Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Stratégiai Támadásokkal
Szembeni Robusztusság

Ph.D. Tézisfüzet

Lászka Áron

Konzulens:
Buttyán Levente, Ph.D.

Budapest, 2014

1

1. Bevezetés
Napjainkban mind a magánszemélyek, mind a szervezetek egyre jobban függenek
számítógépes erőforrásoktól és hálózatoktól. Azonban ezeknek a technológiáknak az
alkalmazása nem csak előnyöket kínál felhasználóik számára, hanem sokkal sebezhetőbbé is teszi őket stratégiai támadásokkal szemben. Például nagyon sok kritikus
infrastruktúra, mint az elektromos hálózat vagy vízellátás, számítógépes hálózatokra
támaszkodik, melyek számos támadásra érzékenyek. Egy másik példa az egyre növekvő kiber-kémkedés, mely egyaránt veszélyezteti a magántársaságok üzleti titkait
és a nemzetállamok biztonságát.
A számítógép-biztonsági kutatások célja hagyományos annak megakadályozása,
hogy egy támadó sikeres támadásokat hajthasson végre; ennek a célnak az elérése azonban sok helyzetben gazdaságilag nem kifizetődő vagy lehetetlen. Például
a fizikai hálózatok eredendően sebezhetőek a denial-of-service típusú támadásokkal
szemben, mint a fizikai eszköz megsemmisítés vagy vezetéknélküli zavarás. Az összes
ilyen támadás megakadályozásához minden egyes hálózati elem biztonságát garantálni kellene, ami számottevő befektetést igényelhet a védőtől, így sok helyzetben nem
kifizetődő. Egy másik példának tekintsük a kiber-háború világának közelmúltbeli
eseményeit, melyek megmutatták, hogy még elzárt és magasan őrzött számítógépes
rendszerekbe is be tud hatolni egy elszánt és találékony támadó. A Stuxnet kártevő például olyan magasan őrzött rendszerekbe is be tudott hatolni, melyek nem
csatlakoztak az Internethez, többek között nukleáris létesítményekbe.
Amikor a tökéletes védelem nem elérhető cél, a védőnek meg kell próbálnia a
sikeres támadások hatásait enyhíteni. Más szavakkal élve, a védő célja ezekben a
helyzetekben az, hogy a rendszer vagy hálózat egy sikeres támadás esetén csak tűrhető mértékű veszteségeket szenvedjen el. Ezt a célt el lehet érni proaktívan azzal,
hogy a rendszert vagy hálózatot támadásokkal szemben robusztusnak (más szóval
ellenállónak) tervezzük, vagy reaktívan azzal, hogy támadás-ellenálló módon használjuk. Disszertációmban négy, a stratégiai támadások hatásainak csillapításához
kapcsolódó problémát tanulmányozok.
Hálózati topológiák robusztussága Az első téziscsoportban hálózati topológiák stratégiai támadásokkal szembeni robusztusságát tanulmányozom. Ennek a
kutatásnak a fő motivációját az adja, hogy ahhoz, hogy robusztus topológiákat tudjunk tervezni, először is képesnek kell lennünk a robusztusság számszerűsítésére. Bár
a vonatkozó irodalomban számos metrikát találhatunk a robusztusság számszerűsítésére, ezek többsége nem adott támadói és hálózati modellekre építkezik vagy nem
veszi figyelembe a támadó és védő közötti konfliktus stratégiai jellegét. Ezzel szemben én egy játékelméleti megközelítést követek [12], mely adott támadói és hálózati
modellekből vezet le metrikákat.
Robusztus WSN topológiák tervezése A második téziscsoportban robusztus
vezetéknélküli szenzorhálózat (WSN) topológiák tervezését tanulmányozom. Egy
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szenzorhálózat nagyszámú, elszórtan elhelyezkedő szenzor eszközből áll, melyek a
környezetüket mérik és a mérési eredményeket a hálózaton keresztül továbbítják egy
adatgyűjtő központba, melyet nyelő eszköznek hívunk. Szenzorhálózatoknak számos alkalmazása képzelhető el, többek között katonai alkalmazások, mint például
harctéri megfigyelés, vagy kritikus infrastruktúra védelem, mint például elektromos
hálózatok megfigyelése. A vezetéknélküli szenzorhálózatokról azonban általában feltételezhető, hogy fizikailag védtelen eszközökből és kapcsolatokból állnak, mely a
denial-of-service típusú támadások könnyű célpontjaivá teszik őket. A támadásokkal szemben ellenálló hálózatok tervezésének egyik kulcseleme a robusztus hálózati
topológiák tervezése.
Rejtett támadások hatásainak enyhítése A harmadik téziscsoportban rejtett
támadások hatásainak enyhítésére szolgáló stratégiákat tanulmányozok. A számítógépes erőforrások támadói gyakran megpróbálják az erőforrások kompromittálásának
tényét elrejteni a védők elől, hogy hosszabb idő alatt nagyobb nyereséghez juthassanak. Ha ezeknek a rejtett támadásoknak a detektálása vagy megakadályozása túl
költséges a védő számára, akkor a támadások hatásait azzal csillapíthatja, hogy az
erőforrást egy ismert biztonságos állapotba mozgatja (például lecseréli a jelszót a
potenciálisan kompromittálódott felhasználói fiókon). Azonban mivel a támadások
rejtettek, a védőnek úgy kell ezeket a lépéseket ütemeznie, hogy nem tudja mikor
lesznek valóban hasznosak, ami érdekes kihívást jelent.
Biztonságos csapatösszeállítás A negyedik téziscsoportban támadás-ellenálló
csapatösszeállítási stratégiákat tanulmányozok. Kiber-kémkedés esetén egy támadó megpróbálhatja egy szervezet (vagy cég) technológiai biztonsági mechanizmusait
megkerülni azáltal, hogy egy alkalmazottat megveszteget vagy social-engineering
segítségével kompromittál. Ha azonban a támadó által óhajtott titkot csak az alkalmazottak egy részhalmazával kell megosztani, akkor egy menedzser csökkentheti a
támadások sikervalószínűségeit egy véletlenszerű titokmegosztási stratégiával. Következésképpen, egy menedzser a technológiai biztonsági mechanizmusokat kikerülő
támadások hatásait enyhíteni tudja véletlenszerű csapatösszeállítással, mely a támadót arra kényszeríti, hogy vakon támadjon.

1.1. Kutatási célkitűzések
A disszertációban elsődleges célkitűzésem az, hogy robusztus (azaz támadás-ellenálló)
tervezési és védekezési stratégiákat találjak a négy probléma mindegyikéhez. A robusztusság elérése azonban gyakran költségáldozattal jár. Példának tekintsük a harmadik problémát, ahol a védő rejtett támadások hatásait próbálja enyhíteni. Ebben
a szituációban nyilvánvalóan minél gyakrabban tesz enyhítő lépéseket a védő, annál
ellenállóbb a stratégiája. Ezek a lépések azonban valamilyen költséggel járnak, így
egy gazdaságilag racionális védőnek a robusztusság maximalizálása és a költségek
minimalizálása közötti helyes egyensúlyra kell törekednie. Általánosságban véve,
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ahol ez lehetséges a disszertációban, az optimális tervezést vagy stratégiát a költségek minimalizálása és a robusztusság maximalizálása közötti kompromisszumnak
tekintem.
Az első problémában a célom az, hogy realisztikus és hatékonyan számolható
robusztussági metrikákat találjak hálózat blokkoló játékok [12] (NBG-k) segítségével. Amint majd látni fogjuk, NBG-k esetében az egyik legfőbb kihívást a probléma
számításigénye jelenti. Ezt a kérdést először általánosságban vizsgálom, és bebizonyítom, hogy az NBG-k megoldása általános esetben számításelméletileg nehéz,
majd megmutatom, hogy létezik a játékoknak egy olyan alosztálya, mely hatékonyan
megoldható. Ezután két új kommunikációs modellt javaslok, melyek segítségével az
NBG-ket a korábbiaknál szélesebb körben lehet alkalmazni, és megmutatom, hogy
ezeket az új modellek is hatékonyan számolhatóak. Végül pedig általánosítom a
hálózat blokkoló játékokat úgy, hogy a védő a biztonság mellett más technológiai
és gazdasági tényezőket is figyelembe vehessen, mely lehetővé teszi a biztonság és a
költségek közötti optimális kompromisszum megtalálását.
A második problémában a célom az, hogy robusztus vezetéknélküli szenzorhálózat topológia tervezési módszereket találjak. Vezetéknélküli szenzorhálózatokban
a topológiát az eszközök elhelyezkedése határozza meg. Mivel a szenzor eszközök
elhelyezkedése általában az alkalmazás által adott (lásd, például, [21] támogató érvekért), a nyelő eszközök robusztus elhelyezésére fokuszálok, azaz a robusztus topológiát eredményező nyelő eszköz elhelyezések problémájára. Először egy korlátozott
esetét vizsgálom a problémának, ahol a nyelő eszközöket csak a szenzor eszközök mellett helyezhetjük el. Bebizonyítom, hogy ez a probléma számításelméletileg nehéz,
majd hatékony heurisztikus és meta-heurisztikus algoritmusokat javaslok megoldására. Legvégül pedig az általános problémát vizsgálom, és megmutatom, hogy ezt
vissza lehet vezetni a korlátozott esetre egy hatékony és optimális keresési-tér szűkítő
technikával.
A harmadik problémában a célom az, hogy optimális enyhítő stratégiákat találjak
rejtett támadásokkal szemben. Amint már fentebb említettem, az enyhítő lépések
optimális gyakoriságának megtalálása végső soron a biztonság és költség közötti optimális kompromisszum keresése. A lehetséges enyhítési stratégiák (azaz enyhítési
lépés ütemezések) széles osztályát vizsgálom, és megmutatom, hogy mely stratégiák
optimálisak mind stratégiai, mind nem stratégiai támadásokkal szemben.
A negyedik problémában a célom az, hogy megvesztegetés-ellenálló csapatösszeállítási (azaz titokmegosztási) stratégiákat találjak. Először a problémának egy absztrakt modelljét dolgozom ki, mely – mint azt majd a 3. szakaszban tárgyalom –
több hasonló problémákra is alkalmazható. Szükséges feltételeket adok az optimális
stratégiákra, és megmutatom, hogy hogyan lehet ezen feltételek alapján egy stratégiát megtalálni a gyakorlatban. Végül pedig egy érdekes speciális esetét vizsgálom
a problémának, és megmutatom, hogy ebben az esetben a megoldás zárt alakban is
megadható.
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1.2. Kutatási módszertan
A stratégiai támadások által jelentett egyik legfőbb kihívás az, hogy a támadó figyelembe veszi a védő lépéseit. A védő és a támadó közötti konfliktusnak ezt a stratégiai
jellegét a legtermészetesebben játékelmélet segítségével lehet modellezni. A játékelmélet a stratégiai döntéshozók, akiket játékosoknak hívunk, közötti konfliktus és
kooperáció matematikai eszközökkel történő tanulmányozása [18]. A stratégiai támadásokkal szembeni ellenállást támadó-védő játékokkal lehet tanulmányozni, ahol egy
vagy több játékos szerepe a támadóé, egy játékos szerepe pedig a védőé. Disszertációmban az első problémát egy hálózat-üzemeltető és egy stratégiai támadó, aki képes
hálózati elemek megsemmisítésésre, kétszereplős játékaként modellezem; a harmadik problémát egy védő, aki képes enyhítési lépések megtételére, és egy rejtőzködő
stratégiai támadó játékaként; a negyedik problémát pedig egy csapatösszeállításért
felelős menedzser és egy kém, aki képes alkalmazottakat megvesztegetni, játékaként.
Ezeknek a játékoknak a tanulmányozásából értékes tanulságokat vonhatunk le a
támadás-ellenállási problémákról.
A stratégiai támadások által jelentett másik fő kihívás az optimális védekezések
megtalálásának számításigényében rejlik. Míg a nem stratégiai támadásokat és véletlen hibákat gyakran modellezhetjük a priori adott hiba valószínűségekkel, addig
a stratégiai támadások a védelemtől függnek, ami sokkal komplexebb optimalizációs
feladatokat eredményez. Ezen felül, a disszertációban tanulmányozott négy probléma esetében a lehetséges stratégiák és tervezések halmazának számossága általában
exponenciális (vagy még nagyobb) a bemenet méretének függvényében. Következésképpen, ezek a problémák számításelméletileg nehezek lehetnek. Ahhoz, hogy
megmutassam mely problémák oldhatóak meg hatékonyan és melyek valóban nehezek, bonyolultságelméletet használok, mely a számításelméleti problémákat eredendő
nehézségük alapján osztályozza [8].
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2. Új eredmények
2.1. Hálózati topológiák robusztussága
1. TÉZISCSOPORT: A hálózati topológiák robusztusságát hálózat blokkoló játékok
segítségével tanulmányozom. Először megmutatom, hogy a hálózat blokkoló játékok
megoldása általánosságban NP-nehéz, de polinom-időben megoldható néhány kommunikációs modell esetében. Két új kommunikációs modellt javaslok, az All-to-One
és az All-to-All lineáris használattal modellt. Bebizonyítom, hogy a játék hatékonyan
megoldható ezekben a modellekben, és megmutatom, hogy a kapott robusztussági metrikák szorosan kapcsolódnak korábban javasolt gráfelméleti metrikákhoz. Legvégül általánosítom a blokkoló játékokat egy költség modell és költség korlátok bevezetésével.
Ahhoz, hogy robusztus hálózati topológiákat tervezhessünk, melyek ellenállnak a
stratégiai támadásoknak, először számszerűsíteni kell tudnunk a topológiák robusztusságát. Hálózati topológiák robusztusságát – vagy sebezhetőségét – már számos
kutatás tanulmányozta, például [7, 9, 15]. Azonban hálózat üzemeltetőjének (azaz a
védő) és a támadónak a stratégiai döntéshozatala, ami kulcsfontosságú stratégiai támadások esetén, csak kis figyelmet kapott. A közelmúltban Gueye et al. egy új megközelítést javasolt hálózati topológiák robusztusságának számszerűsítésére [10–13].
Ennek a megközelítésnek az alapja, hogy a védő és a támadó közötti konfliktust egy
kétszemélyes játékként modellezi, melyet hálózat blokkoló játéknak hívnak.
Egy hálózat blokkoló játék egy kétszemélyes, egy körből álló játék egy védő és
egy támadó között, amit egy G = (V, E) gráf által megadott hálózaton játszanak.
A védő tiszta stratégiái a hálózat elemeiből álló kollekciók, amiket kiválaszthat a
hálózat üzemeltetésére. A támadó tiszta stratégiái a hálózat azon elemei, amiket
megtámadhat (azaz eltávolíthat a hálózatból). A felhasználható kollekciók T halmazát és megtámadható elemek E halmazát a kommunikációs modell határozza meg.
Ha a védő T ∈ T kollekciót használja, a támadó pedig e ∈ E elemet támadja meg,
akkor a hálózat λ(T, e) használati veszteséget szenved el, ahol λ használati (avagy
veszteség) függvényt szintén a kommunikációs modell határozza meg. A védő és
a támadó tiszta stratégiákhoz tartozó kifizetései rendre −λ(T, e) és λ(T, e) − µe ,
ahol µe az e elem támadási költsége. Adott α kevert P
védői stratégia
és β kevert
P
támadói
stratégia
esetén
a
várható
kifizetések
rendre
α
β
T ∈T
e∈E T e λ(T, e) és
P
P
α
β
(λ(T,
e)
−
µ
).
e
T ∈T
e∈E T e
Jelölje θmax (G) a támadó egyensúlyi várható kifizetését egy adott G hálózatban.
Ha a hálózat sebezhető, akkor a támadó súlyos károkat tud okozni kis költség mellett, így θmax értéke magas. Ezzel szemben, ha a hálózat támadásokkal szemben
robusztus, akkor a támadónak sok erőfeszítést kell áldoznia kis kár okozásához is,
így θmax értéke alacsony. Következésképpen, θmax értékét felhasználhatjuk a hálózat
sebezhetőségének (azaz inverz robusztusságának) a számszerűsítésére.
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TÉZIS 1.1: Megmutatom, hogy a hálózat blokkoló játékok megoldása általánosságban NP-nehéz probléma, de azon kommunikációs modellek esetében,
melyek poliédere leírható polinom-számú lineáris egyenlőtlenséggel, hatékonyan megoldható.
Első lépésként a hálózat blokkoló játékok megoldásának problémáját formalizálom a következőképpen.
1. Definíció (Egyensúly Probléma [EP]). Adott E hálózati elemek, IT ∈T polinomidőben számolható függvény T ∈ T eldöntésére, λ(T, e) polinom-időben számolható
|E|
használati függvény, µ ∈ R≥0 támadási költségek, és p kifizetési küszöb esetén, a
támadó egyensúlyi kifizetése kisebb vagy egyenlő-e mint p?
A következő tételben megmutatom, hogy a probléma NP-nehéz.
1. Tétel. Az Egyensúly Probléma NP-nehéz.
Bár a hálózat blokkoló játékok megoldása általánosságban NP-nehéz, léteznek
kommunikációs modellek, melyekben a támadó egyensúlyi kifizetését (és esetenként
a játékosok egyensúlyi stratégiáit) hatékonyan ki lehet számolni. Következő lépésként azon modellek megoldhatóságát vizsgálom, melyekben a védő által elérhető
használati érték kombinációk terét le lehet írni polinom-számu lineáris egyenlőtlenséggel. A disszertáció 2.3.2. szakaszában megmutatom, hogy ezekben a modellekben
a támadó egyensúlyi kifizetését ki lehet fejezni egy hatékonyan megoldható lineáris
program értékével. Megmutatom továbbá, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén
az egyensúlyi stratégiákat is meg lehet találni polinom időben.
TÉZIS 1.2: Bevezetek egy új kommunikációs modellt, amit All-to-One modellnek
hívok. Megmutatom, hogy a játék hatékonyan megoldható ebben a modellben, és hogy a kapott robusztussági metrika szorosan kapcsolódik egy
korábbi metrikához, az irányított gráf erősséghez.
Sok hozzáférési- és szenzorhálózat eredendően sebezhető fizikai támadásokkal
szemben, mint például a vezetéknélküli jelek zavarása vagy az eszközök és kapcsolatok megsemmisítése. Topológiai szempontból ezen hálózatok közös jellemzője az,
hogy az egyes eszközök elsődlegesen egy (vagy több) kijelölt eszközzel próbálnak
kommunikálni. Például egy szenzorhálózat célja az, hogy mért adatokat egy kijelölt
központi eszközhöz eljuttassák.
Ezen hálózatok robusztusságának tanulmányozására vezetem be az All-to-One
kommunikációs modell. Fontos megjegyezni, hogy a disszertációban a modell egy
általánosabb változatát vizsgálom. A hálózati topológiát modellezze egy G irányított
gráf, a védő által kiválasztható kollekciók (azaz tiszta stratégiák) halmaza legyen a
gráf r csúcsú feszítő be-fenyőinek halmaza, a támadó tiszta stratégia halmaza pedig
legyen az E élhalmaz. Egy adott T be-fenyő és e él esetén, a λ(T, e) használata legyen
azon csúcsok száma, melyekből az r csúcsba a T be-fenyőben vezető út tartalmazza
az e élet (azaz az t csúcstól elszakított csúcsok száma).
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A modell hatékony megoldhatóságának bizonyításához megmutatom, hogy a védő által elérhető használati érték kombinációkat lel lehet írni polinom-számú lineáris
egyenlőtlenséggel ebben a modellben.
2. Tétel (Formális változat a disszertáció 3. tétele.). Legyen G = (V, E) egy irányított gráf r kijelölt csúccsal, Λ pedig az All-to-One kommunikációs modell használati
(avagy veszteség) mátrixa. Ekkor a védő által elérhető használati érték kombinációkat
le lehet írni polinom-számú lineáris egyenlőtlenséggel.
Következő lépésként a kapott metrikát egy intuitív, zárt alakban adom meg. A
disszertáció 5. tétele alapján egy G gráf θmax (G) sebezhetőségét kifejezhetjük a
következőképpen:
θmax (G) =

C⊆E : C

λr (C) X µe
−
.
minimális vágás G-ben |C|
|C|
max

(1)

e∈C

Intuitíve, a fenti zárt-alakú kifejezés azt jelenti, hogy egy támadó azt a minimális vágást (vagy minimális vágások kombinációját) támadja, amelyik maximalizálja
az elszakított csúcsok összértékét és minimalizálja az eltávolított élek összköltségét
számát.
Legvégül azt a speciális esetét tanulmányozom az All-to-One hálózat blokkoló
játéknak, amikor minden µe támadási költség nulla. Ez a speciális eset különösen
érdekes, mert ebben az esetben a kapott játékelméleti robusztussági metrika ekvivalens az irányított gráf erősséggel, egy korábban tisztán gráfelméleti megfontolások
alapján javasolt metrikával [7]. Egy gráf irányított erősségét a következőképpen
definiáljuk.
2. Definíció (Irányított gráf erősség). Legyen G egy irányított gráf r kijelölt csúccsal.
Ekkor G gráf irányított erőssége, jele π(G), a következő:
P
s(e)
π(G) = min e∈F
,
(2)
F ⊆E
λr (F )
ahol s(e) jelöli e él támadási költségét.
Könnyen belátható, hogy a fenti maximumot valamelyik minimális vágás éri el [7].
−1
Következésképpen, ha s(e) ≡ 1, akkor θmax
(G) = π(G).
TÉZIS 1.3: Bevezetek egy új kommunikációs modellt, amit All-to-All lineáris használattal modellnek hívok, és megmutatom, hogy a játékot hatékonyan
meg lehet oldani ebben a modellben. A kapott robusztussági metrikát
megadom egy gráf particionálási feladat megoldásaként, és megmutatom, hogy szorosan kapcsolódik egy korábbi metrikához, a Cheeger konstanshoz.
Az All-to-One kommunikációs modell jól alkalmazható olyan hálózatok tanulmányozására, melyekben az eszközöknek egy vagy több kijelölt csúccsal kell kapcsolatot
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tartaniuk, mint például szenzorhálózatok esetében. Azonban sok hálózatban nincsenek ilyen kijelölt csúcsok. Például egy olyan helyi hálózatban, melynek célja az,
hogy az eszközök egymással kommunikálhassanak, minden csúcsnak minden másik
csúccsal kapcsolatban kell lennie.
Ezen hálózatok robusztusságának tanulmányozására vezetem be az All-to-All
lineáris használattal kommunikációs modell. Legyen a védő által használható kollekciók (azaz tiszta stratégiák) T halmaza a gráf feszítőfáinak halmaza, a támadó
tiszta-stratégia halmaza pedig az élek E halmaza. Egy adott T feszítőfa és e él
esetén, a λ(T, e) használat (avagy veszteség) legyen nulla ha e 6∈ T , és a T \ {e}
élhalmazú gráf kisebb komponensének mérete egyébként (azaz a nagyobb komponenstől elszakított csúcsok száma). A motiváció a fenti definíció mögött az, hogy
minél kevesebb csúcspár között van elérhetőség, annál nagyobb a hálózat vesztesége.
A modell hatékony megoldhatóságának bizonyításához megmutatom, hogy a védő által elérhető használati érték kombinációkat lel lehet írni polinom-számú lineáris
egyenlőtlenséggel ebben a modellben.
3. Tétel (Formális változat a disszertáció 6. tétele.). Legyen G = (V, E) egy irányítatlan gráf, Λ pedig az All-to-All lineáris használattal kommunikációs modell használati (avagy veszteség) mátrixa. Ekkor a védő által elérhető használati érték kombinációkat le lehet írni polinom-számú lineáris egyenlőtlenséggel.
Az All-to-One modell esetében megmutattam, hogy a hálózat θmax (G) robusztussága szorosan kapcsolódik annak π(G) irányított erősségéhez. Most megmutatom,
hogy az All-to-All lineáris használattal modell esetében is létezik egy kapcsolódó
metrika.
Egy gráf Cheeger konstansa [5, 6] (más néven él expansion együtthatója [2, 3]
vagy izoperimetrikus száma [16, 17]) a gráf „legszűkebb keresztmetszetét” méri, és a
következőképpen definiáljuk.
3. Definíció (Cheeger konstans). Egy G gráf Cheeger konstansa, jele h(G), a következő:


|V|
|E(U, V \ U )|
: U ⊂ V, 0 < |U | ≤
,
(3)
h(G) = min
|U |
2
ahol E(U, V \ U ) az U és V \ U közötti élek halmaza.
A következő tételben megmutatom, hogy az All-to-All modellből kapott robusztussági metrika szorosan összefügg a Cheeger konstanssal.
4. Tétel. Legyen G = (V, E) egy irányítatlan gráf, tegyük fel, hogy µ = 0, és legyen
θmax (G) a G gráf sebezhetősége az All-to-All lineáris használattal modellben. Ekkor,
−1
θmax
(G) ≤ h(G) .

Továbbá,
−1
• létezik olyan G gráf, hogy θmax
(G) < h(G),

9

(4)

−1
• és végtelen számú olyan G gráf létezik, hogy θmax
(G) = h(G).

TÉZIS 1.4: Általánosítom a hálózat blokkoló játékokat egy használat alapú költségmodell és erre épülő költség megkötések bevezetésével. Két költség megkötést javaslok, a maximális költség korlátot és a várható költség korlátot. Bebizonyítom, hogy azon kommunikációs modellek megoldása, melyek a megkötés nélküli játékban hatékonyan megoldhatóak, maximális
költség megkötés mellett NP-nehéz probléma. Legvégül megmutatom,
hogy azok a kommunikációs modellek, melyek poliédere polinom-számú
lineáris egyenlőtlenséggel leírható, a várható költség megkötés mellet is
hatékonyan megoldhatóak.
Az eddigiekben feltételeztem, hogy a védő csak biztonsága maximalizálásában
érdekelt, tekintet nélkül egyéb gazdasági vagy technológiai tényezőkre, mint például
működési költségei vagy a nyújtott szolgáltatás minősége. A gyakorlatban azonban a
hálózat-üzemeltetők figyelembe veszik ezeket a tényezőket, melyek döntéseiket szervesen befolyásolják.
Emlékezzünk vissza arra, hogy λ(T, e) az e él használati értéke amikor a védő a
T kollekciót választja, ami például lehet az élen átmenő forgalom vagy kapcsolatok
mennyisége. Most tegyük fel, hogy minden e él rendelkezik valamilyen we egységnyi
használati költséggel, így a védőnek we λ(T, e) költséget jelent az e él használata amikor a T kollekciót választja. Ez az absztrakt egységnyi költség we sokféle gazdasági
és technológiai tényezőt modellezhet, többek között:
• közvetlen pénzügyi költségek (például egy vonal bérlése),
• szolgáltatás minősége (például jitter vagy késleltetés egy kapcsolaton),
• véletlen meghibásodások (például egy kapcsolat hibavalószínűsége),
• erőforrás használat (például egy kapcsolat által használt elektromos áram).
Ezt a költség-modellt többféleképpen is beépíthetjük a játékba. A továbbiakban
feltételezem, hogy a védő egy fix b ∈ R≥0 költségkerettel rendelkezik, és a célja
az, hogy a várható veszteséget minimalizálja egy a költségkeretet meg nem haladó
stratégia kiválasztásával. Ezt megkötést a stratégiákra szintén többféleképpen is
meg lehet fogalmazni. A következőekben két alapvetőnek mondható megfogalmazást
fogok megvizsgálni.
Maximális költség megkötés A maximális költség megkötés esetén a védő csak
akkor használhat egy tiszta stratégiát, ha annak összköltsége legfeljebb b. Formálisan, a védő tiszta-stratégia halmaza
T (b) := {T ∈ T | w(T ) ≤ b} ,
ahol w(T ) =

P

e∈E

λ(T, e)we .
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(5)

Az 1. tétel alapján tudjuk, hogy a megkötés nélküli játék, mely valójában a
b → ∞ speciális eset, általánosságban NP-nehéz. Következésképpen, a maximális
költség korlátozott játék szintén NP-nehéz általánosságban. Ezért a továbbiakban
azokra a kommunikációs fogok fokuszálni, melyek a megkötés nélküli játékban hatékonyan megoldhatóak voltak. A számítási problémát először formalizálom, majd
megmutatom, hogy NP-nehéz.
4. Definíció (Egyensúly Probléma Maximális Költség Megkötéssel [EPMAX]). Adott
G hálózat, b költségkeret, és p kifizetés küszöb esetén, a támadó egyensúlyi kifizetése
kisebb vagy egyenlő-e, mint p?
5. Tétel. Az Egyensúly Probléma Maximális Költség Megkötéssel NP-nehéz a (a)
Supply-Demand, az (b) All-to-All, és az (c) All-to-One kommunikációs modellekben.
Várható költség megkötés A várható költség megkötés esetén a védő csak akkor
használhat egy kevert stratégiát, ha annak várható költsége legfeljebb b. Formálisan,
a védő rendelkezésére álló kevert stratégiák halmaza
n
o
|T |
A(b) := α ∈ R≥0 w(α) ≤ b ∧ α0 1 = 1 ,
(6)
P
P
ahol w(α) = T ∈T αT e∈E λ(T, e)we .
Az előző megkötéshez hasonlóan ismét azokra a kommunikációs modellekre fokuszálok, melyek hatékonyan megoldhatóak a megkötés nélküli játékban. Azonban az
egyes modellekhez szabott algoritmusok helyett egy általános megoldást adok, mely
minden olyan modellre alkalmazható, ahol a védő által elérhető használati kombinációk terét le lehet írni polinom-számú lineáris egyenlőtlenséggel. A hatékony megoldhatóság bizonyításához megmutatom, hogy minden várható költség korlátozott
játékhoz létezik egy ekvivalens megkötés nélküli játék, mely hatékonyan megoldható.
5. Definíció (Ekvivalens megkötés nélküli játék). Legyen Λ a blokkoló játék használat (vagy veszteség) mátrixa, legyenek T és E rendre a védő és a támadó tisztastratégia halmazai, legyenek µ és w rendre a támadási és használati költségek, és
legyen b ∈ R≥0 költségkeret. Ekkor az ekvivalens megkötés nélküli játék a következő:
|T |
legyen a védő tiszta-stratégia halmaza {α ∈ R≥0 | α0 1 = 1 ∧ αΛw ≤ b} halmaz extrém pontjai, legyen a támadó tiszta-stratégia
halmaza E, és az (α, e) tiszta
P
stratégia páros esetén legyen a védő vesztesége T ∈T αT λ(T, e), a támadó kifizetése
pedig a védő vesztesége mínusz µe .
A következő tételben megmutatom, hogy az ekvivalens játék valóban ekvivalens
az eredeti játékkal a támadó egyensúlyi kifizetését és stratégiáit tekintve. Következésképpen, elegendő az ekvivalens játék megoldására találni hatékony algoritmust.
6. Tétel. Bármely blokkoló játékra igaz, hogy a támadó egyensúlyi kifizetése és stratégiái1 megegyeznek az eredeti játékban várható költség megkötés mellett és az ekvivalens játékban megkötés nélkül.
1 Egy kevert támadó stratégiát egyensúlyinak hívok, ha létezik kevert védő stratégia, mellyel
egyensúlyt alkot.
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Ezután már csak azt kell megmutatni, hogy az ekvivalens játékot meg lehet oldani hatékonyan. Ennek bizonyításához megmutatom, hogy a védő által elérhető
használati érték kombinációk terét le lehet írni polinom-számú lineáris egyenlőtlenséggel az ekvivalens játékban. A bizonyítás részletei megtalálhatóak a disszertáció
2.6.4. szakaszában.
A téziscsoporthoz kapcsolódó publikációk [C3], [C4], [C5], és [C10].

2.2. Robusztus WSN topológiák tervezése
2. TÉZISCSOPORT: A robusztusságot maximalizáló nyelő elhelyezések keresésének problémáját tanulmányozom vezetéknélküli szenzorhálózatokban. Először a probléma egy korlátozott változatát formalizálom, amit nyelő kiválasztásnak hívok. Megmutatom, hogy ez a probléma NP-nehéz, valamint heurisztikus és meta-heurisztikus
algoritmusok javaslok megoldásához. Ezután a probléma általános változatát formalizálom, megmutatom, hogy ez a probléma is NP-nehéz, és egy hatékony keresési-tér
szűkítő technikát javaslok, mellyel vissza lehet vezetni a korlátozott problémára.
A vezetéknélküli szenzorhálózatok sok alkalmazásukban erőforrás-korlátozott és
fizikailag védtelen eszközökből állnak, ami sérülékennyé teszi őket a denial-of-service
típusú támadásokkal szemben, mint például a fizikai eszköz megsemmisítés vagy
a vezetéknélküli zavarás. Az ilyen támadások elleni robusztusságot a rendszer architektúrájának több szintjén is el lehet érni; ebben a téziscsoportban az eszközök
támadás-ellenálló topológiát eredményező elhelyezésének a problémáját tanulmányozom. Pontosabban, mivel a szenzor eszközök pozíciói általában az alkalmazás által
adottak (támogató érvekért lásd [21]), a robusztus nyelő (azaz gateway vagy adatgyűjtő) elhelyezés problémáját fogom megvizsgálni.
Ahhoz, hogy a különböző hálózati topológiák robusztusságát összehasonlíthassuk, a gráf perzisztencia metrikát használom, mely az irányított gráf erősség [7] egy
általánosítása. Formálisan, egy G = (V, E) gráf π(G) perzisztenciája

P
e∈A s(e)
: A ⊆ (E(G) ∪ V(G)) , λ(A) > 0 ,
(7)
π(G) = min
λ(A)
ahol s(e) az e él megtámadásának és a gráfból való eltávolításának költsége, λ(A)
pedig azon csúcsok összsúlya, melyek nem tudják elérni a nyelőket A eltávolítása esetén. Intuitíve, a perzisztenciát úgy definiáljuk mint a támadások költsége és
eredményessége közötti arány minimumát, ahol a költség az eltávolított élek összköltsége, az eredményesség pedig a nyelőktől a támadás eredményeként elszakított
csúcsok összsúlya.
Első lépésként a nyelő elhelyezés probléma egy korlátozott változatát, a robusztus
nyelő kiválasztás problémát vizsgálom, ahol a nyelőket csak a szenzor eszközök pozícióinál lehet elhelyezni. Ezután a korlátozott probléma eredményeire támaszkodva
megvizsgálom a robusztus nyelő elhelyezés probléma általános változatát.
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TÉZIS 2.1: Formalizálom a robusztus nyelő kiválasztás problémáját szenzorhálózatokban a perzisztencia metrika segítségével, és megmutatom, hogy a
probléma NP-nehéz. A probléma gyakorlati megoldásához mohó heurisztikus és genetikus meta-heurisztikus algoritmusokat javaslok, és
szimulációk segítségével megmutatom, hogy ezek a gyakorlatban jól teljesítenek.
Feltételezem, hogy a nyelő szerep hozzárendelése egy v csúcshoz c(v) költséggel
jár, ami modellezheti például a szenzor eszközhöz vezető külső kapcsolat létrehozását
vagy az eszköz rendszeres meglátogatását adatgyűjtés céljából. Ezután a következőképpen fogalmazom meg a nyelő kiválasztás problémát.
6. Definíció (Nyelő Kiválasztás Perzisztencia Követelménnyel).
BEMENET: G irányított gráf, s : E(G) → R+ élsúlyok, d : V(G) → R+ csúcssúlyok, c : V(G) → R+ nyelő kiválasztási költség, és π0 ∈ R+ perzisztencia követelmény.
MEGOLDÁSOK: A csúcsok R ⊆ V(G) részhalmaza úgy, hogy G gráf π(G)
perzisztenciája R nyelőhalmazzal legalább π0 .
P
MINIMALIZÁLANDÓ: A R teljes kiválasztási költsége, azaz v∈R c(v).
A következő tételben megmutatom, hogy a nyelő kiválasztás NP-nehéz probléma.
7. Tétel. A Nyelő Kiválasztás Perzisztencia Követelménnyel probléma NP-nehéz.
A fenti tétel bizonyításának alapja az, hogy egy ismert NP-nehéz feladatot, a
Halmazfedés Problémát, visszavezetjük a nyelő kiválasztási problémára. A Halmazfedés Probléma közelíthetetlensége alapján a következő tételben megmutatom a
nyelő kiválasztás probléma közelíthetetlenségét.
8. Tétel. Feltéve, hogy P 6= N P , létezik olyan c > 0 konstans, hogy nem létezik
polinom-idejű nyelő kiválasztó algoritmus mely legfeljebb c log log |V| · OP T költségű
megoldásokat ad vissza, ahol OP T az optimális nyelő kiválasztások költségét jelöli.
Először a nyelő kiválasztás probléma optimális megoldásához javaslok egy integer
programot.
X
Minimalizálandó
c(v)r(v)
(8)
v∈V(G)

úgy, hogy
f ((v, t∗ )) ≤ bignum · r(v)

∀v ∈ V(G) :
∀e ∈ E(G) :

f (e) ≥ 0

∀e ∈ E(G) :
∀v ∈ V(G) :

f (e) ≤ s(e)
X
f ((u, v)) =

X
(u,v)∈E(G∗ )

∀v ∈ V(G) :

(9)
(10)
(11)

f ((v, u))

(12)

(v,u)∈E(G∗ )

f ((s∗ , v)) ≥ π0 · d(v) ,
13

(13)

ahol r(v) ∈ {0, 1} minden v ∈ V(G) csúcsra, f (e) ∈ R minden e ∈ E(G∗ ) élre,
bignum egy kellőképpen nagy szám, s((u, v)) az (u, v) él súlya, d(v) a v csúcs súlya,
c(v) a v csúcs kiválasztási költsége, és π0 perzisztencia követelmény.
A fenti algoritmus futási idejének felső korlátja nyilvánvalóan exponenciális. A
nyelő kiválasztás probléma gyakorlatban történő megoldásához egy mohó heurisztikus és egy genetikus meta-heurisztikus algoritmust javaslok. A javasolt mohó algoritmus a következő.
1. Legyen R := ∅.
2. Legyen v ∈ V(G) \ R olyan csomópont, mely eléri a
max
v∈V(G)\R

π(G, R ∪ {v}) − π(G, R)
c(v)

maximumot, és legyen R := R ∪ {v}.
3. Ha π(G, R) ≥ π0 , akkor a végeredmény R; egyébként folytassuk a 2. lépéstől.
A genetikus algoritmus leírása megtalálható a disszertációban.
Legvégül szimulációk segítségével vizsgálom meg a javasolt nyelő kiválasztó algoritmusokat. A szimulációkhoz nagyszámú hálózatot generáltam a unit disk gráf
modell használatával, mely a vezetéknélküli szenzorhálózatokhoz kapcsolódó irodalomban széles körben használt. Ezután minden egyes algoritmust lefuttattam az
összes adott méretű hálózatra, és az átlagértékeket ábrázoltam. A paraméterek
pontos értékei megtalálhatóak a disszertációban.
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1. ábra. A heurisztikus algoritmusok által talált kiválasztások átlagos költségei az
optimális megoldások költségeihez viszonyítva.
Az 1. ábra a heurisztikus algoritmusok által talált kiválasztások átlagos költségeit
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mutatja az optimális kiválasztások átlagos költségéhez viszonyítva. A mohó algoritmus többlet költsége nagyjából 20% körül ingadozik, és ezt az arányt a szenzor
eszközök száma nem befolyásolja jelentősebben. Ezzel szemben a genetikus algoritmus által talált megoldások majdnem optimálisak ha a szenzor eszközök száma
alacsony, és valamennyivel jobbak a mohó algoritmus által adott megoldásoknál még
nagyobb szenzor eszköz számok esetén is.
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2. ábra. Különböző nyelő kiválasztó algoritmusok átlagos futási ideje.
A 2. ábra különböző nyelő kiválasztó algoritmusok, a mohó algoritmus, a genetikus algoritmus, és egy integer program megoldó, futási idejét mutatja. Várakozásainknak megfelelően, az integer program megoldó futási ideje exponenciális és
gyorsabban nő a heurisztikus algoritmusokénál. A két javasolt heurisztikus algoritmus közül a genetikus egy nagyságrenddel gyorsabb a mohó algoritmusnál.
TÉZIS 2.2: Formalizálom a robusztus nyelő elhelyezés problémáját vezetéknélküli
szenzorhálózatokban, és megmutatom, hogy a probléma NP-nehéz. Egy
optimális keresési-tér szűkítő technikát javaslok a probléma megoldásához, és megmutatom, hogy a javasolt technika mind elméletben, mind
gyakorlatban hatékony.
Ebben a tézisben elhagyom a topológia tervezésre tett megkötések egy részét,
azaz megengedem a nyelők tetszőleges elhelyezését. A szenzor eszközök pozícióit és
a köztük található kapcsolatokat azonban továbbra is adottnak feltételezem.
7. Definíció (Ehelyezés perzisztenciája). Legyen G egy irányított gráf, ahol V(G) az
Euklideszi sík egy ponthalmaza, E(G) pedig V 2 (G) tetszőleges részhalmaza. Legyen
s : E(G) → R+ élekhez rendelt súly, d : V(G) → R+ csúcsok rendelt súly, D ∈ R+
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pedig a nyelők kommunikációs sugara. Egy R elhelyezés perzisztenciája, ahol R az
Euklideszi sík pontjainak részhalmaza, egy adott G gráfhoz, jelölése πp (G, R), egy
G0 gráfnak a perzisztenciája R nyelőhalmazzal, ahol
1. V(G0 ) = V(G) ∪ R,
2. E(G0 ) = E(G) ∪ {(v, r) : v ∈ V(G) ∧ r ∈ R ∧ távolság(v, r) ≤ D},
3. ∀(v,r) ∈ V(G)×R : s(v, r) = 1,
4. ∀r∈R : d(r) = 0.
A fenti definíció segítségével a következőképpen fogalmazom meg a robusztus
nyelő elhelyezés problémáját.
8. Definíció (Nyelő Elhelyezés Perzisztencia Követelménnyel).
BEMENET: G irányított gráf, ahol V(G) ponthalmaz az Euklideszi síkban, s :
E(G) → R+ élsúlyok, d : V(G) → R+ csúcssúlyok, D nyelő kommunikációs sugár, és
π0 ∈ R+ perzisztencia követelmény.
MEGOLDÁSOK: Euklideszi sík pontjainak R halmaza, melyre πp (G, R) ≥ π0 .
MINIMALIZÁLANDÓ: Az elhelyezés által használt nyelők száma, azaz |R|.
Ezután megmutatom, hogy a definiált probléma NP-nehéz.
9. Tétel. A Nyelő Elhelyezés Perzisztencia Követelménnyel probléma NP-nehéz.
Az elhelyezési probléma megoldásához egy technikát javaslok, mellyel a lehetséges
elhelyezések végtelen keresési terét le lehet szűkíteni egy véges halmazra úgy, hogy az
mindig tartalmaz optimális megoldást. Ehhez először bevezetem az egyetlen nyelővel
lefedhető halmazok fogalmát.
9. Definíció (Egyetlen nyelővel lefedhető halmaz). Az Euklideszi sík pontjainak W
halmaza egyetlen nyelővel lefedhető D nyelő kommunikációs sugár esetén, ha létezik
olyan r pont, hogy W minden w pontjának a távolsága r-től legfeljebb D.
A lehetséges elhelyezések végtelen keresési terét úgy szűkítem le, hogy az nyelők
lehetséges pozícióit leszűkítem egy jelölt pozíció halmazra. Az általam javasolt jelölt
pozíció halmazt a következő tétel adja meg.
10. Definíció (Jelölt pozíciók optimális halmaza). Adott G gráf és D nyelő kommunikációs sugár esetén, egy Rcandidate halmaz optimális jelölt pozíció halmaz ha
minden tartalmazásra nézve maximális, egyetlen nyelővel lefedhető halmazhoz tartalmaz legalább egy pontot, mely lefedi a halmazt.
A következő tétel azt mutatja meg, hogy a fent definiált jelölt pozíció halmaz
valóban optimális.
10. Tétel. Az optimális jelölt pozíció halmaz részhalmazai között minden perzisztencia követelményhez létezik olyan, mely optimális nyelő elhelyezés.
Ahhoz, hogy ez a technika a gyakorlatban alkalmazható legyen, a jelölt pozíció
halmaz számosságának megfelelően alacsonynak kell lennie. A következő tételben
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megmutatom, hogy a számosság polinomiális a hálózat méretében. Később, szimulációs eredmények segítségével megmutatom, hogy a számosság a gyakorlatban a
tételben szereplő korlátnál sokkal alacsonyabb.
11. Tétel. Mindig létezik olyan optimális jelölt pozíció halmaz, melynek számossága
kisebb vagy egyenlő |V(G)|3 -nál.
A fenti tétel bizonyításának alapötlete alapján egy polinom idejű algoritmust javaslok, mellyel meg keresni egy optimális jelölt pozíció halmazt. A javasolt keresésitér szűkítő technika segítségével könnyen lehet találni egy nyelő elhelyezést: először
keressünk egy optimális jelölt pozíció halmazt a javasolt algoritmussal, majd konstruáljunk egy gráfot a bemeneti gráfból és a jelölt pozíció halmazból a 7. definícióhoz
hasonlóan, végül pedig keressünk egy nyelő kiválasztást a konstruált gráfban.
Fontos megjegyezni, hogy a javasolt keresési-tér szűkítő technikát más elhelyezési problémákhoz, más metrikákhoz is fel lehet használni. A disszertáció 6.3.6.
szakaszában kiemelek pár példát a kapcsolódó irodalomból, ahol a javasolt technika
alkalmazásával jobb eredményeket lehetne elérni.
Legvégül szimulációk segítségével vizsgálom a javasolt keresési-tér szűkítő technikát. A kiértékeléshez használt hálózatokat hasonlóan generáltam, mint a különböző
nyelő kiválasztási algoritmusok összehasonlításához.
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3. ábra. A jelölt pozíciók átlagos száma különböző szenzor eszköz számok és nyelő
sugarak esetén.
A 3. ábra a jelölt pozíciók átlagos számát mutatja. Mivel a nyelők sugarának
értéke önmagában nem túl informatív, ezért a függőleges tengelyen az egy nyelő által
lefedett területre jutó szenzorok átlagos száma látható. Az ábra azt mutatja, hogy
a jelölt pozíciók száma a szenzor eszközök számával egyenes arányban nő, ami azt
jelenti, hogy a javasolt technika jól skálázódik.
A 4. ábra különböző keresési-tér szűkítő technikákat (azaz különböző jelölt pozíció halmazokat) hasonlít össze: szenzor eszközök pozícióinak használata („kiválasztás”), szabályos négyzetrács pontjainak a használata, egyenletes véletlen eloszlás
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4. ábra. Különböző keresési-tér szűkítő technikák összehasonlítása az átlagos nyelő
elhelyezési költség alapján.
mintavételezése, és a javasolt technika (optimális). Az ábra világosan mutatja, hogy
a javasolt technika olyan jelölt pozíció halmazt ad, melyből a többi technikához képest sokkal alacsonyabb költséggel tudunk megfelelő robusztusságú nyelő elhelyezést
kiválasztani.
A téziscsoporthoz kapcsolódó publikációk [C2] és [J1].

2.3. Rejtett támadások hatásainak enyhítése
3. TÉZISCSOPORT: A célzott és nem-célzott rejtett támadások hatásait enyhítő stratégiák tanulmányozására egy játékelméleti modellt vezetek be, és meghatározom a modell legjobb-válasz és egyensúlyi stratégiáit. Ezután egy olyan változatát
tanulmányozom a modellnek, melyben a védő nyilvánosságra hozza stratégiáját, és
megmutatom, hogy ez a védő számára sokkal magasabb kifizetésekhez vezethet.
Sok támadó kihasználja annak a lehetőségét, hogy egy sikeres kompromittálás
tényét elrejtse. Ennek az a célja, hogy védő figyelmének felkeltése nélkül a lehető
leghosszabb ideig kihasználhassa a kompromittált rendszer erőforrásait és hozzáférhessen a rendszerben tárolt érzékeny adatokhoz. A nem rejtett és azonnali nyereségre
törekvő támadásokkal szemben, ezek a hosszabb ideig tartó és (a tipikus szervezetek
számára) felderíthetetlen támadások különleges kihívásokat jelentenek a rendszeradminisztrátorok és a biztonsági előírások megalkotóinak.
A rejtett (és nem rejtett) támadásokat egy másik dimenzió mentén is osztályozhatjuk, aszerint, hogy egy támadás mennyire célzott, azaz mennyire van egy adott
célpontra szabva [4, 14]. A kiber-kémkedéssel kapcsolatos tevékenységek jellemzően
célzott támadások, melyek egy adott célpontra vannak szabva és jelentősebb befektetést igényelnek. A nem-célzott rejtett támadások egy tipikus példája a számítógépek
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botnetekbe való bevonása. Az ilyen támadások egy áldozatra eső költsége viszonylag
alacsony és nem egy adott célpontra szabottak.
A fenti példák illusztrálják annak a fontosságát, hogy a rejtett támadásoktól
várhatóan elszenvedett veszteségéket minimalizáló enyhítési stratégiákat találjunk.
A lehetséges enyhítési lépések magukba foglalják a jelszavak és kriptográfiai kulcsok
lecserélését, a szerverek újratelepítését, és a virtuális szerverek újrapéldányosítását.
TÉZIS 3.1: A rejtett támadok hatásainak enyhítését egy védő és egy célzó támadó
közötti kétszemélyes játékként modellezem. Meghatározom a játékosok
legjobb-válasz stratégiáit és a játék lehetséges egyensúlyait.
A rejtett támadások hatásainak enyhítését egy kétszemélyes, egyszer lejátszott,
nem-zérő összegű játékként modellezem. A játékban használt jelölések listája megtalálható az 1. táblázatban.
1. táblázat. Jelölések listája
CD
CA
BA
BN
FA
λN

védő lépésköltsége
célzó támadó lépésköltsége
célzó támadó időegységre jutó nyeresége
nem-célzó támadó időegységre jutó nyeresége
célzott támadások időtartamának eloszlásfüggvénye
nem célzott támadások gyakorisága

Jelölje D, A, és N a védőt, célzó támadót, és a nem-célzó támadókat rendre.
Egy i játékos bármely időpontban léphet, mely Ci költséggel jár számára. Amikor a
védő tesz egy lépést, akkor az erőforrás azonnal felszabadul minden támadó számára.
Amikor a célzó támadó tesz egy lépést, akkor megkezdi támadását, mely előre nem
látható, véletlenszerű ideig tart. Ha a védő lép miközben egy célzott támadás folyamatban van, akkor a támadás nem sikerül. Feltételezem, hogy a célzott támadás
sikeres lefolytatásához szükséges idő azonos eloszlást követ minden alkalommal, és
ennek az eloszlásnak az eloszlásfüggvénye FA .
A támadók lépései rejtettek, így a védő nem tudja, hogy az erőforrás mikor
kompromittálódott vagy hogy kompromittálódott-e egyáltalán. Ezzel szemben a
védő lépései nem rejtettek. Más szóval, a támadók azonnal megtudják, ha a védő
lépett.
Az i játékos költség-rátája t időpontig, melyet ci (t)-vel jelölök, az i játékos egy
időegységre jutó lépéseinek száma t időpontig, megszorozva a Ci lépésköltséggel.
Az i ∈ {A, N } támadó nyereség-rátája t időpontig, melyet bi (t)-vel jelölök, annak
az időnek az aránya t időpontig mikor az i támadó birtokolja az erőforrást, megszorozva
Bi -vel. A D védő nyereség-rátája t időpontig, melyet bD (t)-vel jelölök,
P
− i∈{A,N } bi (t). Az i játékos kifizetése
lim inf bi (t) − ci (t) .
t→∞

Disszertációmban a következő stratégiákat tanulmányozom.
19

(14)

• Nem lépés: Egy játékos dönthet úgy, hogy soha nem lép.
• Adaptív stratégia a célzó támadó számára: Ebben az esetben a célzó támadó a védő korábbi lépései alapján mindig kiszámolja az optimális várakozási időt a következő saját lépéséig. Az ilyen adaptív stratégiákat egy nemdeterminisztikus W függvénnyel modellezem, aminek bemenete a védő korábbi
lépései.
• Felújítási stratégia: Egy játékos stratégiája felújítási, ha az egymást követő
lépések közötti időtartamok azonos eloszlású független valószínűségi változók..
• Periodikus stratégia: Egy játékos stratégiája periodikus, ha ez egymást követő
lépések közötti időtartamok egyformák.
Legvégül pedig a nem-célzott támadásokat egy homogén Poisson folyamattal modellezem. Ennek a modellezési feltevésnek az részletes indoklása megtalálható a
disszertációban.
Az elemzés első lépéseként meghatározom a védő legjobb-válasz stratégiáját.
1. Lemma. Tegyük fel, hogy a nem-célzott támadások egy λN gyakoriságú Poisson
folyamatot követnek, a célzó támadó pedig egy adaptív stratégiát használ, melynek
várakozási idő eloszlása FW . Ekkor
• a nem lépés az egyetlen legjobb válasz, ha a CD = D(l) egyenletnek nincs l > 0
megoldása, ahol
!


Z l
1 − e−λN l
; (15)
D(l) = BA lFS (l) −
FS (s) ds + BN −le−λN l +
λN
s=0
• a periodikus stratégia, melynek periódusa az CD = D(l) egyenlet egyértelmű
megoldása, az egyetlen legjobb válasz egyébként.
Habár a CD = D(l) egyenlet megoldását nem tudjuk zárt alakban megadni, numerikus módszerek segítségével könnyen meg tudjuk oldani (a téziscsoportban szereplő további egyenletekkel együtt), mert a jobboldal folytonos és monoton növekvő
függvénye l-nek.
Az elemzést a támadó legjobb-válasz stratégiájának meghatározásával folytatom.
2. Lemma. Egy δD periódusú stratégiát használó védő ellen a támadó legjobb válasza
• nem támadás, ha CA > A(δD ), ahol
Z

δ

A(δ) = BA

FA (a)da ;
a=0

• támadás azonnal a védő minden lépése után, ha CA < A(δD );
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(16)

• mind a nem támadás, mind az azonnal támadás egyébként.
A fenti lemmák alapján a következőképpen karakterizálom a játék lehetséges
egyensúlyait.
12. Tétel. Tegyük fel, hogy a védő felújítási stratégiát, a célzó támadó adaptív stratégiát használ, a nem-célzott támadások pedig egy Poisson folyamatot követnek. Ekkor
a játék egyensúlyait a következőképpen karakterizálhatjuk.
1. Ha a CD = DA (l) egyenletnek nincs megoldása l-re, akkor egyetlen egyensúly
létezik, melyben a védő nem lép, a támadó pedig egyszer lép a játék kezdetekor.
2. Ha a CD = DA (l) egyenletnek van egy δD megoldása l-re:
(a) Ha CA ≤ A(δD ), akkor egyetlen egyensúly létezik, melyben a védő egy
δD periódusú stratégiát használ, a célzó támadó pedig védő minden lépése
után azonnal lép.
(b) Ha CA > A(δD ),
0
megoldása l-re, és CA ≥
i. ha a CD = DN (l) egyenletnek van egy δD
0
0
A(δD ), akkor egyetlen egyensúly létezik, melyben a védő egy δD
periódusú stratégiát használ, a támadó pedig soha nem lép;
ii. egyébként nem létezik egyensúly.

Pr

Pr

Pr

1

1

t0

0
0
(a) 1. eset

1

0

t0
δ

2δ

(b) 2. (a) eset

t
0
(c) 2. (b) i. eset

5. ábra. Annak a valószínűsége (függőleges tengely), hogy a célzó támadó egy adott
pillanatban birtokolja az erőforrást az idő függvényében (vízszintes tengely) különböző egyensúlyokban (lásd 12. tételt az egyes esetekért). Megjegyzés: ezek csak
példák, a függvény formája függ FA -tól.
Az első esetben (1. eset) a támadó van előnyben, így a védő egyszerűen „feladja a
küzdelmet” (lásd az 5. ábrát illusztrációnak). A második esetben (2. (a) eset) egyik
játékos sincs előnyben. Mindketten időről időre lépnek, az erőforrás pedig időről
időre kompromittálódik és felszabadul. A harmadik és negyedik esetben (2. (b) i.
és ii. eset), a védő van előnyben. Ez azonban nem vezet mindig egyensúlyhoz, csak
a 2. (b) i esetben.

21

TÉZIS 3.2: Bevezetem a játék szekvenciális változatát, és meghatározom annak lehetséges egyensúlyait. Numerikus eredményekkel megmutatom, hogy a
védő kifizetése a szekvenciális változatban sokkal magasabb lehet, mint
az egyidejű változatban.
Az előző tézisben a rejtett támadások hatásainak enyhítését egyidejű játékként
modelleztem. Ez életszerű olyan helyzetekhez, ahol sem a védő, sem a támadó nem
tudja előre kitalálni ellenfele stratégiáját. A gyakorlatban azonban a védő könnyen a
támadó tudomására tudja hozni saját stratégiáját azzal, hogy nyilvánosságra hozza.
Ebben a tézisben a két játékos konfliktusát szekvenciális játékként modellezem,
melyben a védő a célzó támadó előtt választja ki stratégiáját. Feltételezem, hogy a
védő nyilvánosságra hozza stratégiáját (például nyilvánosan elköteleződik egy adott
kriptográfiai-kulcs frissítési ütemezés mellett), a célzó támadó pedig ennek ismeretében választja ki legjobb válaszát. A következő tétel a játék lehetséges subgameperfect egyensúlyait adja meg.
13. Tétel. Legyen δ1 a CD = DA (δ) egyenlet megoldása (amennyiben létezik), δ2
a maximális periódus δ melyre CA = A(δ), δ3 pedig a CD = DN (δ) egyenlet megoldása (amennyiben létezik). Egy subgame-perfect egyensúlyban a védő stratégiája a
következők valamelyike:
• nem lépés,
• periodikus stratégiák {δ1 , δ2 , δ3 } periódusokkal.
A fenti tétel alapján könnyedén megkereshetjük a játék összes subgame-perfect
egyensúlyát: vegyük sorra a fenti stratégiákat és számoljuk ki a célzó támadó legjobb válaszát mindegyikre a 2. lemma segítségével, majd hasonlítsuk össze a védő
kifizetéseit az egyes esetekben, hogy megkapjuk az egyensúlyi stratégiá(it).
Az illusztrációkhoz az FA támadási idő eloszlást exponenciális eloszlásnak választom. Amennyiben másként nem adom meg, a játék paraméterei a következőek:
CD = CA = BA = λA = λN = 1 és BN = 0.1. Az egyidejű játék egyensúlyaira egyszerűen egyensúlyokként fogok hivatkozni, a védő subgame-perfect egyensúlyi
stratégiáira pedig optimális stratégiákként.
Először, a 6. ábrán az erőforrás értékességének (azaz a célzó támadó BA időegységre jutó nyereségének) a hatásait tanulmányozom. A legfontosabb megfigyelés
a 6a és 6b ábrák összehasonlítása esetén az, hogy védő optimális kifizetése sokkal
magasabb, mint az egyensúlyi kifizetése.
Másodszor, a 7. ábrán a védő CD lépésköltségének hatásait tanulmányozom.
Ismét látható, hogy a védő optimális kifizetése sokkal magasabb, mint az egyensúlyi
kifizetése. Magasabb lépésköltségek (CD > 1.93) esetén azonban fel kell adnia az
erőforrás védelmét, ami megegyezik egyensúlyi stratégiájával erre a tartományra.
A téziscsoporthoz kapcsolódó publikációk [C9] és [C11].
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(c) A védő egyensúlyi periódusa BA
függvényeként.

(d) A védő optimális periódusa BA
függvényeként.

6. ábra. A célzó támadó BA időegységre jutó nyereségének hatása.

2.4. Biztonságos csapatösszeállítás
4. TÉZISCSOPORT: A támadás-ellenálló csapatösszeállítás problémáját egy játékelméleti modell segítségével tanulmányozom. Meghatározom a játékosok legjobbválasz és egyensúlyi stratégiáit, valamint létezési és egyértelműségi eredményeket bizonyítok be a játék egyensúlyáról és egyensúlyi kifizetéseiről. Legvégül pedig karakterizálom a modell egy speciális esetét.
Információ-biztonságban az egyének információhoz való hozzáférését különböző
hozzáférés-védelmi módszerekkel és technológiákkal szabályozzuk. Ezek a megoldások azon nem tudják megakadályozni, hogy az egyének visszaéljenek a beléjük
helyezett bizalommal. A megbízhatónak ítélt alkalmazottak által elkövetett adatlopások a belső támadások jelentős részét képezik. Egy 23 támadást vizsgáló CERT
kutatás például azt találta, hogy „az esetek 78%-ban a belső támadók engedélyezett
felhasználók voltak aktív számítógépes fiókokkal az incidensek idején. Az esetek

23

1

1

0

0

−1.1

−1.1

0.2 0.6

1.09
CD

2.3

0.2

(a) A védő és a célzó támadó kifizetései
(rendre folytonos és szaggatott vonalak) egyensúly esetén CD függvényeiként.

(b) A védő és a célzó támadó kifizetései a védő optimális stratégiái esetén
CD függvényeiként.

8

0
0.2 0.6

1.93 2.3
CD

8

1.09
CD

0
0.2

2.3

1.93 2.3
CD

(d) A védő optimális periódusa CD
függvényeként.

(c) A védő egyensúlyi periódusa CD
függvényeként.

7. ábra. A védő CD lépésköltségének hatásai.
43%-ban a belső támadó saját felhasználónevét és jelszavát használta az incidens
elkövetésekor” [19].
Ebben a téziscsoportban egy olyan projekt menedzser problémáját tanulmányozom, aki meg szeretne őrizni egy titkot, de azt meg kell osztani egy az alkalmazottakból kiválasztandó csapattal. A kihívást egy olyan támadó jelenti, aki meg akarja
szerezni a titkot (például egy gazdasági versenytárs, aki üzleti titkokat akar ellopni)
és megpróbálja a technológiai védelmi mechanizmusokat megkerülni azáltal, hogy
megvesztegeti az egyik alkalmazottat. Fontos megjegyezni, hogy a tanulmányozott
modellt ennél sokkal általánosabb értelemben is lehet használni, amit röviden a 3.4.
szakaszban tárgyalok.
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TÉZIS 4.1: A támadás-ellenálló csapatösszeállítás problémáját egy kétszemélyes játékként modellezem, és szükséges feltételeket adok meg a játékosok
legjobb-válasz és egyensúlyi stratégiáira.
A csapatösszeállítás problémáját egy kétszemélyes, nem-zéró összegű, nemdeterminisztikus játékként modellezem. A játék alapelemeit a 8. ábra illusztrálja.
titok, melynek értéke S
védő (azaz a menedzser)
kiválaszt k alkalmazottat
N alkalmazott
célba vesz egy alkalmazottat és megpróbálja b értékkel megvesztegetni
támadó
8. ábra. A játék alapelemeinek illusztrálása, N = 5 és k = 2.
Egy szervezet (vagy cég) meg szeretne őrizni egy titkot, melynek értéke S, és rendelkezik N alkalmazottal, akik képesítettek arra, hogy egy a titok ismeretét megkövetelő projekten dolgozzanak. A projekt menedzserének, akit a védőnek fogok hívni,
meg kell osztania a titkot legalább k alkalmazottal azért, hogy a projekt működhessen. Formálisan, a védő tiszta stratégiái a {1, . . . , N } halmaz k elemű részhalmazai.
Mindeközben egy támadó meg akarja szerezni a titkot, és képes az alkalmazottak
egyikét megvesztegetni vagy lehallgatni. A támadó minden tiszta stratégiája egy
alkalmazott és egy megvesztegetési összeg (vagy lehallgatásra szánt összeg) kiválasztása. Formálisan, tiszta stratégiái (i, b) párok, melyek egy i ∈ {1, . . . , N } alkalmazottból és egy b ∈ R≥0 megvesztegetési összegből állnak. Fontos megjegyezni, hogy
a játékosok nem tudják előre, hogy ellenfelük milyen stratégiát választott.
Az alkalmazottak eltérő megbízhatósági szintekkel rendelkeznek, melyeket csak
megbecsülni lehet. Egy adott i alkalmazott megbízhatósági szintjét egy Ti valószínűségi változóval modellezem, melynek Ti eloszlását mindkét játékos ismeri. Ha Ti = ti ,
akkor i alkalmazott felfedi a titkot (amennyiben tudja) legalább ti megvesztegetési
összeg esetén, de soha nem fedi fel kisebb összeg esetén.
Tegyük fel, hogy a védő az I tiszta stratégiát választotta, a támadó pedig az
(i, b) tiszta stratégiát. Ha i ∈ I és Ti ≤ b, akkor a támadó kifizetése a titok S értéke
mínusz a b megvesztegetési összeg, védő vesztesége pedig a titok S értéke. Minden
más esetben, a támadó vesztesége a b megvesztegetési összeg, a védő vesztesége pedig
nulla.
Egy játékos kevert stratégiája egy valószínűségi eloszlás a tiszta stratégiái felett.
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Mivel a tiszta stratégiák halmaza mindkét játékos esetén viszonylag bonyolult a fenti
modellben, ezért egy egyszerűbb ábrázolást vezetek be a kevert stratégiákra, mely
„kifizetés ekvivalens” az eredetiekkel. Először, ábrázoljuk a védő kevert stratégiáit
a valószínűség-vektorokkal, ahol ai annak a valószínűsége, hogy a védő megosztja a
titkot az i alkalmazottal. Nyilvánvaló, hogy minden kevert stratégiához létezik ilyen
vetület. A következő tételben bebizonyítom, hogy ez fordítva is igaz.
P
14. Tétel. Minden a valószínűség-vektorhoz, melyre i ai = k teljesül, létezik egy α
kevert védői stratégia, hogy minden egyes i alkalmazottal ai valószínűséggel osztja meg
a titkot a védő. Továbbá, létezik olyan kevert stratégia, mely legfeljebb N halmazhoz
rendel nem nulla valószínűséget.
Másodszor, ábrázoljuk a támadó kevert stratégiáit párokkal (e, B), ahol ei annak
a valószínűsége, hogy a támadó i alkalmazottat választja, Bi pedig a megvesztegetési értékek feletti eloszlás, feltételezve hogy a támadó i alkalmazottat választotta.
Legvégül pedig, jelölje MaxUE(Ti , ai ) a maximális kifizetést amit a támadó elérhet i
alkalmazott kiválasztása esetén, ArgMaxBE(Ti , x) pedig jelölje a maximumot elérő
megvesztegetési értékeket i alkalmazott esetén.
A következőekben a játékosok legjobb-válasz és egyensúlyi stratégiáit leíró eredményeket mutatok be. A legjobb válaszok szükséges feltételei megtalálhatóak a
disszertációban. Az egyensúlyok szükséges feltételei a következőek.
15. Tétel. Bármely Nash egyensúlyban a védő stratégiája megfelel a következő feltételeknek.
1. Bármely i és j alkalmazottakra, ha ai , aj < 1, akkor MaxUE(Ti , ai ) =
MaxUE(Tj , aj ).
2. Bármely i és j alkalmazottakra, ha aj < ai = 1, akkor MaxUE(Ti , ai ) ≤
MaxUE(Tj , aj ).
A fenti tételből következik, hogy a védő a egyensúlyi stratégiája néhány (vagy
nulla) alkalmazottal teljesen biztosan megosztja a titkot, a többi alkalmazottal való
megosztási valószínűségeknek pedig a MaxUE(Ti , ai ) függvény egyenletességét kell
biztosítaniuk. A 15. tételből az alábbi következményt vezethetjük le.
1. Következmény. Bármely Nash egyensúlyban,
• a védő vagy teljesen biztonságban van, azaz a támadónak nincs olyan stratégiája
ellene, mely pozitív kifizetéshez vezetne; vagy miden alkalmazottal megosztja a
titkot valamilyen nem nulla valószínűséggel. Formálisan, vagy MaxUE(Ti , ai ) =
0 minden i alkalmazottra, vagy ai > 0 minden i alkalmazottra.
• Azok az alkalmazottak, akikkel a védő biztosan megosztja a titkot, legfeljebb akkor valószínűséggel lesznek a támadó által kiválasztva, mint a többi alkalmazott,
akikkel a védő nem osztja meg biztosan a titkot.
Legvégül pedig egy szükséges feltételt adok meg a támadó egyensúlyi stratégiáira.
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16. Tétel. Bármely Nash egyensúlyban, ha ai , aj < 1 igaz i és j alkalmazottakra,
akkor ei · Pr[Ti ≤ Bi ] = ej · Pr[Tj ≤ Bj ].
TÉZIS 4.2: Egy konstruktív bizonyítás segítségével megmutatom, hogy a játéknak
mindig létezik legalább egy egyensúlya, valamint bebizonyítom, hogy a
védő egyensúlyi stratégiájának vetülete és a támadó egyensúlyi kifizetése
egyértelmű.
Első lépésként megmutatom, hogy a játék mindig rendelkezik egyensúllyal.
17. Tétel. A játéknak mindig létezik legalább egy Nash egyensúlya.
A bizonyítás konstruktív és a következő algoritmuson alapszik, melynek helyességét a disszertációban bizonyítom.
1. Egyensúlyi a∗ stratégia keresése a védő számára:
Keressünk egy a∗ kevert stratégiát, melyre teljesül a 15. tétel.
2. Egyensúlyi (e∗ , B∗ ) stratégia keresése a támadó számára:
Legyen M axU E ∗ = maxi MaxUE(Ti , a∗i ) és legyen I ∗ azon alkalmazottak halmaza, akiknél a maximum elérhető. Ha M axU E ∗ = 0, akkor nem létezik olyan
stratégia a támadó számára, mely pozitív kifizetéshez vezethetne, ezért legyen
Bi∗ ≡ 0 minden i alkalmazottra. Egyébként,
(a) minden i 6∈ I ∗ alkalmazottra, legyen e∗i = 0;
(b) minden i ∈ I ∗ alkalmazottra, válasszunk egy tetszőleges megvesztegetési
értéket ArgMaxBE(Ti , a∗i ) halmazból, és Bi∗ legyen mindig ez az érték;
legvégül pedig, legyen
e∗i

=

1
Pr[Ti ≤Bi∗ ]
P
1
j Pr[Tj ≤Bj∗ ]

.

(17)

A következő tétel azt mondja ki, hogy a védő stratégiája lényegét tekintve egyértelmű.
18. Tétel. Ha a védőnek nincs teljesen biztonságos stratégiája, akkor egyensúlyi
stratégiáinak a vetülete egyértelmű.
Legvégül pedig, az előbbi tétel segítségével megmutatom, hogy a támadó egyensúlyi kifizetése is egyértelmű.
2. Következmény. A támadó kifizetése azonos a játék minden egyensúlyában.
TÉZIS 4.3: Meghatározom a játék egyensúlyait abban a speciális esetben, amikor
miden alkalmazott megbízhatósági szintje egyenletes eloszlású.
Ebben a tézisben feltételezem, hogy minden i alkalmazott megbízhatósági szintje
egy Ti ∼ U(li , hi ) egyenletes eloszlást követ, ahol 0 < li < hi < S. Természetesen az
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egyes alkalmazottakhoz tartozó eloszlások különbözőek lehetnek (azaz li és hi eltérő
lehet az alkalmazottakra).
Az elemzés első lépéseként meghatározom a támadó optimális megvesztegetési
értékeit egy adott a kevert stratégiához.
3. Lemma. A támadó optimális megvesztegetési értékei


ha ai < hSi
{0}
ArgMaxBE(Ti , ai ) = {0, hi } ha ai = hSi


{hi }
egyébként.

(18)

A következő tétel megadja a játék egyensúlyait egyenletes eloszlású megbízhatósági szintek esetére.
19. Tétel. Ha minden i alkalmazott megbízhatósági szintje egy U(li , hi ) egyenletes
eloszlást követ, ahol 0 < li < hi < S, akkor a játék egyensúlyait a következőképpen
írhatjuk le.
P

h

• Ha k < Si i , akkor a védőnek van teljesen biztonságos stratégiája: bármely
egyensúlyban, ai ≤ hSi miden i alkalmazottra, a támadó sosem veszteget meg
egy alkalmazottat sem, és mindkét játékos kifizetése nulla.
P

h

• Ha k = Si i , akkor egyensúlyában ai =
kifizetése pedig nulla.
P

hi
S

h

minden i alkalmazottra, a támadó

• Ha k > Si i , bármely egyensúlyban ai > hSi és Bi ≡ hi minden i alkalmazottra, a támadó kifizetése szigorúan pozitív, a védő kifizetése pedig szigorúan
negatív.
A téziscsoporthoz kapcsolódó publikáció [C7].
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3. Eredmények alkalmazása
Ebben a szakaszban az egyes téziscsoportokhoz kapcsolódó új eredmények alkalmazását tárgyalom.

3.1. Hálózati topológiák robusztussága
A hálózati topológiák robusztusságát elsődlegesen azzal a céllal tanulmányoztam,
hogy a robusztusság számszerűsítésére szolgáló metrikákat találjak, melyek a robusztus topológia tervezéshez szükségesek. Bár a kapcsolódó irodalomban számos
robusztussági metrika található, ezek legtöbbje vagy nem támadó- és hálózatmodelleken alapul, vagy nem veszi figyelembe a védő és támadó közötti konfliktus stratégiai
jellegét. A disszertációban egy játékelméleti megközelítést követtem, melynek előnye, hogy a megfelelő metrikát megtalálhatjuk úgy, hogy a támadó képességeire tett
feltevéseinket és a hálózat működésére vonatkozó követelményeket rendre támadóés hálózatmodellekként fogalmazzuk meg. Ez megkönnyíti egy adott alkalmazáshoz
megfelelő metrika megtalálását.
Továbbá az eredmények egy része ennél közvetlenebbül is felhasználható robusztus topológia tervezésre. Például az egyensúlyi támadó stratégiákat felhasználhatjuk
azon élek azonosítására, melyeket egy támadó a legnagyobb valószínűséggel vesz célba. Ezek a kritikus élek a hálózat „leggyengébb láncszemei” stratégiai támadásokat
tekintve. Következésképpen, ahhoz hogy a topológiát robusztusabbá tegyük, először
ezeket az éleket kell megerősíteni.

3.2. Robusztus WSN topológiák tervezése
Vezetéknélküli szenzorhálózatoknak számos alkalmazása van, többek között katonai,
környezeti, és egészségügyi alkalmazások [1]. Ezek közül számos esetben a hálózatot
stratégiai támadások fenyegethetik, melyek ellen robusztusnak kell lennie.
Bár az elsődleges célom a támadás-ellenálló tervezés tanulmányozása volt, az
eredményeket más topológia-tervezési feladatokban is lehet alkalmazni. Először is,
perzisztencia segítségével meg lehet becsülni egy hálózat akkumulátorok által meghatározott élettartamát (a disszertáció 3.2.2. szakasza tárgyalja ennek feltételeit).
Másodszor, a javasolt keresési-tér szűkítő technikát szélesebb körben, más tervezési
feladatokra is lehet alkalmazni (a disszertáció 3.6.3. szakasza ide kapcsolódó példákat sorol fel).

3.3. Rejtett támadások hatásainak enyhítése
Ezen eredmények elsődleges alkalmazása az optimális jelszó és kriptográfiai-kulcs
csere stratégiák meghatározása. Például nagyon sok online szolgáltatás biztonsági
okokból megköveteli, hogy a felhasználók időről időre megváltoztassák jelszavukat.
Ezen kötelező változtatások ütemezését a szolgáltatás biztonsági előírásainak kidolgozói határozzák meg, akik mind a kompromittált fiókok jelentette biztonsági
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kockázatokat, mind a felhasználóktól megkövetelt erőfeszítést minimalizálni akarják.
Fontos megjegyezni, hogy a modell szélesebb körben alkalmazható, például szerverek
újratelepítésének vagy virtuális gépek újrapéldányosításának az ütemezésére.
Az eredmények egyik legfontosabb tanulsága, hogy a védő számára optimális
stratégia a periodikus. Ez egyfelől igazolja a gyakorlatban elterjedt periodikus jelszó
és kriptográfiai-kulcs csere ütemezéseket, ugyanakkor ellentmond a nagyon hasonló
FlipIt modell [20] tanulságainak. Ez a két modell közötti ellentmondás kiemeli a
megfelelő modellezési feltevések megtalálásának fontosságát.
Az eredmények másik legfontosabb tanulsága, hogy a védő sokkal magasabb kifizetéseket is elérhet a szekvenciális játékban, ahol ő lép elsőként és a támadó másodikként. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a védőnek nem érdemes titkolnia az
általa választott stratégiát, hanem inkább nyilvánosságra kell hoznia, hogy a támadó
azt figyelembe vehesse.

3.4. Biztonságos csapatösszeállítás
Bár a modellben egy olyan menedzser problémáját formalizáltam, akinek egy alkalmazottakból álló csapatot kell összeállítania egy megvesztegetéssel próbálkozó
támadó jelenlétében, a bemutatott eredmények ennél sokkal szélesebb körben, más
titokmegosztási problémákra is alkalmazhatóak. Először is, bár a „megveszteget”
kifejezést használom, a támadó valójában sokféle, a technológiai biztonsági mechanizmusokat megkerülő módszerrel próbálkozhat, mint például social engineering.
Másodszor, az eredmények a csapatösszeállításnál sokkal szélesebb körben alkalmazhatóak. Valójában egy „alkalmazott” bármilyen entitást modellezhet, mellyel
információt lehet megosztani, például alvállalkozókat, számítógépes rendszereket,
vagy üzemeket (a lehetséges alkalmazásokat a disszertáció 6.2 szakaszának utolsó
alszakasza tárgyalja részletesebben).
A bemutatott eredmények segítségével ki lehet számolni az optimális stratégiát számos titokmegosztási szituációhoz. Ezen felül számos tanulságot levonhatunk
az eredményekből, melyek érdekes módon néhány esetben ellentmondanak a naiv
intuícióknak. Például azt gondolhatnánk, hogy a titkot csak a legmegbízhatóbb
alkalmazottakkal érdemes megosztani, de az eredmények azt mutatják, hogy egy optimális stratégia mindenkivel megosztja a titkot nem nulla valószínűséggel, kivéve
ha létezik teljesen biztonságos stratégia.
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