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تاريخ پذيرش1397/02/16 :

چكیده:
امروزه رشد هرچه بیشتر وابستگیهای زندگی بشری به فضاای ساايبر ،باعاث شاده اسات تاا تهديادات
سايبری به زيرساختهای راهبردی مورد توجه دشمنان هر جامعهای قرار بگیرد .حمالت ساايبری كاه در
كشورهايی چون استونی ،گرجستان و همچنین در ايران در گذشته رخ داده است به ما هشدار خواهاد داد،
آينده فضای سايبر عاری از حمالت و تهديدات دفاعی و امنیتی نخواهد بود؛ بنابراين بازدارندگی يكای از
موضوعات اساسی در حوزه دفاعی -امنیتی هر كشور است .در اين پژوهش ارائه الگويی از بازدارندگی در
تأمین امنیت دارايیهای سايبری مسئله اصلی است.
در اين تحقیقِ اكتشافی ،احصاء الگوی راهبردی بازدارندگی در فضای سايبر ،بار اساا

نظرياه باازیهاا

هدف اصلی است و نظريه بازیها در مدلسازی ،تحلیل و حل مسئله به ما كمک خواهد كرد .اين تحقیاق
از نوع كاربردی -توسعه ای است و از تجزيه و تحلیل توصایفی ،اساتنباطی ،آمااری و مبتنای بار تحلیال
رياضیات نظريه بازیها استفاده خواهیم كرد .در نهايت الگوی بازدارندگی در فضای سايبر با بهرهگیری از
بازی پويای عالمتدهی با اطالعات ناقص و تعادل نش راهبردهای مختلط در شاش بعاد و چهاار مثلفاه
اصلی وضع موجود ،وضع مطلوب ،تحلیل فاصله و برنامه اقدام معرفی میگردد .از منظر اين الگو بازيگران
تهديدكننده و بازدارنده با توجه به بهرهای كه در بازی به دست میآورند در پنج وضعیت منازعاه ،تاوازن،
سلطه بازدارنده ،سلطه تهديدكننده و ضرر متقابل قرار میگیرند.
کلیدواژهها :بازدارندگی ،فضای سايبر ،بازی عالمتدهی ،تعادل نش كامل ،راهبردهای مختلط
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مقدمه:

در كشور اسناد متنوعی از جمله:
 -1سیاستهای كلی برنامه ششم توسعه،
 -2سند چشمانداز جمهوری اسالمی ايران در افق ،1404
 -3ابالغ سیاستهای كلی نظام در امور «امنیت فضای تولید و تباادل اطالعاات و ارتباطاات
(افتا)»،
 -4احكام انتصاب شورای عالی فضای مجازی،
 -5سیاستهای كلی نظام در امور پدافند غیرعامل،
 -6سند راهبردی پدافند سايبری كشور،
موضوع بازدارندگی را يكی از نیازهای اساسی تأمین امنیت كشور دانستهاند .طبیعتااً امنیات در
فضای سايبر يكی از مثلفههای اصلی امنیت ملی كشور است .امروزه با رشد هر چه بیشاتر فضاای
سايبر و وابستگیهای زندگی بشری به اين حوزه فناوری ،تهديدات سايبری به زيرساختهای ملی
نیز مورد توجه دشمنان هر جامعهای قرار گرفته است .حمالت ساايبری كاه در كشاورهايی چاون
استونی ،گرجستان و همچنین در ايران در گذشته رخ داده است باه ماا هشادار خواهاد داد ،آيناده
فضای سايبر عاری از حماالت و تهديادات دفااعی و امنیتای نخواهاد باود .بازدارنادگی يكای از
موضوعات اساسی در حوزه دفاعی -امنیتی هر كشور اسات .از ايان رو تقويات و توساعه ادبیاات
راهبردی در حوزه بازدارندگی و بهطور خاص در امنیت و دفاع ساايبری باه منظاور بهارهبارداری
سازمانهای مسئول در پیادهسازی و اجرای سیاستهاای كلای فضاای ساايبر يكای از موضاوعات
پراهمیت و اساسی است.
نبود يک زبان و شیوه مناسب برای محاسبه روابط متغیرهای بازدارندگی در فضای سايبر ،درك
طرفین را از محیط و اتخاذ تصمیمِ مناسب را با مشكل مواجه خواهد ساخت و پیامدها را غیرقابال
پیشبینی میسازد و دقت تصمیمگیریها را پائین میآورد .بنابراين ممكن است طارفین را باه ياک
جنگ سايبری سوق دهد ،از اين رو نبود الگوهای دانشی برای شفافسازی مساائل پایش رو مای-
تواند صدمات و خسارتهایِ جبرانناپذيری را به همراه داشته باشد .اين الگاو مایبايسات تبیاین
بهتری از شناخت و برآورد اعتبار تهديدات ارائه نمايد ،مخاطرات هر تهديد را اشاره كند و بهیناه-
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ترين راهبردهای امنیتی و دفاعی سايبری را برای بازدارندگی پیشانهاد نماياد تاا راهبارد و تهدياد
متناسب و تأریرگذار در پاسخ به دشمن فراهم گردد.
بازدارندگی در فضای سايبر يک حوزه تعارض بین تهديدكننده و بازدارنده برای كسب منابع و
منافع مورد نظر به وجود خواهد آورد و باعث خواهد شد ،تصمیم بازيگران بر يكاديگر تأریرگاذار
باشد .اين شرايط از نگاه نظريه بازیها نوعی بازی را بین بازيگران به وجود خواهاد آورد .در ياک
بازی ،تعامالتی (روابط متقابل) برقرار است كه میبايسات در آن باین تصامیم دو طارف (بیشاتر)
وابستگی يا ارتباط متقابل وجود داشته باشد .به عبارت ديگر میتوان گفت ،هرگاه مطلوبیت ،ساود،
درآمد ،رفاه و هر آنچه فرد بازيكن به دنبال آن است ،نهتنها متأرر از تاالش و تصامیم خاود باشاد
بلكه تحت تأریر (مثبت يا منفی) تالش و تصمیم طرف ديگر نیز باشد ،به آن بازی اطالق مایشاود
(عبدلی.)2 :1392 ،
يک بازی ،توصیفی از فعل و انفعاالت راهباردی اسات كاه شاامل تحمیالهاايی روی اعماال
بازيكنان و عالقهمندیهای بازيكنان میشود و فقط مختص اعمالی كاه بازيكناان انجاام مایدهناد
نیست .يک راهكار يا راهحل توصیفی سیستمی از خروجیها ياا نتاايج كاه ممكان اسات در ياک
خانواده از بازیها ادغام شود ،است .نظريه بازیها ،راهكارهای مناسبی را برای دستهای از بازیهاا
پیشنهاد میكند و خصوصیات آنها را تعیین میكند (.)Osborne & Rubinstein, 1994: 2
تمامی موقعیتهای تعارضآمیزی كه در عمل رخ میدهند بسایار پیچیادهاناد و تحلیال آنهاا
بهواسطه عوامل بسیاری پیش نمیرود .برای امكانپذير بودن تحلیل رياضی يک موقعیت ،ضاروری
است كه خود را از دست اين عوامل درجه دو خالص كنیم و يک مادل سااده شاده و صاوری از
موقعیت بسازيم چنین مدلی را يک بازی خواهیم نامید (روشندل و طیاب .)6 :1373 ،رسام بار آن
است كه طرفهای شركت كننده را بازيكن و نتیجه يک رويارويی را «امتیااز» ياا «پرداخات» ياک
بازيكن میخوانند .يک بازی ممكن است تصادم منافع دو يا چند حريف باشد (همان.)13 :
تحقیقهای متنوعی در موضوع بازدارندگی در فضای سايبر صاورت گرفتاه اسات .در تحقیاق
( )Mowbray, 2010: 58قابلیتهای بازدارندگی سايبری در سطح راهبردی و فنی مورد توجه بوده
است .فناوریهايی برای تولید اجزاء اصلی راهكار ،پیشبینی شدهاند و در نهايات نتاايج باهعناوان
يک معماری مفهومی (مدل مرجع بازدارندگی) ،مدل مفهومی حملهكننده و معماری مفهومی بارای
اسناددهی سريع ارائه شده است.
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تحقیق ( )Beidleman, 2009در روشی توصیفی و تحلیلی ارائه شده است كه حمالت ساايبری
در شرايطی خاص میتوانند بهعنوان عملی در جنگ بهكار گرفته شوند .تعرياف هنجارهاای باین-
المللی در فضای سايبر میتواند به بازدارندگی كمک كند .بازدارندگی برای دلسرد كردن تجااوزگر
بهكار میرود و پیشنهاداتی را برای محافظت از منافع ملی ارائه میكند .در تحقیق ديگری
 )2008به صورت تحلیلی و توصیفی اسا

( Moore,

بازدارندگی راهبردی (بازدارندگی مرسوم ،بازدارندگی

هستهای و بازدارندگی درخور يا مناسب) مورد بررسی قرار گرفته است .تهديدهای رو به رشاد در
فضای سايبر بررسی و خصوصیات بازدارندگی سايبری نیز تعیاین شادهاناد .بازدارنادگی انكاار و
بازدارندگی تنبیه ،تكنیکها و تعیین حد آستانه و توسعه سیاستهای ملی ماورد تحلیال و بررسای
قرار گرفته است.
در تحقیق ديگری ( )Rice, Butts, & Shenoi, 2011با عنوان «يک چارچوب عالمتدهی بارای
بازدارندگی تجاوز سايبری» بهصورت توصیفی بدون حل مدل ،اجزاء چارچوب در سطح تكنیكاال
تشريح شده است .بدون فرمولهسازی از حل مسئله و يا چگونگی حال تعاادل باازی ،دساتهبنادی
عالمتها در بازی بازدارندگی انجام شده است و دستهبنادی عمالهاای مادافع و دشامن از نگااه
محقق در تحقیق ارائه شده است.
در ( )Schramm, Alderson, Carlyle, & Dimitrov, 2012تحقیقی با عنوان مدل نظريه بازیها
از منازعه راهبردی در فضای سايبر ،در قالب سثال «چگونه میتاوان ارزش وارد شادن در منازعاه
سايبری را بهوسیله نظريه بازیها مدلسازی كرد؟» منازعه سايبری را بهعنوان يک بازی دونفاره باا
جمع صفر در زمان گسسته كه هر بازيكن يک سوءاستفاده بر طبق يک فرآيند تصادفی كشف مای-
كند ،در نظر گرفته شده است .مدلسازی رياضی بازی با باازی جماع صافر باا اطالعاات كامال و
بررسی بازی ماركوف انجام شده و بهطور ضمنی به بازدارنادگی اشااره داشاته و چاارچوبی بارای
تحلیل منازعه سايبری آورده است .همچنین نشان داده است كاه در منازعاه ساايبری زماانِ انتظاار
اهمیت زيادی دارد و بايد در مورد زمان حمله تصمیمگیری مناسب صورت گیرد.
در تحقیق ( )Taquechel & Lewis, 2012مدلی ارائه شده است تاا بتواناد انادازهگیاری نماياد
اينكه مهاجم تا چه حد از حمله منصرف شده اسات و چاه حادی از كااهش مخااطره ،در نتیجاه
اجرای بازدارندگی صورت گرفته است و هزينههاا و تاأریرات در اجارای بازدارنادگی چاه مقادار
هستند؟ در تحقیق ديگری مدل بازی با پويايیهای قطعی و پويايیهای تصاادفی در زماانبنادی و
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بازدارندگی حمالت تروريستی ارائه شده است .مدافع يک دارايی را تحت حمالت تكارار شاونده
كنترل میكند .هدف مدافع بازداری مهاجم است (.)Hausken & Zhuang, 2012
اين تحقیق قصد دارد با تكیه بر نظريه بازیها به ارائه الگويی بپردازد كه محیط تناازع ساايبری
متشكل از طرفین بازدارنده و تهديدكننده را مدلسازی نمايد و در نتیجه اين الگاو ،تصامیمگیاران
راهبردی میتوانند فهم شفافتر و دقیقتری را از مثلفههای بازدارندگی در تاأمین امنیات سارمايه-
های سايبری داشته باشند .بنابراين بهطور كلی سثال اصلی اين تحقیق عبارت است از اينكه ،ابعااد،
مثلفه و شاخصهای الگوی بازدارندگی در فضای سايبر بر اسا

نظريه بازیها كدامند؟

از آنجايی كه اين مقاله ،پژوهشی اكتشافی بوده و بهدنبال تدوين الگو اسات ،بناابراين تادوين
فرضیه در آن مطرح نیست .برای رسیدن به الگوی مناسابی از بازدارنادگی در فضاای ساايبر ،نیااز
است تا عناصر و قواعد اين موضوع مرتبط با فضای سايبر شناسايی شود .در اين پژوهش ماواردی
چون ارائه الگوی راهبردی از جهت تعیین ابعاد ،مثلفه و شاخصهای بازدارندگی در فضای ساايبر
مبتنی بر نظريه بازیها ،بهكارگیری بازی عالمتدهی باا عالماتهاای هنجاار و ناهنجاار ،معرفای
متغیرهای تابع بهره باازيگران ،ارائاه شارايط وقاوع بازدارنادگی و توصایف چگاونگی قرارگیاری
بازيگران در وضعیتهای  -1منازعه  -2توازن  -3سلطه بازدارنده  -4سلطه تهديدكننده  -5ضعف
متقابل (ضرر متقابل) از جمله نوآوریهای اين پژوهش میباشند.
مبانی نظری و تعاریف عملیاتی

دو نظريه بازدارندگی سايبری و نظريه بازیها بهطور كاالن در ارائاه مادل مفهاومی ،محاور قارار
گرفتهاند و چارچوب نظری ما را شكل خواهند داد .نظريه بازیها در ياک ساطح كاالنتار باازی
بازدارندگی سايبری را برای ما ترسیم مایكناد كاه در درون آن متغیارهاای تأریرگاذار (عاالوه بار
متغیرهای مدنظر نظريه بازی ها) ،توسط نظريه بازدارنادگی ساايبری تعیاین شاده اسات .در ارائاه
الگوی بازدارندگی در فضای سايبر مدلهای مختلفی دخیل هستند كه مدل امنیت فضاای ساايبر و
سازوكار اندازهگیری مخاطره استاندارد  ،ISO/IEC27001نظريه بازیها بهطور خاص باازی پوياای
عالمتدهی با اطالعات ناقص ،فرض عقالنیت در بازی و تعادل بیزين نش كامل در محاسبه تعادل
مدلهای بازی از جمله آنها هستند كه پايه اولیه الگوی ارائه شده تحقیق میباشند.
بازدارندگي در فضای سایبر :نظريه بازدارندگی بعضی از اقدامات متقابل و محركها را بارای
پیشگیری پیشنهاد میكند .بازدارندگی سايبری میتواند بهعنوان توانمندی ساازمانهاا و مثسساات
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برای انكار ،محافظت و اقدام متقابل علیاه حماالت ساايبری تعرياف شاود (



Liles & Davidson,

 .)2013:4بازدارندگی سايبری گزينههای توسعهيافته و رشديافته بسیاری از روشهای بازدارنادگی
سنتی در عصر هستهای جنگ سرد را ارائه میكند .همچنین برای اقدام متقابال سانتی ،بازدارنادگی
سايبری ،گزينه هايی چون اقدامات قانونی ،عدم مشاهده شبكه ،قابلیت انعطاف و ارتجاعی باودن و
وابستگی متقابل را شامل میشود و نیز راهكاری جديد چون عادم آسایبپاذيری ارائاه مایشاود
(.)Jensen, 2012: 773
هدف بازدارندگی جلوگیری از اقدامات خصمانه است ،بهوسیله متقاعد ساختن در ذهن دشمن
بالقوه ،بهطوری كه وقتی عواقب انفعال را محاسبه میكند ،مخاطراتِ عمل خصامانه سانگینتار از
مزايای آن باشد ( .)Jensen, 2012:779بازدارندگی بهطور سنتی اساساً روی تهديد مهاجم بالقوه باا
پاسخ تنبیهگرايانه ،بهمنظور بازداری از وقوع حمله تمركز دارد .به خاطر شرايط خاص فضای سايبر
اتكای صرف به اقدامات تالفیجويانه ممكن است برای بازدارندگی در برخی شرايط كافی نباشاد؛
بنابراين برای سیاست بازدارندگی سايبری چارچوبی شامل چهار فاكتور  -1جريماه  -2بایرماری
 -3وابستگی و  -4ضد بهرهوری تعیین شده است (.)Taipale, 2010:2
بازدارندگی عموماً بهوسیله تهديد ،با تركیب دو عنصار شاكل گرفتاه اسات -1 :تنبیاه مهااجم
بهوسیله تحمیل هزينههای غیرقابل پذيرش و  -2جلوگیری از موفقیت حمله مهاجمان (

& Kesan

 )Goodman, 2010: 107( )Hayes, 2011:434در مقاله خود با عنوان ياک نظرياه از بازدارنادگی
سااايبری درباااره بازدارناادگی سااايبری م اینويسااد :بازدارناادگی سااايبری همچااون همااه ديگاار
بازدارندگیها ،وقتی موفق میشود كه دشمن ديگر تصمیمی برای تجاوز نداشته باشد .اين تصامیم
دو محاسبه را در بر میگیرد -1 ،چه هزينههاای تجااوز بار مزاياای آن بچرباد و  -2چاه مزاياای
خودداری يا جلوگیری ،در فضای سايبر بر هزينههای آن غالب باشد.
بازدارندگی را عموماً بهعنوان تأریرگذاری يک حريف ،چه بهصورت انكار منافع بالقوه يا تهديد
استفاده از اقدام تالفیجويانه بهمنظور جلوگیری حريف از انجام عملای كاه شاما قصاد ندارياد او
انجام دهد تعريف میكنند ( .)Moore, 2008: 13برای موفقیت بازدارندگی ،تهديد بايد در ساطحی
باشد كه هزينههای اقدام حريف نسبت به منافع حاصل بیشتر باشد و نیز تهديد اعتبار الزم را داشته
باشد .بنابراين بازدارنده بايد قابلیتهای خود را نمايش دهد و قصد دارد تا تهديد را پیشگیری كند
( .)Moore, 2008:14به زبان سادهتر بازدارندگی يعنی :بازيكن  Aعالقه دارد تا بهوسیله  ،Xبازيكن
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 Bرا از انجام عمل  Zبهوسیله انكار يا تهديد بازدارد .باین بازدارنادگی انكاار و بازدارنادگی تنبیاه
تفاوت وجود دارد ،بهطوریكه در بازدارندگی تنبیه حريف تهديد میكند حجم زيادی از صانعت و
جمعیت او را تخريب خواهد كرد؛ ولی در بازدارندگی انكار بازدارناده حرياف را متقاعاد خواهاد
كرد كه او در نبرد به اهدافش نخواهد رسید (.)Moore, 2008:19
بهطور كلی بازدارندگی يک حالت ذهنی است .اين مفهوم تأریر ياک دولات بار انتخاابهاای
دولت ديگر است بهطوری كه انتخابهايش در تضاد با منافع دولت بازدارنده نباشد .از نگاه

DOD

ايده اصلی بازدارندگی «بهطور قاطعانه تحت تأریر قرار دادن محاسبات تصمیمگیری دشمن بهمنظور
جلوگیری دشمن از اقدام علیه منافع حیاتی اياالتمتحده است» .كشور بازدارنده تصمیم میگیرد تا
اقدام قطعی انجام ندهد ،زيرا درك میكند يا میترسد كه در صورتی كه ايان اقادام را انجاام دهاد
ممكن است پیامدهای غیرقابلتحملی را به همراه داشته باشد .ايده تأریرگذاری بر تصمیم كشاورها
فرض میكند كشورها بازيكنان عاقالنهای هستند كه خواستار انتخااب روش ،برناماه اقادام و وزن
كردن هزينهها و مزايای مبتنی بر هزينه  -فايده معقول ،میباشند (.)Beidleman, 2009:16
بازدارندگی يک رابطه روانی است و هدف آن شكل دادن تصورات و انتظاارات حرياف و در
نهايت تصمیمات وی درباره شروع يک حمله است .بازدارندگی به تهديد كردن حريف ،كسی كاه
فكر حمله در ذهن دارد نیازمند است (.)Morgan, 2010:56
با توجه به پیشینه تحقیق و فرض عقالنیت مبتنی بر نظريه بازیها ،بازدارندگی در فضای سايبر
را اينگونه تعريف خواهیم كرد :اگر تهديدكننده در محاسابه هزيناه -فاياده مخااطرهآفرينای علیاه
بازدارنده ،مخاطره اقدامات بازدارنده را علیه خود بیشتر ببیند ،آنگاه تهديدكنناده از اجرايای كاردن
تهديدات خود خودداری خواهد كرد.
تهدیدات راهبردی در فضای سایبر :هر رويداد ياا واقعاه باا قابلیات وارد نماودن ضاربه باه
مأموريتها ،وظايف ،تصوير يا اشتهار دستگاه متولی ،سارمايه ملای ساايبری ياا كاركناان دساتگاه
بهواسطه يک سامانه اطالعاتی ،از طريق دسترسی غیرمجااز ،انهادام ،افشااء ،تغییار اطالعاات و ياا
ممانعت از ايجاد اختالل در ارائه خدمت تهديد راهبردی سايبری گفته میشود.
فناوریهايی كه برای هدايت و ايجاد به ما قدرت میدهد همان فناوریها مایتواناد اخاتالل و
تخريب ايجاد نمايد ( .)DoD, 2011:2تهديدات سايبری ،به امنیت ملی آمريكا حتی میتواند فراتار
از اهداف نظامیباشد؛ اين تهديدات میتواند همه جنباههاای جامعاه را تحات تاأریر قارار دهاد و
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هكرها و دولتهای خارجی با اجرای نفوذهای پیچیده به شبكهها و سامانههای اساسی زيرسااخت
شهری ،توانمندیهايشان را افزايش میدهند .دولتهای خاارجی ،گاروههاای تروريساتی ،عناصار
مجرم و همكاران بیتعهد از جمله افرادی هساتند كاه مایتوانناد تهدياد آفرينای نمايناد (

DoD,

 .)2011:4تهديدات راهبردی سايبری تهديد به آرمانها ،راهبردهای ملی ،اهداف كالن نظام ،منافع،
دارايیها و سرمايههای ملی در فضای سايبر است (مالئی و محمدی.)1392 :
جامعه ديجیتالی فرانسه در حال شتاب گرفتن است .بیوقفاه خادمات ،محصاوالت و مشااغل
ديجیتال رشد میكند .اين موضوع به يک مسئله ملی تباديل شاده اسات .گاذار ديجیتاال باه نفاع
نوآوری و رشد است ،اما با اين حاال هامزماان مخااطراتی را بارای دولات ،ذينفعاان اقتصاادی و
شهروندان دارد .جرائم سايبری ،جاسوسی ،تبلیغات ،خرابكاری ،بهرهبرداری بیش از حد يا اساتثمار
دادههای شخصی اعتماد و امنیت ديجیتال ما را تهدياد مایكنناد (

Prime_Minister_of_France,

.)2015: 2
نیتها (پول ،دانش ،قدرت ،مزيتهای عملیاتی و  )...هنوز باقی مانده اسات ،اماا امكاناات باه
سرعت رشد يافته است .با وسائلی بسیار محدود ،انقالب اينترنتی جاسوسی ،خرابكاری ،تروريسم،
براندازی ،جرائم ،فرماندهی و كنترل ،تبلیغات و عملیات نظامی -سايبری را آسان ساخته اسات .در
فضای سايبر حمله به نسبت دفاع سادهتر ،ارزانتر و سريعتر صورت میگیارد (.)CHOD, 2014:5
در سند ( )MOD, 2011:15مواردی چون جرائم ،جاسوسی ،تروريستها ،هكتیويستها باهعناوان
تهديداتی كه منافع بريتانیا را در فضای سايبر تحت تأریر قرار میدهند ،معرفی شدهاند.
سرمایهها و زیرسااختهاای ساایبری :زيرسااخت هاای حیااتی ياا بحرانای ،ساازمان هاا و
مثسسههايی با اهمیت باال برای بهرهگیری عموم هستند ،بهطوری كه وارد شدن خسارت يا از باین
رفتن آنها باعث ايجاد تنگناهای تاأمین پايادار ،اخاتالل قابالتوجاه در امنیات عماومی ياا ديگار
پیامدهای چشمگیر را به همراه خواهد داشت .در سطح فدرال حاوزههاای  -1انارژی  -2فنااوری
اطالعات و ارتباطات  -3انتقال  -4سالمت  -5آب  -6غذا  -7بخشهای سارمايهگاذاری و بیماه،
-8دولت و  -9رسانه و فرهنگ شناسايیشدهاند (.)federal-ministry-of-the-interior, 2011:15
سامانهها و سرمايهها چه بهصورت فیزيكی و يا مجاازی ،آنقادر بارای ايااالتمتحاده حیااتی
هستند كه عجز يا اختالل هركدام از آنها خساارت نااتوانكننادهای روی امنیات ساايبری ،امنیات
اقتصاد ملی ،ايمنی و سالمت ملی ،يا هر تركیبی از آنها وارد خواهد كرد به اينگوناه ساامانههاا و
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National-Institute-of-Standards-and-Technology,

 .)2014:37سرمايههای سايبری عبارتاند از زيرساختها و اطالعاتی كه در شبكههای اطالعاتی و
نیز ساختارهای اداری يک نظام اقتصادی موجود است .عالوه بر موارد يادشده ،بخش مهمی از اين
سرمايه ،امنیت و سالمت اين شبكه است كه از مهمترين زيرمجموعاههاای سارمايههاای ساايبری
است (اسكندری.)84 :1393 ،
زيرساخت حیاتی ،سامانهها و دارايیهايی كه اگر نابود شاوند ،تاأریرات روی امنیات فیزيكای،
امنیت اقتصاد ملی و سالمت و يا ايمنی همگانی خواهد داشت .مراكز حیاتی ،مراكزی هستند كه در
صورت انهدام كل يا قسمتی از آنها ،موجب بروز بحران ،آسیب و صدمات جدی و مخااطرهآمیاز
در نظام سیاسی ،سامانههای هدايت ،كنترل و فرماندهی ،تولیدی و اقتصادی ،پشاتیبانی ،ارتبااطی و
مواصالتی ،اجتماعی ،دفاعی با سطح تأریرگذاری سراسری در كشور گردد (همان.)18 :
مخاطرات :لغتنامههای عمومی ،ريسک را امكان وقوع اتفاقی (غیرمنتظاره) ،زياان ياا صادمه
تعريف میكنند .برخی از لغاتناماههاای تخصصایتار نیاز تغییار در باازدهی ماورد انتظاار ياک
سرمايهگذاری را ريسک میدانند .چه اين تغییر بازدهی مثبت باشد يا منفی بايد دو ويژگی در ياک
رويداد نهفته باشد تا آن رويداد را ريسک بنامیم .اول امكان وقوع يک رويداد و دوم آسیبپاذيری
نسبت به آن رويداد است (پورصادق و فرشچی.)1392 :
مخاطره سايبری ،به احتمال بهرهبرداری يک تهدياد ساايبری ،از ياک ياا چناد آسایبپاذيری
سايبری موجود در يک سرمايه ملی سايبری ،بهمنظور نابودی يا تخريب ،ايجااد اخاتالل ،دسترسای
غیرمجاز ،افشای اطالعات ،دستكاری اطالعات يا ممانعت از خدمات محسوب مایشاود (ساازمان
پدافند غیرعامل .)4 :1393 ،با توجه به استاندارد  ،NIST SP 800-30ريسک معیاری است از اينكه
يک موجوديت تا چه حد توسط شرايط يا روياداد باالقوهای در معارض تهدياد قارار مایگیارد و
معموالً تابعی از اررات نامطلوب ناشی از وقوع شرايط يا روياداد و احتماال وقاوع ريساک اسات.
ريسک در مواردی مانند عملیات سازمانی (شامل مأموريت ،توابع ،شهرت) ،دارايیهاای ساازمانی،
افراد ،سازمانهای ديگر به علت پتانسیل دسترسی ،اساتفاده ،انتشاار ،اخاتالل ،اصاالح ياا تخرياب
غیرمجاز اطالعات و يا سیستمهای اطالعاتی وجاود دارد (شاورای عاالی فنااوری .)14 :1396 ،در
اين پژوهش مثلفههای اصلی مخاطره را احتمال تهديد ،ارزش دارايی و سطح آسیبپذيری در نظر
گرفته شده است و تأریرات آن بهطور مشخص در تابع بهره الگو لحاظ شده است.
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اقدامات بازدارنده :يک دولت ،راهبرد بازدارنده را برای محافظت از منافعش بهكاار مایگیارد.
برای جلوگیری متخاصمین از حمله به آن منافع ،يک دولت بیانیه بازدارندگی بارای تهديدكننادگان
تهیه میكند ،به اين صورت كه اين كار را انجام نده ،در غیر ايان صاورت آن اتفااق خواهاد افتااد
( .)Goodman, 2010:105اقدامات راهبردی بازدارندگی میتواند بهصورت انكاری و تنبیهی باشد.
اقدامات انكاری به وقوع پیوستن حمله را با از بین بردن آسیبپذيریها ناممكن مایساازند؛ مانناد
مقاومسازی و ايجاد افزونه در دارايیهای حیاتی و اقدامات تنبیهی ،كارهايی هستند كه در صاورت
به وقوع پیوستن حمله ،مهاجم از طريق آنها خسارات جبارانناپاذيری را دريافات خواهاد كارد.
تحريمها و اقدامات قضائی از اين جمله هستند.
اقدامات انكاری در دو بخش جلوگیری و بایرماری هساتند .در جلاوگیری ،اقادامات دفااعی
موفقیت حمله را مختل خواهند كرد و در بیرمری ،اگر حملهای هم رخ دهد ،مهاجم از رسیدن باه
اهداف مدنظر خود بازخواهد ماند .جلوگیری و بیرمری بهطور كلی بدين معنی است كه درنهايات
حمله به شكست میانجامد .اقدامات تنبیهی ،جنبه آفندی بازدارنادگی را دارد .اقادامات تنبیهای از
اقدام متقابل (تالفی) ،وابستگی و ضد بهرهوری تشكیلشده است .در تالفی بازدارناده در صاورت
حمله به او حملهای به راه خواهد انداخت كه هزينههای آن سانگینتار از مناافع حاصال از حملاه
برای مهاجم خواهد بود .در وابستگی شرايط بهگونهای است كه مهااجم و بازدارناده هار دو دارای
منافع مشترك هستند بنابراين اين شرايط به ضرر هر دو طرف خواهد بود .ضد بهرهوری به اهداف
تاكتیكی مهاجم بستگی دارد تا اهداف راهبردی او .بهعنوان مثال در حمالت انتحاری ،اياالتمتحده
میتواند خانواده مهاجم را در صورت حمله ،تنبیه كند .اين عمل ممكان اسات عامال حملاه را از
عمل خود منصرف سازد اما اين كار از نظر اخالقی میتواند بارای آمريكاا تنفرانگیاز باشاد .بیانیاه
بازدارندگی بايد معتبر و تضمینكننده باشد ،بدين معنی كه بیانیه بايد قابل بااور و شادنی باشاد تاا
معتبر تلقی شود و از طرفی در صورتی كه حملاهای صاورت نگرفات تضامین شاود كاه او تنبیاه
نخواهد شد ( .)Goodman, 2010:106گودمن در نهايت همه اين مثلفهها را شاكلدهناده راهبارد
بازدارندگی مثرر و قوی معرفی میكند :منافع ،بیانیه بازدارنده ،اقدامات انكااری ،اقادامات تنبیهای،
اعتبار ،تضمین ،تر

و محاسبات هزينه -فايده.

راهبرد بازدارندگی سايبری برای آمريكا ضروری است ،زيرا اياالتمتحده ،نیروهاای نظاامی آن
و متحدانش به حمالت بزرگ علیه شبكههای اطالعاتی آسیبپذير هستند .اين چنین راهبردی بايد
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يک چارچوب يا مدل كلی را برای تهیه اقدامات مناسب جهت پاسخ به تهديدات ،شرايط و اهداف
اياالتمتحده بهكار بگیرد ( .)Kugler, 2009يک بخش تحلیلی ،الزامات كلیدی راهبرد بازدارنادگی
سايبری را بررسی كرده است ،اين الزامات شامل سیاست اعالمای ،آگااهی ماوقعیتی ،فرمانادهی و
كنترل ،امنیت سايبری پدافندی ،طیفی از قابلیتهای آفندی برای اقدام تالفیجويانه ،همكاری باین
سازمانی ،همكاری با متحدان ،شركاء و معیارهای بازدارندگی سايبری است .الزامات و اولويتهای
كلیدی برای رسیدن به ظرفیتهای مثرر اجرای يک راهبرد بازدارندگی سايبری شاامل ماوارد زيار
است -1 )Kugler, 2009:18( :بیانیه سیاست بازدارنادگی اساتوار و شافاف كاه مقصاود باازداری
حمالت سايبری را تبیین كند -2 .آگاهی موقعیتی جهانی كه برای طیف كاملی از تهديدات سايبری
بالقوه و شرايطی كه ممكن است اين تهديدات از آنجاا باه وجاود آياد ،ساازگار شاده باشاد-3 .
سامانههای فرماندهی و كنترل كه پاسخهای چندمنطقهای هماهنگ شاده و میهنای را باه تهديادات
سااايبری ،مجاوزدهی خواهااد كاارد -4 .پدافنااد سااايبری مااثرر كااه از نیروهااای نظااامی و میهنایِ
اياالتمتحده با يک اولويت باال برای دفاع از زيرساختهاای كلیادی محافظات خواهاد كارد-5 .
طیف وسیعی از قابلیتهای آفندی سايبری -متقابل ،شامل حمالت سايبری و ديگار ابزارهاا بارای
اظهار قدرت اياالتمتحده به منظور اعمال بازدارندگی قبال ،حاین و بعاد بحاران -6 ،همكااری و
همیاری بین سازمانی توسعهيافته با متحدان و شركاء در اروپاا ،آسایا و ديگار نقااط -7 ،روشهاا،
معیارها و آزمونهايی كه میتواند به فرآيند برنامهريزی كمک كند.
به روشنی به نظر میرسد كه راهبرد بازدارندگی اياالتمتحده بهتار اسات در ماتن كلای مناافع
امنیتی و اقتصادی ملی در نظر گرفته شود .در حال حاضر بیشتر عملیاتهای نظاامی ،ساامانههاای
ايمنی عمومی ،كسبوكار ،سیاست و سبک زندگی در آمريكا ،مبتنی بر فضای سايبر پیريزی شاده
است .دفاع ساايبری و بازدارنادگی ساايبری باياد رساماً در راهبردهاای اقتصاادی و امنیات ملای
اياالتمتحده يكپارچهشده باشاد ( .)Elder & Levis, 2010:14بازدارنادگی ،راهباردی ملای بارای
يكپارچهسازی نیروها و قدرت ديپلماسی ،اطالعاتی ،نظامی و اقتصادی را نیااز دارد .وزارت دفااع
بايد راهبردها ،برنامهها و عملیاتهای مناسب با ادراكات ،ارزشها و منافع متخاصمین مشاخص را
توسعه دهد (.)Lukasik, 2010, p. 108
بازدارندگی سايبری راهبردی است كه دولت مدافع ،بهوسیله عالمتدهی اغراض و مقاصادش،
برای بازداری از فعالیتهای خصمانه ،نظام تصمیمگیری دشمن را هدف قرار میدهد و به آن نفوذ
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میكند و برای جلوگیری از فعالیتهای سايبری مخرب بهنوعی متخاصم را از يک تالفی بزرگتار
میترساند و به دنبال حفظ وضع موجود (ربات) است ( .)Iasiello, 2014:55چه در زمان جناگ و
چه در زمان صلح ياک عنصار كلیادی در بازدارنادگی ساايبری ،تواناايی عالماتدهای نیاات باه
دريافتكننده است .بدون توانايی عالمتدهی ،بازدارندگی سايبری بهوسیله تنبیه بایتاأریر خواهاد
بود و خطر فهم اشتباه و سوءتعبیر به وجود خواهد آمد و خطر تشديد و منازعه را افزايش خواهاد
داد ( .)Iasiello, 2014:57در مقالاه ( )Rice et al. 2011:59ساه راهكاار پاياه بارای بازدارنادگی
پیشنهاد شده است -1 :تهديد معتبر يا جلوگیری از مزايا و بهرهبرداری مطلوب دشامن -2 ،تهدياد
معتبر و تحمیل هزينههای جدی به دشمن و  -3تشويق خويشتنداری و متقاعد كاردن دشامن كاه
ربات (عدم اقدام) بهترين گزينه فعلی است.
در نتیجه مطالعه پژوهشهای گذشته اقدام بازدارنده در سه بعد اقدامات  -1تنبیهی -2 ،انكاری
و  -3وابستگی دستهبندی میشوند .در بعد اقدامات تنبیهی مثلفههای  -1حملاه متقابال -2 ،اقادام
قانونی -3 ،ضد بهرهوری -4 ،تحريمها را خواهیم داشات .در بعاد اقادامات انكااری ياا مماانعتی
مثلفههای  -1انعطافپذيری -2 ،ارتجاعی بودن -3 ،محافظت -4 ،بیرماری -5 ،جلاوگیری و -6
عدم مشاهده را خواهیم داشت و در بعد وابستگی  -1معامالت تجاری -2 ،پیمانها و  -3مناافع و
اهداف مشترك را در قالب مثلفهها داريم.
عالمتدهي بازیگران در فضای سایبر :عالمتدهی میتواند بهصورت آشكار يا مخفیانه يا از
طريق كانالهای ديپلماتیک ،اقتصادی يا نظامی اجرا شود .برای مثال در حادراه اساتاكسنات ،اگار
دولت آمريكا برای استقرار استاكسنت روی سانتريفیوژهای ايرانی مسئول بود ،دولت آمريكا مای-
توانست از طريق كانالهای ديپلماتیک عالمتی برای دولت ايران داشته باشد كه اگار اياران فرآيناد
غنیسازی خود را متوقف نسازد ،چنین اقادامی بادون اينكاه اهاداف مادنظر مشاخص شاود ،رخ
خواهد داد؛ بنابراين وقتی سانتريفیوژها شكسته و جايگزين شدند ،روشن میشد كه ايااالتمتحاده
در پشت اين حادره بوده است (.)Iasiello, 2014:58
مثال ديگر از عالمتدهی بالقوه در فضای سايبر ،میتواناد اساتفاده از حماالت مناع سارويس
باشد .در ادامه سناريوی استاكسنت ،بانکهای اياالتمتحده بهوسیله حمالت  DDOSباه صاورت
كوتاهی بعد از كشف استاكسنت مورد هدف قرار میگیرند .بسیاری از قانونگذاران بالفاصاله باه
دولت ايران كه در اجراء و هماهنگسازی حمالت از طريق پروكسیها دست داشته است ،مظناون
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میشوند .اگر ايران مسئول بود ،پیشتر از طريق عالماتدهای ديپلماتیاک ياا شاخص ساوم بادون
آشكارسازی اهداف مشخص ،بايد بهطور شفاف به دولت اياالتمتحده منتقل كند كه ايران ناهتنهاا
در حال پاسخ دادن به استاكسنت بود بلكه او ظرفیتهايی برای طراحی چناین حمالتای دارد .در
مقاله ( )Rice et al. 2011:59برای عالمتها شش خصیصه معرفی میكند .اين خصوصیات شامل:
 -1روش -2 ،محل -3 ،محدوده -4 ،حساسیت -5 ،اعتبار و  -6مخفی يا آشكار بودن مایباشاند.
در تحقیااق ( )Hengwei, Jindong, Dingkun, Jihong, & Na, 2015:3عالمااتهااا متناااظر
باحالتهای مدافع در نظر گرفتهشده است .حالتهای دفاع در سه سطح  -1دفااع ساطح بااال-2 ،
دفاع سطح متوسط و دفاع سطح پائین میباشند .عالمتها در اين مدل نیاز در ساه دساته عالمات
دفاع باال ،متوسط و پائین مورد نظر محققین بوده است .در مطالعه ( )Pawlick & Zhu, 2015مبتنی
بر نوع يا حالتی كه فرستنده دارد ،ارسال عالمت انجام میپذيرد و محاسبه تعادل باازی بار اساا
دستهبندی عالمتدهی تعادل يکكاسه و تعادل منفک انجام شده است .در

تحقیق ( Zhuang, Bier,

 )& Alagoz, 2010:412برای بازی عالمتدهای چندمرحلاهای دفااع و حملاه ،ساه ناوع عالمات
صادقانه ،مخفیانه و فريبكارانه مورد مطالعه قرار گرفته است.
بهطور خالصه عالمتهای مدافع بايد دشمن را متقاعد كند كاه  -1در رسایدن باه اهادافش و
حصول مزايايی كه به دنبال آن است شكست خواهد خورد -2 ،هزينههای جادی متحمال خواهاد
شد كه سنگینتر از مزايای در نظر گرفتهشده است و يا  -3سبب میشود دريافتیهايی داشته باشاد
كه به نسبت عدم اقدام ،بدتر است و باعث عقبنشینی وی میشود ( .)Rice et al. 2011:60بهطور
كلی عالمتها حاوی اطالعاتی راجع باه ناوع باازيكن اسات؛ بناابراين عالماتهاا ممكان اسات
باوركردنی يا باورنكردنی باشند (سوری .)312 :1386 ،از نگااهی ديگار عالماتهاا مایتواناد باه
صورت كنترلشده با اختیار بازيكن يا كنتارلنشاده بادون اختیاار باازيكن باشاد .در ايان تحقیاق
عالمتهايی كه از سمت تهديدكننده ظاهر میشود ،حاوی اطالعات هستند اين عالمتها میتواناد
از طريق دستهبندی كنندههای سیستمی يا به صورت خبرهمحور تولید شود.
سامانههای آنتیويرو  ،كشف نفوذ ،آگاهی موقعیتی ،سرويس دهندههاای رويادادنگار ،مركاز
عملیات امنیت ،فايروالها و  ...از سامانههای مهمی هستند كه به همراه تحلیل و رصادهای انساانی
نقش مهمی در تولید عالمت دارند .در اين پژوهش عالمتها پس از بررسی تحركات و رفتارهاای
تهديدكننده بهواسطه احصاء ويژگیهای مشاخص از دادههاای جماعآوری شاده ،ترافیاک شابكه،
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خبرها ،اعالم مواضع و  ...با تكیه بر تحلیل انسانی و يادگیری ماشاین در دو دساتهبنادی هنجاار و
ناهنجار تهیه میشوند .در نهايت يک عالمت شرايطی است كاه در قضایه بیازين باا اساتفاده از آن
میتوان احتمال پسین يا اعتبار تهديد را محاسبه كرد.
تابع بهره در بازی بازدارندگي :با توجه به تعريف عملیاتی بازدارندگی ،تابع بهاره تاابعی بار
خسارتهای ناشی از اقدام حريف ،هزينهها و دريافتی حاصل شده از اقدام باازيكن اسات.

اسا

خسارتها با محاسبه مخاطره ايجاد شده توسط متغیرهای مرتبط با تهديد ،ارزش دارايای و ساطح
آسیبپذيری محاسبه میشود .برای تعیین سطح يک آسیبپاذيری مایتاوان از پايگااه داده

CVSS

استفاده كرد ( .)FIRST, 2017هزينهها شامل هزينههای عالمتدهی و اجرای اقدام است و دريافتی
حاصل از اقدام ،هر نوع عايدی است كه در نتیجه اقدام بازيكن به دست میآورد .معادله ( )1نحاوه
محاسبه تابع بهره را برای بازيكنان نشان میدهد.
: U(pl)= E - C – Iمعادله شماره ()1
در رابطه شماره ( )1دريافتی بازيكنان با  Eو هزينهها با  Cو خسارتها با  Iنماايش داده شاده
است.
مدل مفهومی

بهعنوان مدل مفهومی و در قالب پاسخ به سثاالت تحقیق ،الگويی با ابعاد ،مثلفهها و شاخصهاايی
در قالب شكل و جدول شماره ( )1را معرفی خواهیم كرد .دارايیها و تهديدات سايبری میتوانناد
در ابعاد ششگانه فناوری ،دفاعی -امنیتای ،سیاسای ،اقتصاادی ،اجتمااعی و حقاوقی بار يكاديگر
تأریرگذار باشند و مثلفههای شناخت وضع موجود ،وضع مطلوب ،تحلیل فاصله و برنامه اقادام باه
ما كمک خواهند كرد تا بتوانیم در يک فرآيناد مشاخص ،بارآورد مناسابی از وضاعیت وجاود ياا
حصول بازدارندگی داشته باشیم .شاخصهای مثرر بر هر يک از اين مثلفهها در جدول شماره ()1
به همراه تعاريف عملیاتی نشان داده شده است.
بازدارندگی سايبری به دلیل تعارض منافع در اقدامات بازيكنان نوعی از بازی تلقی میشود .در
اين بازی تهديدكننده حمالتی را به صورت بالفعل (تهديد) بر علیه بازدارنده در نظر گرفتاه اسات
كه بازدارنده فقط از وجود آنها اطالع دارد اما از اينكه كدام توسط تهديدكنناده اجرايای مایشاود
اطالعی ندارد و صرفاً عالئمی را از سوی تهديدكننده دريافات مایكناد؛ بناابراين ناوعی از باازی
عالمتدهی در بین بازيكنان به وجود میآيد .تهديدات برابر مثلفههای بازی عالمتدهای ناوع ياا
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حالت نامیده میشود .هر يک از اين حاالت دارای احتمال پیشین هستند كه در اندازهگیاری اعتباار
تهديد تأریرگذار است .متناسب با حاالتی كه تهديدكننده دارد عالماتهاايی تولیاد مایشاود ،ايان
عالمتها در ساختار بازی عالمتدهی ،راهبردهای فرستنده را تشكیل میدهناد .در ايان باازی در
گام اول تهديدكننده متناسب با تهديدهای (حالتها) خود عالمتهايی را بروز میدهد در گام بعد،
بازدارنده اقدامات بازداری كننده خود را خواهد داشت كه بر علیه تهديدكننده در نظر گرفته اسات.
محاسبه نقطه تعادل بازی بر اسا

نظريه بیزين نش كامل با توجه به اعتباار تهدياد و شاكلدهای

باورها و توابع بهره اندازهگیری میشود.
بنابراين اين بازی از نوع پويا ،با اطالعات ناقص و با سازوكار عالمتدهای فارض مایشاود.
شكل ( )1الگوی بازی بازدارندگی در فضاای ساايبر را نشاان مایدهاد و در جادول شاماره ()2
متغیرهای مورد استفاده در معادالت مورد نیاز الگو نماايش داده شاده اسات .هار باازيكن دارايای
سايبری مخصوص به خود را دارد .دارايی سايبری ممكن است حداقل يک آسیبپذيری ياا بیشاتر
داشته باشد .بازدارنده با توجه به عالمتهايی كه از طرف تهديدكننده دريافت كرده اسات و نتیجاه
محاسبه تعادل بازی ،اعالنها و هشدارهای عاقالنه خود را با هدف بازدارندگی اعالم خواهد كرد.
در اين تحقیق بازی بازدارندگی در فضای سايبر ،به جهت ساادهساازی و ارائاه ياک نموناه از
كاركرد الگو برای يک آسیبپذيری و يک سرمايه سايبری در نظر گرفته شده است .تهديدكننده در
دو حالت حمله ( )Wيا صلح ( )Pقرار دارد و بازدارنده در مقابل میتواند اقدام ( )Aيا عادم اقادام
( )NAرا انتخاب كند .قرار دارند هرچند در محیط واقعی و در شرايط مختلف حالتها ،عالمتهاا
و اقدامهای بازدارنده دارای تنوع بیشتری هستند .برای هار حالات تهديدكنناده ياک مجموعاه دو
عضوی از عالمتها ( )σوجود دارد .در شروع بازی ،تهديدكننده با توجه به حالت خاود ،باهطاور
خواسته يا ناخواسته عالمتهايی را در محیط ارسال خواهد كرد ،در مقابال بازدارناده باا دريافات
عالمت میبايست باوری ( )µرا بر اسا

عالمت ارسال شده از حالت تهديدكننده محاسبه نماياد.

اين باور اعتبار تهديد را نشان میدهد .بازدارنده با توجه به مخاطره ايجاد شده و حالاتهاايی كاه
خود در محیط دارد میبايست عالمتی را برای تهديدكنناده ارساال كناد ،ايان عالمات (هشادار و
اطالعرسانی) میبايست امكان تحمیل مخاطرهای را به تهديدكننده تفهیم كند تا چنانچه تهديدكننده
در حالت حمله ( )Wقرار داشته باشد از اقدام خود منصرف شود .قضیه بیزين به ما كماک خواهاد
كرد تا میزان باور يا اعتبار تهديد را محاسبه كنیم .عالمتهای ظاهرشاده از سامت تهديدكنناده در
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دو نوع رفتار هنجار ( )Nو ناهنجار ( )NNدستهبندی میشود .با توجه به اينكه راهبردهای بازيكنان
با احتمال مشخصی شانس تحقق دارند ،بنابراين نوعی از تعادل متأرر از راهبردهای مختلط در بازی
وجود دارد اين مسئله در بخش تجزيه و تحلیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شكل ( :) 1الگوی بازدارندگی در فضای سايبر در دو رديف و سه ستون در نمايی فرآيندی نمايش داده شده اسات .در
رديف باال گامهای الگو برای تهديدكننده و در رديف دوم گامهای الگو برای بازدارنده نشان داده شده است .در ستون
اول بازيگران وضعیت شاخصهای وضع موجود خود را محاسابه ماینمايناد و در ساتون متغیرهاای وضاع مطلاوب
ورودیهای مورد نیاز برای تحلیل فاصله را فراهم میسازد و در ستون دوم با تحلیل فاصله مبتنی بر تعادل بیزين ناش،
فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب و الزامات بازدارندگی مورد ارزيابی قرار میگیرد.

بر اسا

شاخصهای معرفی شده در مثلفاههاای شاناخت وضاع مطلاوب و شاناخت وضاع

موجود دادههای مورد نیاز برای تحلیل فاصله فراهم خواهد شد .در تحلیل فاصله بهوسیله محاسابه
تعادل بازی موقعیتی كه بازيگران در آن نقطه انگیزه تغییر راهبرد را ندارند؛ مشخص خواهاد شاد.
اين نقطه يعنی نقطه تعادل ،به نوعی پیشبینی از آينده را به ما نشان میدهد .اما اين پیشبینای بعاد
از ممكن بودن دارای احتمال مشخصی است و میبايست از جهت تأمین بازدارندگی مورد بررسای
قرار گیرد .برابر تعاريف عنوان شده در ادبیات تحقیق ،بازدارنادگی ارتبااط مساتقیمی باا موازناه و
برتری قدرت دارد از اين رو بازدارنده بايستی برای تأمین بازدارندگی با تكیه بر حداقل ياک بارگ
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برنده مثرر ،شرايط موازنه قدرت يا برتری قدرت را فاراهم نماياد .بناابراين اگار در نقطاه تعاادل
حاصل از تحلیل فاصله با توجه متغیرهای تابع بهره (معادله شماره ( ،))1بهره هر دو بازيگر صفر يا
منفی باشد ،اين بدان معنی است كه ورود در منازعه برای هر دو بهره مثبتای نخواهاد داشات و باا
توجه به فرض عقالنیت بازيگران شرايط بازدارندگی فراهم شده است .در اين حالت برابر نیازهای
محیط واقعی و وجود عدم قطعیتها ،بازدارنده میبايست با توجه به نقطه تعادل باازی ،هشادار و
اطالعرسانی مناسب را برای حصول سطح عقالنیت مناسب اعمال نمايد.
هشدارها میتوانند بیانیهها و اعمالی باشند كه از يک ساختار اگر-آنگاه كه با توجه باه تعاادل
بازی تعیین میشود؛ تولید شوند .بهعنوان مثال بازدارنده میداند اگر تهديد الف عملیاتی شود آنگاه
اقدام بازدارنده ب بايد اجرا شود بنابراين بايستی با رعايت سطح محرمانگی الزم برای فاش نشادن
اهداف اقدام بازدارنده ،اعتباار و توانمنادی برخاورد بازدارناده را باه تهديدكنناده تفهایم كناد .در
صورتی كه يک يا هر دو بهره بازيگران در نقطه تعادل مثبت باشد بازی وارد ياک منازعاه خواهاد
شد در اين وضعیت بازدارنده بايستی با توجه به زماان پایشبینای شاده از وقاوع حملاه

ساازوكار1

مناسبی را برای تأمین بازدارندگی فراهم نمايد.
ابعاد

مؤلفه

فناوری

شااناخت وضااع مطلااوب
(وضع مطلوب همان آينده

دفاعی-

مطلاااوب اسااات .ايااان

امنیتی

وضاااااعیت در اساااااناد
باالدسااتی ،سیاساااتهاااا،

سیاسی

راهبردهای كالن و اهاداف
دولت های بازيگران ترسیم

اقتصادی

شده است).

اجتماعی

شااناخت وضااع موجااود

حقوقی

تعریف عملیاتي

شاخص

منظور اهدافی است كه در اسناد راهبردی بازدارندگی بارای رسایدن باه
اهداف

وضع مطلوب تعريف شدهاند .تحقق ايان اهاداف آماادگیهاای الزم را
برای بازدارندگی فراهم میسازد.

راهبردهای
كالن
سیاستهای
دفاعی -امنیتی
قوانین
بازيگران

(منظاااااور شناساااااايی و

سناريوی

انااااادازهگیاااااری ارزش

تهديد

منظور راهبردهای كالن ملی هستند كه در ارتباط با بازدارنادگی ترسایم
شدهاند و آمادگیهای الزم برای بازدارندگی را فراهم خواهد ساخت.
منظور سیاستهای دفاعی -امنیتی بازيگران است.
منظور قوانینی هستند كه در كشورها مرتبط با بازدارنادگی باه تصاويب
رسیدهاند.
منظور تعداد بازيگران در بازی است .تهديدكننده و بازدارنده
سناريوی تهديد تعداد مسیرهای حملاه باه اهاداف بازدارناده اسات كاه از
گراف حمله احصاء میشود .مثلفههای اصلی اين متغیر مسیر حمله ،قابلیت
بهرهبرداری ،آسیبپذيری و ارزش سرمايه و دارايی بازيگران میباشد.

1- Mechanisim

 158فصلنامه امنیت ملی ،سال هشتم ،شماره بیست و نهم ،پايیز 1397
سااارمايههاااا ،تهديا ادات،
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راهبردهای تهديدكننده همان عالمتهايی است در محیط بازی از سمت
راهبرد
تهديدكننده

تهديدكننده بروز میكند .عالمتهای هنجاار و ناهنجاار كاه بار اساا
تحركات تهديدكننده ظاهر میشود دو ناوع عالمتای اسات كاه در نظار
گرفته شده است.

راهبرد
بازدارنده
اعتبار تهديد
احتمال راهبرد

فاصله بین آينده محتمال و

ايجاد وابستگی متقابل برای ايجاد بازدارندگی در نظر گرفته است.
باور تهديد همان احتمال يک سناريوی تهديد به شرط مشاهده عالمات
است و توسط بازدارنده محاسبه میشود.
منظور شانس اجرايی شدن راهبردهای بازيگران است.
در اين الگو تحلیل مخاطره بر اسا

تحلیاال فاصااله (منظااور از
تحلیاال فاصاااله بررساای

راهبردهای بازدارنده اقداماتی است كه بازدارنده برای ممانعت ،تنبیاه ياا

تابع بهره

مثلفههای خساارت ،مناافع ،هزيناه و

بافت محیط انجام میشاود .بافات محایط مثلفاهای اسات كاه تماايز باین
كسبوكارها و سازمانهای مختلف را نشان میدهد .تحلیل مخاطره بهطاور
مشخص مقادير اندازهگیری شده در تابع بهره بازيگران اعمال میگردد.

آينده مطلوب است .آيناده
محتماال بااهوساایله تعااادل

محاسبه تعادل

بااازی حاصاال ماایشااود و

برآورد

باارآورد الزامااات شااامل تجهی ازات ،منااابع مااالی و زمااان انجااام اقاادام

آيناده مطلااوب بار اسااا

الزامات

هشداردهی و اطالعرسانی است.

وضعیت مطلاوب و شارط
بازدارنااااادگی شاااااكل
میگیرد).

شرايط
بازدارندگی

برناماه اقادام (برناماه اقادام

منظور محاسبه تعادل بازی است.

شرط بازدارندگی معیاری است برای بررسی اينكه آيا شارايط بازدارناده
است؟ اين شرط در مواقعی برقرار است كه هر دو بازيگر همزمان بهره-
های كوچکتر مساوی صفر داشته باشند.
برنامه اقدام مجموعهای از اقدامات است كه برای ايجااد بازدارنادگی در

شامل فرآيندی است كه طی

هشداردهی و

نظر گرفته میشود و هشدار دهی و اطالعرسانی يكی از مثلفاههاای آن

آن پی اامهااای الزم از سااوی

اطالعرسانی

است .منظور از هشداردهی و اطالعرسانی ارسال پیام بارای تهديدكنناده

بازدارنده برای هشداردهی و
اطالع رسانی به تهديدكنناده
باااه منظاااور باااازداری وی
ارسال میشود).

به منظور بازدارندگی است.
طراحی

منظور از طراحی سازوكار تعريف شارايط ياا باازی جدياد در ماواقعی

سازوكار

است كه بازی موجود تعادل آن بازدارنده نخواهد بود.

جدول ( :)1ابعاد ،مؤلفه و شاخص های الگوی بازدارندگي در فضای سایبر

روش پژوهش

نوع و روش تحقیق :اين تحقیق از نوع كاربردی -توسعهای بوده و از تركیبی از روشهای كمی و
كیفی (آمیخته) استفاده شده است .بدين منظور باا مطالعاه اساناد باالدساتی ،نظارات انديشامندان،
مصاحبهها و مرور اسناد ادبیات تحقیق ،عوامل مثرر در الگوی تحقیق مورد شناسايی قارار گرفات.
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سپس با استفاده از روش كمی (طراحی پرسشنامه) ،میزان تأریر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بر
اسا

نظر خبرگان مورد سنجش قرار گرفات .در تهیاه پرسشانامه بعاد از چناد مرحلاه مصااحبه

ارتباط ،وضوح و سادگی پرسشها مورد بررسی قارار گرفات و اصاالحات الزم اعماال گردياد و
همچنین با استفاده از نرخ روايی محتوی1ضرورت طرح هر گوياه باا حاداكثر مقادار  1و حاداقل
مقدار  0.8برای هر پرسش حاصل گرديد .بارای حصاول نارخ مناساب پاياايی از ضاريب آلفاای
كرونباخ استفاده شد و مقدار  0.75برای اين ضريب حاصل گرديد كاه نشاان دهناده پاياايی قابال
قبول در دادهها است .در ادامه تجزيه و تحلیل يافتههای پاژوهش باا رويكارد آمااری و رياضایات
نظريه بازیها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جامعه آماری ،روش نمونهگیری و جمعآوری دادههاا :باهمنظاور دساتیابی باه ابعااد الگاوی
راهبردی بازدارندگی در فضای سايبر ،ابتدا در پرسشنامه اولیه تعداد  70سثال مرتبط با ابعاد ،مثلفه
و شاخصهای الگو در نظر گرفته شد كه بعد از تبادل نظرات در خصوص كفايت كاهش ساثاالت
تحقیق به  38پرسش ،اجماع نظری حاصل شد .پرسشنامه نهايی برای تعداد  65نفر از جامعه ارسال
شد و در نهايت اطالعات پرسشنامهها توسط  30نفر از خبرگاان آگااه باه مساائل دفااعی -امنیتای
فضای سايبر در دانشگاهها و مديريتهای راهبردی حوزه امنیت فضای سايبر با حداقل میاانگین ده
سال تجربه ،تكمیل و جمعآوری شد.
تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش :بعد از جمعآوری داده بر اسا

پاسخهای داده شده بارای

هر پرسش میانگین گزينههای انتخاب شده در طیف لیكرت پنج گزينهای تأریرپذيری خیلای زيااد،
زياد ،متوسط ،كم و خیلی كم محاسبه شده است .متغیرهايی كه دارای میانگین تأریرپذيری بیشاتر از
 2.5داشتهاند ،بهعنوان متغیرهای تأریرپذير در الگو در نظر گرفته شادهاناد .در جاداول ( )2تاا ()8
میانگین پاسخ خبرگان به همراه آمار تعداد پاسخ خبرگان به هر يک از ساطوح تعیاین تأریرپاذيری
نمايش داده شده است .ردياف بااالتر در جادول نشاان دهناده آن اسات متغیار از نگااه خبرگاان
تأریرگذاری بیشتری داشته است.
ابعاد الگوی بازدارندگي :ابعاد منتخب ،توسط نمونه آمااری نشاان مایدهاد بعاد فنااوری باا
میااانگین  4.53دارای بیشااترين اولوياات و بعااد حقااوقی بااا میااانگین  3.7دارای كمتاارين اولوياات
تأریرگذاری از نگاه خبرگان بوده است .در جدول شماره ( )2میزان تاأریر ابعااد و همچناین درصاد
1- Content validity ratio
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پاسخدهندگان به ازای هر گزينه نمايش داده شده است .تهديدات تهديدكننده و اقدامات بازدارناده
و نیز ،دارايیهای آنها ،میتوانند در اين شش بعد قرار بگیرناد ،آنچاه در ايان تحقیاق تهديادات،
اقدامات و دارايیها را محدود خواهد كرد صرفاً ماهیت فناورانه داشتن و از جانس ساايبری باودن
مثلفهها نیست بلكه اررپذيری و اررگذاری آنها بهواسطه ارتباطی كاه باا زيرسااختهاای فناوراناه
فضای سايبری برقرار میكند اهمیت دارد .بهعنوان مثال ياک اقادام بازدارناده در بعاد حقاوقی در
سطح بینالمللی میتواند بازدارنده يک تهديد فناورانه در فضای سايبر باشد.
عنوان بعد

الگوی
راهبردی
بازدارندگی
در فضای
سايبر مبتنی
بر نظريه
بازیها

درصد پاسخدهندگان به ازای هر سطح تأریرپذيری

میانگین امتیاز
تأریرپذيری

خیلیزياد

زياد

متوسط

كم

خیلیكم

فناوری

4.53

53.3

46.7

0

0

0

دفاعی -امنیتی

4.43

63.3

23.3

10

0

3.33

سیاسی

4.23

43.3

43.3

10

0

3.33

اقتصادی

4.07

30

53.3

13.3

0

3.33

اجتماعی

3.7

26.7

33.3

26.7

10

3.33

حقوقی

3.7

22.2

33.3

40.7

0

3.7

جدول ( :)۲میانگین تأثیرپذیری ابعاد در الگوی بازدارندگي و درصد پاسخدهندگان به سطوح تأثیر

مؤلفههای الگوی بازدارندگي :در جدول ( )3چهاار مثلفاه اصالی بارای الگاوی بازدارنادگی
توسط خبرگان مورد تأيید قرار گرفته اسات .مثلفاه »شاناخت وضاع موجاود» باا میاانگین بیشاتر
تأریرگذاری بیشتری را به خود اختصاص داده است و سه مثلفه ديگر يعنی «برنامه اقادام»« ،وضاع
مطلوب» و «تحلیل فاصله» در سطوح بعدی اولويت ارزيابی خبرگان بودهاند.
عنوان مثلفه

درصد پاسخدهندگان به ازای هر سطح تأریرپذيری

میانگین امتیاز
تأریرپذيری

خیلیزياد

زياد

متوسط

كم

خیلی كم

شناخت وضع موجود

4.1

43.3

33.3

16.7

3.33

3.33

برنامه اقدام

4.07

27.6

51.7

20.7

0

0

وضع مطلوب

3.9

20

60

13.3

3.33

3.33

تحلیل فاصله

3.67

13.3

53.3

23.3

6.67

3.33

جدول ( :)3میانگین تأثیرپذیری مؤلفه های شناخت وضع موجود ،برنامه اقدام ،وضع مطلوب و
تحلیل فاصله در الگوی بازدارندگي و درصد پاسخدهندگان به سطوح تأثیر
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شناخت وضع مطلوب :در مثلفه وضع مطلوب شاخص اهداف با میانگین  4.7دارای بیشاترين
اولويت و شاخص قوانین با میانگین  4.04كمترين اولويت تأریرگذاری از نگااه خبرگاان را داشاته
است.
عنوان مثلفه (میانگین امتیاز تأریرپذيری)

خیلیزياد

زياد

متوسط

كم

خیلی كم

 -1اهداف ()4.17

31

58.6

6.9

3.45

0

 -2راهبردهای كالن ()4.04

29.2

45.8

25

0

0

 -3سیاستهای دفاعی -امنیتی ()3.97

26.7

56.7

6.67

6.67

3.33

 -4قوانین ()4.04

33.3

41.7

20.8

4.17

0

وضع
مطلوب
()3.9

درصد پاسخدهندگان به ازای هر سطح تأریرپذيری

جدول ( :)۴میانگین تأثیرپذیری شاخصهای الگو بر مؤلفههای الگوی بازدارندگي
و درصد پاسخدهندگان به سطوح تأثیر

شناخت وضع موجود :در جدول شماره ( )5شاخصهای گزينش شده برای مثلفاه «شاناخت
وضع موجود» توسط جامعه خبرگی نمايش داده شده است .در ايان مثلفاه شااخص باازيگران باا
میانگین  3.97بیشترين اولويت و احتمال راهبرد با میانگین  3.75با كمترين اولويت مدنظر خبرگان
بوده است.
عنوان مثلفه (میانگین امتیاز تأریرپذيری)

شناخت
وضع موجود
()4.41

درصد پاسخدهندگان به ازای هر سطح تأریرپذيری
خیلیزياد

زياد

متوسط

كم

خیلی كم

 -1بازيگران ()3.97

39.7

31

20.7

10.3

0

 -2سناريوی تهديد ()4.04

32.1

42.9

21.4

3.57

0

 -3راهبرد تهديدكننده ()3.64

17.9

39.3

32.1

10.7

0

 -4راهبرد بازدارنده ()3.64

17.9

39.3

32.1

10.7

0

 -4اعتبار تهديد ()3.7

20

43.3

23.3

13.3

0

 -6احتمال راهبرد ()3.75

16.7

50

25

8.33

0

جدول ( :)۵میانگین تأثیرپذیری شاخصهای الگو بر مؤلفههای الگوی بازدارندگي
و درصد پاسخدهندگان به سطوح تأثیر

تحلیل فاصله :در مثلفه تحلیل فاصله ،شاخص تابع بهره با میانگین  3.97در اولويت اول نظار
خبرگان بوده است و شاخص شرايط بازدارنادگی باا میاانگین  3.57باا كمتارين اولويات از نگااه
خبرگان نقشآفرين بوده است.
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عنوان مثلفه (میانگین امتیاز تأریرپذيری)
تحلیل

درصد پاسخدهندگان به ازای هر سطح تأریرپذيری
خیلیزياد

زياد

متوسط

كم

خیلی كم

20

60

16.7

3.33

0

10

63.3

23.3

3.33

0

 -3برآورد الزامات ()4

21.4

57.1

21.4

0

0

 -4شرايط بازدارندگی ()3.57

7.14

53.6

32.1

3.57

3.57

 -1تابع بهره (تحلیل مخاطره) ()3.97
 -2محاسبه تعادل ()3.8

فاصله
()3.67



جدول ( :)۶میانگین تأثیرپذیری شاخصهای الگو بر مؤلفههای الگوی بازدارندگي
و درصد پاسخدهندگان به سطوح تأثیر

تابع بهره يكی از مهمترين مثلفهها در مدلسازی و نیز يكی از اجزاء كلیدی در تحلیل فاصاله
است .همانطور كه در جدول شماره ( )7نشاان داده شاده اسات .از نظار خبرگاان شااخصهاای
خسارت ،هزينه ،منافع ،هزينه عالمت و بافت محیطی به ترتیب در شكلدهی تاابع بهاره تأریرگاذار
میباشند.
عنوان مثلفه (میانگین

عنوان شاخص (میانگین

امتیاز تأریرپذيری)

تابع بهره ()3.97

درصد پاسخدهندگان به ازای هر سطح تأریرپذيری

امتیاز تأریرپذيری)

خیلیزياد

زياد

متوسط

كم

خیلیكم

 -1خسارت ()4.29

42.9

42.9

14.3

0

0

 -2هزينه ()4.21

39.3

46.4

10.7

3.57

0

 -3منافع ()4

25.9

55.6

11.1

7.41

0

 -4هزينه عالمت ()3.67

18.5

40.7

29.6

11.1

0

 -5بافت محیطی ()3.83

21.7

47.8

21.7

8.7

0

جدول ( :)7میانگین تأثیرپذیری شاخصهای تأثیرگذار بر متغیر سناریو و تابع بهره در الگوی
بازدارندگي و درصد پاسخدهندگان به هر یک از سطوح تأثیر

آنچه در اين تحقیق از آن با عنوان سناريو نام برديم وضعیتها يا حالتهايی در باازی هساتند
كه از يک سناريوی تهديد حاصل میشود .با توجه به نظر خبرگان چهار شااخص اصالی آسایب-
پذيری با اولويت اول ،ارزش سرمايه يا دارايی با اولويت دوم ،احتمال بهرهبرداری با اولويت ساوم
و مسیر حمله با اولويت چهارم برای تبیین سناريوهای وضعیتی مثرر هستند.
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الگوی بازدارندگی در فضای سايبر بر اسا
عنوان مثلفه (میانگین

عنوان شاخص (میانگین امتیاز

امتیاز تأریرپذيری)

سناريو ()3.77

درصد پاسخدهندگان به ازای هر سطح تأریرپذيری

تأریرپذيری)

خیلیزياد

زياد

متوسط

كم

خیلیكم

 -1آسیبپذيری ()4.57

56.7

43.3

0

0

0

 -2ارزش ()4.52

51.7

48.3

0

0

0

 -3احتمال بهرهبرداری ()4.45

51.7

41.4

6.9

0

0

 -4مسیر حمله ()4.04

21.4

64.3

10.7

3.57

0

جدول ( :)۸میانگین تأثیرپذیری شاخصهای تأثیرگذار بر متغیر سناریو و تابع بهره در الگوی
بازدارندگي و درصد پاسخدهندگان به هر یک از سطوح تأثیر

از آنجايی كه محاسبه تعادل گام بسیار مهمی در مثلفه تحلیل فاصله است و میبايست از نگااه
رياضیات نظريه بازیها مورد تجزيه و تحلیل قرار گیرد؛ بنابراين در اين بخش به تحلیل و فرموله-
سازی محاسبه تعادل در بازی بازدارندگی خواهیم پرداخت .گیرنده عالمت (بازدارناده
تمام حالتهای ممكن را كه بازيكن فرستنده (تهديدكننده

) باياد

) میتواناد داشاته باشاد ،هماراه باا

احتمال هر حالت (نوع) مدنظر قرار دهد (عبدلی.)163 :1391 ،
در اين پژوهش هر نوع يا حالت معادل سناريوی تهديدی است كه توسط هر بازيكن با توجاه
به مسیر حمله برای حريف در نظر گرفته شده است .بازيكن شروعكنناده يعنای تهديدكنناده هماه
انواع خود را به همراه اينكه چه عالمتی را ارسال خواهد كرد يا چاه عالمتای ارساال خواهاد شاد
میداند ،در مقابل بازيكن بازدارنده حالت يا نوع تهديدكننده را نمیداند ،اما اينكه تهديدكنناده چاه
عالمتی را ارسال خواهد كرد؛ میداند.
لم ( :)1محاسبه تعادل بیزين نشِ كامل در بازی بازدارندگی سايبری سه شارط اساسای را نیااز
دارد:
شرط ( )1محاسبه باور است .بازدارنده بعد از دريافت عالمت بايستی توزياع احتماال شارطی
برای حالت تهديدكننده را تشكیل دهد.
در شرط ( )2بازيكن بازدارنده بايستی با توجه به باورهای محاسبهشاده خاود و عالماتهاای
دريافتی ،بايستی عمل خود را بهگونهای انتخاب نمايد كه بهره انتظاری وی حداكثر شود.
در شرط ( )3قاعده بیزين تعیینكننده باورها در بازی است.
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اثبات لم ( :)1با توجه به اينكه تهديدكننده دارای حالتی است كه توسط طبیعت(1محیط) بارای
او مشخص میشود و بازدارنده صرفاً اطالعاتی در مورد احتمال پیشین ايان حالات دارد ،بناابراين
برای هر عمل تهديدكننده باوری را با توجه به قواعد بیزين شكل خواهاد داد؛ بناابراين شارط اول
تأمین خواهد شد .برای تأمین شرط ( )2بازيكن بازدارنده با تابع شماره ( )2و بازيكن تهديدكنناده
با تابع شماره ( )3نقاط تعادلی خود را محاسبه میكند.
تابع شماره (l,i,m={1,2} :)2

,

}n={1,2

تابع شماره (:)3

در اين توابع  Uبرد انتظاری،

,

راهبرد تعاادلی بازدارناده (اقادام  Aياا عادم اقادام ،)NA

راهبرد (عالمت) تعادلی تهديدكنناده (عالمات هنجاار  Nياا عالمات ناهنجاار ،)NN
حاالت تهديدكننده شامل جنگ  wو صلح ،p
وقوع راهبرد تعادلی بازدارنده،

باور بازيكن بازدارنده برای هر حالت،

مجموعاه
شانس

شانس وقوع راهبرد تعادلی تهديدكننده را نشان میدهناد .بارای
باور بازيكنان مورد محاسبه قرار میگیرد.

تأمین شرط ( )3با فرمول
 i=1,2 ،حالت بازيكن حريف را نشان میدهد و

 j=1,2 ،نشان دهنده راهبردها يا عالمتهای
از طرياق تاريخچاه

تهديدكننده است .با استفاده از سامانههای رصد ساايبری ،احتماال
عملیاتی تهديدكننده ،محاسبه میشود.

قضیه ( :)1بازی پويای عالمتدهای باا اطالعاات نااقص تهديدكنناده -بازدارناده در الگاوی
بازدارندگی در فضای سايبر دارای يک تعادل بیزين كامل )) (  ( ( ),و باور ) µ(ti|σjاست.
اربات :با بهرهگیری از لم ( )1بهطوریكاه (
بازيگران و (

) )j,k={1,2}( ,مجموعاه راهبردهاای تعاادلی

)  )i,r,j,k ={1,2}(,نشاندهنده باور بازيكنان اسات .باا توجاه باه

اينكااه بازدارنااده دارای يااک حالاات در بااازی و تهديدكننااده دارای دو حالاات جنااگ و صاالح
(خويشتنداری) میباشد ،نیازی به محاسبه
راهبردی (

برای بازدارنده نیست .میتاوان گفات نماياه

) يک تعادل نش كامل در بازی تهديدكننده -بازدارناده الگاوی بازدارنادگی

فضای سايبر است .با توجه به اينكه فرستنده بهطور مشخص برای هر حالت ياک عالمات ارساال
نمی كند و اين شرايط در محیط واقعی هر عالمت با احتماالی مشاخص

)

( pبارای بازدارناده

1- Nature

الگوی بازدارندگی در فضای سايبر بر اسا
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بروز خواهد كرد .در نتیجه تعادلهای ديگرِ بازی عالمتدهی يعنی تعادلهای منفک 1،ياکكاساه2و
نیمه منفک3در اين الگو بهكار گرفته نشدهاند .با توجه به اينكه عالمتهای تهديدكننده باه صاورت
تصادفی با احتمال  θبرای بازدارنده ظهور خواهد كرد و انتخاب راهبردهاای بازدارناده نیاز بارای
تهديدكننده با مقدار  λمحتمل است ،بنابراين تعادل راهبرد مختلط4در بازی وجود خواهاد داشات.
متناسب با گراف بازی نمايش داده شده در شكل ( )2برد انتظاری بازيكنان باا معاادالت ( )4و ()5
در جدول شماره ( )9نشان داده شده است.
جدول شماره ( :)9برد انتظاری بازیگران متناسب با گراف شكل ()۲
معادله ( )۴بهره انتظاری تهدیدکننده
θλ

معادله ( )۵بهره انتظاری بازدارنده
((attack|N) θλ

µ

)θ(1-λ

)

(1-θ)λ
)(1-θ)(1-λ
)

θλ

)

( )θ(1-λ

)

(1-θ)λ

)

)(1-θ)(1-λ

)(attack|N) θ(1-λ

)µ

(attack|NN) (1-θ)λ

µ
)µ

در حالت حمله ()w

(attack|NN) (1-θ)(1-λ) ,

(Peace|N) θλ
µ
(Peace|N) θ(1-λ) (0)µ
(Peace |NN) (1-θ)λ
µ

در حالت صلح ()p

(Peace |NN) (1-θ)(1-λ)( 0)µ

در معادالت ( )4و ( )5برد انتظاری برای تهديدكننده و بازدارنده نشان داده شده است .در ايان
معادالت،

دريافتی تهديدكننده در انجام حمله،

هزينه اقدام،
و عالمت ناهنجاری و

هزينه حمله تهديدكننده،
و

دريافتی بازدارنده در نتیجاه اقادام متقابال،
و

به ترتیب هزينههای عالمات هنجااری

خسارات حاصل از حمله و اقدام متقابل برای باازيكن حرياف را

نشان میدهد .با توجه به اينكه طبق فرض پژوهش ،ظهور عالمتها دارای احتمال مشخصی است،
بنابراين تهديدكننده در شرايط با راهبردهای مختلط قرار دارد .در راهبردهای مختلط با مفهومی باه
نام برد انتظاری يا برد بلندمدت مواجاه هساتیم (ساوری .)58 :1386 ،بعاد از تشاكیل تواباع بارد
انتظاری برای بازيكنان ،مشتق تابع برد انتظاری بازيكن اول بر اسا

احتمال انتخاب عمل باازيكن
1- Separated
2- Pooling
3- Semi-separated
4- Mixed strategy
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اول محاسبه میشود و نیز در تابع برد انتظاری بازيكن دوم بر اسا

احتمال انتخاب عمل باازيكن

دوم مشتقگیری میشود .در ادامه نقاطی كه توابع مشتق برابر صفر خواهند شد ،احصاء میشود .در
آن نقاط ،نمودار و توابع بهترين پاسخ را میسازيم (برای هر دو بازيكن) بنابراين با قرارگیاری ايان
دو نمودار نقطه تعادل نش مختلط به دست میآيد .اگر برای بازيكن اول برد انتظاری عمال بهیناه،
بزرگتر از برد انتظاری با هر احتماال انتخااب عمال توساط او و احتماال انتخااب بهیناه توساط
حريفش برقرار باشد ،آنگاه میگويیم برای هر باازی باا  Nباازيكن كاه دارای تعاداد محادودی از
راهبردهای خالص باشد حداقل يک تعادل نش به صورت خالص يا مختلط وجاود دارد (ساوری،
.)63 :1386
در شكل شماره ( )2شكل توسعهيافته بازی نشان داده شده است .عالمتهاای تهديدكنناده باا
احتمال

برای رفتار نرمال در نظر گرفته شده است و بازدارناده

برای بدرفتاری و احتمال

با احتمال  λاقدام بازدارنده را برمیگزيند و با احتمال  1-اقدامی نخواهد كرد؛ بنابراين با توجه باه
ريشه مشتق معادالت

و

(،

) نشاندهنده احتمال بهینه بازيكنان خواهد باود .از ايان

رو در بااازی بااین بازدارنااده و تهديدكننااده كااه بااه ترتیااب بااا  pl2و  pl1نشااان داده م ایشااوند
(
سايبر

() نقطه تعادل در بازی
است؛ بنابراين )

, µ ( | ),

الگوی بازدارنادگی در فضاای
 ،( ( ),بیانگر تعادل كامل بیزين بازی تهديدكنناده-

بازدارنده الگوی بازدارندگی در فضای سايبر است.

شكل ( :) 2گراف بازی پويای بازدارندگی با اطالعات ناقص .بازيكن اول در حالت جنگ و صلح قارار دارد و در هار
حالت میتواند با احتمال مشخصی عالمتهای هنجار ( )Nو ناهنجار ( )NNاز خود بروز دهد و بازيكن دوم در يک
حالت در محیط قرار دارد و میتواند در مقابل راهبردهای تهديدكننده اقدام ( )Aيا عدم اقدام ( )NAرا انتخاب نمايد.

الگوی بازدارندگی در فضای سايبر بر اسا
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تعادل حاصل از تحلیل وضع موجود جهتگیری بازيكنان در بازی را نشان میدهد ،اما اين باه
معنی شرايط بهینه برای بازدارندگی نیست .در صورتی كه تعاادل حاصال ،شارايط بازدارنادگی را
تأمین نمايد ،آنگاه بايد برنامه اقدام تدوين و اجرا شود .يعنی بازيكن بازدارناده بايساتی عالمتای را
تولید و برای تهديدكننده ارسال كند .در حالتی كه تعادل باازی ،تاأمینكنناده شارايط بازدارنادگی
است ،اعالم تعادل بازی می تواند هشداردهی مناسبی باشد .تهديدكننده بعاد از دريافات اطالعاات
هشداردهی درباره مواضع اتخاذ شده توسط بازدارنده ،منافع حاصل از اقادام خصامانه خاود را در
مقايسه با اقدام متقابل بازدارنده كمتر میبیند و متقاعد مایشاود تاا از اجرايایكاردن تهدياد خاود
صرفنظر كند ،چراكه برابر فرض عقالنیتِ بازی ،بهره متناسب را دريافت نخواهد كرد .در صورتی
كه تعادل حاصل شرايط بازدارندگی را بارای بازدارناده تاأمین ننماياد ،طراحای ساازوكار مرحلاه
ديگری است كه میبايست در دستور كار بازدارنده قرار گیارد تاا بتواناد شارايطی را بارای تاأمین
بازدارندگی ايجاد نمايد.
برنامه اقدام :بعد از شناخت وضع موجود ،وضع مطلوب و تحلیل فاصله ،برنامه اقدام در قالب
هشداردهی و طراحی سازوكار در دستور كار بازدارنده قرار میگیرد .در مثلفه برنامه اقدام شاخص
هشدار و اطالعرسانی با میانگین  4.07با بیشترين اولويت و طراحی سازوكار در اولويت بعادی باا
میانگین  3.96نقش آن در الگوی بازدارندگی مورد تأيید خبرگان قرار گرفته است.
عنوان مثلفه (میانگین امتیاز تأریرپذيری)

درصد پاسخدهندگان به ازای هر سطح تأریرپذيری
خیلیزياد

زياد

متوسط

كم

خیلی كم

برنامه اقدام

 -1هشدار و اطالعرسانی ()4.07

33.3

46.7

13.3

6.67

0

()3.93

 -2طراحی سازوكار ()3.96

16

64

20

0

0

جدول ( )1۰میانگین تأثیرپذیری شاخصهای الگو بر مؤلفههای الگوی بازدارندگي
و درصد پاسخدهندگان به سطوح تأثیر

نتیجهگیری

در نتیجه اين تحقیق میتوان عنوان كرد بازدارندگی ارتباط مستقیمی با موازناه قادرت دارد .بارای
تأمین بازدارندگی در يک وضعیت حداقلی بازدارنده میبايست برگ برندهای برای ايجاد موازنه قوا
داشته باشد و در يک وضعیت ايدهآل بازدارنده بايستی با داشتن برتری در قدرت ساايبری همیشاه
گزينههای اقدام متقابل يا اقدامهای الزم برای مهار را داشته باشاد تاا بتواناد بازدارنادگی را تاأمین
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نمايد .با توجه به مقاديری كه توابع بهره بازيگران به خود اختصاص میدهند ،پنج وضعیت:
 -1بهرههای مثبت،
 -2بهرههای صفر،
 -3بهره مثبت بازدارنده -بهره منفی تهديدكننده،
 -4بهره منفی بازدارنده -بهره مثبت تهديد كننده،
 -5بهرههای منفی برای هر دو بازيگر؛
شكل خواهد گرفت .اين وضعیتها را به ترتیب وضعیت:
 -1منازعه،
 -2توازن،
 -3سلطه بازدارنده،
 -4سلطه تهديدكننده،
 -5ضعف متقابل را نامگذاری خواهیم كرد.
در وضعیت منازعه ورود به منازعه سايبری برای هار دو باازيگر ساودمند اسات .در وضاعیت
موازنه ورود به منازعه برای هر دو بازيگر هیچ سودی نخواهد داشت .در وضعیت سلطه فقط برای
يكی از بازيگران ورود به منازعه سودمند است .در وضعیت ضرر متقابل هر دو بازيگر از ورود باه
منازعه متضرر خواهند شد.
در اين پژوهش مدل بازی بازدارندگی با اطالعات ناقص و ساازوكار عالماتدهای در فضاای
سايبر مبتنی بر تابع بهره مخاطره محور ارائه شد .اين الگو وضعیتی را تبیاین خواهاد كارد كاه آياا
شرايط موجود میتواند بازدارندگی ايجاد كند؟ در صورت تأمین بازدارندگی ،راهبرد بازدارندگی را
ارائه میدهد .اقدامات بازدارنده هرچند در دو دسته اقدام و عدم اقدام برای تسهیل در حال مسائله
برگزيده شدند؛ اما اقدامات بازدارنده میتوانند بساته باه شارايط باازيگران ذيال دساتهبنادیهاای
اقدامات  -1تنبیهی -2 ،انكاری و  -3وابستگی متقابل در نظر گرفته شود.
سامانههای رصد تهديدات سايبری و نظارت يكپارچه بر سرمايههاای ساايبری در قالاب ياک
شبكه جامع يكی از نیازهای اساسی كشور است .اين شبكه بهصورت برخط تمامی تحركات هنجار
و ناهنجار دشمن را رصد خواهد كرد و وضعیت بازی را برای سازمانهای دفاعی و امنیتای كشاور
تصوير خواهد كرد .برای اجرايی كردن اقدامات بازداری كننده ،بازدارناده بايساتی باهطاور ماداوم
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پايش مناسبی از سرمايههای سايبری تهديدكننده داشته باشد و بانکهای اطالعی جاامع از آسایب-
پذيریهای حريف تشكیل دهد؛ بنابراين برای بهرهگیری از اين آسایبپاذيریهاا در مواقاع لازوم
بازدارنده بايستی زرادخانهای1بهروز از سوءاستفادهگرها2تدارك ببیند تا بتواناد اعتباار الزم را تاأمین
نمايد.
تابع بهره مبتنی بر برآورد مالی فرض شده است ،اما اين تابع محدودههايی را به وجود میآورد.
از اين رو در شرايطی كه ارزشهای غیرمادی مانند اشتهار يک كشور وجاود دارد و امكاان كمای-
سازی متغیرها وجود ندارد ،بهواسطه نظرسانجی از جامعاه و تحلیال انتظاارات و ادراكاات آنهاا
پارامترهای الگو بهصورت تلفیقی از مقیا های كمی و كیفی محاسبه خواهد شد.
کارهای آینده :در شرايط مختلف محاسبات پیچیدهتار خواهاد شاد و فرمولاهساازیهاا باياد
متناسبسازی شود اين شرايط شامل مواردی چون:
 -1تكرار بازی،
 -2افزايش تعداد بازيكنان و تشكیل ائتالف،
 -3وجود سیگنالهای نويزدار،
 -4شدت لحن در عالمتها،
 -5صريح و ضمنی بودن عالمتها،
 -6تعدد دارايیها و آسیبپذيریها،
 -7مدل يادگیرنده بازی،
 -8وجود ارزشهای غیرمادی
میباشند .يكی ديگر از موضوعات پژوهشی كه میتواند مدل جامعتری را از وضعیت بازيكنان
و سناريوهای متنوع آنها شكل دهد ،طراحی بازی بازدارندگی تهديدكنناده -بازدارناده در فضاای
سايبر مبتنی بر گراف تهديدات محتمل ،در شبكه سايبری هر بازيكن است.

1- Arsenal
2- Exploit

 170فصلنامه امنیت ملی ،سال هشتم ،شماره بیست و نهم ،پايیز 1397



منابع:


اسكندری ،حمید ،)1393( ،دانستنيهای پدافند غیرعامل ،دوره عمومی مديران و كاركنان دستگاه
اجرايی ،تهران :بوستان حمید.



پورصادق ،ناصر ،فرشاچی ،سیدمحمدرضاا و موحادی صافت ،محمدرضاا ،)1392( ،مادیریت
ریسک در محیطهای نظامي و ارائه یک الگوی ارزیابي مبتني بر نظریه بازیها ،فصلنامه علمی
پژوهشی مديريت نظامی.




روشندل ،جلیل و طیاب ،علیرضاا ،)1373( ،ترجماه كتااب نظریاه باازیهاا و کااربرد آن در
تصمیمگیریهای استراتژیک نوشته ونتسل .تهران :نشر قومس.
سازمان پدافند غیرعامل كشور ،)1393( ،پايگاه اطالعرسانی پدافند سايبری ايران ،ساازمان پدافناد
غیرعامل كشور ،قرارگاه پدافند سايبری كشور ،شماره دوم ،تیرماه.




سوری ،علی ،)1386( ،نظریه بازیها و کاربردهای اقتصادی :دانشكده علوم اقتصادی.
شورای عالی فناوری اطالعات كشور ،)1396( ،مدل مرجع امنیت ،چارچوب معمااری ساازمانی
ايران.





عبدلی ،قهرمان ،)1391( ،نظریه بازیها و کاربردهای آن (بازیهای با اطالعات ناقص ،تكاملي
و همكارانه) ،تهران :انتشارات سمت ،مركز تحقیق و توسعه علوم انسانی.

عبدلی ،قهرمان ،)1392( ،نظریه بازیها و کاربردهای آن بازیهای ایستا و پویاا باا اطالعاات
کامل ،تهران :انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.

مالئی ،علی و محمدی ،علی ،)1392( ،ارائه نظام رصد و پایش تهدیادات و حماالت فضاای
سایبر با استفاده از معماری  .ISACفصلنامه نگرش امنیتی سال اول ،شماره چهارم.

Beidleman, Scott W. (2009). Defining and deterring cyber war. Retrieved from
CHOD. (2014). Belgian Cyber Security Strategy for Defence. ACST–StrategyCyberSecurity-001 Ed 001 / Rev 000 / 30-09-2014 ACOS STRAT.
DoD, US. (2011). Department of defense strategy for operating in cyberspace.
July. www. defense. gov/news/d cyber. pdf (accessed 14 September 2013.
Elder, Robert J, & Levis, Alexander H. (2010). Use of Multi-Modeling to
Inform Cyber Deterrence Policy and Strategies. Paper presented at the
Workshop on Deterring Cyber Attacks: Informing Strategies and Developing
Options for US Policy, Washington, DC http://sysarch. gmu.
edu/main/media/publications/docs/Elder_NRC_Cyberdeterrence. pdf.
federal-ministry-of-the-interior. (2011). Cyber Security Strategy for Germany.
Alt-Moabit 101 D. 10559 Berlin: Federal Ministry of the Interior.
www.bmi.bund.de.








171 نظريه بازیها























الگوی بازدارندگی در فضای سايبر بر اسا

FIRST. (2017). Retrieved from https://www.first.org/cvss/
Goodman, Will. (2010). Cyber deterrence: Tougher in theory than in practice?
Retrieved from
Hausken, Kjell, & Zhuang, Jun. (2012). The timing and deterrence of terrorist
attacks due to exogenous dynamics. Journal of the Operational Research
Society, 63(6).
Hengwei, Zhang, Jindong, Wang, Dingkun, Yu, Jihong, Han, & Na, Wang.
(2015). Defense strategy selection based on signaling game. Paper presented at
the Third International Conference on Cyberspace Technology (CCT 2015).
Iasiello, Emilio. (2014). Is cyber deterrence an illusory course of action? Journal
of Strategic Security.
Jensen, Eric Talbot. (2012). Cyber Deterrence.
Kesan, Jay P, & Hayes, Carol M. (2011). Mitigative counterstriking: Selfdefense and deterrence in cyberspace. Harv. JL & Tech.
Kugler, Richard L. (2009). Deterrence of cyber attacks. Cyberpower and
national security.
Liles, Jonathan S, & Davidson, Janine. (2013). Modern Cyber Deterrence
Theory: Norms, Assumptions and Implications.
Lukasik, Stephen J. (2010). A framework for thinking about cyber conflict and
cyber deterrence with possible declaratory policies for these domains. Paper
presented at the Proceedings of a Workshop on Deterring Cyber Attacks:
Informing Strategies and Developing Options for US Policy.
MOD, UK. (2011). The UK Cyber Security Strategy: Protecting and promoting
the UK in a digital world: London: UK MOD.
Moore, Ryan J. (2008). Prospects for cyber deterrence. Retrieved from
Morgan, Patrick M. (2010). Applicability of Traditional Deterrence Concepts
and Theory to the Cyber Realm. Paper presented at the Proceedings of a
Workshop on Deterring Cyber Attacks: Informing Strategies and Developing
Options for US Policy.
Mowbray, TJ. (2010). Solution architecture for cyber deterrence.
National-Institute-of-Standards-and-Technology. (2014). Framework for
Improving Critical Infrastructure Cybersecurity Version ..1.0
Osborne, Martin J. & Rubinstein, Ariel. (1994). A Course in Game Theory: The
MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England.
Pawlick, Jeffrey, & Zhu, Quanyan. (2015). Deception by design: evidencebased signaling games for network defense. arXiv preprint arXiv:
Prime_Minister_of_France. (2015). FRENCH NatioNal digital security strategy.
Courtesy translation. Foreword from Manuel Valls, Prime Minister of France,
French national digital security strategy.
Rice, Mason, Butts, Jonathan, & Shenoi, Sujeet. (2011). A signaling framework
to deter aggression in cyberspace. International Journal of Critical Infrastructure
Protection.
Schramm, Harrison, Alderson, David L. Carlyle, W. Matthew, & Dimitrov,
Nedialko B. (2012). A GAME THEORETIC MODEL OF STRATEGIC
CONFLICT IN CYBERSPACE. Paper presented at the In Proceedings of the

1397  پايیز، شماره بیست و نهم، سال هشتم، فصلنامه امنیت ملی172







7th International Conference on Information Warfare and Security. Academic
Conferences Limited.
Taipale, KA. (2010 .Cyber-deterrence). Law, Policy and Technology:
Cyberterrorism, Information, Warfare, Digital and Internet Immobilization, IGI
Global.
Taquechel, Eric F, & Lewis, Ted G. (2012). How to Quantify Deterrence and
Reduce Critical Infrastructure Risk.
Zhuang ,Jun, Bier, Vicki M, & Alagoz, Oguzhan. (2010). Modeling secrecy and
deception in a multiple-period attacker–defender signaling game. European
Journal of Operational Research.

