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چکیده

باید که اجزایی تعیین به قادر دو سطحی، حالت در می شود، مدل سازی مدافع-مهاجم بازی یک صورت به که شبکه جریان از ممانعت مساله
اضافه مساله به مستحکم سازی تصمیمات درنظرگرفتن برای فوقانی برنا مه ریزی سطح یک مشکل، این بر غلبه برای نیست. شوند محافظت
طرح برای میانی سطح مستحکم سازی، برنامه برای سطح باالترین می شود. مدافع-مهاجم-مدافع سه سطحی مدل یک به منجر تغییر این می شود.
ما به شیوه این گرفته  می شود. در نظر حمله مورد شبکه در مسیر کوتاه ترین محاسبه برای سطح پایین ترین و مستحکم سازی تحت حمله مخرب ترین
که داراست، را سطح هر در هدف توابع تعریف برای بیشتری انعطاف پذیری به عالوه، می دهد. را مهاجم و مدافع بین تعامل از بهینه استفاده امکان

ندارد. وجود مینیمم-ماکسیمم-مینیمم مدل های در امکان این
دو سطحی مدل یک به موجود سه سطحی برنامه ریزی تبدیل و درونی مساله دوگان از استفاده دیدگاه متداول ترین شده، داده توسعه مدل حل برای
تولید برش های اضافه کردن و درونی دوسطحی مسایل تکرار پذیر حل بر مبتنی تجزیه روش یک است، ما مد نظر که دیگری روش است. معادل
افزودن با کردیم تالش باشد، هزینه بر محاسباتی نظر از است ممکن شده ارایه حل شیوه که آنجا از است. قبل مرحله جواب های از استفاده با شده

کنیم. غلبه مشکل این بر مساله ساختار بر مبتنی متنوع برش های و معتبر نامساوی های
بندرز؛ تجزیه روش سه سطحی؛ بهینه سازی شبکه؛ جریان از ممانعت مساله کلیدی کلمات

پیش گفتار ١

مساله معرفی ١ . ١
درنظرگرفتن با می شوند. شناخته مهاجم و مدافع نام های با که می پردازد، شبکه در رقیب بازیگر دو فعالیت های بررسی به شبکه، در ممانعت مساله
هدف این که است شبکه در هدفی کردن بهینه به دنبال مدافع می شوند. نامیده نیز پیرو و رهبر بازیکن، دو استکلبرگ، بازی یک به صورت مساله
مقاله این در باشد. غیره و جریان) (بیشترین کاال انتقال حجم بیشترین یا مسیر) کوتاهترین ) ممکن سرعت بیشترین با شبکه پیمایش می تواند
جستجو جهت دار گراف یک در را مسیر کوتاهترین (مدافع) پیرو بازیگر آن در که قرار گرفته است بررسی مورد مساله این مسیر کوتاهترین حالت
آنها پیمایش هزینه وبر می کند تخریب را آنها یالها از سری یک به حمله با (مهاجم) رهبر کند، تامین را خود هدف پیرو آنکه از پیش البته می کند.

برسد. است رقیب مسیر کوتاهترین کردن بیشینه که خود هدف به نهایت در که طوری به می افزاید
شامل مساله این جدیدتر کاربردهای شد. مطرح دشمن نیروهای درجریان اختالل همچون نظامی کاربردهای در بار اولین شبکه در ممانعت مساله
اجتماعی شبکه های در کامپیوتری ویروس های کنترل ای، هسته مواد و مخدرها همچون مواردی قاچاق و انتقال با مبارزه بیماری ها، شیوع کنترل

ارایه شده است. مساله این برای موجود حل الگوریتم های و مدل ها بر مروری [٣] در اخیرا می باشد. غیره و
نظر در را شبکه در ممانعت سه سطحی مدل یک ما واقع، در داده ایم. ارایه را است [۴] مدل برای توسعه ای که سه سطحی مدل یک مقاله این در
باید که سیستم از اجزایی مدافع ابتدا مدل، این در است. شده اضافه مهاجم-مدافع شده تعریف مدل به نیز مقاوم سازی سطح یک که ایم گرفته
شده، مقاوم یالهای از آگاهی با مهاجم سپس می کند. تقویت را آن یال، یک به حمله هزینه افزایش طریق از و کرده شناسایی را شوند مقاوم سازی
شبکه در ممکن نحو کاراترین به مدافع نهایتا می کند. ایجاد اختالل شبکه در آنها پیمایش هزینه افزایش با و کرده حمله شبکه یالهای از تعدادی به
استفاده است. سازی بهینه مساله یک سطح هر که گرفت نظر در مساله این برای سطح سه توان می لذا می یابد. را مسیر ترین کوتاه شده تخریب

می کنیم. اشاره آن به خالصه به طور زیر در که داد تصمیم گیرنده برای بسیاری مزایای شده پیشنهاد سه سطحی مدل از

ادبیات در که باشد، می او حریف ضرر میزان برابر بازیگر یک سود میزان که هستند نحوی به جریان از ممانعت مساله دو سطحی مدل های •
هدف توابع تعریف امکان نظرما، مد مدافع-مهاجم-مدافع سه سطحی مدل در حالیکه می گویند. صفر جمع با بازی آن به بازی ها نظریه

ندارد. وجود هدف تابع یک با min-max-min مدل در انعطاف پذیری میزان این می کند. فراهم را سطح هر در مختلف
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را مهاجم و مدافع بین جدید ارتباط سطح یک که چرا می کند، ایجاد شبکه در را مضاعفی حفاظت امکان سوم سطح افزودن این بر عالوه •
می کند. انتخاب را ممکن جامع استراتژی بهترین و می گیرد نظر در

می شود. داده نشان بهتر یکدیگر عملکرد روی مهاجم و مدافع تصمیمات تاثیر مدل، این از استفاده با •

حل رویکرد ١ . ٢
معادل دو سطحی مدل یک به اولیه سه سطحی مساله تبدیل و درونی مساله دوگان از استفاده رویکرد یک مسیر، کوتاه ترین سه سطحی مدل حل برای
تجزیه شیوه یک روش این در است. گرفته قرار توجه مورد کمتر ادبیات در که کرده ایم استفاده متفاوتی رویکرد از مقاله این در ما اما است[٢].
منظور، بدین است. شده پیشنهاد است کوچکتر دو سطحی مسایل تکرارپذیر حل اساس بر که سه سطحی مساله بهینه جواب کردن پیدا برای بندرز
از بیش رویکرد این نموده ایم. استفاده قبل سطح جواب از آنها ساخت برای تکرار هر در که کرده ایم استفاده مساله ساختار بر مبتنی برش هایی از

می کند. فراهم را مهاجم و مدافع بین تعامل نمایش امکان پیش
برای پیشنهادی حل شیوه جریان، از ممانعت مساله ساختار پیچیدگی به توجه با می باشد. آن حل نوآورانه، سه سطحی مدل ارایه از پس بعدی گام

گرفته ایم. نظر در حل زمان کردن کوتاه تر برای موثر اقدام دو مشکل این حل برای است. زمان بر بسیار اولیه، حالت در نیز، سه سطحی مدل
بین شکاف کاهش و [١] یال ها بحرانی ترین انتخاب روش استفاده از با الگوریتم، برای اولیه شدنی شروع نقطه انتخاب نحوه بهبود اول: اقدام

مساله. سطوح بهینه جواب
حل. فرایند تسریع منظور به مساله، ساختار بر مبتنی متنوع معتبر برش های افزودن دوم: اقدام

حل الگوریتم و ریاضی مدل ٢

سطح در که است سه سطحی بهینه سازی مساله یک جریان، ممانعت مساله شده سازی مستحکم مدل شد، عنوان نیز پیش بخش در که همانطور
ایجاد را مقاوم شده شبکه در تخریب بیشترین که حمله ای برنامه میانی سطح در می دهد، ارایه شبکه یال های حساس ترین از دفاع طرح یک باالیی

می کند. جستجو قبل سطح حمله به پاسخ در را مسیر کوتاهترین مدافع سطح پایین ترین در و می گیرد نظر در می کند،
مجموعه های همچنین باشند. یال ها مجموعه E و رئوس مجموعه V آن در که باشد نظر مورد شبکه معادل جهتدار Gگراف = (V,E) کنید فرض
ساختار و t مقصد و s مبدا نقطه عالوه به باشند. v راس به ورودی یال های شامل RS(v) و v ∈ V راس از خروجی یال های شامل FS(v)

دارند. اطالع آن از بازیگر دو و است مشخص نیز، شبکه
است. زیر به صورت تغییریافته هدف تابع و شده پیشنهاد برش های از بااستفاده فوق مساله ریاضی مدل

min
w.α′

pTw + α′

s.t α′ ≥ α̂− (cT + wTΓ′)x̂

α′(ŵ) = max
x,α

α− (cT + wTΓ′)x

α ≤ (dT + xTΓ)ŷ

α(x̂) = min
y

(dT + x̂TΓ)y

y ∈ Y.

می شود. تعریف زیر به صورت تعادلی، محدودیت برقراری به الزام با که است مسیر ترین کوتاه مساله برای موجه جواب فضای Y آن در که

∑
e∈FS(v)

ye −
∑

e∈RS(v)

ye =

 ١ v = s
٠ v ∈ V \ {s, t}
−١ v = t

شده اند. گرفته نظر در زیر به صورت مساله پارامترهای و متغیرها
مدافع: تصمیم متغیرهای

پیمایش، برای یال انتخاب عدم یا انتخاب : y
سازی مستحکم برای یال انتخاب عدم یا :انتخاب w

مهاجم: تصمیم متغیر
حمله برای یال انتخاب عدم یا انتخاب : x

پارامترها:

۴٠
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یال یک پیمایش هزینه : d
یال یک به حمله هزینه : c

سازی مقاوم هزینه : p

آن به حمله از بعد یال یک پیمایش هزینه به شده افزوده هزینه : Γ
سازی مقاوم از بعد یال یک به حمله هزینه به شده افزوده هزینه : Γ′

| V | بعد از دودویی ماتریس x از منظور مثال طور به بنابراین و اند شده تعریف ماتریسی صورت به پارامترها و متغیرها که است ذکر به الزم
هستند. ها xe آن اعضای که است

کمینه به می باشد، مرسوم ادبیات در که مقاوم سازی و حمله برای بودجه محدودیت درنظرگرفتن به جای ما اینجا در می شود، مالحظه که همان طور
شده ایم. قایل مساله برای بیشتری انعطاف پذیری به این ترتیب و پرداخته ایم سطوح، هدف توابع در مقادیر این کردن

است. شده پیشنهاد ١ الگوریتم فوق مدل حل برای

بندرز. برش های با سه سطحی جریان از ممانعت مساله حل الگوریتم ١ الگوریتم

.ŵوx̂ اولیه شدنی بردارهای انتخاب ١ گام

داخلی. حلقه باالی کران و ŷ جواب بردار به دست آوردن و ŵوx̂مقادیر از استفاده با مسیر) (کوتاه ترین سوم سطح مساله حل ٢ گام

داخلی. حلقه پایین کران و x̂ جواب بردار به دست آوردن ŷ از استفاده با برش ساخت و (ممانعت کننده) دوم سطح مساله حل ٣ گام

باالی کران به عنوان بهینه جواب درنظرگرفتن و α∗ و y∗ و x∗ بهینه مقادیر به دست آوردن و توقف شرط برقراری تا ٣ و ٢ گام های تکرار ۴ گام
خارجی. حلقه

حلقه پایین کران و ŵ جواب بردار به دست آوردن و α∗ و x∗ مقادیر از استفاده با برش ساخت و مقاوم سازی) ) اول سطح مساله حل ۵ گام
خارجی.

.۴ ٣و ٢و گام های تکرار و ŵ مقدار به روزرسانی ۶ گام

مساله. نهایی بهینه مقادیر به دست آوردن و توقف شرط برقراری تا ۶ و ۵ گام های تکرار ٧ گام

بهبود به در واقع اول اقدام بهره گرفت. موازی اقدام دو از می توان مساله این حل به سرعت بخشی برای شد، اشاره نیز پیشگفتار در که همانطور
منجر مناسب، شروع نقطه انتخاب که است واضح می پردازد. یا ل ها بحرانی ترین انتخاب روش از بااستفاده اولیه، شدنی شروع نقطه انتخاب نحوه

می شود. همگرایی شرط به رسیدن برای کمتر زمان صرف بنابراین، و مساله سطوح بهینه جواب بین شکاف کاهش به
را برش ها این از یکی مثال به طور می پردازد. حل فرایند تسریع به منظور مساله، ساختار بر مبتنی متنوع معتبر برش های افزودن به دوم اقدام
کند. حمله هست مسیر در اما نشده مقاوم قبال که یال هایی از یکی به مهاجم تصمیم گیری، از مرحله هر در که گرفت نظر در به این صورت می توان

است. زیر محدودیت به صورت برش این ریاضی فرم

((diag(١− ŵ)ŷ))T x̂ ≥ ١

مختلف برش های کردیم سعی ما می گردد. حل روش کارایی افزایش بنابراین، و مساله شدنی فضای محدود شدن به منجر برش هایی چنین افزودن
بسنجیم. حل کارایی بهبود در را آنها نقش و اضافه کرده مساله به را، ساختار بر مبتنی
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