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 های بهینه دفاع و حملهسازی و ارزیابی استراتژینقش برتری تجهیزات دفاع در مدل
 

 

 3کرباسیان مهدی ،2یریام نیرحسیام، 1,1 یبدیم مدلیرح یمهد
 تهراندانشگاه پیام نور ،  دانشجوی دکتری مهندسی صنایع -1

 شاهد دانشگاه صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، مهندسی گروه دانشیار، -2

 صنعتی مالک اشتر دانشگاه صنایع، مهندسی گروه دانشیار، -3

 

 

 خالصه 

 

 های کالن بقایها و منابع حیاتی با توجه به امکانات دفاعی موجود، یکی از سیاستامروزه دفاع هوشمندانه از سیستم
های آگاهانه و مفید، الزم و ضروری است. در این تحقیق، کارگیری استراتژیباشد و برای رسیدن به این هدف، بهها میدولت

 های بهینه دفاع و حمله در نظر گرفتهسازی و ارزیابی استراتژینقش برتری تجهیزات دفاع نسبت به تجهیزات حمله، در مدل
یادی مانند سطح تکنولوژی، قدرت مانور، میزان تشخیص و سهولت کاربرد، شده است که در تعیین میزان اهمیت آن، عوامل ز

تأثیرگذار هستند. لیکن با درنظرگرفتن میزان همبستگی بین عوامل تأثیرگذار و عدم قطعیت در ارزیابی آنها، با استفاده از 
زان های اصلی، میتحلیل مؤلفه کارگیری تکنیک تجزیه وگیری با معیارهای چندگانه در محیط فازی و بههای تصمیمروش

شوند. سپس با توجه به احتماالت موجود در حمله اهمیت و ضریب برتری هرکدام از تجهیزات دفاع و حمله محاسبه می
، یک ها در پیدانمودن نقطه تعادلموفق، ضریب برتری تجهیزات دفاع، ساختار قابلیت اطمینان سیستم و رویکرد تئوری بازی

شده شود. در نهایت، مدل ارائهها، ارائه میگذاری دفاع از تمامی سیستمی غیرخطی برای تعیین میزان سرمایهریزمدل برنامه
 است.شده و نتایج نهائی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهتحقیق برای یک نمونه کاربردی، استفاده

 
 هابازی تئوری حمله، اطمینان، ضریب برتری، همبستگی، دفاع،قابلیتکلمات کلیدی: 

 
 
 مقدمه .1

شده دارند، های تعیینحسّاس و مهم هر کشور که نیاز به فعالیت مداوم و کارا، در راستای مأموریت هایزیرساخت
بایست از قابلیت اطمینان باالیی برخوردار باشند و با توجه به نقش حیاتی آنها در ثبات، آرامش و امنیت زندگی اجتماعی می

های بهینه برای تعیین میزان کارگیری استراتژیتحقق این هدف، بهمردم، نیاز مبرم به حفظ و نگهداری دارند. در راستای 
کی از های مذکور دارد، یهای حسّاس، که ارتباط مستقیمی با افزایش قابلیت اطمینان سیستمگذاری دفاع از سیستمسرمایه
تهاجمی، برای حمله به های بهینه کارگیری سیاستباشد. در مقابل، هدف اصلی مهاجم، بهها میهای اصلی دولتدغدغه
 های حسّاس و تخریب حداکثری آنها است.سیستم
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کردن باشد که مستقلرویکردی ریاضی برای تحلیل مسائل چندمتغیره می (PCA)1اصلیتکنیک تحلیل مؤلفه های 
های مستقل [ از خاصیت تولید متغیر1متغیرهای وابسته و کاهش تعداد متغیرها از خواص این روش است. تانگ و همکاران ]

کارگیری آنها در روش در مسائل طراحی آزمایش های چندپاسخه به منظور مستقل سازی متغیرهای پاسخ و بهPCA روش 
های کیفی مستقل کردن مشخصه [ از رویکرد2برادران کاظم زاده و همکاران ] .تاگوچی و بهینه سازی استفاده کردند

چندمتغیره در کنترل فرایندها استفاده کردند و برای کنترل هر مؤلفه از یک نمودار کنترلی مستقل به جای استفاده از یک 
[ با دخالت دادن وزن معیارها در روش تحلیل 3همچنین برادران و همکاران ] .نمودار کنترلی چندمتغیره استفاده کردند

های های آنها و ایجاد شرایط اولیه روشصلی، اقدام به ایجاد متغیرهای )معیارها( جدید مستقل به همراه وزنمؤلفه های ا
 .تصمیم گیری چندمعیاره نمودند

های بهینه دفاع و حمله انجام شده است، لیکن بسیاری از محققین، هرچند تحقیقات متنوعی در زمینه تعیین استراتژی
ها یک اند. تئوری بازیبهینه دفاع و حمله استفاده نموده هایاستراتژیها برای تعیین تئوری بازیاز مفاهیم و کاربردهای 

ازیکنان باشند. در هر بازی، بهای در تعارض میتکنیک ریاضی به منظور تجزیه و تحلیل مسائلی است که دربرگیرنده موقعیت
ک باشند که این روند در انتها به یهای ممکن برای رقیب میراتژیدنبال انتخاب بهترین استراتژی برای خود در مقابل استبه

ای است که بازیکنان به ازای وقوع آن از طرف یکدیگر هم شود. جان نش معتقد است نقطه تعادل نقطهنقطه تعادل ختم می
 یکدیگر است و موجب ترین پاسخ رقبا بههای نش، مناسبگذارند. استراتژیعقیده بوده و به عقیده یکدیگر احترام می

های شده ژین یانگ و همکاران، پس از تعیین تمامی استراتژی[. در مدل ارائه4گردند]حل منحصر به فرد میدسترسی به راه
یفر ش -ها با متغیرهای کالمی و با توجه به اصول تئوری دمپستردو طرف بازی و معیارهای سنجش آنها، هرکدام از استراتژی

رت ها، نقطه تعادل در صوگیری و استفاده از تئوری بازیگیرند و پس از محاسبه ماتریس نهایی تصمیممیمورد سنجش قرار 
سازی ها را مدلگذاری بهینه امنیت اطالعات با توجه به انواع مختلف حمله[. یانگ و همکاران، سرمایه5شود]وجود تعیین می

ازی مو -ماکزیمم خسارت مورد انتظار از منظر مدافع، یک سیستم سری[. هاسکن و لوتین، با هدف مینیمم نمودن 6نمودند ]
باشد و برای حل مدل، از الگوریتم ژنتیک استفاده درنظر گرفتند که هر کدام از اجزاء آن، دارای میزان ظرفیت متفاوتی می

ی مانند سری، موازی و ها که دارای ساختارهای[. در مدل مورد تحقیق هاسکن، با توجه به نقاط هدف سیستم7نمودند]
ها ارائه شده است که در آن مدافع در پی حداقل نمودن خسارت وارده و باشند یک مدل براساس تئوری بازیپیچیده می

کار یک تابع خسارت که برابر با احتمال حمله موفق روی اهداف می باشد، باشد. برای اینمهاجم در پی حداکثر نمودن آن می
، گذاری بهینه دفاع و حملهباشد. در این مدل، میزان سرمایهگذاری دفاع و حمله میسته به میزان سرمایهتعریف می شود و واب

شده لوتین و همکاران، دفاع [. همچنین در تحقیق انجام8شود]با توجه به آگاهی کامل مهاجم از اهداف مدافع، تعیین می
سازی شده است که در این تحقیق، مهاجم برای حمله به اجزاء لبهینه از اجزاء یکسان ولی با محافظ گروهی از آنها مد

 [. 9بایست ابتدا محافظ گروهی آنها را تخریب نماید]می

در ابتدا یک الگوی جدید  مقاله، موضوع با مرتبط مختلف هایزمینه در قبلی شدهانجام تحقیقات به استناد با حاضر، مقاله
 های که در این تحقیق معرفی شدهترین موضوعکند. یکی از مهمبه حمله ارائه میبرای تعیین ضریب برتری تجهیزات دفاع 

ها، با در نظر گرفتن همبستگی عوامل تأثیرگذار در تعیین میزان برتری است، تعیین ضریب برتری تجهیزات دفاع زیرسیستم
 گیری چندمعیاره، مورد تجزیه و تحلیلمهای آماری چندمتغیره و تصمیباشد که با استفاده از روش ترکیبی تکنیکآنها می

قرار گرفته است. سپس، به استناد ضرایب برتری تجهیزات دفاع نسبت به تجهیزات حمله، ساختار قابلیت اطمینان و اصول 
سیستم  هایهای دفاع و حمله با توجه به محدودیتیابی و تحلیل استراتژیک برای سیستمها، یک الگوی بهینهتئوری بازی

                                                 
1 Principal Component Analysis 
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رساندن به دنبال محافظت از مواضع خود و در مقابل، مهاجم به دنبال آسیبشود. با توجه به این رویکرد، مدافع بهمی ئهارا
 شود.می ها پرداختهیابی استراتژیباشد. سپس بر مبنای مدل مذکور به بهینهمی اهداف مدافع

 ها، با دریب برتری تجهیزات دفاع سیستمدر بخش دوم این مقاله، روش پیشنهادی این تحقیق برای تعیین ضرا
ویکرد های دفاع و حمله با ریابی استراتژینظرگرفتن همبستگی بین عوامل تأثیرگذار، ارائه شده است. در بخش سوّم، بهینه

بات سدادن چگونگی محاها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. در بخش چهارم، یک مثال کاربردی برای نشانتئوری بازی
گیری و پیشنهادات برای های مدل پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت در بخش پنجم نتیجهو تحلیل

 تحقیقات آینده، بیان شده است.
 
 

 ها تعیین ضریب برتری تجهیزات دفاع زیرسیستم .2

های مربوط به آن، دفاع از زیرسیستمها، میزان برتری تجهیزات یکی از فاکتورهای مهم و اساسی در پایایی سیستم
ترین این عوامل، عبارتند از: سطح تکنولوژی، باشد که وابسته به عوامل زیادی است. مهمنسبت به تجهیزات حمله به آنها می

ها، ساختار قابلیت اطمینان همچنین با توجه به ماهیّت اهداف سیستم قدرت مانور، میزان تشخیص و سهولت کاربرد. 
 sهای گوناگونی مانند سری، موازی ، مختلط و پیچیده باشد. در مسأله موردنظر این تحقیق، تواند به صورتها میستمزیرسی

ها با یکدیگر زیرسیستم با ساختار عملکردی موازی است و ارتباط تمامی سیستم inسیستم وجود دارد که هر سیستم شامل 
 دهد.ت اطمینان مسأله موردنظر را نشان می(، ساختار قابلی1باشد. شکل )به صورت سری می

 

 
 ساختار قابلیت اطمینان مسأله تحقیق -1شکل 

 
هر  ها، ارزیابی میزان تأثیرنمودن عوامل تأثیرگذار در تعیین ضریب برتری تجهیزات دفاع از زیرسیستمپس از مشخص

 ها، توسط گروه خبرگانبرای هرکدام از زیرسیستمیک از عوامل مذکور در تعیین میزان اهمیت برتری تجهیزات دفاع و حمله 
نمایند، زیرا متغیرهای کالمی، راحتی شود. خبرگان برای بیان نظرات خود، از متغیرهای کالمی استفاده میسیستم انجام می

د. کمیتهای یآگیری با دقت باالتری به دست میو دقت بیان تصمیمات را بسیار زیاد نموده و درنتیجه، نتایج نهائی تصمیم
ای [. در این تحقیق از اعداد فازی ذوزنقه10باشد ]های گوناگونی قابل نمایش میفازی مربوط به هر متغیر کالمی به شکل

 است. برای نمایش متغیرها استفاده شده
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 دهد. را  نشان می 0-10ای برای مقیاس ای از کمیتهای فازی ذوزنقه(، نمونه1جدول)
 

 ایفازی ذوزنقه هایکمّیت -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

 گیری محاسبه شود.بایست ماتریس نهائی تصمیمگیری از خبرگان ارزیاب، میتصمیمهای آوری ماتریسپس از جمع
های گیری گروهی، میانگین هندسی تمامی ماتریسبایست با توجه به اصول تصمیمدست آوردن این ماتریس، میبرای به

ها به صورت های ماتریسمی درایهکار چون تماورودی )که به تعداد خبرگان ارزیاب می باشد( را محاسبه نمود. برای این
کار، به بایست متغیرهای کالمی به اعداد فازی مربوطه تبدیل شوند. با انجام ایناند، در ابتدا میشدهمتغیرهای کالمی بیان 

دست آوردن ماتریس نهائی های فازی، خواهیم داشت. برای بهگیری با کمّیتهای تصمیمتعداد خبرگان ارزیاب، ماتریس
به شده ها، محاسبایست میانگین هندسی کلیه ماتریسگیری، با توجه به میزان اهمیت نظرات هر کدام از خبرگان، میمیمتص

نفر بوده و میزان اهمیت نظرات آنها به ترتیب  Kاگر تعداد خبرگان، گیری بدست آید. و در نتیجه، ماتریس نهائی تصمیم
( برای نمایش متغیرهای کالمی  υ ،τ  ،σ،ςای ) با فرمت )که از اعداد فازی ذوزنقهتیباشد آنگاه، در صور λ2,…,λ Kλ, 1برابر با

 گردد( محاسبه می1صورت رابطه )ام ماتریس نهائی به ijاستفاده شده باشد، درایه 

(1)  
(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∑ 𝜆𝑖𝑘1گیرد. ها مورد استفاده میاین ماتریس، برای محاسبه ضریب برتری دفاع هرکدام از زیرسیستم 
معیارهای  بودنگیری با معیارهای چندگانه، مستقلهای تصمیمبا توجه به اینکه یکی از شرایط اساسی برای تمامی روش

های آماری توان از تکنیکگیری، میباشد، لیکن در صورت وجود همبستگی بین معیارهای تصمیمگیری، میتصمیم
 PCA وشگیری استفاده نمود که در این تحقیق، استفاده از رهای تصمیمچندمتغیره برای بهبود تحلیل و ارزیابی گزینه

ه از مرحله گیری کپیشنهاد شده است. برای تعیین وزن نهائی هرکدام از اجزاء سیستم، با درنظرگرفتن ماتریس نهائی تصمیم
 شود:های ذیل، پیشنهاد میدست آمده است، انجام گامقبل به
 

و درنظرگرفتن اعداد فازی سازی فازی مقیاسگیری، با استفاده از روش بیبا توجه به وجود معیارهای تصمیم :1گام 
( 3( و برای معیارهای منفی از رابطه )2)برای معیارهای مثبت از رابطه ) .شود( محاسبه میAشده )مربوطه، ماتریس نرمال

 شود(.استفاده می

(2) 𝐴𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗 − 𝜍𝑗𝑀𝑖𝑛𝜐𝑗𝑀𝑎𝑥 − 𝜍𝑗𝑀𝑖𝑛      ,     𝑖 = 1,2, … , 𝑚       ,        𝑗 = 1,2, … , 𝑝.  
(3) 𝐴𝑖𝑗 = 𝜐𝑗𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑖𝑗𝜐𝑗𝑀𝑎𝑥 − 𝜍𝑗𝑀𝑖𝑛      ,     𝑖 = 1,2, … , 𝑚       ,        𝑗 = 1,2, … , 𝑝. 
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ijAشده، ، عنصر نرمالmها )برابر با ، تعداد کل زیرسیستم ∑ 𝑛𝑖𝑠𝑖=1 و )p تعداد عوامل تأثیرگذار در تعیین میزان ،
 [. 11( استفاده نمود ]4توان از رابطه )اعداد فازی مربوطه، میسازی دهد. برای قطعیتجدیدپذیری را نشان می

(4) 𝐶𝑚𝑖�̃� = 𝜏𝑖𝑗2 + 𝜐𝑖𝑗2 + 𝜏𝑖𝑗𝜐𝑖𝑗 − 𝜍𝑖𝑗2 − 𝜎𝑖𝑗2 − 𝜍𝑖𝑗𝜎𝑖𝑗3(𝜏𝑖𝑗 + 𝜐𝑖𝑗 − 𝜍𝑖𝑗 − 𝜎𝑖𝑗)        . 
 

(، در ماتریس قطری اوزان معیارها ضرب 1شده )گام مقیاسمقیاس موزون، ماتریس بیبرای تشکیل ماتریس بی :2گام 
 شود. می

 
، مقادیر ویژه این ماتریس، محاسبه 2پس  از تعیین ماتریس واریانس کوواریانس برای ماتریس حاصل از گام  :3گام 

 شود.می
 

)رابطه  شوندمیگیری، تعیین و امتیازات آنها محاسبه های اصلی تصمیم، مؤلفهPCAبا توجه به اصول روش : 4گام 
(5)) 

(5) 𝐼 = 𝐾. 𝑇   . 
I ماتریس :m*p های اصلی، امتیازات مؤلفهK ماتریس :m*p های اصلی و ضرایب مؤلفهT ماتریس :p*p واریانس- 

 کوواریانس است.
 

شده نرمالگیری هستند، وزن های تصمیم(، به تعداد گزینهjPCآمده )دستهای اصلی بهکه مؤلفهبا توجه به این: 5گام 
 شود:( محاسبه می6(،  با استفاده از رابطه )jPCهرکدام از آنها)

(6)  𝐸𝑗 = 𝑃𝐶𝑗∑ 𝑃𝐶𝑗𝑝𝑗=1  . 
 

 ( تعیین نمود:7بایست جهت )مثبت یا منفی( آنها را با استفاده از رابطه )با توجه به تشکیل معیارهای جدید، می: 6گام 

(7)  𝑑𝐼 = ∑ 𝑧𝑖𝑗 ∗ 𝑒𝑗𝑝
𝑗=1  

ijz های اصلی و متغیرهای سازنده مؤلفه، ضرایبjeکه ، میزان اهمیت متغیرهای اولیه هستند. در صورتیId  کوچکتر از
 صورت، مثبت است.( مربوط به آن، منفی بوده و در غیر اینPCصفر باشد، معیار )یا 

 
ندی و میزان اهمیت هرکدام ب، رتبهTOPSISو با استفاده از تکنیک  6تا  4های با توجه به نتایج حاصل از گام: 7گام 

ها با نهگیری برای ارزیابی گزیهای کاربردی تصمیمشود. که این روش یکی از تکنیکگیری، محاسبه میهای تصمیماز گزینه
ها به [. نتایج نهایی حاصل از این روش با میزان نزدیکی نسبی گزینه12باشد ]گیری میدر نظر گرفتن معیارهای تصمیم

ها از دهنده وزن تمامی زیرسیستمشوند و نشان( نرمال می8با استفاده از رابطه )شوند که ( ارزیابی میijCLآل )حل ایدهراه
 باشد.منظر برتری تجهیزات دفاع و حمله می
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(8)  𝑤𝑖𝑗 = 𝐶𝐿𝑖𝑗∑ ∑ 𝐶𝐿𝑖𝑗𝑛𝑖𝑗=1𝑠𝑖=1       , 𝑖 = 1, … . . 𝑠,        𝑗 = 1, … , 𝑛𝑖 . 
گیری گروهی خبرگان تعیین ، که با استناد به تصمیمijاهمیت تجهیزات دفاع و حمله برای هدف فرض کنید میزان 

تعریف شده و  ijبه عنوان میزان برتری تجهیزات دفاع به حمله هدف  ijαباشد، ضریب  ijWو  ijwشوند، به ترتیب برابر با می
 شود.( محاسبه می9با استفاده از رابطه )

(9)  𝛼𝑖𝑗 = 𝑤𝑖𝑗𝑊𝑖𝑗     ,     𝑖 = 1, … . . 𝑠,        𝑗 = 1, … , 𝑛𝑖 . 
 
 

 هاهای مؤثر دفاع با رویکرد تئوری بازیاستراتژی سازیمدل. 3 

 های مربوطه بههای دفاع و حمله، هدف اصلی مدافع، افزایش قابلیت اطمینان دفاع از سیستم و زیرمجموعهدر سیستم
باشد. مدافع برای های آن میخسارت مورد انتظار به سیستم و زیرمجموعهنمودن آن است. در مقابل، هدف مهاجم، بیشینه

های مربوط به اقدامات گذاریبایست متناسب با ماهیت اهداف زیرساختارها، سرمایهنگهداری زیرساختارهای خود، می
راین کشد بنابال طول میشوند در حالیکه برخی دیگر سالیان سحفاظتی را انجام دهد. برخی زیرساختارها سریعا ساخته می

بایست به ارزش اهداف، محدودیت بودجه، ساختارهای برای تخصیص بودجه و امکانات برای حفاظت از زیرساختارها می
 سیاسی، نظامی و تاریخی نیز توجه نمود. 

فاظت از ( نشان داده شده است، مدافع برای ح1با توجه به ساختار قابلیت اطمینان مسأله مورد نظر که در شکل )
دهد و مهاجم نیز به طور مشابه برای حمله به انجام می ijcرا با هزینه واحد   ijfهای متفاوت گذاریها، سرمایهزیرسیستم

ام است. iام از زیرسیستم jدهنده هدف ، نشانijنماید که گذاری میسرمایه ijCرا با هزینه واحد  ijFها، هریک از زیرسیستم
باشد و به طور مشابه برای مهاجم، هر می vو ارزش کل سیستم برابر با   ijvبرابر با  ijهمچنین از نظر مدافع، ارزش هر هدف 

قابلیت اطمینان دفاع از هر هدف )زیرسیستم( بستگی به  دارد. Vو کل سیستم، ارزشی برابر با   ijV، ارزشی برابر با ijهدف 
نمودن به اهداف از طرف گذاری برای حملهرای محافظت از اهداف از طرف مدافع و میزان سرمایهگذاری بمیزان سرمایه

باشد. یک روش ساده برای تعریف احتمال حمله موفق روی کننده موفقیت حمله و دفاع میمهاجم دارد و در نتیجه، تعیین
 شود:( بیان می10که به صورت رابطه )باشد [ می13شده توسط آقای تالوک ]، استفاده از نسبت ارائهijهدف 

(10)  𝑞𝑖𝑗 = 𝐹𝑖𝑗𝑚𝑖𝑗𝑓𝑖𝑗𝑚𝑖𝑗 + 𝐹𝑖𝑗𝑚𝑖𝑗 
باشد. برای می ijاست و یک مشخصه رقابت با توجه به نوع هدف  ijمیزان شدت رقابت بر سر هدف  ijmکه در آن 

در اینگونه موارد، نه مدافع و نه مهاجم  ( وجود دارد کهijmبینی هستند مقدار کم شدت )اهدافی که قابل دفاع و یا پیش
قرار  بینی داشته و یا به سادگی مورد حملهتوانند به برتری کاملی دست یابند. برای اهدافی که قابلیت کمی برای پیشنمی
ست لی دگونه موارد ممکن است هر دو طرف )مدافع و مهاجم( به برتری کامباشد. در اینگیرند، مقدار شدت بسیار باال میمی

به تجربه و نظر  ijmباشد. با توجه به اینکه تعیین مقدار دهنده ظرفیت باالی تسلیحات نظامی دو طرف مییابند که نشان
د، ها که در بخش قبل بیان شخبرگان مربوطه بستگی دارد، مشابه نظرخواهی خبرگان در زمینه اهمیت نسبی اهداف سیستم

 نمود. را محاسبه ijmتوان مقدار نهائی می
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(، با توجه به احتمال موفقیت حمله و درنظرگرفتن ضریب برتری تجهیزات دفاع نسبت به ijبه ازای هر کدام از اهداف )
 ( تعریف نمود.11( را به صورت رابطه )ijRتوان قابلیت اطمینان دفاع )(، میijαتجهیزات حمله )

(11)  𝑅𝑖𝑗 = (𝛼𝑖𝑗𝑓𝑖𝑗)𝑚𝑖𝑗(𝛼𝑖𝑗𝑓𝑖𝑗)𝑚𝑖𝑗 + 𝐹𝑖𝑗𝑚𝑖𝑗   . 
 

 دهد. را نشان می ijf( نسبت به ijR(، روند تغییرات احتمال عدم موفقیت حمله )2شکل )
 

 
 گذاری دفاعمیزان تغییرات احتمال عدم موفقیت حمله نسبت به میزان سرمایه  -2شکل 

 

تجهیزات دفاع نسبت به تجهیزات ( و ضریب برتری ijmکه ضریب شدت )، در صورتیijF= 1با درنظر گرفتن مقدار ثابت 
تواند به موفقیت بیشتری دست یابد. بر عکس، در گذاری کمتری می( کوچکتر از یک باشند، مهاجم با سرمایهijαحمله )
 ها، موجب رسیدن به قابلیت اطمینان باالترگذاری دفاع از زیرسیستمبزرگتر از یک باشند، افزایش سرمایه ijαو  ijmکه صورتی

بیشتری  تواند به موفقیتگذاری زیادتر نیز نمیشود. به عبارتی دیگر در این حالت، مهاجم با سرمایهتر از آن تناسب میو بیش
 دست یابد.

و در نتیجه، افزایش قابلیت اطمینان برای کل سامانه و هرکدام از (، ijqحمله موفق )مدافع در پی کاهش احتمال 
اشد. ببودجه، مدافع در پی کمینه نمودن هزینه کل تجهیزات دفاع نیز می وجود محدودیتباشد. همچنین با ها میزیرسیستم

 ( را برای مطلوبیت موردنظر مدافع در نظر گرفت:13( و )12توان دو تابع هدف به صورت روابط )بنابراین می

(12)  𝑀𝑎𝑥:  𝑢1 =  ∑ ∑ 𝑅𝑖𝑗𝑣𝑖𝑗𝑁𝑖
𝑗=1

𝑠
𝑖=1 +  𝑅𝑠𝑝𝑣 . 

(13)  𝑀𝑖𝑛:  𝑢2 =  ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑓𝑖𝑗  𝑛𝑖
𝑗=1 .𝑠

𝑖=1  
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سازی موازی( است بنابراین، تابع هدف مناسب برای بهینه -قابلیت اطمینان کل سامانه )سری ،spR(، 12در رابطه )
 ( خواهد بود.14مطلوبیت مدافع، به صورت رابطه )

(14) 
𝑀𝑎𝑥:  𝑢 =  ∑ ∑ (𝛼𝑖𝑗𝑓𝑖𝑗)𝑚𝑖𝑗(𝛼𝑖𝑗𝑓𝑖𝑗)𝑚𝑖𝑗 + 𝐹𝑖𝑗𝑚𝑖𝑗 𝑣𝑖𝑗𝑁𝑖

𝑗=1
𝑠

𝑖=1 +  𝑣 ∏(1 − (∏ 𝐹𝑖𝑗𝑚𝑖𝑗(𝛼𝑖𝑗𝑓𝑖𝑗)𝑚𝑖𝑗 + 𝐹𝑖𝑗𝑚𝑖𝑗))𝑛𝑖
𝑗=1

𝑠
𝑖=1− ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑓𝑖𝑗𝑁𝑖

𝑗=1
𝑠

𝑖=1  . 
 

باشد. بنابراین به طور مشابه، از سوی دیگر، مهاجم متمایل به افزایش احتمال خرابی و کاهش هزینه تجهیزات حمله می
 ( خواهد بود.15مطلوبیت مهاجم، به صورت رابطه )سازی تابع هدف مناسب برای بهینه

(15) 
𝑀𝑎𝑥:  𝑈 = ∑ ∑ 𝐹𝑖𝑗𝑚𝑖𝑗(𝛼𝑖𝑗𝑓𝑖𝑗)𝑚𝑖𝑗 + 𝐹𝑖𝑗𝑚𝑖𝑗 𝑉𝑖𝑗𝑁𝑖

𝑗=1
𝑠

𝑖=1 +  𝑉(1
− ∏(1 − ∏( 𝐹𝑖𝑗𝑚𝑖𝑗(𝛼𝑖𝑗𝑓𝑖𝑗)𝑚𝑖𝑗 + 𝐹𝑖𝑗𝑚𝑖𝑗)))𝑁𝑖

𝑗=1
𝑠

𝑖=1 − ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗𝐹𝑖𝑗𝑁𝑖
𝑗=1

𝑠
𝑖=1 . 

 
یک از ها استفاده می شود که در آن هیچاز مفاهیم بنیادی نقطه تعادل نش در تئوری بازیحل آوردن راهدستبرای به

شود. ترین پاسخ تعیین میبودن بازیکنان، مناسبکند بلکه با توجه به منطقیطرفین بازی به صورت یکطرفه عمل نمی
کار با توجه به عدم اف را تعیین نمود که اینبایست نقطه )نقاط( تعادل اهدبنابراین برای تعیین نقطه تعادل هر هدف، می

( قابل 17( و )16زمان آنها مطابق روابط )وجود محدودیت در توابع هدف، از مشتق مرتبه اول برای هر زیرسیستم و حل هم
 محاسبه خواهد بود.

(16)  

𝑚𝑘𝑙(𝛼𝑘𝑙𝐹𝑘𝑙)𝑚𝑘𝑙𝑓𝑘𝑙(𝑚𝑘𝑙−1)((𝛼𝑘𝑙𝑓𝑘𝑙)𝑚𝑘𝑙 + 𝐹𝑘𝑙𝑚𝑘𝑙)2 (𝑣𝑘𝑙 +  𝑣 𝑄𝑎𝑄𝑏) − 𝑐𝑘𝑙 = 0   ,   𝑘 = 1, … , 𝑠    , 𝑙 = 1, … , 𝑛𝑖   . 
 

(17)  

𝑚𝑘𝑙(𝛼𝑘𝑙𝑓𝑘𝑙)𝑚𝑘𝑙𝐹𝑘𝑙(𝑚𝑘𝑙−1)((𝛼𝑘𝑙𝑓𝑘𝑙)𝑚𝑘𝑙 + 𝐹𝑘𝑙𝑚𝑘𝑙)2 (𝑉𝑘𝑙 +  𝑉𝑄𝑎𝑄𝑏) − 𝐶𝑘𝑙 = 0  , 𝑘 = 1, … , 𝑠        ,    𝑙 = 1, … , 𝑛𝑖  .   
   𝑄𝑎 = ∏ 𝐹𝑖𝑗𝑚𝑖𝑗(𝛼𝑖𝑗𝑓𝑖𝑗)𝑚𝑖𝑗+𝐹𝑖𝑗𝑚𝑖𝑗𝑛𝑖𝑖=𝑘𝑗≠𝐿    ,   𝑄𝑏 = ∏ (1 − ∏ 𝐹𝑖𝑗𝑚𝑖𝑗(𝛼𝑖𝑗𝑓𝑖𝑗)𝑚𝑖𝑗+𝐹𝑖𝑗𝑚𝑖𝑗)𝑛𝑖𝑗=1   .𝑠𝑖=1𝑖≠𝑘   

 
گذاری بهینه دفاع کننده میزان سرمایهدهد و تعیینریزی غیرخطی مذکور، نقطه تعادل را نشان مینتیجه نهایی برنامه

توان از ریزی غیرخطی مذکور، در ابعاد کوچک مسأله، میباشد. برای حل مدل برنامهمیها برای هرکدام از زیرسیستم
بایست استفاده نمود. ولی درصورت بزرگ شدن ابعاد مسأله، می Gamsو  Lingoافزارهای کاربردی در این زمینه مانند نرم

 [. 14و اجرا نمود] یابی مسأله را طراحیهای فراابتکاری، الگوریتم بهینهبا استفاده از روش
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 یک مثال کاربردی. 4

( و 1برای نشان دادن کاربرد روش پیشنهادی تحقیق، یک سامانه تأمین نیرو، متشکل از دو نیروگاه آب )سیستم 
زیرسیستم هستند. ساختار قابلیت اطمینان مربوطه در شکل  2و  3باشد که به ترتیب شامل ( مورد نظر می2برق)سیستم 

 ه شده است.( نشان داد3)

 
 ساختار قابلیت اطمینان مثال کاربردی  -3شکل

 

گیری سطح های موردنظر با توجه به عامل تجدیدپذیری و معیارهای تصمیمارزیابی نهایی تمامی زیرسیستم
باشد. همچنین ارزش ( می2(، مطابق جدول )4A( و سهولت کاربرد)3A(،، میزان تشخیص)2A(، ، قدرت مانور)1Aتکنولوژی)

بوده و ارزش و هزینه واحد دفاع و حمله و ضرایب شدت  130و برای مهاجم برابر با  180کل سیستم برای مدافع برابر با 
 (، نشان داده شده است.2مربوط به هر زیرسیستم در جدول)

 
 اطالعات اولیه مثال کاربردی -2جدول 

 1A 2A 3A 4A معیار )همبسته( 
ijv ijV ijc ijC ijm 

 3/0 15/0 25/0 3/0  وزن معیار 

تم
یس

رس
زی

 ها

 (5،6،7،8) (3،4،5،6) (7،8،8،9) (5،6،7،8) دفاع 11
10 9 5 4 5/1 

 (3،4،5،6) (3،4،5،6) (7،8،8،9) (5،6،7،8) حمله

 (3،4،5،6) (5،6،7،8) (3،4،5،6) (2،3،3،4) دفاع 12
8 9 3 3 5/1 

 (5،6،7،8)   (5،6،7،8) (7،8،8،9) (3،4،5،6) حمله

 (3،4،5،6) (9،10،10،10) (5،6،7،8) (3،4،5،6) دفاع 13
11 10 5 4 2 

 (7،8،8،9) (5،6،7،8)  (5،6،7،8) (7،8،8،9) حمله

 (9،10،10،10) (2،3،3،4) (5،6،7،8) (3،4،5،6) دفاع 21
12 10 6 5 2 

 (3،4،5،6) (5،6،7،8) (7،8،8،9) (5،6،7،8)  حمله

 (0،1،1،2) (7،8،8،9) (3،4،5،6) (2،3،3،4) دفاع 22
10 10 7 8 3/1 

 (5،6،7،8)  (5،6،7،8) (3،4،5،6) (7،8،8،9) حمله
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( و ضریب ijwها )(، وزن برتری تجهیزات دفاع و حمله زیرسیستمijCآل )حل ایدهها به راهمیزان نزدیکی نسبی گزینه
شوند. همچنین با ( تعیین می9( تا )2( با استفاده از روابط )ijαها )تمامی زیرسیستم برتری تجهیزات دفاع نسبت به حمله

( و ijfهای بهینه دفاع )گذاری(، میزان سرمایه17( و )16شده در بخش سوّم و با استناد به روابط )توجه به توضیحات ارائه
 شوند. ( محاسبه میijFحمله )

 
 هاگذاری دفاع از زیرسیستمضریب برتری دفاع و میزان سرمایه -3جدول 

 22 21 13 12 11 زیرسیستم

ijC 

 304/0 621/0 618/0 421/0 556/0 دفاع

 587/0 795/0 58/0 564/0 488/0 حمله
ijα 139/1 746/0 065/1 781/0 518/0 

ijf 54/1 389/2 471/4 285/3 365/1 

ijF 019/2 678/2 716/3 350/3 549/1 

 
برای تحلیل حساسیت مدل پیشنهادی تحقیق نسبت به تغییرات ضرایب برتری تجهیزات دفاع، در مثال کاربردی 

ریزی غیرخطی مربوطه، [( و مدل برنامه8، برابر با یک در نظر گرفته شده )مشابه مدل مرجع ]ijαمذکور، ابتدا تمامی ضرایب 
هادی های مدل پیشنکاهشی ضرایب برتری تجهیزات دفاع به حمله و ارزیابی شود. سپس با تغییرات افزایشی وارزیابی می

شوند. در نهایت، با توجه به نتایج نهائی های دفاع و حمله مربوط به هرکدام از اهداف، تعیین میگذاریتحقیق، میزان سرمایه
گیرد. مانه، مورد تجزیه و تحلیل قرار میهای دفاع و حمله هستند، قابلیت اطمینان کل ساگذاریشده که میزان سرمایهثبت

 دهد. را نشان می ijα( تغییرات قابلیت اطمینان کل سامانه نسبت به تغییرات ضرایب 3شکل )

 
 ijαتغییرات قابلیت اطمینان کل سامانه نسبت به ضرایب  -3شکل 

 
 دفاع به حمله افزایش یابد.بایست برتری تجهیزات بنابراین برای باالبردن قابلیت اطمینان کل سامانه، می

 



\  

 

 
www.Industrial2016.ir         11 

 
 گیری و پیشنهادها برای مطالعات آتینتیجه. 5

های بهینه دفاع و حمله با هدف افزایش قابلیت سازی استراتژیها، طراحی و مدلیکی از موضوعات حیاتی سازمان
رین تی، یکی از مهمهای حساس و حیاتهای دفاع از سیستماطمینان سیستم است. همچنین، مطلوبیت و کارآمدی سیاست

ها، یک الگوی مفید و کاربردی برای پذیری و رویکرد تئوری بازیرود. این تحقیق با نگاه اطمینانها به شمار میاهداف دولت
ارزیابی  ابتدا تعیین راهبردهای بهینه دفاع و حمله، با توجه به شرایط حاکم بر سیستم موردنظر، ارائه نمود. در این تحقیق،

رتری تجهیزات دفاع نسبت به تجهیزات حمله، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که در تعیین میزان اهمیت آن، عواملی میزان ب
وامل لیکن با فرض عدم استقالل عدر نظر گرفته شدند. مانند سطح تکنولوژی، قدرت مانور، میزان تشخیص و سهولت کاربرد 

های و روش های اصلیترکیبی با استناد به تکنیک تجزیه و تحلیل مؤلفه تأثیرگذار و عدم قطعیت در ارزیابی آنها، یک روش
ری آمده برای برتدستگیری با معیارهای چندگانه در محیط فازی، پیشنهاد شد. سپس با توجه به میزان اهمیت بهتصمیم

 گذاریمیزان بهینه سرمایههرکدام از تجهیزات دفاع و حمله، ضریب برتری آنها محاسبه شد. در مرحله بعد، برای تعیین 
احتماالت موجود در حمله موفق، ضریب برتری های مربوط به آن، با استناد به حفاظت از کل سامانه و تمامی زیرسیستم

ریزی غیرخطی ارائه شد که در آن ، یک مدل برنامههاتجهیزات دفاع، ساختار قابلیت اطمینان سیستم و رویکرد تئوری بازی
و حداکثر نمودن خسارت وارده به سیستم بود. در نهایت با توجه به اصول نش در  مهاجم به ترتیب حداقل مطلوبیت مدافع و

قیق، شده تحهای بهینه دفاع و حمله با تعیین نقطه تعادل، ارائه شد. تحلیل حساسیت مدل ارائهها، استراتژیتئوری بازی
ها، در باالبردن احتمال ی تجهیزات دفاع به حمله زیرسیستمدهنده این نتیجه منطقی بود که افزایش ضریب برترنشان

، های موردنیازموفقیت حمله به زیرسیستم موردنظر تأثیر منفی دارد. با توجه به مواردی مانند راحتی و دقت در ارزیابی
ارائه  ینه موضوع مربوطهحل مناسبی برای مسائلی در زمبودن، روش پیشنهادی این تحقیق، راهگرایانه و کاربردیدیدگاه واقع

 نماید.می

های فراابتکاری برای ارزیابی توان به استتتتفاده از روشبه منظور انجام مطالعات بیشتتتتر در زمینه موضتتتوع تحقیق، می
مدلاستتتتراتژی قات آتی،  خت. همچنین برای تحقی ئل پیچیده و بزرگ پردا نه دفاع و حمله، در مستتتا ستتتازی های بهی

 شود. ها، پیشنهاد میمله با وجود همبستگی بین زیرسیستمهای دفاع و حاستراتژی
 
 

  مراجع

[1] Tong, L. I., Chen, C. C. and Wang, C. H., 2006. “Optimization of Multi-Response Processes 

Using the VIKOR Method”. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 

31(11), pp.1049-1057.  

[2] Baradaran Kazemzadeh, R., Noorossana, R. , Amiri, A., 2009. “Monitoring Polynomial Profiles 
in Quality Control Applications”, The International Journal of Advanced Manufacturing 

Technology, 42(4), pp. 703-712. 

 های مؤلفه تحلیل رویکرد توسعه”. 1391و موگویی، حامد،  زاده، رضا، امیری، امیرحسین کاظم ، برادرانوحید ،برادران ]3[

صلی سائل حل برای ا صمیم م سته های معیار با گیری چندمعیاره ت شریه، “واب صی ن ص سی تخ ، دوره صنایع مهند
 .133-145(، 2)شماره 46

[4] Nash, J., 1951. “Non-cooperative games”. Annals Mathematics, 54(2), pp.286–95. 

Mathematics, 54(2), pp.286–95. 



\  

 

 
www.Industrial2016.ir         12 

[5] Xinyang, D., Xi ,Z., Xiaoyan ,S., Felix, T.S. C. , Yong, H., Rehan, S.,Yong, D., 2014. “An 
evidential game theory framework in multi Criteria decision making process”. Applied 

mathematics and computation, 244(1), pp.783–793. 

[6] Yong, W., Gengzhong, F., Nengmin, W., Huigang, L., 2015. “Game of information security 
investment: Impact of attack types and network vulnerability”. Expert Systems with Applications, 

42(1), pp. 6132–6146. 

[7] Hausken, K., Levitin,G., 2009. “Minmax defense strategy for complex multi state systems”. 
Reliability Engineering and System Safety, 94(1), pp. 577– 587. 

[8] Hausken, K., 2010. “Defense and attack of complex and dependent systems.” Reliability 

Engineering and System Safety, 95(1), pp.29-42. 

[9] Levitin, G., Hausken, K., Dai, Y., 2014. “Optimal defense with variable number of overarching 
and individual protections”. Reliability Engineering and System Safety, 123(1), pp. 81–90. 

[10] Kaufmann, A., Gupta, M. M., 1985. Introduction to fuzzy arithmetic: Theory and application.  

New York: Van Nostrand Reinhold,(1985). 

[11] Wang, Y. M., Yanga, J. B., Xua, D. L., & Chin, K. S., 2006. “On the centroids of fuzzy 
numbers”.  Fuzzy Sets and Systems, 157(1), pp. 919–926. 

[12] Hwang, C., Yoon, K., 1981. Multiple attribute decision making: Methods and Applications: A 

Stateof-the-Art Survey.  Springer-Verlag, New York. 

[13] Tullock, G., 1980. “Efficient rent-seeking. In: Buchanan JM, Tollison RD, Tullock G, editors. 

Toward a theory of the rent-seeking society”. College Station: Texas A&M University Press, pp. 

97–112. 

[14] Konak, A., Kulturel-Konak, S., Snyder, L.V., 2015. “A Game-Theoretic Genetic Algorithm for 

the reliable server assignment problem under attacks”. Computers & Industrial Engineering, 85, 

pp.73–85. 

 

 
 


