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چكيده
راستا، اين در است. امنيت در بازي ها نظرية كاربردهاي از برخي بيان پروژه، اين اصلي هدف
مفهوم و مخلوط استراتژي استراتژيك، بازي هاي تعريف شامل بازي ها نظرية از مقدماتي ابتدا
را بيزي بازي هاي و استكلبرگ بازي هاي جداگانه طور به سپس، مي كنيم. بيان را نش تعادل
امنيت بازي هاي آن، دنبال به و استكلبرگ تعادل با بيزي بازي يك مفهوم و مي كنيم تعريف
موجود الگوريتم هاي سريع ترين معرفي از بعد نوشته، اين اصلي بخش در مي دهيم. شرح را
مقايسه هاي انجام با آن ها كارايي ميزان بررسي و استكلبرگ تعادل با بيزي بازي هاي حل براي
خواهيم مي كنيم. مطرح را مهم زيرساخت هاي از حفاظت در بازي ها نظرية كاربرد دو تجربي،
مدل بازي ها نظرية ابزار كمك به را مهم بنادر و فرودگاه امنيت مسئلة مي توان چگونه كه ديد
هم چنين، داد. افزايش تهديدها برابر در محدود منابع وجود با را امنيت آن، از استفاده با و كرد
براي ARMOR نرم افزار و مي كنيم ذكر واقعي دنياي در مثالي كاربردها اين از كدام هر براي
بندر از محافظت براي PROTECT سيستم و لس آنجلس بين المللي فرودگاه از محافظت

مي سنجيم. را يك هر عملكرد و كرده معرفي را آمريكا بوستون

آ



به تقديم
شدند. خاموش معصومانه آسمان، اوج در كه روشني ذهن هاي همة

ب



سپاس گزاري
ورق را خود زندگي دفتر از ديگر برگي بتوانم تا رساند ياري مرا كه سپاس گزارم را خداوند
به خداوند اميدوارم برسانم. اتمام به را تحصيلي مقطع اين رو، پيش پژوهش انجام با و زده

كنم. خرج انسان ها همة به خدمت راه در را علم بتوانم تا دهد توفيق بنده
مرا كه سپاس گزارم بسيار درويش زاده رضا مهدي دكتر آقاي جناب عزيزم، راهنماي استاد از
خود گام هاي نخستين شدند باعث آموختند، من به را آن الفباي كردند، آشنا بازي ها نظرية با
ياري آن آوردن در تحرير رشتة به و پژوهش اين انجام در مرا و كنم طي مسير اين در را

رساندند.
تمام در همواره كه دارم را قدرداني نهايت نيز خواهرم و مادرم پدرم، عزيزم، خانوادة از
نكردند. دريغ تالشي هيچ از اهدافم به من رسيدن راه در و بوده همراهم زندگي عرصه هاي

است. آن ها به متعلق داشت، خواهم آينده در و داشته كنون تا هرچه
و مي كنند تالش انسان ها تمام امنيت حفظ براي كه هستم كساني تمام قدردان پايان در و
كنوني برهة در كه فداكاري انسان هاي ويژه، به برمي دارند. كوچك هرچند قدمي راه اين در

مي كوشند. گوناگون روش هاي به كرونا ويروس مقابل در خود هم نوعان جان امنيت براي

پ



پيش گفتار
محيط يك در را تصميم ساز چند ميان رقابت كه است رياضيات از شاخه اي بازي ها نظرية
از متأثر خودش انتخاب بر عالوه تصميم ساز هر تصميم خروجي كه محيطي يعني استراتژيك،
با تا مي كند كمك آنان به و كرده مدل رياضي صورت به است، تصميم سازان ديگر انتخاب هاي
از حاصل مطلوبيت كه گونه اي به كنند اتخاذ را عقالئي تصميم يك ارجحيت هايشان به توجه
ميان از نوشته، اين در باشد. آنان دسترس در انتخاب هاي ساير اندازة به حداقل تصميم، آن
اجتماعي، علوم زيست شناسي، شامل مختلف زمينه هاي در بازي ها نظرية كاربردهاي همة

مي پردازيم. امنيت در آن كاربرد به اقتصاد، ويژه به و سياسي علوم
خطر به امنيت شان و شود تهديد دشمنان توسط است ممكن كه دارد وجود زيادي حوزه هاي
اهميت با مكان هاي هم چنين و تاريخي بناهاي و فرودگاه ها مثل مهم زيرساخت هاي بيفتد.
و نگراني يك همواره آن ها امنيت حفظ كه است ذكر قابل موارد جمله از اقتصادي و سياسي
تمام پوشش امكان امنيتي محدود منابع طرف، يك از است. بوده جهان كل در مهم دغدغة
چالش يك و نمي دهد امنيتي نيروهاي به را دشمنان براي دسترس قابل مكان هاي همة وقت
ديگر، طرف از است. مختلف زمان هاي و مكان ها در منابع تخصيص چگونگي آن ها براي مهم
مرور به دشمنان تا مي شود باعث منابع تخصيص براي تكراري و ثابت الگوهاي از استفاده
استفاده خود نفع به آشنايي اين از بتوانند و شده آشنا مسئوالن امنيتي برنامه هاي با زمان
باشد. آسيب زننده امنيتي، نظارت از دور به كه كنند برنامه ريزي طوري را خود حمالت و كرده

مي رساند. منابع تخصيص در تصادفي سازي حل راه به را ما امر، اين نتيجه، در

ت



مي پذيرد، تأثير يك ديگر تصميم و عمل از متخاصم نيروهاي و امنيتي نيروهاي سود كه آنجا از
بهترين يافتن براي و مي شويم بازي ها نظرية حوزة وارد و داريم قرار استراتژيك محيطي در

مي كنيم. استفاده آن از دشمنان، نفوذ از جلوگيري براي امنيتي منابع تصادفي توزيع
همان طور اينكه، ابتدا سازد. برآورده چالش دو به پاسخ گويي در را ما انتظار بايد حل راه اين
مي كنند. پيدا آگاهي شده پيشنهاد امنيتي برنامه هاي از زمان مرور به دشمنان شد، گفته كه
دسته چند در مي توان اندازند، خطر به را جايي امنيت است ممكن كه را دشمناني عالوه، به
اهداف و انگيزه ها داراي هركدام كه داد قرار مسلح سارقين يا و قاچاقچيان تروريست ها، شامل
دارد متفاوتي ارزش آنان با مقابله نيز امنيتي نيروهاي براي آن، دنبال به كه هستند متفاوتي
منظور، بدين ندارند. كاملي آگاهي شد، خواهند رو به رو دشمن كدام با اينكه از كه حالي در
استكلبرگ تعادل با بيزي بازي هاي از دشمنان و امنيتي نيروهاي ميان رقابت كردن مدل براي
بازيكن يك تا مي دهد را اجازه اين ما به پيرو) - (رهبر استكلبرگ بازي يك مي كنيم. استفاده
دوم بازيكن توسط انتخابي اش عمل كه بگيريم نظر در بازي آغازكنندة و رهبر عنوان به را
سود كردن بيشينه دنبال به بازي، رهبر انتخاب به علم با (پيرو) رقيبش و است مشاهده قابل
دشمنان آن در كه را واقع عالم با مطابق مدلي بازي ها، از دسته اين ترتيب، اين به است. خود
مي دهد. ما به مي كنند، خود حملة برنامه ريزي به اقدام امنيتي نيروهاي تصميم مشاهدة با
نظر در را مختلفي انواع بازيكن، چند يا يك براي هستيم قادر بيزي بازي يك در هم چنين،
كدام با اينكه از رقيب و دارد را متفاوتي ارجحيت هاي خاص بازيكن يك نوع هر كه بگيريم
مسئلة به نيز بيزي بازي هاي كالس بنابراين، ندارد. كاملي اطالعات است، رقابت حال در نوع
تفاوت از نيروها اين كامل آگاهي عدم و امنيتي نيروهاي با رقابت در دشمنان بودن متفاوت

مي دهد. پاسخ موجود
نظرية از الزم مقدمات بيان به نوشته، اين اول فصل در شده، داده توضيحات به توجه با
مورد را استكلبرگ و بيزي بازي هاي ابتدايي، مفهوم چند بيان از بعد و مي پردازيم بازي ها
در شود. فراهم برايمان امنيت بازي هاي به پرداختن براي الزم ابزار تا مي دهيم قرار بررسي
دو راستا اين در و مي كنيم بيان را استكلبرگ تعادل با بيزي بازي هاي حل روش دوم، فصل

ث



يعني بازي ها، از نوع اين حل براي آمده دست به الگوريتم هاي روزترين به و سريع ترين از تا
گرفته، صورت تجربي آزمايشات مقايسة با و مي كنيم معرفي را DOBSS و ASAP الگورتم
به سوم، فصل در مي دهيم. نشان را قبلي الگوريتم هاي به نسبت الگوريتم دو اين بهتر كارايي
و مي پردازيم آن كمك به مدل سازي چگونگي و فرودگاه امنيت حفظ در بازي ها نظرية كاربرد
بين المللي فرودگاه امنيتي نيروهاي به كمك براي ARMOR نرم افزار معرفي با را فصل اين
امنيت در بازي ها نظرية كاربردهاي از ديگر يكي چهارم، فصل مي رسانيم. پايان به لس آنجلس
مسيرهاي طريق از آن ها تهديد امكان كه مي كند مطرح را مهمي بنادر امنيت حفظ موضوع و
بندر ساحلي گارد به كمك براي را POTECT سيستم نيز فصل اين در دارد. وجود دريايي
يافته هاي پاياني، فصل در و مي كنيم. معرفي واقعي دنياي در مثالي عنوان به آمريكا بوستون

مي كنيم. بيان نتيجه گيري عنوان تحت را پژوهش اين
عمدة شده اند. ذكر پايان در كه است شده استفاده مختلفي منابع و مراجع از كار، انجام طول در
مي شود مربوط Milind Tambe آقاي رهبري به تيمي شدة منتشر مقاالت به مراجع اين
و پرداخته اند مختلف حوزه هاي امنيت در بازي ها نظرية كاربرد به گذشته دهة يك در كه

خواند. خواهيد ادامه در كه بودند موضوعي پيشروي

ج
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اول فصل

مقدماتي مفاهيم

نش تعادل و استراتژيك بازي هاي ۱ .۱
عنوان به آن ها از پس، اين از كه است تصميم سازان بين رقابت براي مدلي استراتژيك بازي
موجود دسترس قابل عمل هاي از مجموعه اي بازيكن هر براي مي كنيم. ياد بازي بازيكنان
توسط شده انتخاب عمل هاي از متأثر آن ها از يك هر براي بازي خروجي كه آنجا از و است
شده انتخاب عمل هاي از برداري روي ارجحيت هايي بازيكن هر است، نيز بازيكنان ساير
به را عمل هايشان بازيكنان بازي ها، از نوع اين در دارد. خودش شامل بازيكنان همة توسط
بازي يك دقيق تر، طور به نيستند. مطلع هم ديگر تصميم از و مي كنند انتخاب هم زمان طور

مي شود: تعريف زير صورت به استراتژيك

است: زير اجزاء شامل ترتيبي ارجحيت هاي با استراتژيك بازي يك .۱ .۱ تعريف

بازيكنان از متناهي مجموعه اي �

۱



عمل ها از مجموعه يك بازيكن، هر براي �

عمل ها از بردارهاي مجموعه روي ارجحيت هايي بازيكن، هر با متناظر �

مدل استراتژيك بازي يك صورت به را آن ها مي توان كه دارد وجود زيادي موقعيت هاي
شناخته زنداني“ ”معماي نام با كه است مورد اين در مثال ها آشناترين از يكي زير، مثال كرد.

مي شود.

شواهدي شده اند. داده قرار جداگانه سلول دو در جرمي ارتكاب اتهام به نفر دو .۲ .۱ مثال
يافتن براي شواهد اين ولي دارد؛ وجود است، مجرم حتماً متهم دو اين از يكي اينكه براي
اگر است. ديگري عليه مظنونين از يكي شهادت به نياز و نيست كافي آن ها بين از مجرم
فقط اگر مي شوند. محكوم زندان سال يك به دو هر ندهد، شهادت ديگري عليه هيچ كدام
سال چهار به ديگر متهم و مي شود آزاد خودش بدهد، شهادت ديگر زنداني عليه آن ها از يكي
بدهند، شهادت يك ديگر عليه زنداني دو هر كه صورتي در هم چنين مي شود. محكوم زندان
بازي يك صورت به مي توان را وضعيت اين شد. خواهند محكوم زندان سال سه به كدام هر

كرد: مدل استراتژيك
{ دوم متهم اول، متهم } = بازيكنان مجموعه

{ كردن سكوت دادن، شهادت } = بازيكنان عمل مجموعه
بازيكنان: ارجحيت هاي

سكوت رقيبش و بدهد شهادت خودش اينكه بازيكن، هر براي شده، بيان سناريوي به توجه با
اعتراف دو هر و كنند سكوت دو هر كه حالتي دو آن، دنبال به دارد. بيشتري مطلوبيت دارد،
كه است حالتي بازيكن هر براي سود كم ترين انتها، در و مي گيرند. قرار ترتيب به كنند،

بدهد. شهادت او عليه رقيبش و كند سكوت خودش
مي دهد. نشان را بازي اين ماتريسي فرم ۱ .۱ شكل ترتيب، اين به

۲



زنداني. معماي بازي :۱ .۱ شكل

صورتي به تنها بازيكن هر براي ماتريس در شده نوشته سودهاي كه باشيد داشته توجه
اگر ،i = 1, 2 كه i بازيكن هر براي يعني كند؛ حفظ را او ارجحيت هاي ترتيب كه است
انتخاب را b عمل رقيبش و a عمل خودش كه وقتي باشد او براي حاصل سود ui(a, b)

باشيم داشته بايد مي كند،

ui(F,Q) > ui(Q,Q) > ui(F, F ) > ui(Q,F ).

است. دادن“ ”شهادت و كردن“ ”سكوت نشان دهندة ترتيب به F و Q آن در كه
است يك ديگر با همكاري در بازيكنان سود اگرچه كه است وضعيتي بيانگر ساده بازي اين
رايگان” ”سواري انگيزة داراي رقيبش، توسط شده انتخاب عمل از مستقل بازيكن، هر ولي
نتيجه، در آورد؛ دست به بيشتري سود ديگري، عليه دادن شهادت با تا مي دهد ترجيح و است

مي دهند. شهادت هم ديگر عليه دو هر
چه بايد استراتژيك بازي يك در بازيكنان كه دهيم پاسخ سؤال اين به مي خواهيم اكنون
بازيكن هر عقالني، انتخاب مدل اساس بر بگيرند. تصميم چگونه و باشند داشته انتخابي
خروجي شد، گفته كه همان طور اما مي كند. انتخاب سود نظر از را خود ممكن عمل بهترين
هنگام به بنابراين است؛ وابسته نيز بازيكنان ساير انتخاب به خودش، تصميم بر عالوه بازي
كه مي داند و دارد خود ذهن در بازيكنان ديگر عمل به نسبت اعتقادي خود، عمل انتخاب
است بازي هايي چنين انجام از او گذشتة تجربيات بر مبتني اعتقاد اين مي كنند. رفتار چگونه
صورت به نش تعادل فرضيات، اين با است. صحيح بازيكنان ديگر به راجع بازيكن هر اعتقاد و

۳



مي شود: تعريف زير

هيچ كه ويژگي اين با است a∗ مثل بازيكنان عمل هاي از برداري نش تعادل يك .۳ .۱ تعريف
آورد دست به بيشتري ً اكيدا سود انتخابي اش عمل و استراتژي  تغيير با نمي تواند بازيكني

است. مانده ثابت بازيكنان ساير عمل كه وقتي
ترتيب ارجحيت هاي با استراتژيك بازي يك < N, (Ai)

n
i=1, (ui)

n
i=1 > اگر رسمي، طور به

گوييم باشد.

a∗ = (a∗1, ..., a
∗
n) ∈ A = A1 × ...× An

باشيم داشته i ∈ N هر براي هرگاه است بازي اين براي نش تعادل يك

ui(a
∗) ≥ ui(ai, a

∗
−i)∀ai ∈ Ai

آن در كه

a−i = (a1, ..., ai−1, ai+1, ..., an)

مي دهد. نشان را ام i بازيكن ارجحيت هاي كه است سودي تابع ui و

هر زيرا است؛ بازي اين نش تعادل يك (F, F ) استراتژي زوج زنداني” ”معماي مثال در
جاي به اگر مي دهد، شهادت آن ها عليه مقابلشان بازيكن اينكه فرض با بازيكن دو از يك
مي كند پيدا كاهش ۰ به ۱ از سودشان كنند؛ انتخاب را كردن“ ”سكوت دادن“، ”شهادت
نش تعادل بازي اين كه ديد مي توان سادگي به هم چنين، شد. خواهد بدتر وضعيت شان و

ندارد. ديگري
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بررسي با ندارد، زيادي اعضاي بازيكنان عمل مجموعه كه ساده بازي هاي در مي توانيم اگرچه
اين پيچيده تر بازي هاي در ولي بيابيم آن تعريف طبق را نش تعادل هاي عمل ها از بردار هر

كنيم. استفاده پاسخ” بهترين ”تابع از كه است بهتر و است دشوار كار

ارجحيت هاي با استراتژيك بازي يك < N, (Ai)
n
i=1, (ui)

n
i=1 > كنيد فرض .۴ .۱ تعريف

صورت به و داده نشان Bi با را ام i بازيكن براي پاسخ بهترين تابع صورت اين در باشد. ترتيب
مي كنيم. تعريف زير

Bi : A−i → Ai

Bi(a−i) = {ai ∈ Ai|ui(ai, a−i) ≥ ui(a
′
i, a−i)∀a

′
i ∈ Ai}

مي كند مشخص را بازيكن هر عمل بهترين است، مقدار مجموعه تابع يك كه تابع اين
باشد. شده داده بازيكنان ساير عمل كه وقتي

تعادل يك a∗ ∈ A عمل بردار ،< N, (Ai)
n
i=1, (ui)

n
i=1 > استراتژيك بازي براي .۵ .۱ گزاره

باشيم داشته i هر براي اگر تنها و اگر است نش

a∗i ∈ Bi(a
∗
−i)

بود، بازي اين نش تعادل تنها كه (F, F ) استراتژي زوج براي زنداني“ ”معماي مثال در
داريم

F ∈ B1(a
∗
2), F ∈ B2(a

∗
1)

۵



مخلوط نش تعادل و مخلوط استراتژي هاي ۲ .۱
تعميم مخلوط استراتژي هاي به را بازيكنان محض استراتژي هاي داريم قصد بخش اين در
و نداريم محضي نش تعادل هيچ بازي ها از برخي در ما كه است اين كار، اين از هدف دهيم.
بازي برگزينند.. تعادلي استراتژي يك عنوان به را محض استراتژي يك نمي توانند بازيكنان

بگيريد. نظر در مثال عنوان به را زير

مطابق سكه ها اگر مي كنند. پرتاب را سكه اي جداگانه و هم زمان طور به بازيكن دو .۶ .۱ مثال
پرداخت اول بازيكن به سكه يك دوم بازيكن باشند، خط دو هر يا شير دو هر يعني باشند؛
فرم مي كند. پرداخت دوم بازيكن به سكه يك اول بازيكن صورت، اين غير در و مي كند
بازي اين در بازيكنان عمل بردار بررسي با است. ۲ .۱ شكل صورت به بازي اين ماتريسي

پني. مسابقة بازي :۲ .۱ شكل

وجود بازي اين براي ايستايي حالت هيچ كه ديد مي توان است، معروف پني“ ”مسابقة به كه
تعريف را تصادفي ايستاي حالت و مخلوط استراتژي هاي تا است انگيزه اي امر همين ندارد.
كنيم. تعريف را V NM ارجحيت هاي با استراتژيك بازي يك بايد ابتدا منظور، بدين كنيم.

مي شود: تشكيل زير اجزاء از V NM ارجحيت هاي با استراتژيك بازي يك .۷ .۱ تعريف

بازيكنان از مجموعه اي �

عمل ها از مجموعه يك بازيكن، هر براي �

۶



عمل بردارهاي روي احتمال توزيع هاي روي ارجحيت هايي بازيكن، هر با متناظر �
نمايش بازيكنان عمل بردارهاي روي سود تابع يك انتظاري ارزش توسط كه بازيكنان

مي شود. داده

استراتژيك بازي يك در تصادفي ايستاي حالت يك به نش تعادل مفهوم تعميم در
مجموعه روي احتمال توزيع يك تا مي دهيم اجازه بازيكنان به V NM ارجحيت هاي با
اين از باشند. محض استراتژي يك انتخاب به محدود اينكه تا باشند داشته عمل هايشان

مي كنيم. ياد مخلوط استراتژي يك عنوان به احتمال توزيع

توزيع يك استراتژيك، بازي يك در بازيكن يك براي مخلوط استراتژي از منظور .۸ .۱ تعريف
است. بازيكن آن عمل هاي روي احتمال

بقية به را صفر و عمل يك به را ۱ احتمال مخلوط، استراتژي يك در بازيكن يك اگر
بود. خواهد محض استراتژي همان استراتژي اين دهد، نسبت عمل هايش

كنيم. تعريف ايستا حالت مشابه را مخلوط نش تعادل مي توانيم اكنون

هرگاه گوييم مخلوط نش تعادل يك را α∗ مانند مخلوط استراتژي هاي از برداري .۹ .۱ تعريف
باشيم داشته αi مانند ام i بازيكن مخلوط استراتژي هر براي

Ui(α
∗) ≥ Ui(αi, α

∗
−i)

است. α به نسبت ام i بازيكن انتظاري سود Ui(α) آن در كه

است؛ برقرار نيز مخلوط نش تعادل و مخلوط استراتژي هاي براي عيناً ۵ .۱ گزارة هم چنين
يعني

۷



و اگر است مخلوط نش تعادل يك α∗ مانند مخلوط استراتژي هاي از برداري .۱۰ .۱ گزاره
باشيم داشته i هر براي اگر تنها

α∗
i ∈ Bi(α

∗
−i)

است. ام i بازيكن پاسخ بهترين تابع Bi آن در كه

بهترين توابع از استفاده با را پني“ ”مسابقة بازي مخلوط نش تعادل هاي زير مثال در
مي آوريم. دست به پاسخ

با مي كنند. نظير q و p احتمال شير به ترتيب به دوم و اول بازيكنان كنيد فرض .۱۱ .۱ مثال
انتخاب از اول بازيكن انتظاري سود باشد، شده داده دوم بازيكن مخلوط استراتژي اينكه فرض

با است برابر شير

q.1 + (1− q).(−1) = 2q − 1

با است برابر خط انتخاب از و

q.(−1) + (1− q).1 = 1− 2q

پاسخ بهترين تابع مشابه طور به و از است عبارت اول بازيكن پاسخ بهترين تابع بنابراين
مي دهد. نشان را بازيكن دو پاسخ بهترين توابع تالقي زير نمودار از است عبارت دوم بازيكن
محض نش تعادل فاقد و زير صورت به مخلوط نش تعادل يك تنها داراي بازي اين بنابراين

است.

((1
2
, 1
2
), (1

2
, 1
2
)).
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اول بازيكن پاسخ بهترين تابع :۳ .۱ شكل

دوم بازيكن پاسخ بهترين تابع :۴ .۱ شكل

بازيكن دو پاسخ بهترين توابع تالقي :۵ .۱ شكل

۹



استكلبرگ تعادل با بيزي بازي هاي ۳ .۱
بهره ۱ استكلبرگ تعادل با بيزي بازي هاي نام به بازي ها از خاصي كالس از بعد فصل هاي در
يك قالب در را استكلبرگ بازي مفهوم ابتدا بازي ها، از نوع اين به پرداختن از قبل مي بريم.
محدودي منابع با زيرساخت ها امنيت مسئلة در كه مطلب اين يادآوري با مي كنيم، بيان مثال
با را فرودگاه مثل زيرساخت يك مختلف قسمت هاي از محافظت قصد كه هستيم رو به رو

دارند. متفاوت اهميت درجه

استكلبرگ بازي هاي ۱ .۳ .۱
از محافظت قصد پليس واحد يك كه بگيريد نظر در را پايانه دو تنها با ساده فرودگاه يك
است. برخوردار پليس براي بيشتري اهميت از اول پايانة و دارد دشمن يك برابر در را آن ها
استراتژيك بازي يك صورت به ۶ .۱ شكل در دشمن و پليس نيروهاي بين رقابت رياضي مدل
گرفته اند. قرار (−5, 5) بازة در دو هر دشمن و پليس سودهاي بازي، اين در است. آمده

دشمن. و پليس بين استكلبرگ بازي :۶ .۱ شكل

پايانة بودن مهم تر طرفين، براي مالي يا جاني آسيب هاي مثل عواملي حسب بر سودها اين
به پايانه دو از يك هر در دشمن دستگيري به مربوط احتماالت هم چنين و ۲ به نسبت ۱

آمده اند. دست به تجربي صورت
دشمن يك دهد، قرار نظارت مورد بيشترش اهميت دليل به را ۱ پايانة فقط همواره پليس اگر
نتيجه در و كرد نخواهد حمله ۱ پايانة به پليس، امنيتي برنامة مشاهدة با و مدتي از بعد عاقل

Bayesian Stackelberg games۱

۱۰



طور به كند، مراقبت ۲ پايانة از همواره پليس اگر داد. خواهد قرار حمله مورد را ۲ پايانة
تنظيم ۱ پايانة براي را خود حملة برنامة موضوع، اين از كردن پيدا آگاهي با دشمن مشابه
زمان درصد ۶۰ در مثال عنوان به و كند عمل تصادفي صورت به پليس اگر اما كرد. خواهد
باشد، داشته نظر تحت را ۲ پايانة باقي مانده، زمان درصد ۴۰ در و كند نظارت را ۱ پايانة روز
پليس كه مي كند مشاهده دشمن اگرچه زيرا شد؛ خواهد حاصل پليس براي بهتري نتيجة
روزهاي براي ولي دارد، قرار ۲ پايانة در مواقع درصد ۴۰ در و ۱ پايانة در مواقع درصد ۶۰ در
باشد داشته قطعيت و اطمينان پايانه دو اين امنيت براي پليس زماني برنامة از نمي تواند بعد

داشت. خواهد بيشتري سود پليس براي دشمن نااطميناني اين و
متعهد مخلوطي استراتژي يك به قبل از پليس مثل بازيكن يك آن در كه بازي ها از نوع اين به
را خود استراتژي پليس، استراتژي مشاهدة از بعد دشمن) اينجا (در دوم بازيكن و مي شود
هنريش كار در ريشه نام گذاري (اين مي شود. گفته استكلبرگ بازي يك مي كند، انتخاب
مي كرد.) تحقيق بازي ها از نوع اين روي ۱۹۳۴ سال در بار نخستين كه دارد استكلبرگ
گويند، نيز بازي رهبر آن به كه (پليس) شروع كننده بازيكن ما، مثال در كه كنيد توجه
(دشمن) دوم بازيكن واكنش ولي شود متعهد مخلوط يا تصادفي استراتژي يك به مي تواند
مثال، اين در بود. خواهد محض استراتژي يك انتخاب مي گويند، نيز بازي پيرو آن به كه
آگاهي خود حملة از قبل روزهاي در پليس امنيتي برنامة از تنها دشمن كه كرديم فرض ما
برنامة كه روزي در برنامه اين نمي داند دقيقاً پليس استراتژي بودن تصادفي دليل به ولي دارد

بود. خواهد صورت چه به است، كرده آماده را خود حملة
ما و مي شناسند نيز مدافع“ - ”مهاجم يا و پيرو“ - ”رهبر بازي نام با را استكلبرگ بازي هاي
شد، گفته كه همان طور كرد. خواهيم استفاده ”مهاجم“ و ”مدافع“ عبارات از اوقات گاهي نيز
سود تا است تالش در اساس اين بر و دارد كامل آگاهي مدافع مخلوط استراتژي از مهاجم
استراتژي كدام كه است سؤال اين به دادن پاسخ ما هدف ادامه در سازد. بيشينه را خود
يك با ساده بازي يك كه باال مثال در دارد. همراه به را سود بيش ترين مدافع براي مخلوط
نخواهد دشوار چندان منابع تخصيص حالت بهينه ترين يافتن بود، پايانه دو تنها و پليس واحد
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صدها شامل مسئله اي يك در ولي يافت را جواب مي توان دستي محاسبات كمي انجام با و بود
هستيم. محاسباتي ابزارهاي نيازمند پليس، واحد چند و حمله هدف

بازي يك به نسبت بيشتري مزيت از استكلبرگ بازي يك در رهبر كه مي دهد نشان زير مثال
است. برخوردار هم زمان

رهبر، آن در كه بگيريد نظر در شده داده سودهاي با را ۷ .۱ شكل سادة بازي .۱۲ .۱ مثال
باشد هم زمان صورت به بازي كنيد فرض ابتدا است. ستوني بازيكن پيرو، و سطري بازيكن
صورت، اين در كنند. انتخاب را خود استراتژي مشخص زمان يك در دو هر پيرو و رهبر و
براي كه مي كنند بازي را c پيرو و a رهبر كه است زماني بازي اين محض نش تعادل تنها
كه شود متعهد يكنواختي مخلوط استراتژي به رهبر اگر حال دارد. همراه به را ۲ سود رهبر
پيرو صورت اين در مي كند، انتخاب 1

2
برابر احتمال با را b و a عمل هاي از كدام هر آن در

براي ۳/۵ سود به منجر كه كرد خواهد انتخاب را d سازد، بيشينه را خود سود اينكه براي
به نسبت را خود سود مي تواند رهبر استراتژي، يك به شدن متعهد با بنابراين، مي شود. رهبر

دهد. افزايش مي كردند، بازي هم زمان رقيبش با كه حالتي

.۱۲ .۱ مثال بازي :۷ .۱ شكل

ابتدا است. ضروري نكته دو ذكر باال مثال تكميل و استكلبرگ بازي هاي با ارتباط در
اعمال قابل نرمال فرم در نفره اي دو منتاهي بازي هاي در استكلبرگ تعادل جواب اينكه،
احتمالي پاسخ هاي در صورت اين غير در باشد؛ يگانه رهبر استراتژي به پيرو پاسخ كه است
استكلبرگ جواب خروجي عالوه، به دارد. وجود ابهام رهبر هزينة ميزان در نتيجه در و پيرو
پيرو سود باال مثال در نيست. نش تعادل خروجي از بهتر بازيكن دو براي همواره بازي يك
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پيرو سود كه دارد وجود هم مثال هايي ولي است يكسان استكلبرگ تعادل و نش تعادل از
باشد. او براي نش تعادل از حاصل سود از كمتر اكيداً استكلبرگ جواب از حاصل

بيزي بازي هاي ۲ .۳ .۱
در است. استكلبرگ بازي يك از فراتر هستيم، رو به رو آن با واقعيت در كه مسئله اي
باشد. داشته متفاوتي گونه هاي است ممكن دشمن قبل، بخش در فرودگاه سادة مثال همان
تهديد را فرودگاه امنيت كه بمب گذاراني و سارقان مخدر، مواد قاچاقچيان تروريست ها،
را متفاوتي اهداف آن ها از هركدام كه هستند دشمن مختلف انواع از مثال هايي مي كنند،
مثال، عنوان به مي آورند. دست به خود حمله هاي از را متفاوتي سودهاي و مي كنند دنبال
در باشد قائل ۲ و ۱ پايانه هاي به حمله براي يكساني ارزش دشمن نوع يك است ممكن
دشمني است ممكن يا و باشد داشته اولويت اول پايانة دشمن از ديگري نوع براي كه صورتي
نيز فرودگاه) (پليس امنيتي نيروي ديگر، طرف از نباشد. پايانه ها از يكي به حمله به قادر
نيروي عالوه، به كند. كسب متفاوتي سود است ممكن دشمنان اين از يك هر با مقابله از
كاملي اطالعات شد، خواهد رو به رو دشمن نوع كدام با حمله هر در اينكه مورد در امنيتي
ما و ندارد سود ماتريس يك فقط دشمن و پليس بين رقابت بنابراين است؛ نامطمئن و ندارد
براي بهتر را موضوع اين ۸ .۱ شكل داشت. خواهيم سود ماتريس يك دشمن نوع هر ازاي به
بازي يك از تعميمي بيزي بازي يك خالصه، طور به باال، مثال به توجه با مي كند. روشن ما

پيرو نوع سه با بيزي بازي يك :۸ .۱ شكل
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به نيستند؛ بازي به نسبت كاملي اطالعات داراي لزوماً بازيكنان آن در كه است استراتژيك
نمي داند. را بازيكنان ديگر ارجحيت هاي لزوماً بازيكن هر ويژه

امنيت بازي هاي ۳ .۳ .۱
امنيت بازي هاي جزئي تر طور به و استكلبرگ تعادل با بيزي بازي هاي روي ما تمركز ادامه، در
براي است، مطلوب مهاجم براي آنچه كه است ويژگي اين داراي امنيت بازي يك بود. خواهد
عمل بردار يك از مدافع و مهاجم سودهاي ديگر، عبارت به برعكس. و است، نامطلوب مدافع
يك ديگر قرينة سودها اين ندارد لزومي كلي طور به هرچند است. يك ديگر با تقابل در خاص
مهاجم براي هدف يك ارزش كه چرا باشيم؛ داشته صفر مجموع بازي يك اصطالح به و باشند
شكست از دشمن است ممكن يا و نيست برابر پليس براي هدف آن اهميت و ارزش با لزوماً
است ممكن نيز ناموفق حملة هر زيرا نياورد؛ دست به منفي اي خروجي حمله يك در خوردن
اصل، در باشد. داشته همراه به پليس براي را منفي تبعاتي و شود عمومي ترس ايجاد باعث
پليس توسط هدف اين كه دهد قرار حمله مورد را هدفي مهاجم اگر امنيت، بازي هاي در
به نسبت مي آورد دست به كمتري سود است، شده محافظت و داده پوشش كامل طور به
، ۶ .۱ شكل در مثال، عنوان به باشد. داشته هدف همان به موفقيت آميز حملة يك كه حالتي
محافظت براي را پايانه همان نيز پليس كه حالتي در مي كند، حمله ۱ پايانة به مهاجم وقتي
انتخاب دفاع براي را ۲ پايانة پليس كه حالتي در اما مي اورد دست به −3 سود كرده، انتخاب
براي شرايط اين مي آورد. دست به را 5 سود است، امنيتي نيروي از خالي ۱ پايانة و كرده
براي بهينه استراتژي يافتن ما هدف شد، گفته كه همان طور است. برقرار عكس طور به مدافع
سريع ترين از تا دو و مي پردازيم آن ها به بعدي فصل در كه است امنيتي نيروهاي تخصيص
روش هاي رايج ترين از يكي آن، از قبل اما كرد. خواهيم معرفي را زمينه اين در الگوريتم ها

مي دهيم. قرار بررسي مورد را بيزي بازي هاي حل
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هارساني تبديل ۴ .۳ .۱
داشته وجود پيرو از زيادي انواع كه استكلبرگ تعادل با بيزي بازي يك براي بهينه پاسخ يافتن
بودند الگوريتم هايي راستا، اين در گرفته صورت اولية كارهاي و است دشوار زماني نظر از باشد،
”تبديل نام با را تبديل اين داشتند. نرمال فرم به آن تبديل به نياز بيزي بازي حل براي كه
به نياز بدون مي كنيم معرفي بعد فصل در كه الگوريتم هايي اگرچه مي شناسيم. ۲ هارساني“
و سريع تر بسيار رو، همين از و مي كنند پيدا را بيزي بازي يك بهينة پاسخ هارساني تبديل
حل اولية الگوريتم هاي روي آن تأثير و هارساني تبديل شناخت اما مي كنند عمل كارآمدتر

است. برخوردار زيادي اهميت از نيز بيزي بازي هاي
را نرمال فرم به بيزي بازي يك تبديل براي آن روش و هارساني تبديل مثال، يك طريق از
دارد. وجود پيرو از نوع دو آن در كه بگيريد نظر در را استكلبرگ بازي يك مي كنيم. معرفي
به رو دوم نوع با 1 − α احتمال با و شد خواهد مواجه پيرو اول نوع با α احتمال با رهبر
و بازيكنان عمل مجموعه نشان دهندة شده، گفته اطالعات بر عالوه زير شكل مي شود. رو
كه مي شود حاصل ۴ در ۲ جدول يك هارساني تبديل بردن كار به با است. نيز آن ها سودهاي

پيرو. نوع دو با بيزي بازي يك :۹ .۱ شكل

استراتژي (2× 2) چهار با پيرو نوع يك كه حالي در دارد استراتژي دو هم چنان رهبر آن در
استراتژي هر از حاصل انتظاري ارزش محاسبة با نيز بازيكنان سودهاي داشت. خواهيم
شكل صورت به هارساني تبديل از بعد بازي يافتة تغيير شكل مي آيد. دست به آن ها براي
پيرو و رهبر كه بگيريد نظر در يافته تبديل بازي در را موقعيتي نمونه، براي است. ۱۰ .۱
صورت به جديد بازي در رهبر سود مي كنند. انتخاب را cc

′ و a استراتژي هاي ترتيب به
Harsanyi transformation۲
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هارساني تبديل از پس بيزي بازي يك :۱۰ .۱ شكل

α ديگر، عبارت به مي آيد؛ دست به ۹ .۱ شكل جدول دو در سودهايش از وزن داري مجموع
با مي كند بازي را c پيرو كه وقتي مي آورد دست به پيرو اول نوع با تقابل از كه سودي برابر
انتخاب را c′ پيرو كه وقتي مي آورد دست به پيرو دوم نوع با تقابل از كه سودي برابر 1− α

cc
′ و خودش توسط a عمل انتخاب از او براي حاصل سود عنوان به و مي شود جمع مي كند،

فرمولي با نيز باال جدول در شده نوشته سودهاي بقية مي شود. گرفته نظر در رقيبش توسط
هستند. محاسبه قابل بازيكن دو هر براي مشابه

با يافته تبديل بازي در هستند، استراتژي k داراي كدام هر كه پيرو نوع n براي كلي، طور به
مي شود، مشاهده كه همان طور و داشت خواهيم استراتژي kn با پيرو نوع يك هارساني تبديل
رشد نمايي طور به است، پيرو عمل هاي مجموعه به مربوط كه جدول بعد يك روش اين در
به تا است انگيزه اي و زمانبر باال ابعاد در محاسباتي نظر از روش اين علت همين به مي كند؛
باشيم. استكلبرگ تعادل با بيزي بازي هاي در جواب يافتن براي سريع تر الگوريتم هاي دنبال

خطي بهينه سازي يادداشت هاي ۴ .۱
مي شود. تعريف (۱) رابطة صورت به Rn فضاي در مقيد بهينه سازي مسئلة يك .۱۳ .۱ تعريف
كمينه سازي دنبال به كه مي شود ناميده هدف تابع c1x1 + c2x2 + ... + cnxn اينجا، در
”متغيرهاي x1, x2, ..., xn متغيرهاي و هزينه“ ”ضرايب c1, c2, ..., cn ضرايب به هستيم. آن
ام i محدوديت قيد با متناظر ∑n

j=1 aijxj ≥ bi نامساوي هم چنين، مي گوييم. تصميم“
گوييم.“ فني ”ضرايب نيز aij ضرايب به است.

صورت به مسئله اين دوگان باشيم، داشته را (P ) خطي برنامه ريزي مسئلة اگر .۱۴ .۱ تعريف
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مي شود. تعريف (D)

تعريف در آنچه همانند را (p) خطي برنامه ريزي مسئلة (KKT جبري (قضية .۱۵ .۱ گزاره
x0 ∈ Rn بردار صورت اين در بگيريد. نظر در داشتيم، خطي برنامه ريزي مسئلة يك دوگان

باشيم داشته اگر تنها و اگر است (P ) براي بهينه جواب يك

است. آمده (۷) مرجع در گزاره اين اثبات
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گراف نظرية يادداشت هاي ۵ .۱
مي پردازيم. چهارم فصل در استفاده مورد تعريف چند بيان به كوتاه بخش اين در

مجموعة يك و گراف رأس هاي نام به V (G) ناتهي مجموعة يك از G گراف يك .۱۶ .۱ تعريف
دو يا عضوي تك زيرمجموعة يك يال هر كه مي شود تشكيل گراف يال هاي نام به E(G)

x صورت اين در باشد، يال يك {x, y} = e ∈ E(G) اگر عالوه، به است. V (G) از عضوي
كه يالي هستند. متصل يا همسايه y و x گوييم و مي ناميم e يال انتهاي دو يا سر دو را y و

مي ناميم. ”طوقه“ نيز را باشد يك انتهايش دو
V0e1V1e2V 2...ekVk مانند دنباله اي G در ”گشت“ يك باشد. گراف يك G كنيد فرض حال
است. vi و vi=1 بين يالي ei ،1 ≤ i ≥ k هر ازاي به كه طوري به است G يال هاي و رئوس از
آن باشد، يكي گذري انتهاي و ابتدا اگر و گوييم ”گذر“ را باشد نداشته تكراري يال كه گشتي

مي ناميم. بسته“ ”گذر يك را
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دوم فصل

با بيزي بازي هاي حل الگوريتم هاي
استكلبرگ تعادل

كمك به زيرساخت ها امنيت مسئلة مدل سازي در شد، داده توضيح قبل فصل در كه همان طور
استكلبرگ تعادل با بيزي بازي يك در رهبر استراتژي بهترين يافتن دنبال به بازي ها نظرية
موجود بازي در پيرو از زيادي انواع كه مي شود بيشتر زماني موضوع اين اهميت و هستيم
روش دو به مي توان آن ها جملة از كه شده انجام گذشته در كارهايي خصوص اين در باشد.
دو هر كه كرد اشاره بيزي“ نش تعادل سود ”بيشينه و چندگانه“ خطي برنامه ريزي ”مسائل
تعادل هاي سپس و كرده تبديل نرمال فرم به را بيزي بازي ابتدا هارساني تبديل از استفاده با
بهبود براي عاملي داشت، وجود روش دو اين در كه اشكاالتي اما مي آوردند. دست به را آن
هارساني، تبديل در اينكه، اول شد. استكلبرگ تعادل با بيزي بازي هاي حل الگوريتم هاي
تعداد افزايش عالوه، به نمي شد. گرفته نظر در يافته تغيير نرمال بازي در بودن رهبر مزيت
كردن پيدا و شده بزرگ  نمايي صورت به بازي نرمال فرم ماتريس مي شود باعث پيرو، نوع هاي
رويكردي با جديد الگوريتم دو محققان رو، اين از بود. سخت كاري زماني نظر از نش تعادل
برطرف را قبلي روش هاي ايراد هاي كه آوردند دست به نظر مورد بازي هاي حل براي را تازه
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كار به براي كه امنيتي اي دامنة توصيف از بعد فصل، اين در دارد. بهتري كارايي و مي كند
معرفي ترتيب به را ۲ DOBSS و ۱ ASAP الگوريتم دو مي شود، استفاده الگوريتم ها بردن
موجود الگوريتم هاي ديگر و يك ديگر با آن ها مقايسة به هركدام، معايب و مزايا ذكر با و كرده

مي پردازيم.

امنيتي دامنة توصيف ۱ .۲
امنيتي منابع كمبود دليل به امنيتي نيروي نظارتي، محدودة يك در كه مي كنيم يادآوري
همة كنترل به قادر نقليه وسايل سوخت رساني تأمين براي انرژي و زماني محدوديت هاي و
جرم، وقوع احتمال مانند عواملي به توجه با است مجبور و نيست زمان ها همة در مناطق
كه است سودمند معموالً شرايط اين در كند. نظارت مختلف زمان هاي در را مختلف مناطق
پيش بيني غيرقابل دشمنان براي تا كنند استفاده تصادفي گشت سياست از امنيتي نيروهاي
برنامه ريزي را خود حملة ايمن صورت به نتوانند امنيتي برنامة از نااطميناني اين سبب به و بوده
يك مي شوند، معرفي آينده بخش هاي در كه الگوريتم هايي كاربرد دادن نشان براي كنند.

مي كنيم. بيان بازي يك صورت به را نظرمان مورد امنيتي دامنة از ساده نسخة
در (پيرو)، دشمن و (رهبر) امنيتي نيروي يعني بازيكن، دو شامل ما بازي نسخة ساده ترين
شامل رهبر محض استراتژي هاي مجموعه است. محافظت براي هدف m شامل محيطي
از مي تواند امنيتي نيروي است. مشخص ترتيب يك با هدف m اين بين از هدف d انتخاب
به نيز دشمن ولي شود پيش بيني غيرقابل دشمن براي تا كند استفاده مخلوط استراتژي يك
براي را هدف يك سپس و كرده پيدا آگاهي امنيتي نيروي مخلوط استراتژي از زمان مرور
صرف را زماني دشمن كه مي كنيم فرض شده، انجام مدل سازي در مي كند. انتخاب حمله
وجود امنيتي نيروي توسط او دستگيري امكان زمان اين در كه مي كند هدف يك به حمله

Agent Security via Approximate Policies۱

Decomposed Optimal Bayesian Stackelberg Solver۲
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به موفقيت با او باشد، نگرفته قرار محافظت مورد دشمن توسط شده انتخاب هدف اگر دارد.
امنيتي نيروي اهداف از يكي دشمن انتخابي هدف كه صورتي در ولي مي كند حمله هدف آن
و باشد داشته بيشتري اولويت امنيتي نيروي براي هدف اين هرچه باشد، نيز محافظت براي
باشد، گرفته قرار هدف ها بقية از زودتر محافظتي اهداف براي شده گرفته نظر در ترتيب در
اتمام به را خود حملة موفقيت با اينكه از قبل امنيتي نيروي براي دشمن دستگيري احتمال

مي كنيم: معرفي زير متغيرهاي با را بازي اين سودهاي است. بيشتر برساند،

امنيتي نيروي براي l هدف ارزش :vl,x �

دشمن براي l هدف ارزش :vl,q �

امنيتي نيروي براي دشمن دستگيري از حاصل سود :cx �

دستگيري صورت در دشمن هزينة :cq �

كند. دستگير هدف امين l در را دشمن بتواند امنيتي نيروي اينكه احتمال :pl �

pl < pl′ ⇐⇒ ll < l داريم: مدل در شده گفته توضيحات به توجه با هم چنين
d شامل كه داده نشان X با را امنيتي نيروي براي ممكن محض استراتژي هاي مجموعه
دو هيچ و w1, ..., wd = 1, ..,m كه است i =< w1, w2, ..., wd > صورت به تايي هايي
امكان هدف يك از عبور با امنيتي نيروي ديگر، عبارت به نيستند. يكسان آن از عنصري
ممكن محض استراتژي هاي مجموعه ندارد. را هدف همان مجدد نظارت و آن به برگشت
سودهاي است. j = 1, ...,m صحيح اعداد تمام شامل كه داده نشان Q با نيز را دشمن

از: عبارتند i, j محض استراتژي هاي براي دشمن و امنيتي نيروي

−vl,x, vl,q, j = l /∈ i. �

۲۱



plcx + (1− pi)(−vvl, x),−plcq + (1− pi)(vl,q), j = l ∈ i. �

صورت به دارند، متفاوتي انگيزه هاي كه را دشمن از مختلفي انواع مي توانيم باال، نمادگذاري با
قبلي داده هاي از دشمن مختلف انواع توزيع اينكه بر مشروط كنيم مدل بيزي بازي يك
مجموعة θ2 و امنيتي نيروي مختلف انواع مجموعة θ1 ما، مدل در باشد. آمده دست به
دارد. عضو يك θ1 داريم، امنيتي نيروي نوع يك تنها كه آنجا از است. دشمن مختلف انواع
هر براي نمي داند. را رقيب نوع امنتي نيروي ولي مي داند را خودش نوع دشمن هم چنين،
un : θ1 × θ2 × σ1 × σ2 → R سود تابع يك و σn استراتژي هاي مجموعة يك ،n بازيكن

دارد. وجود

ASAP الگوريتم ۲ .۲
به را رهبر ممكن مخلوط استراتژي هاي است، معروف ASAP الگوريتم به كه روش اين در
از صحيحي مضرب عمل هر انتخاب احتمال كه مي كنيم محدود استراتژي هايي از دسته آن
مي كند فراهم را استراتژي هايي ASAP بنابراين، است. شده تعيين پيش از k يك براي 1

k

اگر مي شود گفته يكنواخت - k مخلوط استراتژي يك هستند. يكنواخت - k اصطالح به كه
تكرار است ممكن آن اعضاي كه باشد k اندازة با S مانند مجموعه يك روي يكنواختي توزيع
استراتژي مثال، عنوان به گوييم. چندگانه مجموعة يك اصطالح به را مجموعه اين شوند.
2
3

احتمال اول عمل به كه است استراتژي يك {1, 2, 3} چندگانة مجموعة با متناظر مخلوط
مي كند. نظير را 1

3
احتمال دوم عمل به و

مختلف انواع بودن مستقل ويژگي از استفاده با كه است اين ASAP الگوريتم مزيت يك
نمي كند. استفاده هارساني تبديل از و مي كند عمل بازي بيزي فرم روي مستقيم طور به پيرو
در و مي شود الگوريتم اين در تجزيه طرح يك به دست يابي باعث پيروها انواع بودن مستقل

مي دهد. ما به را مطلوب جواب الگوريتم خطي برنامه ريزي مسئلة يك تنها حل با نهايت
حالت اين براي الگوريتم خالصه، طور به مي دهيم. توضيح پيرو نوع يك براي را الگوريتم ابتدا
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مجموعة با متناظر كه x مانند رهبر مخلوط استراتژي هر براي مشخص k يك ازاي به خاص
بيش ترين با استراتژي يك پيرو كه شرايطي در را x از رهبر سود است، k اندازة با چندگانه اي
مي كند. مشخص را رهبر پاسخ بهترين پايان در و مي كند محاسبه است، كرده انتخاب را سود
بيان ادامه در كه خطي اي برنامه ريزي مسائل بودن معادل اثبات ديدن براي است ذكر به الزم
استراتژي هاي بردار ترتيب به q و x كنيد فرض كنيد. نگاه را (۲) مرجع مي توانيد مي شوند،
با ترتيب به نيز را پيرو و رهبر محض استراتژي هاي مجموعة هم چنين، باشند. پيرو و رهبر
كه مي شوند تعريف صورت اين به C و R سود ماتريس هاي عالوه، به مي دهيم. نشان Q و X
محض استراتژي پيرو و i محض استراتژي رهبر كه وقتي است پيرو سود Cij و رهبر سود Rij

يك و بگيريد نظر در k را الگوريتم نياز مورد چندگانة مجموعة اندازة است. كرده انتخاب را j
تعداد xi مقدار صورت اين در كنيد. فرض ثابت رهبر براي را x مثل يكنواخت - k استراتژي
انتخاب xi

k
احتمال با كه است شده ظاهر استراتژي اين در i محض استراتژي كه است دفعاتي

رهبر x استراتژي به بهينه اش جواب يافتن براي پيرو كه خطي اي برنامه ريزي مسئلة مي شود.
انتظاري سود خطي برنامه ريزي مسئلة اين هدف تابع است. (۲) رابطة صورت به مي كند، حل

شدني استراتژي هاي مسئله اين محدوديت قيود و مي كند بيشينه را رهبر x استراتژي از پيرو
محض استراتژي هر انتخاب احتمال كه استراتژي هايي يعني مي گيرند؛ نظر در را پيرو براي q
است. يك برابر q استراتژي بردار در محض استراتژي هاي انتخاب احتمال جمع و مثبت آن در
مكمل - كمبود قضاياي از .(۳) رابطة از است عبارت خطي برنامه ريزي مسئلة اين دوگان
، ۳ (PF ) شرط سه معادل پيرو مسئلة بهينة جواب كه مي دانيم KKT جبري و ضعيف

Primal Feasibility۳
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در بايد شرايط اين است. آمده (۴) رابطة در آخر شرط كه است ۵ (WCS) و ۴ (DF )

در الگوريتم طبق پيرو پاسخ  بهترين تنها تا شود لحاظ مي شود، حل رهبر توسط كه مسئله اي
بيشينه را او سود كه است x مثل يكنواخت - k استراتژي يك دنبال به رهبر شود. گرفته نظر
را (۵) مسئلة رهبر بنابرين، است. كرده استفاده q(x) بهينة پاسخ از پيرو كه وقتي مي كند
است رهبر x استراتژي به وابسته كه qj استراتژي ويژگي هاي كردن اعمال با كه مي كند. حل

مي رسيم. (۶) خطي برنامه ريزي مسئلة به مي دهيم، نشان q(x)j با را آن نتيجه در و
چهارم و اول محدوديت هاي است، بزرگ كافي قدر به عدد يك M آن در كه مسئله اين در
محدوديت هاي و مي كند محدود يكنواخت - k استراتژي يك به را رهبر استراتژي هاي رهبر
نامساوي هاي هم چنين، هستند. پيرو محض استراتژي بودن شدني بيانگر نيز پنجم و دوم
به (WCS) و (DF ) شرط دو اعمال از ترتيب به سوم محدوديت در راست و چپ سمت

آمده اند. دست
Dual Feasibility۴

Weak Complementary Slackness۵
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خطي برنامه ريزي مسئلة يك به آن تبديل به نياز مسئله اين كردن حل آسان تر براي اكنون
(۷) مسئلة به و مي كنيم استفاده zij = xiqj متغير تغيير از آن خطي سازي براي داريم.

مي رسيم.
پيرو ام l نوع استراتژي بردار ql كنيد فرض دشمن، نوع يك از بيش به الگوريتم تعميم براي

تقابل در پيرو ام l نوع و رهبر سود ماتريس هاي هم چنين باشد. پيرو انواع مجموعة L و باشد
آنچه مشابه و گرفته صورت نمادگذاري با مي دهيم. نشان C l و Rl با ترتيب به را يك ديگر با
آن رهبر كه l نوع پيرو پاسخ بهترين براي حاصل بهينگي شرايط داشتيم، پيرو نوع يك براي

(۸) رابطة از است عبارت مي كند، لحاظ خود مسئلة در را
رو به رو احتمال هم چنين و مي كند استفاده يكنواخت - k استراتژي از رهبر كنيد فرض
حل را (۹) مسئلة رهبر كلي حالت در صورت اين در باشد. pl برابر ام l نوع دشمن با شدن

مي كند.
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استفاده با مشابه طور به عالوه، به هستند. پيرو نوع يك حالت مشابه آن محدوديت قيود كه

وسيلة به كه برسيم (۱۰) خطي برنامه ريزي مسئلة به مي توانيم zlij = xiq
l
j متغير تغيير از

رهبر بهينة استراتژي يافتن به قادر باال متغيرهاي تعداد با مسائل حل براي موجود ابزارهاي
هستيم.

DOBSS الگوريتم ۳ .۲
تعادل با بيزي بازي هاي جواب هاي يافتن در تحولي ايجاد باعث ASAP الگوريتم اگرچه
با مقايسه در بيشتري سرعت هارساني تبديل از استفاده عدم دليل به و بود استكلبرگ
مشكالتي به روش اين كه مي داد نشان محاسباتي آزمايش هاي اما داشت، قبلي روش هاي
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بهبود جهت در محققان رو، اين از مي كند. برخورد باال ابعاد در شدني جواب هاي يافتن در
از كه كردند معرفي را DOBSS نام به جديدي الگوريتم سرعت، افزايش هم چنين و كارايي
كمك جهت لس آنجلس بين المللي فرودگاه در ۲۰۰۸ سال از كه ARMOR سيستم در آن
اين معرفي به ادامه در مي شود. استفاده است، شده مستقر فرودگاه اين امنيتي نيروي به
مي كند كار بيزي بازي روي مستقيم طور به ASAP الگوريتم همانند كه مي پردازيم الگوريتم

مي كند. پيدا را رهبر بهينة استراتژي هاي بودن، رهبر مزيت گرفتن نظر در با و
داده توضيح باشيم، داشته پيرو نوع يك كه حالتي براي را الگوريتم ابتدا قبل، بخش همانند
نظر در بازي سناريوي كه است ذكر به الزم مي دهيم. تعميم كلي حالت به را آن سپس و
هستند هماني دقيقاً رو پيش روابط در گرفته صورت نمادگذاري و الگوريتم اين براي گرفته
نوع يك توسط شده حل بهينه سازي مسئلة ترتيب، بدين داشتيم. ASAP الگوريتم براي كه

(۱۱) رابطة از است عبارت خودش بهينة چواب يافتن براي پيرو
،(PF ) شرايط اعمال و خطي برنامه ريزي مسئلة اين دوگان آوردن دست به با ً مجددا كه
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حل خودش بهينة استراتژي يافتن براي او كه مسئله اي رهبر، مسئلة در (WCS) و (DF )

است. (۱۲) رابطة صورت به مي كند،
كردن مشخص براي قبل بخش نمادگذاري همان از كلي، حالت به روش اين توسعة براي

رهبر بنابراين مي كنيم. استفاده پيرو نوع هر با شدن رو به رو احتمال و پيرو انواع مجموعة
پيرو، نوع اين بهينة جواب از كه زير بهينگي شرايط با را مسئله اي پيرو نوع هر با رقابت در

مي كند. حل است، آمده دست به (۱۳) رابطة يعني

بيشينه سازي از مختلف انواع با پيرو يك با مقابله از رهبر انتظاري سود كلي، حالت در و
مي شود. حاصل (۱۴) مسئلة

برنامه ريزي مسئلة به را آن مي توانيم قبل، بخش متغير تغيير همان از استفاده با كه
كنيم. تبديل (۱۵) خطي
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برنامه ريزي مسائل بودن معادل اثبات ديدن براي قبل، بخش همانند است ذكر به الزم
كنيد. نگاه را (۱) مرجع مي توانيد شدند، بيان بخش اين در در كه خطي اي

تجربي نتايج ۴ .۲
از كه روش هايي ساير و ASAP روش روي گرفته صورت آزمايشات نتايج ابتدا بخش، اين در
كه روشي چهار مي پردازيم. آن ها مقايسة به و مي بينيم را بودند آمده دست به قبلي كارهاي
بيشينه و خطي برنامه ريزي ،ASAP يكنواخت، تصادفي گشت گرفته اند، قرار بررسي مورد
دامنه اي گرفتن نظر در با هدف ۴ و ۳ روي آزمايشات تمامي هستند. بيزي نش تعادل سود
گونه اي به دشمن نوع هر براي بازي ها تمامي عالوه، به گرفته اند. انجام هدف ۲ شامل امنيتي
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باشد. ۱ و ۰ ترتيب به بازيكنان سود بيشينه و كمينه كه شده اند نرمال
هم چنين است. داده قرار بررسي مورد اجرا زمان نظر از را مختلف الگوريتم هاي ۱ .۲ نمودارهاي
است شده گرفته نظر در ۸۰ برابر ASAP الگوريتم در استفاده مورد چندگانة مجموعة اندازة
مشاهده كه همان طور شده اند. قطع نرسيدند، جواب به دقيقه ۳۰ در كه آزمايشاتي تمامي و
حل نمي تواند را دشمن نوع ۶ و ۷ از بيش ترتيب به هدف ۴ و ۳ ازاي به (۳) روش مي شود،
نيست. جوابگو (۳) روش به نسبت مشابه شرايط در كمتري تعداد براي حتي (۴) روش و كند
است. كارآمد هدف ۴ و ۳ ترتيب به ازاي به دشمن نوع ۱۲ و ۲۰ حداقل براي (۲) روش اما
پايين ترين همواره (۱) روش كه مي دهند نشان را مختلف الگوريتم هاي سود ۲ .۲ نمودارهاي

اجرا. زمان نظر از الگوريتم ها بررسي :۱ .۲ شكل

هم به نزديك بسيار دشمن انواع كم تعداد براي (۳) و (۲) روش هاي و دارد را سود ميزان
كمتري كارايي (۲) روش به نسبت ولي است بهتر (۱) از اگرچه نيز (۴) روش مي كنند. عمل
بيزي بازي نش تعادل تنها (۴) روش در كه مي شود ناشي آنجا از سود اختالف اين و دارد
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مي شد. محاسبه بازيكنان بازي ترتيب به توجه بدون
مجموعة اندازة به توجه با ASAP الگوريتم از حاصل سود به ً منحصرا ۳ .۲ نمودارهاي و

سود. نظر از الگوريتم ها بررسي :۲ .۲ شكل

و اجرا زمان كند، پيدا افزايش مجموعه اين اندازة هرچه كلي، طور به مي پردازد. چندگانه
ناچيزي سود افزايش چندگانه مجموعة اندازة افزايش با عالوه، به مي يابند. افزايش دو هر سود
اندازة به عضو ۱۰ با مجموعه اي براي حاصل سود مثال، عنوان به كه طوري به داشت خواهيم
مجموعة اندازة افزايش با همواره نيز اجرا زمان است. ۸۰ اندازة با مجموعه اي سود درصد ۹۶
ثانيه ۱۲۱۸ در k = 10 دشمن، نوع ۲۰ با دوم، سناريوي براي مثًال نمي شود؛ بيشتر چندگانه

مي رسد. نتيجه به ثانيه ۶۱۷ در k = 80 ولي مي رسد نتيجه به
زمان ۴ .۲ نمودار سه مي كنيم. اضافه شده انجام مقايسة به هم را DOBSS الگوريتم حال
نتيجه كه مي دهد نشان را هدف ۴ و ۳ ،۲ براي ترتيب به برده نام الگوريتم چهار اجراي
و مي كند عمل ASAP الگوريتم از بهتر اندكي اجرا زمان نظر از DOBSS الگوريتم مي شود
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چندگانه مجموعة اندازة اساس بر ASAP الگوريتم بررسي :۳ .۲ شكل
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۵ .۲ جدول در است. DOBSS الگوريتم در ناشدني جواب هاي نگرفتن نظر در امر اين دليل

.DOBSS الگوريتم با مقايسه :۴ .۲ شكل

در كه كنيم مشاهده را ASAP الگوريتم توسط شده توليد نشدني جواب هاي تعداد مي توانيم
براي محافظتي هدف هاي تعداد بيانگر سطرها و دشمن انواع تعداد نشان دهندة ستون ها آن

هستند. امنيتي نيروي
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.ASAP الگوريتم توسط شده توليد ناشدني جواب هاي تعداد :۵ .۲ شكل
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سوم فصل

امنيت در بازي ها نظرية كاربرد
فرودگاه ها

بازي هاي مدل از استفاده با فرودگاه ها امنيتي برنامة در بازي ها نظرية كاربرد به فصل اين در
زمينه اين در موفق عيني مثال هاي از يكي منظور بدين مي پردازيم. استكلبرگ تعادل با بيزي
اين در را ARMOR نرم افزار كاركرد و كرده مطرح را لس آنجلس بين المللي فرودگاه يعني

مي كنيم. بررسي خصوص

فرودگاه امنيتي دامنة ۱ .۳
به كه است آمريكا فرودگاه هاي آمدترين و رفت پر و شلوغ ترين از يكي لس آنجلس فرودگاه
فرودگاه اين كه آنجا از مي كنند. استفاده آن از مسافر ميليون ۷۰ -۶۰ ساالنه متوسط طور
پليس بود، شده تبديل داشتند، را آن به حمله قصد كه تروريست هايي اهداف از يكي به
بازرسي شامل محافظتي حلقة چند از كه بود كرده طراحي امنيتي سيستم يك فرودگاه
براي سگ ها گشت واحد و فرودگاه به منتهي جاده هاي براي پليس گشت واحد نقليه، وسايل
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طرف، يك از اما مي شد. تشكيل آن ها كيف و مسافران بررسي هم چنين و فرودگاه داخل
ديگر، طرف از و نداشت وجود فرودگاه اتفاقات تمام نظارت براي پليس) (نيروهاي كافي منابع
مسافران براي تأخير باعث نظارت از سطح اين آن، مسافران تعداد و فرودگاه اندازة به توجه با
انتخاب نظارت براي را پايانه ها و بازرسي ايست هاي از تعدادي تنها ابتدا در بنابراين، مي شد.
ايست هاي از برخي كردن فعال كه بود اين فرودگاه امنيتي نيروي روي پيش چالش ولي كردند
اجازه اين دشمنان به قطعي و مشخص زماني برنامة يك با سگ ها واحد و دسترس در بازرسي
كه كنند طراحي گونه اي به را خود حملة زماني، برنامة مشاهدة از برداري الگو با تا مي داد را
پليس نتيجه، در كنند. ناكارآمد را قطعي نظارتي برنامه هاي و مانده امان در پليس نظارت از
كه امنيتي اقدامات همة ميان از خاص، طور به و رسيد تصادفي سازي حل راه به فرودگاه
با اينكه، اول كرد. مطرح را مهم مطلب دو پليس شود، اعمال برايشان تصادفي سازي مي تواند
ايست هاي بايد زمان هايي و مكان هايي چه در فرودگاه، به منتهي جاده هاي زياد تعداد به توجه
بازرسي ايست تا دو است قرار اگر مثال، براي دهند. قرار ماشين ها بررسي براي را بازرسي
اين است ممكن پليس به پيشنهادي برنامة يك شود، داده قرار صبح ۱۱ تا ۸ زماني بازة براي
روز براي اما بگيرند قرار دوم و اول مسيرهاي در بازرسي ايست هاي دوشنبه، روز در كه باشد
يك به اينكه، دوم بگيرند. قرار سوم و اول مسيرهاي در بايد زماني، بازة همان در و سه شنبه
نمونه، عنوان به كند. پيدا دست فرودگاه داخل پايانه هاي در سگ ها گشت واحد براي برنامه
اين اول روز در كه باشد اين مي تواند برنامه يك است، دسترس در سگ گشت واحد سه اگر
پيدا استقرار ۶ و ۴ ،۲ پايانه هاي در دوم، روز در و بگيرند قرار ۶ و ۳ ،۱ پايانه هاي در واحد
را مهم چالش سه فرودگاه، اين امنيت برقراري خصوص در فرودگاه پليس مشكالت كنند.
امنيتي نيروهاي زماني برنامه هاي به علم با مي توانند بالقوه حمله كننده هاي (۱) مي داد: نشان
از نامشخصي و ناشناخته اطالعات (۲) كنند. انتخاب را خود حملة استراتژي زمان، مرور به
تصادفي سازي اگرچه (۳) دارد. وجود شود، رو به رو آن ها با است ممكن كه دشمناني انواع
در نيز خاص هدف يك سودهاي و هزينه ها بايد اما مي كرد كمك قطعي الگوهاي حذف به
گشت واحد يا بازرسي ايست هاي دادن قرار تصميم گيري مسئلة رو، همين از مي شد. گرفته
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مي كنيم. مدل استكلبرگ تعادل با بيزي بازي يك عنوان به را لس آنجلس فرودگاه در سگ ها

مدل سازي ۲ .۳
با بيزي بازي يك عنوان به لس آنجلس بين المللي فرودگاه امنيت مسئلة مدل سازي براي
گشت واحد براي و مي كنيم تمركز بازرسي ايست هاي دادن قرار روي تنها استكلبرگ، تعادل

است. بيان قابل مشابه طور به سگ ها
شامل محيطي در و دارد (پيرو)، دشمنان و (رهبر) فرودگاه پليس يعني بازيكن، دو ما بازي
يك فرودگاه پليس محض استراتژي هاي مجموعه داريم. قرار فرودگاه به ورودي مسير k

يك اتتخاب دشمن محض استراتژي هاي مجموعه و است دسترس در مسير k از زيرمجموعه
را مخلوط استراتژي يك مي تواند فرودگاه پليس است. حمله براي مسير k بين از مسير
بازرسي ايست هاي گرفتن قرار محل به نسبت قطعيت عدم داراي دشمنان تا كند انتخاب
مي كنيم فرض كرد. خواهد پيدا آگاهي پليس مخلوط استراتژي از دشمن كه هرچند باشند،
دارند. يك ديگر با متفاوتي حملة قابليت هاي و برنامه ها هركدام كه باشيم داشته دشمن نوع m
خود حملة هدف انتخاب به اقدام پليس امنيتي برنامة مشاهدة از بعد دشمن نوع هر چون
حالت اين در مي شود. انجام فرودگاه پليس رهبريت به استكلبرگ بازي با مدل سازي مي كند،
انتخاب هاي از تركيبي شامل كه باشد پليس براي ممكن عمل هاي مجموعه X كنيد فرض
ايست يك تنها باشد داشته قصد پليس اگر مثال، براي است. بازرسي ايست هاي چندتايي
ايست تا دو كه باشد داشته قصد اگر ولي است X = {1, ..., k} آنگاه دهد، قرار بازرسي
l ∈ L{1, ...,m} نوع هر است. X = {(1, 2), (1, 3), ..., (k − 1, k)} دهد، قرار بازرسي
را هيچ كدام يا و كند انتخاب حمله براي را جاده k كدام كه بگيرد تصميم مي تواند دشمن
مي دهيم. نشان Q با كه است عضو k + 1 داراي او عمل هاي مجموعه لذا، نكند. انتخاب
براي را ام j مسير ام l نوع دشمن و محافظت براي را ام i مسير فرودگاه پليس اگر حال
اين مقادير كه بود خواهد C l

ij برابر دشمن سود و Rl
ij برابر پليس سود كند، انتخاب حمله
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دستگيري احتمال و كند وارد مي تواند كه آسيبي حمله، در دشمن قابليت اساس بر سودها
است. متفاوت او

كمك به مي تواند رهبر و داريم اختيار در را DOBSS الگوريتم ورودي هاي باال، مدل سازي با
استراتژي و كرده محاسبه را خود سود بيشينه شد، معرفي قبل فصل در كه الگوريتم اين
نرم اقزار طراحي در الگوريتم اين كند. پيدا بازرسي ايست هاي دادن قرار براي را خود بهينة
كارايي اش ميزان سنجش و آن معرفي به بعدي بخش هاي در كه است گرفته كار به ARMOR

مي پردازيم.

ARMOR نرم افزار ۳ .۳
ديگري و بازرسي ايست هاي براي يكي كه دارد وجود ۱ ARMOR براي متفاوت نسخة دو
هستند يكسان عملكرد و ساختار نظر از دو هر مي شود. استفاده سگ ها گشت واحد براي
براي كه ARMOR از نسخه اي روي ادامه در لذا دارند؛ تفاوت برنامه ورودي در تنها و
تشكيل مهم مؤلفة چهر از نرم افزار اين مي كنيم. تمركز مي شود، استفاده بازرسي ايست هاي
روش يك (۲) دارد. را رابط نقش كه كاربر براي مشاهده قابل بخش يك (۱) است: شده
استفاده DOBSS الگوريتم در كه استكلبرگ تعادل با بيزي بازي ماتريس هاي ساختن براي
پيشنهادي برنامة ساخت براي روشي (۴) و DOBSS الگوريتم پياده سازي نحوة (۳) مي شود.
دسته يك مي كند. دريافت ورودي عنوان به اطالعات دسته دو برنامه اين هم چنين، كاربر. به
مرتبط اطالعات ديگر دستة و مي كند وارد رابط طريق از كاربر كه است مستقيمي اطالعات
امنيتي نيروي اقدامات روي مي تواند كه است سگ ها گشت واحد يا بازرسي ايست هاي با

خاص. روز يك در فرودگاه مسافران ترافيك حجم مثل باشد؛ تأثيرگذار
مي كند. تعريف را برنامه عمل فضاي ورودي اطالعات دادن با كاربر برنامه، كاربر رابط بخش در
زمان مشخص، زماني بازة يك در دسترس قابل بازرسي ايست هاي تعداد شامل اطالعات اين

assistant for randomized monitoring over routes۱
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بگيرد، صورت برنامه ريزي آن ها براي است قرار كه روزهايي تعداد و زماني بازة هر پايان و شروع
به توجه با مي كند. طراحي جديد بازي يك سيستم شده، داده زماني بازة هر ازاي به مي شود.
عمل فضاي دسترس، در بازرسي ايست هاي تعداد و ورودي مسيرهاي تعداد نظير اطالعاتي
و كرده طراحي را استكلبرگ تعادل با بيزي بازي يك مي تواند سيستم و مي شود تعريف بازي
تشكيل بخش سه از خود پيشنهادي برنامة اين دهد. خروجي را پيشنهادي برنامة آن، حل با
حتمأ كه است بازرسي اي ايست هاي نشان دهندة اجباري: بازرسي ايست هاي (۱) است. شده
نشان دهندة ممنوعه: بازرسي ايست هاي (۲) باشند. فعال مشخص زمان و روز يك در بايد
بازرسي ايست هاي (۳) شود. استفاده آن ها از نبايذ كه است بازرسي ايست هاي از دسته آن
شده داده زماني بازه هاي از يكي در حداقل كه مي دهد نشان را بازرسي اي ايست هاي كمينه:

باشند. فعال بايد
كرده وارد كاربر كه اطالعاتي به توجه با DOBSS الگوريتم ماتريس هاي توليد بخش در
بخش به و ساخته استكلبرگ تعادل با بيزي بازي ماتريس يك دشمن نوع هر براي است،
شود. محاسبه امنيتي نيروي بهينة مخلوط استراتژي تا مي شود فرستاده الگوريتم پياده سازي
است دسترس در C و B ،A بازرسي ايست سه كنيد فرض فرايند، اين دادن نشان براي
كه كنيد فرض هم چنين كنيم. فعال را تا دو مي خواهيم مشخص زماني بازة يك براي و
اين بر دارد. پاييني كارايي C كه حالي در دارند بااليي كارايي B و A بازرسي ايست دو
استفادة به را بااليي احتمال DOBSS الگوريتم توسط شده توليد مخلوط استراتژي اساس،
سه اين از ديگر دوتايي تركيب دو و مي كند نظير B و A بازرسي ايست هاي از هم زمان
زمان هاي در ديگر، عبارت به مي گيرند؛ قرار استفاده مورد كمتري احتمال با بازرسي ايست
،۷۰ ترتيب به B,C و (A,C) ،(A,B) از استفاده مثال، براي بود. خواهند فعال كمتري
در مي تواند كرد، مشاهده را پيشنهادي برنامة كاربر اينكه از بعد بود. خواهد درصد ۱۵ و ۱۵
زماني يك در است ممكن زيرا كند؛ اعمال برنامه در را تغييراتي دستي طور به نياز صورت
كاربر دارد. را كارايي بيشترين كه حالي در نباشد امكان پذير A بازرسي ايست از استفاده
نظير با نرم افزار حالت، اين در بدهد. نرم افزار به دستي طور به را محدوديت اين مي تواند
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آن، ضمن در و مي دهد پيشنهاد جايگزين برنامة يك A بازرسي ايست به صفر احتمال كردن
كارايي ميزان بعدي، بخش در دارد. كمتري سود جايگزين برنامة كه مي دهد هشدار كاربر به

مي كنيم. بررسي توليدي جواب هاي كيفيت و اجرا زمان نظر از ARMOR نرم افزار

تجربي نتايج ۴ .۳
بودن بهتر و پرداختيم رقيب هايش ساير و DOBSS الگوريتم مقايسة به قبل، فصل در اگرچه
مورد امنيتي دامنة براي ديگر بار اينجا در اما داديم، نشان سود و اجرا زمان نظر از را آن
الگوريتم هاي روي گرفته صورت آزمايشات نتايج لس آنجلس بين المللي فرودگاه يعني نظرمان،

مي كنيم. بررسي را مختلف
الگوريتم اجراي زمان نظر از خطي برنامه ريزي روش با را DOBSS الگوريتم ۱ .۳ نمودار
الگوريتم دو اين دشمن نوع ۲ و ۱ براي مي شود، مشاهده كه همان طور مي كند. مقايسه
به DOBSS الگوريتم دشمن نوع ۲ از بيش تعداد براي اما مي كنند عمل هم به نزديك بسيار
در مي دهد جواب ثانيه ۱۰۰ از كمتر در دشمن نوع ۴ براي كه طوري به است سريع تر مراتب
دارد. جواب يافتن براي نياز زمان ثانيه ۱۲۰۰ از بيش به Multiple LPs الگوريتم كه حالي
و يكنواخت تصادفي سازي تكنيك و ARMOR الگوريتم دو بررسي به ۲ .۳ نمودارهاي

اجرا. زمان نظر از خطي برنامه ريزي روش با DOBSS مقايسة :۱ .۳ شكل

دو روي بر قسمت اين آزمايشات تمامي مي پردازد. سود ميزان نظر از هم با آن ها مقايسة
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دشمن دوم نوع با شدن مواجه احتمال نشان دهندة افقي محور و شده انجام دشمن نوع
توجه با مي دهد. نشان را فرودگاه پليس براي حاصل سود عمودي محور هم چنين، است.
به بيشتري سود DOBSS استراتژي همواره بازرسي ايست ۳ تا ۱ تعداد براي نمودارها، به
سگ گشت واحد ۳ حتي يا و ۶ از استفاده نيز سگ ها گشت واحد براي هم چنين، دارد. همراه
يكنواخت طور به سگ گشت واحد ۶ از شده اند، تصادفي سازي DOBSS الگوريتم توسط كه

دارد. بيشتري مراتب به سود شده اند، تصادفي سازي

سود. نظر از الگوريتم ها بررسي :۲ .۳ شكل
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چهارم فصل

بنادر امنيت در بازي ها نظرية كاربرد
منظور، بدين و مي پردازيم سواحل و بنادر امنيت در بازي ها نظرية كاربرد به فصل اين در
بندر از محافظت براي آمريكا ساحلي گارد به كه مي كنيم معرفي را ۱ PROTECT سيستم
استفاده PASAQ نام به الگوريتمي از PROTECT سيستم است. استفاده حال در بوستون
به ساحلي گارد و است مدافع) - (مهاجم استكلبرگ بازي ساختار آن، مبناي كه مي كند
گشت برنامة مي توانند حمله هر آغاز از قبل كه دارد قرار دشمناني مقابل در مدافع عنوان
يك يا مخلوط استراتژي يك آوردن دست به PROTECT جواب كنند. مشاهده را نظارتي
گشت به دشمنان شدة پيش بيني واكنش و دشمن اهداف به توجه با تصادفي نظارتي الگوي
مي كند مدل را دشمنان رفتار QR مدل اساس بر سيستم اين عالوه، به است. آمريكا ساحلي

است. سازگارتر واقعي دنياي با كه ندارد را دشمنان كامل عقالنيت فرض و
port tesilience operational/tactical enforcement to combat terrorism۱
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بازي مدل ۱ .۴
به نياز استكلبرگ، بازي يك عنوان به بندر ساحلي گارد امنيتي محدودة كردن مدل براي
همان طور داريم. بندر در موجود اهداف سود و مدافع مهاجم، استراتژي هاي مجموعه تعريف
خود حملة مي تواند مدافع استراتژي  از آگاهي با مهاجم استكلبرگ بازي در شد، گفته قبًال كه
كند، حمله آن ها به مي تواند دشمن كه ممكني هدف هاي تمام بنابراين كند؛ برنامه ريزي را
گارد استراتژي هاي مجموعه تعريف براي مي گيريم. نظر در او محض استراتژي هاي عنوان به
مي دهيم قرار دسته يك در را هستند يك ديگر به نزديك كه بندر مهم اهداف ابتدا ساحلي،
از محافظت ساحلي گارد هدف كه مي گيريم نظر در جغرافيايي موقعيت يك عنوان به و
كه مي كنيم فرض عالوه، به است. گوناگون اهداف شامل مختلف جغرافيايي موقعيت هاي
نظر در مخصوصي امنيتي فعاليت يك جغرافيايي موقعيت هر براي مي تواند ساحلي گارد
متفاوت يك ديگر با مي كشند، طول كه زماني مدت نظر از امنيتي فعاليت هاي اين كه بگيرد
مي خواهد، زيادتري رمان مدافع براي كه فعاليت هايي از دسته آن براي صورت، اين در هستند.
آن از امنيتي فعاليت هاي زمان به نسبت نبودن بي تفاوت مي گيريم. نظر در بيشتري سود
موقعيت هاي از گشت واحد يك امنيتي، برنامة يك در است ممكن كه دارد اهميت جهت
دهد اختصاص امنيتي فعاليت هاي به را بيشتري زمان ولي كند محافظت كمتري جغرافيايي
با كند. نظارت كمتري زمان مدت در را بيشتري مكان هاي گشت واحد يك مقابل، در و
V رئوس مجموعه كه مي كنيم تعريف صورت اين به را G = (V,E) گراف توضيحات، اين
مسيرهاي تمام شامل E يال هاي مجموعه و شود محافظت آن ها از بايد كه هستند مكان هايي
محافظت براي PROTECT پيشنهادي برنامة است. جغرافيايي موقعيت دو هر بين موجود
b ∈ V جغرافيايي موقعيت آن، انتهاي و ابتدا كه است G از بسته گشت يك گراف، رئوس از
رأس هر ازاي به هم چنين، مي ناميم. ساحلي گارد براي پايه امنيتي مكان را آن كه است
ذكر به (الزم مي شود. نظير آن به t زمان حداكثر با مشخص امنيتي فعاليت يك گراف،
گرفته نظر در امنيتي فعاليت يك عنوان به نيز جغرافيايي موقعيت يك از گذر حتي كه است
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موقعيت يك از بار چند مي تواند امنيتي برنامة يك در ساحلي گارد كه كنيد توجه مي شود.)
مي افتد؛ اتفاق يك بار از بيش پايه امنيتي مكان از نظارت مثال، براي كند. بازديد جغرافيايي
مي كند كمك ما به t و b محدوديت هاي همراه به G گراف داريم. قرار بسته گشته يك در زيرا
در مدافع استراتژي هاي مجموعه كنيم. تعريف صريح طور به را ساحلي گارد استراتژي هاي تا
كه است مرتب زوج يك دنباله اين عضو هر كه است گراف رئوس از دنباله اي شامل بازي، اين
موقعيت آن براي نظر مورد امنيتي فعاليت آن دوم مؤلفة و جغرافيايي موقعيت آن اول مؤلفة

مي دهد. ارائه ما به را ملموس مثالي زير جدول است. جغرافيايي
در هستند. مهاجم و مدافع استراتژي هاي با متناظر ترتيب به جدول ستون هاي و سطرها

زمان مدت زيرا دارد؛ بيشتري سود k2 كه است موجود k2 و k1 دفاعي فعاليت دو مثال، اين
فعاليت براي الزم زمان برابر دو اندازة به t زماني محدوديت هم چنين، مي كشد. طول بيشتري
موقعيت هاي و هدف دو شامل اول جغرافيايي موقعيت عالوه، به است. شده گرفته نظر در k2

۴ و جغرافيايي موقعيت ۳ مجموع در يعني دارند؛ هدف يك هركدام سوم و دوم جغرافيايي
مدافع، براي جدول در شده نوشته استراتژي هاي تمام در دارد. وجود دشمن حملة براي هدف
مكان روي k2 فعاليت با دوم سطر امنيتي گشت مثًال، است. پايه امنيتي مكان يك اول مكان
آنجا در را k1 فعاليت و كرده سفر دوم امنيتي مكان به ساحلي گارد سپس، مي شود. آغاز اول

مي شود. تمام گشت و برمي گردد آغازين مكان به k1 فعاليت با دوباره و مي دهد انجام
كسب را Rd

i سود مدافع بخورد، شكست و باشد دشمن انتخاب ام i هدف اگر سودها، براي
P a
i اندازة به مدافع صورت، اين غير در مي شود. متحمل P a

i′
اندازة به ضرري مدافع و مي كند
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وقتي باشد مدافع سود Gd
ij كه كنيد فرض عالوه، به است. Ra نيز مهاجم سود و مي كند ضرر

مي توان را Gd
ij مي كند. محافظت ام j مكان از مدافع و كرده انتخاب را i هدف مهاجم كه

احتمال بيانگر Aij كه كرد بيان i هدف براي مدافع زيان و سود خطي تركيب صورت به
i هدف كه صورتي در است. j جغرافيايي موقعيت در i هدف براي دفاعي فعاليت كارآمدي
يك فقط شامل j مكان كه صورتي در و است صفر برابر Aij باشد، نداشته قرار j مكان در
دست به زير رابطة از استفاده با را حاصل سود مي توانيم باشد، i هدف روي دفاعي فعاليت

آوريم.

Gd
ij = AijR

d
i + (1− Aij)P

d
i

است. شده داده پوشش k1 دفاعي فعاليت با ۱ هدف جدول، پنجم استراتژي در مثال، براي
آنگاه باشد، P d

1 = −50 و Rd
i = 150 ،Aij = 0.5 اگر

Gd
15 = 0.5(150) + (1− 0.5)(−50) = 50

متناظر سودهاي كه كنيد توجه كرد. محاسبه مي توان مشابه طور به نيز را Ga
ij هم چنين،

معيارهايي اساس بر ريسك تحليل شركت يك اندازه گيري هاي اساس بر هدف هر با شده
PROTECT سيستم ،DOBSS الگوريتم برخالف عالوه، به است. جاني يا مالي آسيب مثل

مي كند. كار مهاجم و مدافع بين بازي بودن صفر مجموع فرض با
حذف و استراتژي ها تركيب با مدافع، استراتژي هاي تعيين از بعد PROTECT ُسيستم
فراهم بازي ماتريس براي را استراتژي ها از فشرده اي فرم يك شده، مسلط استراتژي هاي
تنها كه استراتژي هايي يعني معادل، استراتژي هاي بين از ابتدا فشرده سازي، اين در مي كند.
سود همگي زيرا مي داريم؛ نگه را يكي تنها دارند، تفاوت جغرافيايي موقعيت هاي جايگشت در
فعاليت يك از بيش جغرافيايي، موقعيت يك براي استراتژي، يك در اگر سپس، دارند. برابر
را بقيه و كرده حفظ دارد را كارآمدي بيش ترين كه فعاليتي آن باشد، شده مشخص امنيتي
خللي اينكه بدون است محاسبات انجام به كمك امر، اين دليل مي كنيم. حذف استراتژي از
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ندارند. سود ميزان نظر از تفاوتي آنچنان جانبي امنيتي فعاليت هاي زيرا شود؛ وارد كليت به
نظر در را زير جدول مي شوند. حذف بازي ماتريس از شده مسلط استراتژي هاي انتها در و

بگيريد.
سوم و دوم سطرهاي با متناظر γ2 = {(1, k2), (2, k1)} فشردة استراتژي جدول، اين در

به مربوط امنيتي فعاليت در γ2 و γ1 استراتژي هاي تفاوت تنها عالوه، به است. قبل جدول
استراتژي علت همين به دارد؛ بيشتر سود k2 فرض طبق و است اول جغرافيايي موقعيت
ماتريسي بازي براي شده توليد ماتريس نهايت، در شود. حذف مي تواند نيز γ1 شدة مسلط

است. فشرده استراتژي هاي شامل

QR مدل گيري كار به ۲ .۴
مدل سازي در توانايي اش سبب به كه است بازي ها نظرية در مهم مدل يك كمي“ پاسخ ”تعادل
پاية مدل و است گرفته قرار توجه مورد بسيار هم زمان حركات با بازي هاي در انساني رفتار
خود، سود كردن بيشينه جاي به بازيكنان مدل، اين در است. بوده مظالعات از بسياري
افزايش بهينه غير استراتژي يك انتخاب احتمال و مي كنند عمل بازي در تصادفي طور به
بازي هاي براي مدل اين تاكنون وجود، اين با يابد. كاهش آن خطاي هزينة كه وقتي مي يابد
عقالنيت داراي مهاجم كه مي كنيم فرض استكلبرگ، بازي هاي در بود. نرفته كار به استكلبرگ
با مي كند. محاسبه را مدافع بهينة منطقي استراتژي نرم افزار كمك به مدافع و است محدود

مي شود. تعريف زير صورت به مهاجم كمي پاسخ بهترين مدافع، استراتژي به توجه
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qi =
eλG

a
i (xi)∑T

j=1 e
λGa

i
(xi)

بي نهايت تا صفر از مي تواند و است مهاجم استراتژي در خطا مقدار نشان دهندة λ پارامتر
مقدار و مهاجم استراتژي هاي شدن انتخاب تصادفي كامًال نشان دهندة صفر مقدار كند. تغيير
احتمال بيانگر qi است. او توسط استراتژي ها كردن انتخاب منطقي كامًال معناي به بي نهايت
i هدف به حمله از مهاجم انتظاري سود با متناظر Ga

i (xi) است. ام i هدف به مهاجم حملة
اهداف كل تعداد T نهايت، در و مي كند دفاع i هدف از xi احتمال با مدافع كه وقتي است

است.
بگيريد. نظر در را زير جدول سودهاي با استكلبرگ بازي يك

انتخاب را c پيرو اگر صورت، اين در است. شده متعهد b استراتژي به بازي رهبر كنيد فرض

را d منطقي مهاجم يك مي آورد. دست به را ۲ صود كند، انتخاب را d اگر و صفر سود كند،
با مهاجم كه مي گويد ما به كمي پاسخ بهترين اما سازد بيشينه را خود سود تا مي كند بازي

احتمال

e0

e0+e2λ

احتمال با و مي كند انتخاب را c استراتژي

e2λ

e0+e2λ

مي كند. بازي را d استراتژي
فرض كامل عقالنيت با مهاجمان امنيت در بازي ها نظرية قبلي كاربردهاي در كه حالي در
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مهاجمان براي محدود عقالنيت فرض گرفتن نظر در با PROTECT سيستم بودند، شذه
بازي مدل در مدل، اين اساس بر است. برداشته جلو به رو گام يك ۲ QR از استفاده و
اين از آگاهي با مدافع و مي شود داده QR مدل به توجه با مهاجم پاسخ بهترين استكلبرگ،
بازي ساختار در QR مدل بردن كار به براي مي كند. محاسبه را خود بهينة استراتژي موضوع،
آن، كار كه مي كند استفاده PASAQ نام به الگوريتمي از PROTECT سيستم استكلبرگ،
برنامه ريزي مسئلة حل و دشمنان براي QR مدل به توحه با مدافع بهينة استراتژي محاسبة

است. شده داده جدول نمادگذاري با P غيرخطي
استفادة احتمال QR(i|λ) است. مدافع انتظاري سود محاسبة با متناظر مسئله اول خط

از محافظت مقدار دوم، خط در هم چنين، است. i هدف به حمله براي QR مدل از مهاجم
احتمال عالوه، به مي گيرد. اندازه را امنيتي فعاليت كارآمدي كه است Aij به توجه با هدف
(0.5, 4) بازة در λ ما، مدل براي است. شده داده نشان aj با γj فشردة استراتژي انتخاب

quantal response۲
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كامًال انتخاب معناي به بازه انتهاي و تصادفي كامًال انتخاب معناي به بازه ابتداي كه دارد قرار
ازاي به مدافع براي متوسط سود بيشينه كه است داده نشان نيز اندازه گيري ها است. منطقي

مي شود. حاصل λ = 1.5

PROTECT سيستم ارزيابي ۳ .۴
شبيه سازي هاي اساس بر PROTECT سيستم شدة انجام ارزيابي هاي به بخش، اين در
در مي پردازيم. واقعي دنياي در بندر ساحلي گارد از دريافتي اطالعات و گرفته صورت
سود و (−10, 5) بازة در مدافع سود و شده فرض صفر مجموع بازي شده، انجام آزمايش هاي

است. شده فرض 1.5 نيز λ مقدار و است شده داده قرار (−5, 10) بازة در مهاجم
آن نياز مورد حافظة و الگوريتم اجراي زمان در استراتژي ها فشرده سازي تأثير ۱ .۴ نمودارهاي
استراتژي هاي با الگوريتم باشد، دقيقه ۹۰ گشت زني زمان بيشينه كه وقتي مي دهد. نشان را
حالي در برسد جواب به تا مي كشد طول ثانيه ۳۰ و كرده مصرف حافظه مگابايت ۵۴۰ كامل
حافظة و ثانيه ۱۱ به نياز مورد زمان ورودي، عنوان به فشرده استراتژي هاي از استفاده با كه

مي كنند. پيدا كاهش مگابايت ۲۰ تنها به مصرفي
به نسبت مي كند، استفاده λ = 1.5 با PASAQ الگوريتم از PROTECT سيستم وقتي
كه حالتي در الگوريتم ها مقايسة كه هرچند است. برخوردار بيشتري مزيت از λ مقادير ساير
كامل عقالنيت DOBSS مثل قبلي الگوريتم هاي زيرا دارد؛ زيادي اهميت است، λ = ∞

مختلف مقادير حسب بر را برده نام  الگوريتم هاي سود ، ۲ .۴ نمودار بودند. كرده فرض را پيرو
مي دهد. نشان λ
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استراتژي ها. فشرده سازي تأثير :۱ .۴ شكل
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سود. نظر از الگوريتم ها بررسي :۲ .۴ شكل
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پنجم فصل

گيري نتيجه
بازي هاي از استفاده با ابتدا، پرداختيم. امنيت در بازي ها نظرية مهم كاربرد دو به پروژه، اين در
از محافظت براي امنيتي منابع بهينة تصادفي تخصيص مسئلة استكلبرگ تعادل با بيزي
نيروي استراتژي هاي بودن مشخص پيش از كرديم. مدل را لس آنجلس بين المللي فرودگاه
و فرودگاه امنيتي برنامة از داشتن آگاهي به توجه با آنان تصميم گيري و دشمنان براي امنيتي
بيزي بازي هاي از استفاده به را ما امنيتي نيروهاي براي دشمنان نوع بودن ناشناخته هم چنين،
مدل سازي براي را كننده محدود فرض دو قسمت، اين در دادند. سوق استكلبرگ تعادل با
ميان از و كرد خواهد استفاده محض استراتژي از همواره دشمن اينكه، اول داشتيم. نظر در
شده، طراحي بيزي بازي در اينكه، دوم مي كند. انتخاب را يكي حمله، براي موجود اهداف

داشت. كامل اطالعات مورد اين در نيز دشمن و بود نوع يك تنها داراي امنيتي نيروي
را مخلوط استراتژي هاي بعد، كارهاي در مي توان شده، انجام مدل سازي  از تعميمي عنوان به
را سناريويي واقع، در كرد. اضافه حمله براي برنامه ريزي هنگام دشمنان استراتژي هاي به نيز
تا مي كند استفاده مخلوط استراتژي از امنيتي نيروي همانند نيز دشمن كه بگيريد نظر در
از يكي كه بگيريد نظر در را پايانه دو با فرودگاهي مثال، عنوان به دهد. افزايش را خود سود
حمله اول پايانة به درصد ۷۰ احتمال با كه باشد اين مي تواند حمله براي دشمن برنامه هاي
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نيروهاي درصد ۷۰ يا و كند انتخاب حمله براي را دوم پايانة درصد ۳۰ احتمال با و كند
كنند. انتخاب نفوذ براي را دوم پايانة باقي مانده درصد ۳۰ و كنند حمله اول پايانة از دشمن
تصميم چگونه بايد امنيتي نيروي شرايط، اين در كه است اين كرد، مطرح مي توان كه سؤالي
اشاره الگوريتم و كند محافظت پايانه دو هر از آسيب كم ترين شدن متحمل با بتواند تا بگيرد

شد. خواهد مواجه تغييراتي چه با سوم فصل در شده
نوع چند داراي نيز امنيتي نيروي دشمن، و امنيتي نيروي بين بيزي بازي در اگر عالوه، به
انواع شدن ملموس تر براي داشت. خواهد تغيير به نياز ً مجددا شده انجام مدل سازي باشد،
فرودگاه امنيت حفظ براي راهكار چند از امنيتي نيروي كنيد فرض امنيتي، نيروي مختلف
نقليه وسايل بازرسي ايست هاي شامل متن در شده اشاره موارد جز به و مي كند استفاده
را فرودگاه اتفاقات كل كه مي برد بهره نيز بسته مدار دوربين هاي از سگ ها، گشت واحد و
نرم افزار توسط تصادفي طور به كه فرودگاه امنيتي برنامة از دشمنان اگر حال مي دهد. پوشش
ولي مي افتد خطر به حدي تا فرودگاه امنيت كنند، عبور بتوانند مي آيد، دست به ARMOR

به مشكوك سوژه هاي مشاهدة و فرودگاه در بسته مدار دوربين هاي وجود به توجه با همچنان
موفقيتش احتمال و داشت خواهد شانس دشمنان با مقابله براي امنيتي نيروي زمان، مرور
بود خواهد متفاوت شوند، دريافت بسته مدار دوربين هاي از اطالعات زماني چه اينكه به بسته
مي توانند كمتري احتمال با شوند، دشمن تهاجمي عمليات متوجه ديرتر چه هر طبيعتاً و
خواهد ناشناخته دشمن براي نيز امنيتي نيروي نوع وضعيت، اين در بگيرند. را آنان جلوي
متوقف سگ ها گشت واحد توسط يا بازرسي ايست در آن ها حملة كه صورتي در زيرا بود؛
را خود عمليات و كرده عبور دو اين از بتوانند اگر اما شد؛ خواهند دستگير بالفاصله شود،
توسط فرودگاه امنيت تهديد براي اقدام از بعد مدت چه اينكه به وابسته دهند، اثر ترتيب
مي توانند كرد، خواهد اقدام آن ها دستگيري براي پليس و شده رؤيت بسته مدار دوربين هاي
مدار دوربين گرفتن نظر در با ترتيب، بدين باشند. امنيتي نيروهاي دست از فرار به اميدوار
نيروي نوع هر با مقابله در دشمن سود طرفي از امنيتي، نيروي انواع از يكي عنوان به بسته
امنيتي نيروي نوع كدام با اينكه به راجع اطالعاتي ديگر، طرف از و بود خواهد متفاوت امنيتي
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بيش داراي بازيكن دو هر كه داشت خواهيم بيزي بازي يك نتيجه، در ندارد؛ مي كند، مقابله
هستند. نوع يك از

بندر يك مهم سرمايه هاي حفظ منظور به بنادر در بازي ها نظرية كاربرد به چهارم، فصل در
بيان قبلي بند در كه توضيحاتي و دشمنان و ساحلي گارد بين رقابت به توجه با شد. اشاره
كرديم. استفاده مدل سازي براي مدافع) - (مهاجم استكلبرگ بازي ساختار از هم باز شد،
نرم افزار با عمده تفاوت دو مي برد، بهره PASAQ الگوريتم از كه PROTECT سيستم
سيستم در اوالً، داشت. DOBSS يعني نرم افزار، اين در استفاده مورد الگوريتم و ARMOR

يك تنها مدافع همانند نيز مهاجم و نگرفتيم نظر در مختلفي انواع دشمن براي PROTECT

را قسمت اين مدل  سازي ساختار مي توان نكرديم. استفاده بيزي بازي از بنابراين داشت؛ نوع
جلو به رو گام يك سيستم اين در ثانياً، كرد. بررسي دشمن براي مختلف انواع وجود با نيز
براي QR مدل از استفاده آن، و شد برداشته امنيت مسئلة در قبلي الگوريتم هاي به نسبت
بازيكنان رفتاري مدل و واقعيت با را ما كه بود ساحلي گارد استراتژي به دشمن پاسخ دهي
نظير قبلي الگوريتم هاي براي مي توانيم را QR مدل مي كرد. نزديك تر تصميم گيري ها در
در دشمنان براي كامل عقالنيت گرفتن نظر در با كه هرچند ببريم. كار به نيز DOBSS

مثل رقبايي به نسبت الگوريتم اين برتري شده، انجام مقايسه هاي هم باز PASAQ الگوريتم
فشرده سازي از استفاده امر، اين دليل مي داد. نشان را خطي برنامه ريزي روش و DOBSS

الگوريتم اجراي زمان كه بود ساحلي گارد براي شده مسلط استراتژي هاي حذف و استراتژي ها
سريع تر الگوريتم هاي يافتن هم چنان، مي بخشيد. سرعت خروجي دادن به و مي كرد كوتاه تر را
جزو مي تواند مختلف، حوزه هاي در امنيتي نيروهاي دفاعي عملكرد بهبود براي PASAQ از

باشد. امنيت در بازي ها نظرية كاربرد بحث در مطالعه مورد موضوعات
مهم زيرساخت هاي تهديد احتمال كه اندازه همان كنوني، زمان و امروز دنياي در عالوه، به
وجود دريايي راه هاي طريق از احتماالً مكاني، موقعيت به توجه با و زميني راه هاي طريق از
به دور راه از كه هوايي حمالت با مقابله و مي شوند محسوب تهديد نيز هوايي راه هاي دارد،
در است. برخوردار زيادي اهميت از مي پذيرد، صورت جنگنده هواپيماهاي يا موشك وسيلة
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تيم توسط آن اعظم بخش كه گذشته در شده انجام ارزش با كارهاي ادامة در راستا، اين
پژوهش اين در آن ها كارهاي مهم ترين از تا دو به و گرفته صورت Milind Tambe آقاي
پيشنهاد نيز هوايي مرزهاي در دشمنان و امنيتي نيروي بين رقابت مدل سازي كرديم، اشاره

مي شود.
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Abstract

The main purpose of this project is to express some of the applications of

game theory in the security and protection of important infrastructures.

In this regard, we first make an introductory statement of game theory,

including the concept of equilibrium. Then, we define Stackelberg games

and Bayesian games separately. In the primary section of this note, we

examine two applications of game theory in security. First, we express

how to use game theory to protect Los Angeles International Airport and

modeling with Bayesian Stackelberg games which leading to software has

been provided to assist this airport security forces. In the following, we

explain how to protect the port of Boston in United States and a system

which assist the United States Coast Guard. In the end, we also analyze

the experimental results of each of them in order to find out better the

efficiency of algorithms used.
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