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چکیده
در یک جنگ سایبری پیشبینی تصمیمهای احتمالی دشمن برای هر یک از طرفین ،یک مسئله حیاتی و بحرانی است .در این مقاله با
استفاده از نظریه بازی و ساخت یک مدل تحلیلی ،فرآیند تصمیمگیری دو حریف در فضای سایبری ،هنگام کشف یک آسیبپذیری ،مورد
بررسی قرارگرفته است .در مقایسه باکارهای پیشین ،مفروضات مسئله به شرایط واقعی نزدیک شده و احتمال تالفی طرف مقابل ،نامتقارن
بودن پاداش حمله و احتمال شکست حمله در تعریف بازی لحاظ شده است .به این منظور ساختار جدیدی برای درگیری احتمالی موردنظر
طراحیشده که نسبت به کارهای پیشین شباهت بیشتری به ساختار درگیری سایبری در شرایط واقعی دارد .برای نمایش بازی از شکل
توسعهیافته استفادهشده و تعادل نش برای آن محاسبه گردیده است .در انتها با تحلیل نتایج نشان دادهشده که در شرایطی که توانایی طرفین
در اجرای حمله سایبری به هم نزدیک باشد ،هر دو طرف اقدام تهاجمی را انتخاب خواهند کرد و توانایی کشف آسیبپذیری تأثیر کمتری در
انتخاب راهبرد دارد.
واژههای کلیدی :نظریه بازی ،آسیبپذیری ،راهبرد ،توانایی حمله ،دفاع سایبری

 -7مقدمه
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در سالهای اخیر استفاده از آسیبپذیریهاا باه ابازاری رایاج در
درگیریهای سایبری تبدیلشده و روند جاری نشاندهناده رشاد
استفاده از آسیبپذیریها است .از سوی دیگار هناوز هایو روش
قطعی برای تشخیص همه آسیبپذیریهای نارم افازاری در یاک
سیستم وجود ندارد .رشد حماالت مبتنای بار آسایبپاذیری در
سال های اخیر اهمیت چنین مطالعاتی را بیشتر میکند .بر اساس
آمارهااای موجااود در سااال  3102ماایالدی  %69از برنامااههااای
کاربردی بهطور میانگین دارای  01آسایبپاذیری باودهاناد [.]0
شکل ( )0روناد افازایش آسایب پاذیری در نارمافزارهاا را نشاان
میدهد:

در چنین شرایطی طرفین رقیاب در فضاای ساایبری ساعی
خواهند کرد آسیبپذیریهای موجود در ساامانههاا را شناساایی
کنند تا از آن ها برای تهاجم علیه حریف و یا ایمنسازی سیساتم
خود ،استفاده کنند .هر یک از طرفین در این عرصه ممکن اسات
بر اساس شناختی که از شرایط موجود و میزان توانائیهای خود و
رقیب دارد به یک راهبرد تهااجمی یاا دفااعی روی آورد .در ایان
وضعیت مطالعه نحاوه تعامال دو رقیاب کاه هرکادام مناابعی از
آسیب پذیری در سیستم طارف مقابال در اختیاردارناد و بارآورد
تصمیم آن ها در استفاده یا عدم استفاده از منابع بهمنظاور انااام
تهاجم و یا تقویت امنیت خود میتواند راهگشا باشد .قابلیت مدل
کردن اعمال یک دشمن هوشمند و یاک مادافع در پاساه باه او،
یک بخش مهم و رو به گسترش از تحقیقات است.
ازآنااکه در این فضای رقابتی ،کنشهای هر یک از طرفین بر
روی میزان بهره ناشی از رفتار طرف مقابل مؤثر است و طرفین به
دنبال کساب بهتارین نتاایج از عملکردشاان هساتند ،باه خاوبی
می توان آن را در قالب یک بازی مدل کرد و با اساتفاده از مباانی
علمی موجود در نظریه بازی ها برای حل آن تالش نماود .نظریاه
بازی بهعنوان ابزار ریاضی می تواند در ارائه یاک چاارچوب کمای

شکل ( :)7روند افزایش آسیبپذیری []3

برای حل مسئله فوق کمک کند .ضعف راهحالهاای سانتی ایان
است که آن ها فاقد یک چارچوب تصمیمگیری کمی هستند [.]2
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کاربرد نظریه بازی برای امنیت سامانه های ساایبری یاک بخاش
فعال طی یک دهه گذشته بوده است.
کارهایی که اخیراً با استفاده از نظریه بازی در حاوزه امنیات
سایبری اناام شده باا چاالشهاایی ملال اطالعاات نااقص بارای
بازیکن ها و عدم قطعیت همراه بوده است .در ایان کارهاا معماو ً
یکطرف به عنوان مدافع و طرف مقابل بهعناوان مهااجم در نظار
گرفتهشده و یک مدل مبتنی بر بازی مدافع-مهاجم شاکلگرفتاه
است درحالی که در یک درگیری سایبری واقعی ممکان اسات در
شرایطی هر دو طرف تمایل به تهاجم داشته باشاند .در ایان کاار
تالش شده تا با توجه به این موارد مدلی ارائه شود که به شارایط
واقعی نزدیک تر باشد .در ادامه ابتدا به برخی کارهای انااامشاده
در این حاوزه اشااره خواهاد شاد .سا ب در بخاش  2مسائله و
فرضیات آن بیان می شود .بخش  1به مدل ساازی باازی ،تشاری
پارامترها و چگونگی یافتن نقطه تعادل بازی اختصاصیافته است.
در بخش  5نتایج بهدستآمده مورد ارزیاابی و تحلیال قرارگرفتاه
است و درنهایت بخش  9شامل پیشنهادهایی برای کارهای آیناده
است.

 -2پیشینه
اگرچه نظریه بازی ابتدا بارای حال مساائل رقاابتی در اقتصااد و
سیاست بکار گرفته شد و توسعه یافت ،اما در سالهای اخیر مورد
اقبااال محققااین در علااوم تارباای و مهندساای قرارگرفتااه اساات.
کاربردهای ابتدایی آن در حوزه امنیت ساایبری باه حادود ساال
 3115بازمیگردد .جورموکا اولین بار چناد ملاال از باازیهاای
استاتیک با اطالعات کامل ارائه کرد که هر ملال نشاندهنده یک
سناریو جنگ اطالعات است [ .]1برای هر ملال نویسنده با تعریف
باازی و مؤلفااههاای آن (ازجملااه تااابع پااداش) بهتاارین راهباارد
بازیکنان را در یک شکل کمی پیدا کرد .در ایان ملاالهاا آنهاا
بهطور ویژه به بررسی این سؤال پرداختند کاه آیاا بایش از یاک
نقطه تعادل نش 0وجود دارد؟ و اگر چنین است وقوع کدامیاک از
آنها با توجه به راهبرد بازیکنان محتملتار اسات .ایان ملاالهاا
نشان میدهند که بازیکنان میتوانناد بار اسااس ساناریو از یاک
راهبرد متهورانه و یا یک راهبرد ترکیبی منفعت ببرند .کاارین و
همکارانش یک رویکرد محاساباتی از بارآورد خطار کمای بارای
سرمایه گذاری راهبردهای مؤثر در امنیت شبکه ارائه کردناد [.]5
لی یک مدل بازی برای امنیت شبکه کاام یوتری پیشانهاد داده
که در آن یک شبکه سازمانی بهصورت یک گراف با  1گره ،شامل
سرویبدهندههای وب و فایل و ایستگاههای کاری ،تصور شاده و
1- Nash Equilibrium

وضعیت ترافیک برای هماه پیونادها وجاود دارد [ .]9ایان باازی
دارای دو بازیکن (مهاجم و مدیر شبکه) ،از ناوع جماع عماومی و
تصاادفی اسات و نویساانده در آن بار روی سااه ساناریوی ت ییاار
وبسایت ،3منع سرویب و سرقت اطالعات محرمانه ،تمرکز نموده
است.
در یک کار دیگر ژیائولین و همکاارانش باا در نظار گارفتن
حالت های امنیتی اکنون و آینده یک بازی مارکوف بارای بارآورد
خطر سیستم اطالعات شبکه ارائه کردند [ .]7آنها بیاان کردناد
که تهدیدهایی که بر روی آسیبپذیریها عمل میکنند میتوانند
خطر را تحریک کرده و آن را افزایش دهناد ،خطار باا گساترش
تهدید بزرگ و بزرگتر می شود .از سوی دیگر خطار باا اقادامات
مدیر شبکه برای ترمیم آسیبپذیری کوچک و کوچکتر میشود.
بنابراین آنها یک بازی از تهدیدها و آسیبپذیریها ترتیب دادند.
اساساً آزمایش ها شامل یک بازی از اطالعات کامل و ساالم باا دو
بازیکن است .این تحقیق برای توضی نحوه محاسبه راهبرد بهینه
بازیکنان ،با در نظر گرفتن یک شبکه کوچک شامل سه گره ،یک
ملال عددی ارائه کرد.
آل کن و همکارانش تقابل بین مهاجمین بادخواه و ساامانه
تشخیص نفوذ را با استفاده از بازی تصادفی مارکوف مادلساازی
کردند [ .]8آن ها عملیات سیستم حساگرهای ساامانه تشاخیص
نفوذ را با استفاده از یک زنایره مارکوف متناهی و در نظر گرفتن
سه سااختار اطالعااتی مختلاف نشاان دادهاناد( :الاف) بازیکناان
اطالعات کاملی در مورد مشخصات حسگرها و دشمن دارناد(.ب)
مهاجم اطالعااتی در ماورد مشخصاات حساگرها نادارد ) (.هار
بازیکن فقط اطالعاتی در مورد ارزش داشتههای خود و عملهاای
گذشته و حالتهای قبلی دارد.
گاین و همکارانش به مسئله امنیت شبکه بهعنوان ترتیبی از
یک بازی با ماموع غیر صفر کاه توساط مادافع و مهااجم باازی
می شود ،نگاه کرده اند [ .]6این مدل بازی" ،بازی جعلی" 2نامیده
شد .از روی محافظهکاری فرض شده کاه باازیکنهاا نمایتوانناد
مشاهده کاملی از اقدامات قبلای یکادیگر داشاته باشاند .در ایان
تحقیق تأثیر خطای احتمالی سیستم حساگرها روی تعاادل ناش
موردبررسی قرارگرفته و در این راه دو سناریو مادنظر قرارگرفتاه
است )0( :هر باازیکن از ایان خطاهاا مطلاع مایشاود ( )3هایو
بازیکنی متوجه این خطاها نمیشود.
چن در مقاله دکتری خود یک مدل نظری بازی ،برای پاسه

2- Deface
3- Fictitious Play
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به حمله اسکن کرمواره 0اینترنتی ارائه کرد [ .]01در اینااا ایاده
اصلی آن است که مدافع میتواند با ایااد یک برنامه کاربردی باه
نحوی عمل کند که هنگام شروع به کار در یک گروه توزیاعشاده
در اینترنت سرعت انتشار کرمها را حداقل کناد .در ساوی دیگار
مهاجم می تواند از یک اسکن تاوزیعی بهیناه باهمنظاور حاداکلر
کردن آلودگی استفاده کند .مهااجم باه دنباال راهای اسات کاه
حداقل سرعت انتشار کرم را به حداکلر برساند درحالیکه مادافع
می خواهد حداکلر سرعت انتشار کارم را باه حاداقل برسااند .باا
تعریف چارچوب ،مسئله بهصورت یک بازی ماماوع صافر و یاک
مسئله حداقل-حداکلر 3درمیآید .راهحل بهینه برای ایان مسائله
آن است که مدافع باید باا باهکاارگیری یاک برناماه کال فضاای
آدرسهای  IPرا بهصاورت یکنواخات پوشاش دهاد درحاالیکاه
بهترین راهبردی کاه مهااجم مایتواناد از آن سوااساتفاده کناد
راهبرد اسکن تصادفی است .این تحقیق یک چارچوب نظریه بازی
برای طراحی محل میزبانهای با ارزش با و آسیبپذیر ،بار روی
شبکه ارائه میکند .برای بهبود مدل انتشار کرموارههای اینترنتای
یک کار دیگر نیز توسط نگارنده اناامشده است [.]00
مسئله حفاظت از یک سیستم باا گارههاای متعادد در برابار
حمالت پنهانی توسط ژانگ و همکارانش موردبررسی قرارگرفتاه
است [ .]03آنها تعامالت بین مدافع و مهاجم را باهصاورت یاک
بازی با ماموع غیر صفر مدل کردهاند کاه در آن هار دو باازیکن
منابع محدودی در اختیاردارند .ویژگی این کار این اسات کاه در
آنیک مدل بازخورد نامتقارن در نظار گرفتاهشاده باهنحاویکاه
حرکتهای مدافع کامالً قابلمشاهده است ولی حرکتهای مهاجم
پنهانی است .این تحقیق راهبارد بهیناه را بارای هار دو باازیکن
تحلیل کرده و تعادل نش بازی را توصیف میکند.
در کاری که اخیراً توسط آقاای شاریفی و همکاارانش ارائاه
شد ،با استفاده از نظریه بازی اثر حمالت ساایبری بار باازار بارق
موردبررسی قرار گرفت [ .]02بار اسااس ساناریوی تعریافشاده
مهاااجم سااعی ماایکنااد بااا ارسااال اطالعااات بااد بااه واحاادهای

اندازهگیری بر روی فرآیند محاسبه قیمت برق تاأثیر بگاذارد .باا
تعریف مسئله بهصورت بازی دونفاره ماماوع صافر ،مادل
ریاضی عملکرد مهاجم و مدافع برای یافتن بهتارین راهبارد،
پیشنهادشده است.
فریدمن و همکارانش فرآیند تصامیم گیاری دو رقیاب را در
فضای سایبری و هنگام کشف یک آسایب پاذیری در قالاب یاک
بازی مدل کردهاند [ .]01طرفین در این مادل در صاورت کشاف
1- Worm
2- Min-Max
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یک آسیبپذیری می توانند آن را افشا کرده و به امنیات سیساتم
خود کمک کنند و یا آن را برای سوااستفاده در آینده نازد خاود
مخفی نگهدارند .مدل آنها شامل یک بازی ماموع صفر است که
در آن پاداش طرفین متقارن است .در نظر نگرفتن واکنش رقیاب
و حتماای فاارض کااردن پیااروزی در حملااه ،ازجملااه شاارایط
محدودکننده مسئله در این کاار اسات کاه تاا حادودی آن را از
فضای واقعی دور میکند.
عمده کارهای پیشین کاه از نظریاه باازی در حاوزه امنیات
سایبری استفاده کرده اند ،یک شبکه محدود با تاهیزات مشخص
را در نظر گرفتهاند .در همه کارها یک نقش ثابت بهعنوان مهاجم
یا مدافع در نظر گرفته شده که در طول بازی ثابت است و از اقدام
متقابل حریف بهعنوان یک پیامد چشمپوشی شده است.

 -9صورتمسئله
در این مسئله هدف آن است که در یک ساط راهباردی فرآیناد
تصمیمگیری طرفین در یک درگیری سایبری مادلساازی شاود.
این مدل کمک میکند تا بتوان روناد اقادامات بعادی طارفین را
تخماین زد و راهباارد بهینااه را باارای شارایط مختلااف بااه آنهااا
پیشنهاد داد .شرایطی که در ایناا در نظر گرفته میشاود شاامل
مواردی ملل قدرت سایبری حریف در مقایساه باا طارف مقابال،
احتمال حمله تالفی جویانه او ،پااداشهاا و هزیناههاای حملاه و
شکست ،است.
دو حریف در فضای سایبری آسیبپذیریهاایی را از یکادیگر
در اختیاردارند .هنگام کشف یک آسیبپذیری جدیاد کاشاف آن
باید تصمیم بگیرد که از آن بارای اقادام باه حملاه علیاه رقیاب
استفاده کند یا برای امنیت بیشتر اطالعاات آن را منتشار نمایاد.
رقیبی که موردحمله واقع می شود نیز باید در مورد اقدام متقابال
تصمیم گیری کند .با استفاده از ابزارهای نظریه بازی و مفروضاات
زیر ،مسئله موردبررسی قرار میگیرد:




دو طاارف بااازی رفتاااری مبتناای باار عقالنیاات دارنااد.
بهعبارتدیگار ،از باین عمالهاای قابال انتخااب ،عملای را
انتخاب میکنند که سود بیشتری دارد.
بازیکن  0وابستگی بیشتری به زیرساختهای ساایبری دارد
و درصورتی که هدف حملاه واقاع شاود دو برابار باازیکن 3
خسااارت خواهااد دیااد( .ایاان فاارض ازآنجهاات در نظاار
گرفته شده است که در دنیای واقعی موارد متعادد مشاابهی
به عنوان یک درگیری سایبری اتفاق افتاده است .ملالً حمله
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یک کشور با زیرساخت سایبری ضاعیف باه یاک کشاور باا
زیرساخت سایبری قوی ملل امریکا)
در صورت حمله با استفاده از آسیبپاذیری ،احتماال اقادام
متقابل طرف مقابل وجود دارد.
در صورت اقدام به حمله ،احتمال شکست نیز وجود دارد که
در آن صورت پاداش منفای یاا هزیناه باه مهااجم تحمیال
خواهد شد.

بازیکن  0مهاارت کمتاری در مقایساه باا باازیکن  3دارد.
درحالیکه مقادیر بزرگتر ) ،(p>0.5نشاندهنده این اسات
که بازیکن  0دارای مهارت بیشتری است .اگار دو باازیکن
ملل هم باشند ،آنگاه .p=0.5 :در واقع این پاارامتر باا یاک
نسبت احتمال نشان مای دهاد کاه کادام باازیکن قادرت
بیشتری برای کسب آسیبپذیری دارد و باا چاه احتماالی
زودتر آسیبپذیری موجود را کشف خواهد کرد.

با توجه به مفروضات فوق ،شرایط محدودکنناده در کارهاای
پیشین تقلیل یافته که باعث می شاود صاورت مسائله باه فضاای
واقعی نزدیکتر شاود .در نظار گارفتن احتماال انتخااب راهبارد
تهاجم برای هر دو طرف و وجود پاداش نامتقارن برای بازیکنهاا
از ویژگیهای این مسئله است که در کارهای قبلای باه آن توجاه
نشده است.

 :q توانایی فنی بازیکن  0در اجارای یاک تهااجم ساایبری
است که نسبت به بازیکن  3سنایده میشود .این پاارامتر
نیااز بااا مقااادیر بااین  1تااا  0مقدارگااذاری ماایشااود و
نشان دهنده میزان مهارت بازیکن  0نسابت باه باازیکن 3
برای موفقیت در یک تهااجم ساایبری اسات 1-q .میازان
مهااارت بااازیکن  3اساات .مقاادارهای کوچااک (q<0.5) q
نشاندهناده آن اسات کاه باازیکن  0مهاارت کمتاری در
مقایسه باا باازیکن  3دارد .درحاالی کاه مقاادیر بازرگ تار
) (q>0.5نشان دهنده مهارت بیشتر برای بازیکن  0اسات.
اگر دو بازیکن ملل هم باشند آنگاه .q=0.5 :مقدار  qنشاان
می دهد کدام بازیکن شاانب بیشاتری بارای موفقیات در
حمله دارد.




 -4مدلسازی بازی
در فضای مسئله دو بازیکن با هم رقابت میکنند کاه باه ترتیاب
بازیکن  0و بازیکن  3نامیده میشوند .هر بازیکن قادر است از بین
دو عمل زیر راهبرد خود را تعیین کند:
 :Aاقدام به حمله علیه طرف مقابال .ایان حملاه مایتواناد
به عنوان یک حمله ابتدایی پب از یافتن یک آسیبپذیری باشد
و یا به عنوان یک حمله تالفی جویانه پب از حمله طرف مقابال.
سود ناشی از این حمله متناسب با نتیااه حملاه (شکسات یاا
پیروزی) ،مرحلهای که حمله در آن اناام میشود و ناوع هادف
(بازیکن  0یا  )3متفاوت خواهد بود.
 :Dبااازیکن ،آساایبپااذیری ناارمافاازاری کشاافشااده را بااه
تولیدکننده مربوطه اطالع دهد تا بالفاصله آسیبپذیری اصاال
شود (از تأخیر زمانی زم بارای حال مشاکل صارفنظار شاده
است) و یا آنکه در مقابل حمله حریف هیو واکنشی نشان نداده
و اقدام به حمله متقابل نمی کند .پاداش برای دفاع صافر اسات
یعنی هیو مزیت راهبردی یا خطری به ازای آن وجود ندارد.
 -7-4پارامترها
چند مشخصه کلیدی انتخابشده است که مقادیر مختلاف آنهاا
میتواند باعث ت ییر در نتایج شود:
 :p با مقداری بین صافر تاا یاک نشااندهناده تاوان فنای
بازیکن 0در کشف یک آسیب پذیری است .این توان نسبت
به بازیکن رقیب یعنی باازیکن 3سانایده مایشاود و 1-p
میزان مهارت نسبی بازیکن  3در کشف آسیبپذیری است.
مقدارهای کوچک  (p<0.5) pنشااندهناده آن اسات کاه

گااامهااای بااازی در یااک درخاات در شااکل ( )3نشااان
دادهشده است .هر گره داخلی باهصاورت گرافیکای باا یاک
دایره همراه با شاماره باازیکن و یاا برچساب ( cبارای گاره
شانب) نمایش داده می شود .خط ارتبااطی باین یاک گاره
بازیکن و فرزندانش

با برچسب دو عمل ممکن بارای او ( Aو

 )Dمشخص شده است .خط بین گره شانب و فرزنادانش باا
مقدار احتمال نشانهگذاری گردیده است .برگهاای درخات
که بهصورت چهارگوش نشان دادهشدهاناد شاامل یاک زو
عدد میباشند که اولای پااداش باازیکن  0و دومای پااداش
بازیکن  3است .بازی از ریشه درخت شروع میشود و جریان
مییابد .اگر گره جاری گره شانب باشد ،انتقال بهطور اتفاقی
به یکی از زیرشااخههاای آن صاورت مایگیارد کاه در آن
احتمال رسیدن به یک فرزناد ،مقادار در شاده روی خاط
اتصال است .متناوباً اگر گاره جااری باهعناوان یاک باازیگر
برچسب خورده باشد ( 0یا  )3بازیگر باید حمله یا دفااع

(A

یا  )Dرا انتخاب کند .سراناام وقتی به یک برگ مایرسایم
بازی تماام شاده و بازیکناان باه امتیاازی کاه در آن بارگ
مشخصشده است ،رسیده اند .این امتیازها بر اسااس قواعاد
زیر به هر بازیکن نسبت داده میشود:

مدل تصمیمگیری در یک درگیری سایبری مبتنی بر آسیبپذیری ،با رویکرد نظریه بازی :محمود فروغی و همکاران



برای حمله موفق ،مهاجم پاداش  +0دریافت میکند.



اگر حمله به بازیکن  0موفقیت آمیز باشد امتیاز منفای
 -3به او تحمیل خواهد شد .این مقدار برای باازیکن 3
مقدار  -0است (به دلیل فرض عدم تقارن که قابالً باه
آن اشاره شد).



مهاجم در یک حمله ناموفق امتیاز منفی  -0را دریافت
میکند.



در صورت انتخاب راهبرد دفاعی امتیااز صافر دریافات
خواهد شد.
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راهبرد تصمیم یک بازیکن برای حمله ( )Aیا دفاع ( )Dاست.
وقتاای یااک راهباارد انتخاااب ماایشااود ،در تمااام فرصااتهااای
تصمیم گیری یک بازیکن اعمال می شود( .در ایان مقالاه راهبارد
ترکیبی در نظر گرفته نشده است) یک زو مرتب از راهبردهاای
( )x,yکاه } x Є {A,Dراهبارد باازیکن  0و } y Є {A,Dراهبارد
بازیکن  ،3راهبرد -پروفایل نامیده میشود .ساود باازیکن  iبارای
راهبرد -پروفایل ( )x,yکه با ) Ui(x,yنشان داده میشاود ،پااداش
مورد انتظار بازیکن  iاست وقتی بازیکن  0از راهبرد  xو بازیکن 3
از راهبرد  yپیروی کند .برای محاسبه ) U1(A,Dجاییکه بازیکن 0
تهاجمی و بازیکن  3تدافعی بازی میکند ،باه درخات شاکل ()0
بازمیگردیم .بازی در  N0شروع مای شاود ،باا احتماال  Pباه N1
میرویم جایی که بازیکن  A ،0بازی میکند .بازی به  N2هادایت
میشود .بعد با احتمال  1-qبه یک برگ با پاداش  -0برای بازیکن
 0میرسیم .با احتمال  qبه  N3میرویم که با برچسب باازیکن 3
نشانگذاری شده است .بازیکن  D ،3بازی میکند کاه نتیااه آن
پاداش  0برای بازیکن  0است.
در بازگشت به ریشه ،با احتمال  1-pاولین حرکت بازی به
سمت راست است که ما را به  N5میرساند .در ادامه بازیکن D ،3
بازی میکند و بازی با سود صفر برای بازیکن  0تمام میشود
درنتیاه پاداش مورد انتظار برابر است با:
)

شکل ( :)2نمایش بازی در شکل توسعهیافته

بازی را می توان با توضی نحاوه نماایش آن توساط درخات،
گام به گام پیش برد .با احتمال  Pبازیکن  0زودتار آسایب پاذیری
جدید را کشف میکند .در این صورت حرکت باه گاره  N1انااام
می شود .در ایناا بازیکن  0باید باین عمالهاای  Aو  Dیکای را
انتخاب کند .اگر او  Dرا انتخاب کند هر دو بازیکن پاداش صفر را
دریافت می کنند و بازی تمام میشود؛ اما اگر بازیکن  ،0حمله باا
استفاده از آسیب پذیری را انتخاب کند بازی به گاره دوم شاانب
( )N2منتقل می شود .در ایناا بازیکن  0باا احتماال  1-qممکان
است در حمله خود موفق نشود و با پاداش  -0برای او ،باازی باه
پایان برسد .بازیکن  0با احتمال  qدر حمله موفق خواهاد شاد و
در این صورت بازیکن  3در گره  N3باید تصمیم بگیارد کاه چاه
عکب العملی در برابر این حمله نشاان دهاد .واکانش انفعاالی یاا
دفاعی ( )Dپاداش  -0را برای او و  0را برای بازیکن  0باه هماراه
خواهد داشت؛ اما اگر بازیکن  3با یک راهبرد تهاجمی تصمیم باه
حمله سایبری متقابل بگیرد باید دید در گره شانب بعادی ()N4
در این حمله موفق می شود یا نه؟ در صورت توفیق (با احتماال -
 )0qنتیاه  -0را باه حریاف تحمیال خواهاد کارد و در صاورت
شکست پاداش  -3به او خواهد رسید.

(

])

()

) ([

(

)

(

بهصورت مشابه می توانیم پاداش ماورد انتظاار بارای راهبارد
پروفایلهای هر دو بازیکن را محاسبه کنیم:
)

(

)

(

)

(

()1

)

(

()5

)

(

() 0
–

() 3
() 2

–

–
()9
() 7
()8

–

–

)

(

)

(

)

(

در نمودارهای  2و  1تأثیر توان نسبی کشف آسیبپذیری و
قدرت تهاجم سایبری بر روی پاداش درزمانی که هر دو طرف
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راهبرد تهاجمی را انتخاب کردهاند ،بر اساس رابطههای ( )0و (،)5
نشان دادهشده است .در شکل ( )2با فرض آنکه طرفین مهارت
یکسانی در کشف آسیبپذیری دارند ( ،)p=0.5ت ییرات میزان
پاداش به ازای توان تهاجم سایبری نسبت به حریف ،رسم شده
است .در شکل ( )1فرض بر این است که قدرت تهاجم سایبری
در دو طرف برابر است ( )q=0.5و ت ییرات میزان پاداش بر اساس
مهارت کشف آسیبپذیری به نمایش درآمده است.

 -2-4یافتن تعادل
برای پیشبینی راهبرد انتخابی بازیکنها باید نقطاه تعاادل باازی
محاسبه شود .یک راهبرد -پروفایل یک تعادل نش نامیده میشود
اگر هیو بازیکنی نتواند با ت ییر حرکت یکجانبه به بهره بیشتری
دست یابد .برای آنکه راهبرد ) (A,Aیک تعادل نش باشد باازیکن
 0باید ترجی دهد که به سمت ) (D,Aمنحرف نشود ،درحالیکاه
در همان زمان بازیکن  3باید ترجی دهاد کاه باه سامت ()A,D
منحرف نشود:
()6

)

(

)

(

()01

)

(

)

(

با جایگذاری مقدار تابع پاداش به رابطههای زیر میرسیم:
()00
()03

برای آنکه راهبرد ( )D,Aتعادل نش باشد میبایسات شارایط
زیر برقرار باشد:
شکل ( :)9ت ییرات تابع پاداش به ازای

q

شکل ( :)4ت ییرات تابع پاداش به ازای

p

()02

)

(

)

(

()01

)

(

)

(

با جایگذاری مقدار تابع پااداش در رابطاه ( )01رابطاه ()05
حاصل میشود که فرضیات اولیاه مسائله ( p≥0و  )q≥0را نقا
میکند .در نتیاه این راهبرد نمیتواند تعادل نش باشد.
–

()05

برای آنکه راهبرد ( )A,Dتعادل نش باشد میبایسات شارایط
زیر برقرار باشد:

همانطور که از شکل ( )1پیداست تالش بازیکن  3بارای باه
دست آوردن برتری در کشف آسیب پذیری ،اثر کمی در پاداش او
دارد اما در مورد بازیکن  0این تاالش مایتواناد پااداش او را باه
میزان بیشتری افازایش دهاد .باا مقایساه شاکلهاای ( )2و ()1
می توان به این نتیاه رسید که برای بازیکن  3در چنین شرایطی
بین سرمایهگذاری روی ارتقاا توان کشف آسیبپذیری و افازایش
قدرت تهاجم ،افزایش قدرت تهاجم اولویت بیشتری دارد زیرا اثار
بیشتری بر روی پاداش او خواهد داشت.

()09

)

(

)

(

()07

)

(

)

(

با قرار دادن مقدار تابع پاداش در رابطاههاای ( )09و (،)07
رابطه های ( )08و ( )06حاصل میشود که نشاندهنده ناحیاهای
از بازی است که در آن راهبرد ) (A,Dمیتواناد شارایط تعاادل را
فراهم کند.
()08

⁄

()06

برای آنکه راهبرد ( )D,Dتعادل نش باشد میبایسات شارایط
زیر برقرار باشد:
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()31

)

(

)

(

ترجی خواهد داد در مقابل راهبرد تهااجمی باازیکن  0سیاسات

()30

)

(

)

(

دفاع را انتخاب کند.

رابطههای با دو شار زیار را محیاا مایساازد q ≤ ⁄ :و
p ≥ 1؛ یعناای اگاار کااامالً اطمینااان شااود کااه بااازیکن  0ابتاادا
آسیبپذیری را کشف میکند و توان فنی او بارای اجارای حملاه
کمتر از بازیکن  3باشد ،آنگاه راهبرد -پروفایل ( )D,Dتعادل ناش
خواهد بود .نمودار شکل ( )5تعادل نش را برای مقادیر متفاوت p
و  qنشان میدهد.

نکته آخر آنکه در یک شرایط بسایار خااص کاه در آن تاوان
فنی بازیکن  0برای اناام حمله سایبری کمتر از توان رقیب باشد
و به طورقطع اطمینان شود کاه او ابتادا آسایبپاذیری را کشاف
خواهد کرد یعنی شرایط حاصل از رواباط ( )31و (( )30

q≤ ⁄

و  )p ≥ 1آنگاه راهبرد -پروفایل ( )D,Dفضای درگیری را به سمت
تعادل خواهد برد یعنی هر دو طرف تارجی خواهناد داد کاه بار
اساس یک سیاست دفاعی عمل کنند.

 -6نتیجهگیری و کارهای آینده
)(A,A

)(A,D

در این مقاله سعی شده است فرآیند تصمیمگیری طرفین یک
درگیری سایبری با استفاده از نظریه بازی مدل شود .س ب با
استفاده از این مدل نشان داده شده است که میتوان اولویتهای
تصمیمگیری طرفین یک درگیری سایبری را هنگام روبرو شدن با
چالش کشف یک آسیبپذیری ،برای هر یک از طرفین و به ازای
شرایط مختلف تعیین کرد .توجه به احتمال تالفی طرف مقابل و
نیز نامتقارن بودن وابستگی طرفین به زیرساختهای سایبری
مدل را به شرایط واقعی نزدیکتر کرده است .نتایج حاصل از مدل

شکل ( :)5ناحیه تعادل

 -5تحلیل نتایج

نشان داد در حالتی که توان تهاجمی طرفین نزدیک به هم باشد
هر دو طرف تمایل به انتخاب راهبرد تهاجمی خواهند داشت و
میزان مهارت آنها در کشف آسیبپذیری تأثیر کمتری در این

بر اساس نتایج بهدست آمده در شرایطی که توان فنی دو طرف در

انتخاب دارد .میزان آسیبپذیری آنها در برابر حمالت سایبری

حمله سایبری به هم نزدیک باشد ( )0.3 ≤ q ≤ 0.7فاار از آنکاه

نیز تأثیر چندانی در این انتخاب ندارد.

سط مهارت نسبی آنها در کشف آسیبپاذیری باه چاه میازان
باشد ،هر دو طرف راهبرد تهااجمی را انتخااب خواهناد کارد .باا
توجه به مفروضات مسئله توان فنی در اجرای یک حمله سایبری
در مقایسه با مهارت نسبی یک رقیب برای کشاف آسایبپاذیری
تأثیر بیشتری بر فرآیند تصمیم گیاری طارفین در ایان درگیاری
سایبری خواهد داشت.
نکته جالب توجه دیگر آن است کاه باازیکن  0کاه باا خطار
خسااارت بیشااتر در حملااه حریااف روباارو اساات ،در فضاااهای
گسترده تری از بازی راهبرد تهاجمی را انتخاب خواهد کرد و هیو
منطقه تعادلی در بازی وجود ندارد که او در مقابل راهبرد هاومی
بازیکن  ،3به دفاع روی آورد.
وقتی توان نسبی اجرای تهااجم بارای باازیکن  0نسابت باه
بازیکن  3از حاد معینای فراتار رود ( )q ≥ 0.7آنگااه باازیکن 3

بهعنوان ایده ای برای کارهای آینده میتوان به بررسای نحاوه
تولید یاک تاابع پااداش بار اسااس قابلیاتهاای طارفین و نیاز
ویژگیهای یک آسیب پذیری پرداخت .ایان کاار بایاد باه نحاوی
اناام شود که با ت ییر شرایط میزان تابع پاداش نیز اصال شاود.
نخستین گام برای این کار شناسایی پارامترهایی است که بر روی
مقدار پاداش تأثیرگذارند.
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ABSTRACT
It is crucial to predict the other side possible actions in any conflict, especially in cyber security and
cyberwars. In this paper, based on game theoretic analytical model, the decision-making process of two
rivals during detection of vulnerability is discussed in cyberspace. Comparing the earlier approaches, the
assumptions are made more realistic, such as possible retaliation of the opposed side, asymmetrical payoffs
and risk of failure during usage of vulnerability and penetration. In order to achieve this goal, a new structure is proposed based on real conflicts in cyberwar. The proposed game is in extensive form with imperfect
information in which the vulnerability is detected by chance for players. Based on Nash equilibrium concept, analytical approach proves that whenever players’ ability for cyber-attack are close together, both
sides will attend aggressive acts. The ability to detect vulnerabilities has less impact on strategy.
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