مناسبکند بلکه با توجه به منطقیصورت یکطرفه عمل نمی

(16)  
𝑢(𝑓1∗, … , 𝑓𝑖∗, … , 𝑓𝑛∗, 𝐹1∗, … , 𝐹𝑖∗, … , 𝐹𝑛∗) ≥ 𝑢(𝑓1∗, … , 𝑓𝑖 , … , 𝑓𝑛∗, 𝐹1∗, … , 𝐹𝑖∗, … , 𝐹𝑛∗) 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑖 𝑈(𝑓1∗, … , 𝑓𝑖∗, … , 𝑓𝑛∗, 𝐹1∗, … , 𝐹𝑖∗, … , 𝐹𝑛∗) ≥ 𝑈(𝑓1∗, … , 𝑓𝑖∗, … , 𝑓𝑛∗, 𝐹1∗, … , 𝐹𝑖 , … , 𝐹𝑛∗) 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝐹𝑖 

و برابر با صفر قوراردادن آنهوا، بوه جوواب بهینوه       iFو  ifترین حالت، می توان با اعمال مشتق اول توابع هدف نسبت به در ساده
 آید(.  [ بدست می24تاگر ]-های مربوط به مسأله، جواب نهائی با استفاده از شرایط کوهندست یافت )با وجود محدودیت

(17) 
𝜕𝑢𝜕𝑓𝑖 = 0 → 𝑘𝑖𝐹𝑖 = 𝑚𝑖𝑓𝑖𝑚𝑖−1𝐹𝑖𝑚𝑖−1(𝑓𝑖𝑚𝑖 + 𝐹𝑖𝑚𝑖)2 (𝑅𝑖 + 𝑅 ∏ 𝐹𝑗𝑚𝑗𝑓𝑗𝑚𝑗 + 𝐹𝑗𝑚𝑗)𝑛

𝑗=1𝑗≠𝑖
 



  

 

 

 

 

(18) 
𝜕𝑈𝜕𝐹𝑖 = 0 → 𝐾𝑖𝑓𝑖 = 𝑚𝑖𝐹𝑖𝑚𝑖−1𝑓𝑖𝑚𝑖−1(𝑓𝑖𝑚𝑖 + 𝐹𝑖𝑚𝑖)2 (𝑉𝑖 + 𝑉 ∏ 𝐹𝑗𝑚𝑗𝑓𝑗𝑚𝑗 + 𝐹𝑗𝑚𝑗)𝑛

𝑗=1𝑗≠𝑖
 

 آید.های مذکور بدست میتری از فرموللحاظ گردد، شکل ساده i=ViRو  R=Vکه برخی از مفروضات مانند برابری در صورتی
 

 کاربردیيک مثال 
 

باشد که متشوکل از چهوار نیروگواه بورق     ای میبرای نشان دادن کاربرد روش پیشنهادی تحقیق، یک سیستم تأمین برق منطقه
(A ،B ،C  وD است و با توجه به قابلیت اطمینان )شده برای کل سیسوتم، سواختار عملکوردی آنهوا بوه صوورت       تعیین %99,9

ای است که میزان ها به گونههمچنین ساختار فنی و تکنولوژیکی بکار رفته در این زیرسیستمموازی، در نظر گرفته شده است.  
باشد. برای تعیین میزان این عوامول، از کارشناسوان   گانه تأثیرگذار در تخصیص قابلیت اطمینان آنها نیز متفاوت میعوامل شش

 0,35، 0,4سه نفر بوده و میزان اهمیت نظرات آنها به ترتیب شود که این تعداد این خبرگان خبره در این زمینه نظرخواهی می
 دهد.(، نظرات خبرگان ارزیاب را در زمینه میزان عوامل تأثیرگذار نشان می2در نظر گرفته شده است. جدول ) 0,25و 
 

 ارزيابی خبرگان از میزان عوامل تأثیرگذار در چهار زيرسیستم -2 جدول

ان
برگ

 خ

تم
یس

رس
زي

ها
گیری(تأثیرگذار )معیارهای تصمیمعوامل    

 پیچیدگی
)I( 

 هزينه

)Co( 
 تعمیرپذيری

)M( 
 سطح تکنولوژيکی

)S( 
 زمان عملکرد

)T( 
 بحرانی بودن

)Cr( 

DM1  

(40%) 

A M L L H M H 

B M L H VH H M 

C M M VH VH M H 

D H H VH VL L L 

   

DM2  

(35%) 

A M L VL L M VH 

B M L M VH H VH 

C H H VH H H H 

D VH M H VL L L 

   

DM3  

(25%) 

A L VL M H M H 

B H L H H H M 

C VH M M VH M H 

D H M VH VL L L 

 

ها مطابق (، تخصیص قابلیت اطمینان به زیرسیستم4-11شده در بخش دوّم و با استناد به فرمولهای )با توجه به توضیحات ارائه
 باشد.( می3جدول )

 
 



  

 

 

 

 

 
 

 هاتخصیص قابلیت اطمینان زيرسیستم -3جدول 

 iC iW iF iR زيرسیستم

A 381/0 191/0 267/0 733/0 

B 409/0 205/0 243/0 757/0 

C 492/0 247/0 182/0 818/0 

D 713/0 357/0 85/0 915/0 

 
بوا   𝑚�̃�باشد که عدد فوازی  می( 4های بهینه دفاع و حمله، مفروضات مسأله مطابق جدول )در مرحله بعد برای تعیین استراتژی

 نظر گروهی خبرگان تعیین شده است.
 

 های بهینه دفاع و حملههای مسآله برای تعیین استراتژیداده -4جدول 
𝒎�̃� 𝑪𝒎�̃� زيرسیستم  ki Ki 

A (0،1،2،3)  5/1  5/3  7/1  

B (7/6 ،7/5 ،4/5 ،4/4)  55/5  3 1/2  

C (1/9 ،1/8 ،1/7 ،1/6)  6/7  2/2  1/3  

D (7/3 ،6/2 ،6/1 ،0)  95/1  3/4  1/3  

 
-( محاسوبه موی  18به صورت فرمول ) iFو  ifصورت مقادیر فرض شده است که در این V=Rو  i= RiVهمچنین در این مسأله 

 شوند.

(18)  

𝑓𝑖 = 𝐾𝑖𝑘𝑖 𝐹𝑖 ,   𝐹𝑖 = 𝑚𝑖(𝐾𝑖 𝑘𝑖⁄ )𝑚𝑖𝐾𝑖(1 + (𝐾𝑖 𝑘𝑖⁄ )𝑚𝑖)2 (𝑅𝑖 + 𝑅 ∏ 11 + (𝐾𝑖 𝑘𝑖⁄ )𝑚𝑖)𝑛
𝑗=1𝑗≠𝑖

 

 

 باشد.( می5گذاری در نقاط تعادل به شرح جدول )بنابراین میزان سرمایه
 

 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 
 در نقطه تعادل گذاریمقادير بهینه سرمايه -5 جدول

 iF if زيرسیستم

A 129/0 063/0 

B 223/0 156/0 

C 196/0 276/0 

D 137/0 099/0 

 

 و پیشنهادات برای مطالعات آتیگیرينتیجه
 

 ارزیوابی  در باشدکهمی پیچیده و بزرگ هایسیستم و محصوالت قطعات، کیفی های مشخصه مهمترین از یکی اطمینان قابلیت
است. در این تحقیق، قابلیت اطمینان یوک سیسوتم از دو    برخوردار اهمیت زیادی و نقش از آنها، فعلی وضعیت بررسی و اهداف

هوای  جنبه پایائی و دفاعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ابتدا تخصیص قابلیت اطمینان کل سیستم به تمامی زیرسیستم
پوذیری  ربودن و تعمیاز پیچیدگی، هزینه، سطح تکنولوژی موردنیاز، بحرانی مربوطه با توجه به عوامل و معیارهای تأثیرگذار، اعم

، اسوتفاده از  همبسوتگی بوین معیارهوای تأثیرگوذار    شده این تحقیق، با توجه به وجود مورد بررسی قرار گرفت که در روش ارائه
هوای همبسوته   گیری در ارزیوابی گزینوه  های چندمتغیره آماری برای از بین بردن میزان همبستگی بین معیارهای تصمیمروش

در روش پیشنهادی این تحقیق، برای تخصیص قابلیت اطمینان موردنظر به هرکدام از اجوزاء یوک سیسوتم، وزن    پیشنهاد شد. 
محاسبه گردید و با توجوه   TOPSISو  PCAنسبی هرکدام از اجزاء سیستم با توجه به عوامل تأثیرگذار مربوطه، از تلفیق روش 

همچنوین در   هوا )از جنبوه پایوایی( تعیوین شود.     عدد قابلیت اطمینان زیرسیستمتار بلوک دیاگرام قابلیت اطمینان آن، به ساخ
در مرحله بعد برای تعیین میزان بهینوه   گیری گروهی و متغیرهای کالمی استفاده شد.های این تحقیق، از تصمیمتمامی ارزیابی

آمده در مرحله قبول و بوا   های مربوط به آن، با توجه به پایایی بدستمی زیرسیستمگذاری برای حفاظت از سیستم و تماسرمایه
و حوداکثر نموودن    ها، مدلی ارائه گردید که در آن مطلوبیت مودافع و مهواجم بوه ترتیوب حوداقل     استناد از رویکرد تئوری بازی

های بهینوه دفواع و حملوه بوا تعیوین      ، استراتژیهاخسارت وارده به سیستم بود. در نهایت با توجه به اصول نش در تئوری بازی
گرایانه و کواربردی بوودن،   های موردنیاز، دیدگاه واقعنقطه تعادل، ارائه گردید. با توجه به مواردی مانند راحتی و دقت در ارزیابی

 نماید.حل مناسبی برای مسائلی در زمینه موضوع مربوطه ارائه میروش پیشنهادی این تحقیق، راه
های دیگر تخصیص قابلیت اطمینان و مقایسه و تحلیل نتایج آنها و همچنین ارائه توان استفاده از روشتحقیقات آینده می برای

 ها را پیشنهاد نمود.یابی مراکز و مناطق حسّاس، با رویکرد تئوری بازیمدلی برای مکان
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