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RESUMO 

 
 
Políticas de segurança contra ações de vandalismo, roubos, sabotagem e/ou terrorismo 

são de grande importância para assegurar a disponibilidade de alguns sistemas. Esta 
dissertação possibilita através de teoria da confiabilidade, teoria dos jogos e otimização 
multiobjetivo via algoritmos genéticos a montagem de sistemas de segurança a partir da 
interação estratégica entre dois agentes racionais onde um deles busca defender o sistema 
principal contra ações de um dado atacante. A interação é caracterizada por um jogo 
sequencial de dois tempos modelado com informação perfeita ou imperfeita. Aspectos da 
teoria da confiabilidade assumem papel fundamental tanto na mensuração do desempenho do 
sistema de defesa quanto na definição das ações dos agentes. As estratégias do defensor são as 
várias configurações série-paralelo que o sistema de defesa pode assumir. Já o atacante, para 
maximizar sua eficiência segundo a teoria da confiabilidade, escolhe apenas um dos 
subsistemas de defesa. São apresentados exemplos de validação da metodologia em dois 
sentidos: em relação às soluções obtidas pelo AG multiobjetivo e em relação a obtenção de 
equilíbrio perfeito em subjogos através de um algoritmo exaustivo que utiliza a técnica de 
indução retroativa. São também apresentados exemplos de aplicação da metodologia, um 
destes exemplos está inserido no contexto de linhas de transmissão de energia elétrica. 

 
Palavras-chave: vulnerabilidade, segurança, confiabilidade, teoria dos jogos, otimização 
multiobjetivo, algoritmos genéticos. 
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ABSTRACT 

 

A security policy against actions of vandalism, robbery, sabotage and/or terrorism is of 
great importance in order to ensure the availability of some systems. This work evaluates, by 
means of a game theory, reliability theory and multiobjective optimization, the existent 
conflict between two agents in such situations; one of them is interested in defending a main 
system against attacks of the other. The interaction is characterized by means of a two-period 
sequential game with perfect or imperfect information. Reliability theory aspects play a 
fundamental role both in measuring defense system performance and in defining agents’ 
actions. The strategies’ defender consists of the several series-parallel configurations that the 
defense system may assume. The attacker in turn may choose one and only one defense 
subsystem to attack since it maximizes their efficiency according to reliability theory. Are 
presented examples of validation of the methodology in two ways: with respect of solutions 
obtained by multiobjective GA and with respect of the obtainment of the perfect subgame 
equilibrium through an exhaustive algorithm that uses backward induction technique. Are also 
presented examples of the application of the methodology, one of these examples is inserted 
in the transmission lines of electrical energy context. 

 
Keywords: vulnerability, security, reliability, game theory, multiobjective optimization, 
genetic algorithms. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Motivação 

Muito recentemente eventos até mesmo catastróficos têm chamado a atenção da 
comunidade acadêmica e sociedade como um todo. Como exemplos podem ser citados os 
ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 no World Trade Center e Pentagono, e ataques 
com antraz nos Estados Unidos, como também os recentes ataques piratas a navios cargueiros 
na costa da Somália no início de 2008, ver BBC (2008). Por estes e outros similares contextos 
gera-se um enorme interesse por estratégias para proteger bens de valor (incluindo vida 
humana) de um adversário inteligente e adaptativo, onde a seleção de estratégias defensivas 
irá requerer a consideração dos objetivos e motivações do atacante, ver Bier et al. (2005). 
Portanto a segurança de sistemas é uma das grandes preocupações em diversos setores da 
economia moderna e consiste de uma vasta área de pesquisa.  

É importante definir e diferenciar os tipos de ataques que podem ocorrer contra 
sistemas. Ataques provenientes de forças naturais, tais como enchentes, terremotos e furacões, 
ou seja, ataques naturais, não estão buscando ou estudando formas de serem mais ou menos 
fortes no sentido de tornar inoperante algum sistema ou infra-estrutura de defesa. Por outro 
lado existem os ataques intencionais que são provenientes da ação de um agente (pessoa ou 
grupo de indivíduos) inteligente e adaptativo, capaz de estudar formas e “brechas” no sentido 
de ser bem sucedido em seu ataque. Esta dissertação está preocupada em estudar os ataques 
intencionais. 

Neste sentido, os ataques intencionais ilustram a necessidade de assumir que tanto 
defensor quanto atacante são agentes estratégicos e otimizadores, ou seja, cada um buscará 
aumentar seus ganhos de forma adaptativa e racional. Tais ataques podem ser concebidos de 
forma oportunista ou de forma determinada. Atacantes oportunistas estão observando alvos 
fáceis e podem ser dissuadidos se seu alvo corrente mostra-se ser muito difícil ou caro para 
atacar. Vândalos ordinários e alguns tipos de hackers de computador enquadram-se nesta 
categoria. Por outro lado, grandes níveis de dificuldade não irão necessariamente dissuadir um 
atacante determinado. Atacantes determinados podem incluir terroristas, adversários militares 
ou adversários comerciais não éticos, maiores detalhes em Bier et al. (2005). 

Algumas instituições, tais como, de telecomunicações, de transmissão e distribuição de 
energia elétrica, de transporte marítimo, de segurança digital e até mesmo governos federais 
(por exemplo, questões de segurança nacional e de proteção de florestas tropicais e de jazidas 
de combustíveis fósseis) têm forte preocupação em se defender de ataques intencionais contra 
suas estruturas. Alguns outros exemplos ilustram a complexidade e importância de analisar 
este problema, que resulta em prejuízos e custos adicionais, como, por exemplo, multas 
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devido a não-operacionalidade, (re)investimento em segurança, reparos, impactos sociais e 
redução de margens de lucro das instituições afetadas. Algumas situações tais como: 

 
 Em novembro de 2006, nas cidades de Roma e Turim, mais de 250 mil pessoas foram 

afetadas com atrasos de trem devido ao roubo de fios de cobre que são usados em 
equipamentos de segurança e sinalização de centenas de trens que tiveram suas 
partidas adiadas em pelo menos meia hora, BBC (2006).  

 Linhas de transmissão de energia elétrica são de fundamental importância para países 

que possuem grandes extensões territoriais com destaque para o Brasil, EUA e Rússia. 

Os investimentos para construção destes corredores de transmissão de energia elétrica 

são sempre vultosos. Estas linhas são frequentemente atacadas por vândalos e/ou 

ladrões comuns ou organizados. Estatísticas apontam que são roubadas em média 04 

(quatro) toneladas de peças por ano nas linhas de transmissão. Isto corresponde a um 

prejuízo de R$ 160.000,00 por ano para confecção e reposição das referidas peças. No 

nordeste brasileiro as cidades mais atingidas são: Paulo Afonso/BA, Recife/PE, 

Campina Grande/PB, Fortaleza/CE, Teresina/PI e Salvador/BA. A ação objetiva é a 

retirada dos cabos de alumínio, deixando no solo os restos de cabo de aço, o que 

demonstra o interesse na venda do alumínio para processamento posterior deste metal 

visando outras formas de comercialização comuns no mercado consumidor. Pelo 

conhecimento técnico necessário a essas ações que apresentam riscos de acidentes 

pessoais ao próprio executor, especula-se tratar de quadrilhas organizadas com 

conhecimento especializado em linhas de transmissão, CHESF (2008). 

 No aeroporto de Los Angeles nos Estados Unidos, com fins de dissuadir ataques, a 
polícia local vem utilizando um algoritmo baseado em teoria dos jogos. Nestes casos 
terroristas podem passar de 18 a 36 meses de estudo em busca de um alvo potencial de 
vulnerabilidade e padrões de segurança. O algoritmo melhora a segurança 
aleatorizando a utilização de medidas de segurança, deixando os terroristas sob 
incerteza da estratégia policial, GNC (2008). 

 Somente em 2008, mais de 100 ataques piratas ocorreram nas águas costeiras da 
Somália, com o sequestro constante de navios. Um encontro de emergência entre 
países banhados pelo mar vermelho foi realizado para decidir como lidar com o 
problema, BBC (2008). 

 

Nesta abordagem, é necessário definir dois sistemas: 

 Sistema principal: é o sistema que desempenha a função produção da empresa ou 

instituição e pode ser alvo de ataques pelos mais diversos motivos. 
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 Sistema de defesa: é o sistema que busca dissuadir ataques intencionais contra o 

sistema principal. 

A metodologia proposta nesta dissertação utiliza-se de três grandes teorias para avaliar e 

tratar estas questões: Teoria da Confiabilidade, Teoria dos Jogos e Otimização Multiobjetivo 

via Algoritmos Genéticos. A teoria da confiabilidade possibilita avaliar a probabilidade de 

funcionamento de um sistema por determinado tempo e sob determinadas condições, Kuo & 

Zuo (2003). Já a Teoria dos Jogos pode ser utilizada para formalizar matematicamente os 

conflitos entre os agentes, identificando quais táticas defensivas e ofensivas deveriam ser 

postas em prática e avaliando o efeito das mesmas, ver Bier et al. (2007). E por fim métodos 

de otimização baseados em heurísticas tais como algoritmos genéticos tem sido amplamente 

utilizados por sua fácil implementação e eficiência em encontrar boas soluções, ver Levitin 

(2006). 

Em relação a Teoria da Confiabilidade a mesma por mais de duas décadas tem se 

preocupado em estudar e avaliar fontes internas de falhas ou eventos que ocorrem 

aleatoriamente dentro de componentes dos sistemas, Ramirez-Marqueza, et al. (2009). Porém, 

devido a não operacionalidade total ou parcial de alguns sistemas ser afetada não só por 

fatores internos (falhas), mas também por fatores externos (ataques) faz-se necessário agregar 

algum fator aleatório relacionado a possibilidade de ataque bem ou mau sucedido contra o 

sistema de defesa. Por este motivo, Levitin & Hausken (2009b), Levitin & Ben-Haim (2008), 

Hausken (2008) e tantos outros artigos utilizam a vulnerabilidade (ou probabilidade de 

destruição total) como uma medida de calcular este fator aleatório de impacto externo contra 

sistemas e seus componentes. Tal medida é baseada na razão dos esforços do defensor e do 

atacante, também conhecida por função de sucesso em disputa (FSD) proposta por Tullock 

(1980) e será melhor exposta no capítulo de fundamentação teórica. 

Teoria dos jogos é uma maneira matemática de modelar fenômenos que podem ser 

observados quando dois ou mais “agentes de decisão” interagem entre si. Nesta dissertação os 

agentes são o defensor e o atacante que interagem de forma seqüencial, não cooperativa e para 

os casos onde existe informação perfeita ou imperfeita, conceitos que serão melhor definidos 

adiante. Ambos agentes podem ser representados por uma pessoa ou um grupo de indivíduos 

tomadores de decisões ou decision makers (DM). 

A otimização multiobjetivo é uma ferramenta importante para tratar de questões 

complexas onde existem dois ou mais objetivos e na maioria das vezes conflitantes entre si e 

os trade-offs entre os mesmos não podem ser sempre comensuráveis, Gen et al. (2008b). 
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Neste sentido esta dissertação utiliza tal técnica no sentido de avaliar os custos e a 

probabilidade de sucesso em defesa que adiante serão mostrados como objetivos conflitantes 

para o projeto de sistemas de defesa. O algoritmo genético utilizado para tal fim foi 

implementado em Lins (2007) e Lins & Droguett (2009).  

O problema consiste então em construir um sistema de defesa analisando questões 

conflitantes entre objetivos do defensor (multiobjetivo) e entre os próprios agentes (conflito). 

Ou seja, o defensor tem a preocupação em alocar medidas de segurança existentes no mercado 

para construir um sistema de defesa configurado em série-paralelo, levando em conta o custo 

em implantar/operar o mesmo e sua respectiva probabilidade de sucesso em defesa (composta 

pela confiabilidade da medida de defesa e sua vulnerabilidade), que tratam de objetivos 

conflitantes, pois sistemas mais seguros correspondem também a sistemas mais caros. Na 

questão de conflito entre os agentes, esta dissertação modela um jogo seqüencial sob as 

perspectivas de informação perfeita ou de informação imperfeita por parte do defensor. Ou 

seja, nem sempre o defensor tem a capacidade de saber exatamente o perfil de quem irá 

atacar.  

Portanto, este trabalho utiliza o hibridismo entre teoria dos jogos, confiabilidade e 

otimização multiobjetivo para modelar a interação estratégica entre dois tipos de agentes 

racionais e neutros a risco: (i) o defensor, representado pelo(s) proprietário(s) e/ou gestor(es) 

do sistema principal, que têm interesse em protegê-lo através de alternativas de segurança 

disponíveis no mercado e (ii) o atacante, representado por um indivíduo ou grupo de 

indivíduos com o objetivo de desestruturar o sistema de defesa de modo a liberar o acesso ao 

sistema principal. O defensor deve avaliar alternativas de configuração do sistema de 

segurança configurado em série-paralelo, e é assumido tanto atacante quanto defensor 

conhecem sobre confiabilidade de sistemas e por isso o atacante deve escolher um e apenas 

um dos subsistemas de defesa para atacar. A seguir é feito um resumo das etapas da 

metodologia proposta por esta dissertação. 

1.2 Etapas da metodologia (Passo a passo) 

A metodologia proposta por esta dissertação segue as seguintes etapas descritas a 

seguir: 

1º passo – Levantamento sobre as tecnologias de defesa disponíveis no mercado como 

também seus respectivos esforços para defensor e atacante – O defensor analisa os custos de 

aquisição e operação das ferramentas disponíveis para dissuadir os ataques, por outro lado, o 
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atacante desenvolve e/ou usa tecnologia contra determinada ferramenta de defesa e este 

procedimento também gera custos para o atacante em operar contra a referida alternativa de 

defesa. 

2º passo – Mapeamento das melhores configurações de defesa - O defensor através de um 

algoritmo de otimização multiobjetivo via algoritmos genéticos (AG), mapeia as 

configurações não-dominadas em termos de probabilidade de sucesso em defesa e custo total 

do sistema. 

3º passo – Análise das soluções sob interação estratégica - Todas as configurações de defesa 

obtidas a partir da curva de Pareto são colocadas em um contexto de interação estratégica 

onde cada um dos agentes (defensor e atacante) pode calcular seus ganhos ou perdas. A 

interação estratégica se dá de modo seqüencial, onde primeiro o defensor implanta o sistema 

de defesa e em seguida o atacante escolhe um corte mínino (a ser definido adiante) para 

atacar. 

4º passo – Aplicação da técnica de indução retroativa – Calculados os ganhos/perdas para 

cada uma das possíveis configurações é aplicado um algoritmo que utiliza a técnica de 

indução retroativa ou backward induction para obter um equilíbrio de Nash perfeito em 

subjogos. 

5º passo – Implantação da estratégia de defesa – Através do 4º passo o defensor adquire a 

configuração de um sistema de defesa capaz de dissuadir a ação de ataque, deixando o 

atacante com pouco ou nenhum incentivo para atacar. Procede-se então a implantação do 

referido sistema de defesa com fins de proteger o sistema principal ou função produção da 

instituição. 

 A análise dos passos acima mostra o hibridismo desta dissertação. No 2º passo é 

utilizada Otimização Multiobjetivo e Teoria da Confiabilidade. Os 3º e 4º passos utilizam 

Teoria dos Jogos. Já os 1º e 5º passos são respectivamente as entradas e a saída do processo o 

qual essa metodologia se propõe.   

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

Através da análise de fatores aleatórios tais como confiabilidade associada a causas 

internas de falhas e vulnerabilidade associada a causas externas de falhas, como também a 

interação estratégica dos agentes (defensor e atacante) em um contexto de otimização 



Capítulo 1 Introdução
 

 6

multiobjetivo, o principal objetivo desta dissertação trata de nortear políticas ótimas de 

investimento em sistemas de segurança (composto, por exemplo, de false targets, 

identificadores de material roubado usando nanotecnologia, câmeras inteligentes, alarmes 

wireless, resposta armada e etc. ) que deverá proteger um sistema principal (por exemplo, 

linhas de transmissão de gás, navios petroleiros, bancos, museus e etc.) de ataques 

intencionais. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

O desenvolvimento deste trabalho tem os seguintes objetivos específicos: 

 Utilizar teoria da confiabilidade e vulnerabilidade de sistemas para avaliar o 

desempenho de sistemas em um tempo de missão sob ataques intencionais. 

 Modelar a interação estratégica utilizando teoria dos jogos, mais especificamente 

jogos seqüenciais de informação perfeita ou imperfeita. 

 Realizar um processo de otimização com problemas de programação matemática para 

obtenção de configurações de sistemas de defesa através de um algoritmo genético 

multiobjetivo utilizando uma fronteira de soluções não-dominadas. 

 Através de soluções não dominadas utilizar a metodologia de indução retroativa para 

obter equilíbrios perfeitos de Nash em subjogos. 

 Modelar através de um jogo seqüencial o conflito entre os agentes, onde o defensor 

pode ter informação perfeita ou imperfeita na interação. 

 Utilizar algoritmos exaustivos para obtenção de configurações de defesa e para 

obtenção de equilíbrios de Nash perfeitos em subjogos no intuito de validar a 

metodologia proposta. 

 Sugerir uma configuração de sistema de defesa levando em conta a interação 

estratégica, a confiabilidade, a vulnerabilidade e a otimização de objetivos conflitantes 

tais como probabilidade de sucesso de defesa e os custos associados.  

1.4 Organização da dissertação 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos incluindo esta introdução; no capítulo 

2 apresenta-se a fundamentação teórica; o capítulo 3 descreve as modelagens através de 

informação perfeita ou imperfeita; o capítulo 4 apresenta dois exemplos para validação do AG 

multiobjetivo e da metodologia; o capítulo 5 é composto por dois exemplos de aplicação com 
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informação imperfeita e um exemplo aplicado às linhas de transmissão de energia elétrica 

com informação perfeita; e no capítulo 6 são apresentadas as conclusões e considerações 

finais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica que consiste de teoria da 

confiabilidade, teoria dos jogos, otimização multiobjetivo através de algoritmos genéticos e 

análise de vulnerabilidade. 

2.1 Teoria da confiabilidade 

A análise de confiabilidade é uma técnica de suporte a tomadas de decisão e controle 
que auxilia gestores na busca da garantia da execução satisfatória das funções dos itens a 
respeito de um dado sistema, considerando suas limitações, o seu desgaste e os fatores que 
influenciam seu desempenho, sejam equipamentos e/ou pessoas, Rausand & Hoyland (2004)). 
A confiabilidade tornou-se nos últimos anos uma preocupação ainda maior devido a processos 
industriais de alta tecnologia com elevados níveis de sofisticação. Alguns exemplos onde a 
confiabilidade é foco são os seguintes:  

 Prevenções de acidentes, muitas vezes catastróficos, podem ser evitadas com análise 

de confiabilidade dos componentes envolvidos na operação; 

 Consumidores estão cada dia mais exigentes com relação a qualidade e durabilidade 

dos bens adquiridos gerando assim um diferencial competitivo para aqueles produtores 

com melhores produtos no mercado; 

 Especificações e regulamentações de mercado e governamentais, exigindo mais 

atenção por parte dos produtores e custos adicionais com recall e garantias. 

 Vulnerabilidade e segurança de sistemas. 

Segundo Modarres et al. (1999), confiabilidade é a probabilidade de que o sistema irá 

executar sua tarefa pretendida sob determinadas condições de trabalho por um período 

determinado de tempo. Matematicamente, definimos a função confiabilidade ( )R t como a 

probabilidade que o sistema tenha sucesso operando sem falhas no intervalo de 0 a t, 

1 2( ) P( | , ,...), 0R t T t c c t= ≥ ≥ , onde T é uma variável aleatória representando o tempo de 

falha ou tempo para falhar e 1 2, ,...c c  são as condições de stress que são especificadas a priori 

para performance ideal do item.  

Dado que T é uma variável aleatória contínua e que a função ( )R t é a probabilidade do 

item não falhar até um instante t. A distribuição acumulada de T fornece a probabilidade de 

falha ou não confiabilidade do item, 

( ) ( ) 1 ( )F t P T t R t= ≤ = −         (2.1) 
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0

( ) ( ) ( ) , 0
t

F t P T t f t dt t= ≤ = ≥∫         (2.2) 

Pode-se então obter a função confiabilidade como, 

( ) 1 ( ) ( )
t

R t F t f t dt
∞

= − = ∫          (2.3) 

 Percebe-se então ( ), ( )R t F t  e ( )f t  estão estreitamente ligadas e o conhecimento de 

uma delas pode fornecer as demais. Algumas propriedades importantes devem ser verificadas, 

tais como: 

 No instante inicial é esperado que o sistema funcione sem problemas, ou 

seja, (0) 1R = . 

 Para um tempo de missão muito longo é esperado que o sistema venha a falhar, ou 

seja, lim ( ) 0
t

R t
→∞

= . 

 A função confiabilidade é monotônica decrescente (não crescente) para todo t. Então, 

( ) 0,R t ≥  t∀ . 

 

Figura 2.1 – Função confiabilidade 

2.1.1 Diagramas de blocos 

No contexto de confiabilidade, diagramas de blocos são comumente usados para 

descrever a forma lógica de como o funcionamento dos componentes asseguram o 

funcionamento do sistema, onde componente é um conjunto de itens que representa um 

elemento auto-contido de um sistema. Subsistema é um conjunto de componentes e o sistema 

é formado por um conjunto de subsistemas. É importante ressaltar que diagramas de blocos 

não necessariamente representam a maneira como os componentes estão fisicamente 

dispostos no sistema (Kuo & Zuo (2003)). Com o diagrama de blocos, é possível identificar 
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quais componentes devem funcionar para que o sistema como um todo também funcione, ou 

seja, identificar os seus caminhos mínimos (Modarres et al.,1999). 

Para ilustrar, considere dois sistemas produtivos X e Y que produzem os produtos X e 

Y, respectivamente (Figura 2.2). A fabricação do produto X requer que a matéria-prima seja 

transformada pelos equipamentos 1 e 2, nessa ordem. Já a matéria-prima do produto Y pode 

ser processada pelo equipamento 3 ou, alternativamente, pelo equipamento 4. Diz-se que os 

equipamentos 1 e 2 estão em série e que os equipamentos 3 e 4 estão configurados em 

paralelo. 

 
Figura 2.2 – Exemplos de sistemas produtivos (Lins, 2007) 

 

Considerando ainda a Figura 2.2, os estados dos sistemas X e Y (operacional ou falho) 

podem ser avaliados por meio dos estados dos seus respectivos componentes. O sistema X 

está operacional se tanto o equipamento 1 quanto o equipamento 2 funcionarem, já que a falha 

de um dos dois equipamentos impede que o produto X chegue a seu estado final. Já o sistema 

Y, em caso de falha do equipamento 3, possui um caminho alternativo (equipamento 4) para 

fabricar o produto Y e só é considerado falho se os componentes 3 e 4 falharem 

simultaneamente. A Tabela 2.1 e a Tabela 2.2 mostram os possíveis estados dos sistemas X e 

Y em função dos estados dos seus respectivos componentes. 

 

Tabela 2.1 - Estados do sistema X em função dos estados dos componentes 1 e 2 

Componente 1 Componente 2 Sistema X 

Operacional Operacional Operacional 

Operacional Falho Falho 

Falho Operacional Falho 
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Tabela 2.2 - Estados do sistema Y em função dos estados dos componentes 3 e 4 

Componente 1 Componente 2 Sistema Y 

Operacional Operacional Operacional 

Operacional Falho Operacional 

Falho Operacional Operacional 

Falho Falho Falho 

 

A figura 2.3 mostra alguns exemplos de diagramas de blocos.  

 

   
Série Paralelo Série-paralelo Paralelo-série 

Figura 2.3 – Configurações de diagramas de blocos 

 

Um sistema série-paralelo consiste de q (q ≥ 1) subsistemas em série, que por sua vez, 

são formados por gn (gn ≥ 1) componentes (idênticos ou não) em paralelo. Assumindo um 

sistema série-paralelo com subsistemas iguais constituídos por componentes que operam 

independentemente e possuem a mesma confiabilidade Rs(t), tem-se que a confiabilidade do 

sistema é: 

RS(t) = {1 - [1 - R(t)]g}q     (2.4) 

Generalizando o cálculo anterior para um sistema série-paralelo com subsistemas não 

necessariamente iguais, formados por componentes de diversos tipos, tem-se: 

1 1

( ) 1 (1 ( ))
jgq

S jk
j k

R t R t
= =

⎡ ⎤
= − −⎢ ⎥

⎣ ⎦
∏ ∏  (2.5)

em que Rjk(t) é a confiabilidade do k-ésimo componente do j-ésimo subsistema. 

Um sistema série-paralelo é retirado de operação se pelo menos um de seus subsistemas 

deixar de operar. Como os componentes de um subsistema são dispostos em paralelo, um 

subsistema se torna completamente inoperante se e apenas se todos os seus componentes 

falharem. Dentre as medidas de desempenho de sistemas fornecidas pela análise de diagramas 

de blocos, cortes mínimos merecem destaque. Um corte mínimo é um conjunto de eventos 

que quando ocorridos simultaneamente levam à falha do sistema. No caso série-paralelo, a 
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falha de todos os componentes de dado subsistema consiste em um corte mínimo. Maiores 

detalhes, ver Kuo & Zuo (2003).  

2.1.2 Manutenibilidade e disponibilidade 

Uma importante distinção que deve ser feita no estudo da confiabilidade diz respeito 

ao fato do sistema ou item ser reparável ou não reparável. Itens não reparáveis são aqueles 

que após uma falha não podem ser colocados de volta em operação e a restauração do sistema 

se dá pela completa substituição do mesmo. Lins (2007) e Crowder et al. (1991) definem um 

sistema ou item como reparável se depois de uma falha, ele pode ser colocado novamente em 

operação através de um procedimento de manutenção que não consista de sua total 

substituição. Segundo Xie, et al. (2004), a manutenibilidade é definida como a probabilidade 

que um sistema falho venha a ser reparado para o estado de funcionamento com um 

determinado período de tempo quando a manutenção é feita de acordo com os recursos e 

procedimentos estabelecidos. Denotemos T o tempo para reparar ou tempo de inatividade. Se 

o tempo de reparo T tem uma função densidade ( )g t , onde a manutenibilidade, ( )V t , é 

definida como a probabilidade que o sistema falho volte a operar normalmente até um tempo 

t, tem-se, 

0

( ) ( ) ( )
t

V t P T t g x dx= ≤ = ∫  (2.6)

A disponibilidade de um sistema, denotada por ( )A t , é definida como a probabilidade 

que o sistema esteja disponível num tempo t, 

( ) ( )A t P Sistema funcionando ou disponível em t=  (2.7)

 Uma importante medida em estudos de reparo de sistema é a MTTR que é o tempo 

médio de reparo. Define-se então a disponibilidade como, 

lim ( )
t

MTTFA A t
MTTF MTTR→∞

= =
+

 (2.8)

2.1.3 Desempenho do sistema 

A análise de confiabilidade sistemas considera a relação entre o funcionamento dos 

elementos do sistema e o funcionamento do sistema como um todo, ver Levitin (2007a). O 

sistema poderá ter então diferentes estados correspondendo a diferentes combinações de 

elementos falhos ou danificados. Cada estado pode ser caracterizado por uma taxa de 
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desempenho, que representa uma medida quantitativa da habilidade do sistema em realizar 

sua tarefa, veja Hausken & Levitin (2008). 

Segundo Barbacci (1996), a sobrevivência de um sistema é a capacidade do mesmo 

realizar sua função objetivo mesmo que partes ou porções do mesmo estejam destruídas por 

um acidente ou ataque.  Esta definição presume dois importantes fatos: 

 Tanto o impacto de fatores externos (ataques) e fatores internos (falhas) afetam a 

sobrevivência do sistema. Entretanto é importante levar em conta a influência da 

disponibilidade de elementos do sistema na completa sobrevivência do mesmo. 

 Um sistema pode ter diferentes estados correspondendo a diferentes combinações de 

elementos falhos ou danificados compondo o mesmo. Cada estado pode ser 

caracterizado por uma taxa de performance, a qual é uma medida quantitativa da 

habilidade do sistema completar sua tarefa. 

Em relação à performance, os sistemas podem ser classificados como sistemas binários 

ou sistemas multi-estados. Na análise de confiabilidade de sistemas binários é assumido que 

cada elemento do sistema, bem como o sistema como um todo pode estar em dois possíveis 

estados: operante ou falho. Portanto, o estado de cada elemento ou sistema pode ser 

representado por uma variável aleatória binária tal que jX  indica o estado do elemento j: 

1jX =  se o elemento j está operante e 0jX =  se o elemento está falho; X indica o estado do 

sistema inteiro: 1X =  se o sistema está operante e 0X = se o sistema está falho. 

Os estados dos n elementos que compõem o sistema são representados por um vetor de 

estados dos elementos 1 2( , ,... )nX X X . A relação entre o vetor de estados dos componentes e a 

variável de estados do sistema X é dada pela função de estrutura do sistema, Kuo & Zuo 

(2003): 1 2( , ,... )nX X X Xφ=  

Alguns sistemas podem desempenhar suas atividades com vários níveis de eficiência 

distintos, usualmente referidos como taxas de performance. Um sistema pode ter um um 

número finito de taxas de performance é chamado de sistema multi-estados (MSS). 

Usualmente, um MSS é composto de elementos que por sua vez podem ter multi-estados. Um 

sistema binário, na verdade, consiste de um caso particular de um MSS tendo dois estado 

distintos (funcionamento perfeito e falha total). Ou seja, os sistemas binários apresentam 

apenas os estado extremos de um MSS, este último pode ainda assumir outros estados dentro 

desta amplitude, ver Levitin (2005). Em um MSS um elemento j pode ter jk diferentes estados 
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correspondendo a taxas de performance, representadas pelo conjunto 0 1 1{ , ,..., }
jj j j jkg g g g −= , 

onde jig  é a taxa de performance do elemento j no estado i, {0,1,..., 1}ji k∈ − . 

A taxa de performance jG de um elemento j em qualquer instante é uma variável 

aleatória que assume valores de :j j jg G g∈ . As probabilidades associadas com cada 

diferentes estados do elemento j podem ser representados pelo conjunto, 

0, 1, 1{ ..., }
jj j j jkp p p p −= , onde Pr{ }ji j jip G g= = . 

 Seja um sistema multi-estados com n elementos. A cada momento os elementos do 

sistema assumem certa taxa de performance correspondendo a seus respectivos estados. 

Assuma que o sistema inteiro tem K diferentes estados e que gi é a performance do sistema 

inteiro no estado i, tal que ( {0,..., 1})i k∈ − . A taxa de performance do MSS é uma variável 

aleatória que assume valores do conjunto 
11 1 1{ ,..., }kg g − . 

Seja 
1 210 1 1 20 2 1 0 1{ ,..., } { ,..., } ... { ,..., }

n

n
k k n nkL g g g g g g− − −= × × ×  o espaço de possíveis 

combinações de performance de todos os elementos do sistema e 
10 1 1{ ,..., }kM g g −=  o espaço 

de  possíveis valores da taxa de performance do sistema inteiro. A transformação 

1( ,..., ) : n
nG G L Mφ → que mapeia o espaço de performance dos elementos no espaço de 

performance dos elementos do sistema, é chamada de função de estrutura do sistema, ver 

Levitin (2005).  

2.2 Teoria dos Jogos 

Teoria dos jogos é a análise lógica de situações de conflito ou cooperação. Estas 

situações ocorrem através de interações estratégicas. 

Os elementos essenciais de um jogo são jogadores, ações, estratégias, resultados, 

payoffs, informação e ordem do jogo, ver (Finus, 2001). Os jogadores (ou agentes) são os 

atores do jogo que tomam decisões de forma estratégica. Em geral, existe um conjunto finito 

de jogadores, dado por J = {j1, j2, ..., jn}, onde n ≥ 2. Cada jogador ji ∈ J pode adotar ações. O 

conjunto de possíveis ações ou estratégias para cada jogador pode ser denotado por 
ijA  = {ai1, 

ai2, ..., 
iinja }, denominadas estratégias puras do jogador ji, onde nji ≥ 2. Uma particular 

combinação de ações  resultante da combinação de estratégias adotadas pelos jogadores 

determina o resultado do jogo. 
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Pode-se então denotar o conjunto de todos os perfis de estratégia pura como sendo o 

produto cartesiano de cada conjunto de estratégias,  

1 2
1

...
n

ji j j jn
i

A A A A A
=

= = × × ×∏  (2.9)

Os possíveis resultados de um jogo interessam muito aos agentes, por isso é 

fundamental avaliar os resultados convertidos em algum tipo de utilidade. A utilidade 

derivada de um resultado é igual ao payoff de um jogador. Segundo Webb (2007), um payoff é 

uma função U: A ℜ→ que associa um valor numérico a cada perfil de estratégia A. Uma ação 

é ótima para Ji se, Ui(a*) ≥ Ui(a), ∀ a ∈ A, ou equivalentemente, a* ∈ arg 
Aa∈

max U(a).  

Seja um conjunto de possíveis resultados 1 2 3{ , , ,}w w wΩ = . Escreve-se w1>w2 se um 

individuo prefere estritamente o resultado w1 sobre o resultado w2. Escreve-se w1 ~w2 se um 

individuo é indiferente entre os dois resultados. Preferência fraca pode ser expressa pelo 

operador 
~
f . A expressão w1 

~
f w2 significa que um individuo prefere w1 em relação a w2 ou é 

indiferente entre os dois resultados. Uma função utilidade é uma função :u RΩ→  tal que: 

1 2 1 2( ) ( )u w u w w w> ⇔ f  

1 2 1 2( ) ( ) ~u w u w w w= ⇔  

(2.10)

(2.11)

Outros importantes elementos os quais influenciam o jogador em um jogo são 

informação e ordem do jogo. Informação evidencia o fato de o jogador saber ou não sobre 

resultados e estratégias próprios e de outros jogadores. Abrange também o fato do jogador 

poder observar ou não as ações de outros jogadores e parceiros. A ordem do jogo refere-se a 

seqüência na qual as ações são adotadas, por exemplo, os agentes podem adotar suas 

estratégias em um mesmo instante, jogo simultâneo, ou, existe uma ordem para cada agente 

adotar suas estratégias, jogo seqüencial.  

Os agentes podem adotar suas ações sob situações de certeza e incerteza. Em situações 

de certeza considera-se que uma determinada ação levará a um resultado definitivo, por outro 

lado, em situações incerteza pode-se supor que uma ação não levará deterministicamente a um 

resultado definitivo, ou seja, cada resultado pode ocorrer com uma probabilidade conhecida. 

A racionalidade é outra importante definição na teoria dos jogos, vista a seguir. 

2.2.1 Racionalidade 

Nos modelos estudados em teoria dos jogos, supõe-se que os agentes são racionais, ou 

seja, eles são conscientes de suas alternativas, formam expectativas acerca de quaisquer 
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incógnitas, tem preferências claras, e escolhem suas ações deliberadamente após algum 

processo de otimização.  

Para um dado conjunto Ω, denota-se por Ω ×  Ω o produto cartesiano usual, ou seja, 

conjunto de todos os pares ordenados (x, y), onde x e y pertencem a Ω. Uma relação binária B 

no conjunto Ω é formalmente definida como um subconjunto de Ω ×  Ω, em que (x, y) ∈ B se 

o par ordenado (x, y) satisfaz a relação B. Uma relação binária é completa quando para todo x, 

y ∈ Ω,  x B y ou y B x; é transitiva se x B y e y B z implicam x B z; é reflexiva se x B x, para 

todo x ∈ Ω. 

2.2.1.1 Racionalidade sob certeza 

Na ausência de incerteza, os seguintes elementos compõem um modelo de escolha 

racional, ver Osborne & Rubinstein (1994): 

 Um conjunto A  de ações do qual o agente realiza uma escolha. 

 Um conjunto Ω  de possíveis conseqüências destas escolhas. 

 Uma função conseqüência :g A→Ω  que associa a conseqüência com cada 

ação. 

 Uma relação de preferência (uma completa transitiva reflexiva relação binária) 

~
f   no conjunto Ω . 

Segundo Webb (2007), um indivíduo que é racional sob certeza irá buscar maximizar 

sua utilidade e será chamado de racional sob certeza se suas preferências para resultados 

satisfazem as seguintes condições: 

• Completeza: Cada ω1 
~
f  ω2 ou ω2 

~
f  ω1.  

• Transitividade: Se ω1 
~
f  ω2  e ω2 

~
f  ω3  então ω1 

~
f  ω3. 

 
A condição de completude assegura que todos os resultados podem ser comparados com 

cada outro resultado. A condição de transitividade implica que os resultados podem ser 

listados em ordem de preferência.  

2.2.1.2 Racionalidade sob incerteza 

Quando os indivíduos enfrentam condições de incerteza, é preciso especificar a forma 

como eles avaliam seus resultados e payoffs incertos. Uma forma óbvia de modelar seu 

comportamento é dizer que os jogadores maximizam valores de suas utilidades. Jogadores que 

comportam-se desta forma são ditos ter funções utilidade de Von Neumann-Morgenstern, 

mais detalhes em Rasmusen (2000, Rasmusen (2001). Resultados incertos são chamados 
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“loterias”.  Uma loteria simples, λ , é um conjunto de probabilidades de ocorrência de cada 

w∈Ω . Seja ( | )p w λ  a probabilidade de ocorrer w  na loteria λ .  O conjunto de todas as 

loterias é denotado por Λ . 

Uma loteria composta é uma combinação linear de loterias simples pertencentes a um 

mesmo conjunto Λ . Por exemplo, dadas 1λ  e 2λ , duas loterias simples, as quais ocorrem com 

probabilidades q  e (1 )q−  respectivamente, temos a seguinte loteria composta 1 2(1 )q qλ λ+ − . 

Segundo Webb (2007), um indivíduo será chamado racional sob incerteza se suas preferências 

para loterias satisfazem as seguintes condições: 

 (Completeza) Cada 1λ  
~
f 2λ  ou 2λ ~

f 1λ  

 (Transitividade) Se 1λ  
~
f 2λ e 2λ ~

f 3λ  então 1λ  
~
f 3λ . 

 (Monotonicidade) Se 1 2λ λf  e 1 2q qf  então ( )1 1 1 2 2 1 2 2(1 ) 1q q q qλ λ λ λ+ − + −f . 

 (Continuidade) Se 1λ  
~
f 2λ  e 2λ ~

f 3λ  então existe uma probabilidade q  tal que 

2 1 3~ (1 )q qλ λ λ+ − . 

 (Independencia) Se 1 2λ λf  então 1 3 2 3(1 ) (1 )q q q qλ λ λ λ+ − + −f . 

  As condições de monotonicidade e continuidade afirmam que uma loteria é 

ligeiramente melhor conforme a probabilidade de um resultado preferido aumenta. A 

condição de independência implica que preferências dependem somente das diferenças entre 

as loterias, componentes que são iguais podem ser ignorados. Mais detalhes sobre estas 

propriedades podem ser vistos em Fudenberg & Tirole (1991). 

2.2.2 Dominância e equilíbrio de Nash 

Denote por 
1 2 1 1 1 2 1( , ,..., , ,..., ) * *...* *

i i nji j j j j j ji j j jia a a a a a A A A A
− +− − −= ∈ =  

1* *...*ji jnA A+ , uma escolha de estratégia para todos os jogadores, menos o jogador ij . Desta 

forma um perfil de estratégia pode ser convenientemente denotado por, 

1 2 1 1
( , ) ( , ,..., , , ,..., )

i i i i nj ji j j j j j ja a a a a a a a a
− +−= = . Uma estratégia pura ik jia A∈  do jogador 

ij J∈  é estritamente dominada pela estratégia 'ik jia A∈  se, ', ,( ) ( ),i ik ji i ik jiu a a u a a− −>  para 

todo ji jia A− −∈ . No caso onde ', ,( ) ( ),i ik ji i ik jiu a a u a a− −≥  para todo, ji jia A− −∈ , dizemos que 

ik jia A∈  é fracamente dominada pela estratégia 'ik jia A∈ , maiores detalhes em Fudenberg & 

Tirole (1991). 
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Em outras palavras, uma estratégia ik jia A∈  é estritamente dominada se existe uma 

outra estratégia (randomizada) que é sempre melhor que ika ; e ik jia A∈  é fracamente 

dominada se existe uma outra estratégia (randomizada) que nunca é pior que ika  e em pelo 

menos uma situação é estritamente melhor que ika , ver Rêgo (2007). A desigualdade 

', ,( ) ( ),i ik ji i ik jiu a a u a a− −>  representa o fato de que a utilidade proporcionada por 'ika  ao 

jogador i é estritamente superior as recompensas proporcionadas pela estratégia ika  que o 

jogador i pode adotar, independente das estratégias adotadas pelos demais jogadores, veja 

Osborne & Rubinstein (1994). 

Uma solução estratégica ou equilíbrio de Nash de um jogo é um ponto onde cada 

jogador não tem incentivo de mudar sua estratégia se os demais jogadores não o fizerem, mais 

detalhes em Rasmusen (2001). Dado um perfil de estratégia, 
* * * * * * *

1 2 ( 1) ( 1)( , ,..., , , ,..., )j j j i ji j i jna a a a a a a A− += ∈ , é um equilíbrio de Nash se 

* * *( , ) ( , )
ii ji ji i j jiu a a u a a− −≥  para todo 1,...,ij nj=  com 2nj ≥ . 

2.2.3 Estrutura da informação, ordem e representação 

A estrutura de informação de um jogo é fator importante na modelagem, compreensão 

do problema e avaliação do comportamento dos agentes. Rasmusen (2001) formaliza a 

estrutura de informação de um jogo de quatro maneiras: perfeita, completa, certa e simétrica. 

Diz-se que um jogo é de informação perfeita se cada agente, quando está tomando sua 

decisão, é perfeitamente informado sobre todos os eventos que tenham previamente ocorrido 

no mesmo. 

Tabela 2.3 – Estrutura da informação de jogos 

      Categoria 

  da informação Significado 

Perfeita Os conjuntos de informação são unitários 

Certa 
A natureza não se move depois de qualquer 

movimento de qualquer jogador 

Simétrica 

Nenhum jogador tem informação diferente de 

outros jogadores quando se movimentam, ou 

estão nos nós finais 

Completa 
A natureza não se move primeiro, ou seu 

movimento inicial é observado por cada jogador. 

                                                                                                     Adaptado de Rasmusen(2001) 
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Jogos podem ser simultâneos ou seqüenciais, a depender da ordem com que são 

adotadas as ações por partes dos agentes. A diferença principal é que nos jogos simultâneos os 

jogadores não têm como aprender uns com os outros, observando-se mutuamente, enquanto 

em jogos seqüenciais o segundo jogador adquire informação sobre como o primeiro jogador 

moveu-se antes de adotar sua própria decisão. 

Com relação a representação, jogos são comumente representados de duas formas. A 

forma estratégica ou normal que é utilizada para representar principalmente jogos simultâneos 

e a forma extensiva ou jogo em árvore que é freqüentemente utilizada para representar jogos 

seqüenciais ou dinâmicos, veja Gibbons (1992). Um dos jogos simultâneos mais conhecidos 

em teoria dos jogos é o dilema do prisioneiro que foi formulado por Tucker em 1950. Nesta 

situação dois bandidos são capturados e isolados em selas separadas e sem poderem 

comunicar entre si. O delegado então faz a seguinte proposta para cada um dos presos: cada 

um pode escolher entre delatar ou não delatar o outro. Se nenhum deles delatar, ambos serão 

submetidos a pena de 1 ano. Se os dois delatarem, ambos terão pena de 5 anos. Se um delatar 

e o outro não delatar, o que delatou será libertado e o outro será condenado a 10 anos de 

prisão. A representação na forma estratégica ou normal é feita através de uma matriz de 

payoffs onde cada célula possui as recompensas para cada jogador com base em um perfil de 

estratégia. A representação para o jogo mostrado anteriormente é a seguinte: 

 

Figura 2.4 – Exemplo de jogo na forma estratégica 

 

Em outras situações o processo de conflito ou cooperação se dá de forma sucessiva ou 

seqüencial, ou seja, os jogadores fazem suas escolhas baseadas no que outros jogadores 

decidiram no passado. Por exemplo, linhas de transmissão sofrem ataques de vândalos que 

tem interesse em derrubar as torres para roubar seus fios de alto valor agregado. O diretor da 

empresa produtora de eletricidade pode optar por proteger ou não proteger as linhas de 

transmissão, ao passo que baseados na escolha do diretor, os vândalos irão optar por atacar ou 

não atacar as torres. Este é um exemplo de interação seqüencial que é mostrado de forma 

extensiva na Figura 2.5 abaixo: 
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Figura 2.5 – Exemplo de jogo na forma extensiva 

 

 Neste contexto verifica-se que a principal diferença entre jogos simultâneos e 

seqüenciais diz respeito às informações de que os jogadores dispõem sobre as decisões dos 

demais. No jogo representado na Figura 2.5, os ladrões de fios jogam após a empresa 

produtora de eletricidade e a partir daí eles acreditam estar em um dos nós da árvore no 

momento de jogar, ou seja, a empresa investiu ou não investiu em segurança. 

2.2.4 Jogos sequenciais de informação perfeita 

Um jogo sequencial com informação perfeita <J, H, P, 
ijU > tem os seguintes 

componentes: 

• Um conjunto J de n jogadores. 

• Um conjunto H de sequências (finito ou infinito). Cada elemento de H é uma história; 

cada componente de uma história é uma ação feita por um jogador. 

• P é uma função jogador P(h) sendo um jogador que tem uma ação após a história h. 

• Função payoff 
ijU , ji ∈ J.  

Para cada história h, jogador P(h) escolhe uma ação do conjunto A(h) = {a: (h, a) ∈ H}. 

A história vazia é o ponto de partida do jogo. 

Um equilíbrio de Nash de um jogo sequencial com informação perfeita é um perfil de 

estratégia s* = {a1j
*, a2k

*, ..., anl
*} (j, k, l denotam ações escolhidas dos conjuntos 

1jA , 
2jA  e 

njA  respectivamente) no qual para todo jogador ji ∈ J e para todo perfil de estratégia s ∈ S 

tem-se que 
ijU (s*) ≥ 

ijU (s), ver Osborne & Rubinstein (1994).  
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Um jogo sequencial (ou em árvore) inicia-se em um nó inicial e acaba em um nó 

terminal. Nós intermediários e nó inicial são chamados nós de decisão. Os nós de decisão são 

particionados em conjuntos de informação. Um conjunto de informação para um jogador é um 

conjunto de nós de decisão em um jogo sequencial no qual o “jogador da vez” e não outro 

está tomando a decisão e ele não sabe distinguir qual nó foi alcançado, sabe somente que ele 

está em um dos nós do conjunto de informação. Para o caso de jogos de informação perfeita, 

os conjuntos de informação são unitários, ou seja, possuem apenas um nó de decisão, não 

deixando dúvidas para o jogador em questão sobre o nó atingido. Maiores detalhes em Fiani 

(2006), Finus (2001) e Fudenberg & Levine (1998). 

2.2.4.1 Estratégia mista e comportamental 

Quando existe uma simples decisão a ser feita, os conjuntos de ações e estratégias 

puras são idênticas, existe também uma única forma de especificar o comportamento 

aleatório. Porém, quando existe (potencialmente) mais do que uma decisão a ser feita, o 

conjunto de ações e estratégia pura definidos já não são idênticos e agora existem 

conceitualmente duas diferentes formas de representação, estratégias mista e estratégia 

comportamental. A primeira trata de randomizar as estratégias possíveis e o sorteio inicial 

define a estratégia pura a ser adotada. Na segunda, o sorteio é feito nos conjuntos de 

informação. 

Segundo Webb (2007), uma estratégia mista σ  especifica a probabilidade ( )p a  com 

que cada uma das estratégias puras a A∈  é usada. Suponha o conjunto de estratégias dado 

por { , , ,...}a b ca a aσ = , então um estratégia mista pode ser representada como um vetor de 

probabilidades { ( ), ( ), ( ),...}a b cp a p a p aσ = . Uma estratégia pura pode então ser representada 

como um vetor onde todas as entradas são zero, exceto uma. Por exemplo, (0,0,1,0,...).ia =  

 Estratégias mistas podem, portanto, ser representadas como uma combinação linear de 

estratégias puras, 

( ) .
a A

p a aσ
∈

=∑  (2.12)

  Sejam os nós de decisão rotulados por um conjunto indicador {1,2,3,..., }I n= . Em 

cada nó i, o conjunto de ações é 1 2{ , ,..., }i i i
i kiA a a a= , ou seja, existem disponíveis ki ações para 

cada diferente nó i. O comportamento do indivíduo no nó i é determinado por um vetor de 

probabilidades ip onde 1 2{ ( ), ( ),..., ( )}i i i
i kip p a p a p a=  e ( )i

j ip a A∈  é a probabilidade com que 
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ele seleciona a ação i
ja A∈ . Uma estratégia comportamental β é uma coleção de vetores de 

probabilidade, 1 2{ , ,... }np p pβ = . Diferentemente da estratégia mista, a estratégia 

comportamental causa randomização em cada conjunto de informação, ou seja, várias vezes, 

Webb (2007). 

2.2.5 Indução retroativa (backward induction)  

Um subjogo é a parte de um jogo seqüencial que se inicia em um nó de decisão (para 

qualquer jogador). O conjunto de informação contendo o nó de decisão onde se inicia o 

subjogo não possui outros nós, ou seja, o jogador conhece todas as decisões tomadas até o 

momento (informação perfeita) e a sub-árvore contém todos os nós de decisão que seguem o 

nó inicial (e não outros nós), (Webb, 2007). Jogos sequenciais em geral podem conter muitos 

equilíbrios. Porém, muitos destes equilíbrios podem ser baseados em ameaça vazia, que 

consiste em uma ação por parte do outro jogador que levaria a um resultado pior em relação a 

um dos equilíbrios de Nash para o jogador corrente. Esta conseqüência, porém não se 

concretiza caso o jogo chegue a um nível de decisão do outro jogador: em vez da estratégia 

que ele ameaçou escolher, ele opta por outra, pois essa outra resulta em um maior payoff para 

o mesmo. 

  Um procedimento alternativo à obtenção dos vários equilíbrios de Nash que um jogo 

sequencial pode apresentar, chama-se indução retroativa ou reversa, assim chamado devido ao 

fato de se iniciar a resolução do jogo “de trás para frente”, isto é, a partir da análise das 

possíveis ações do último jogador até o nível de decisão do primeiro jogador ser atingido. Em 

cada etapa da indução retroativa busca-se identificar as melhores ações para o jogador 

corrente (o “jogador da vez”). Além disso, a indução retroativa elimina equilíbrios baseados 

em ameaças vazias. Para maiores detalhes em jogos sequenciais, indução retroativa e ameaça 

vazia, consultar Fudenberg & Tirole (1991). Quando um perfil de estratégias é selecionado 

como equilíbrio de Nash através do método de indução retroativa, em um jogo sequencial de 

informação perfeita, diz-se que tal equilíbrio é um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos 

(Fiani (2006); Rasmusen (2001)).  

2.3 Otimização multiobjetivo e algoritmos genéticos 

Otimização é a tarefa de encontrar uma ou mais soluções que correspondem a 

minimizar (ou maximizar) um ou mais objetivos especificados e satisfaçam todas as restrições 

(se houver). Um problema mono-objetivo envolve uma única função objetivo e em geral 
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resulta em uma única solução, chamada de solução ótima, podendo ser obtida através de 

métodos de programação matemática bastante consolidados, que dependem da natureza da 

função-objetivo, das restrições e das variáveis de decisão: programação linear, programação 

não-linear, programação inteira, entre outros Luenberger (1984), Wolsey (1998). 

Por outro lado, muitos problemas do mundo real são de natureza bastante complexa, 

dificultando muito sua resolução através de técnicas de otimização convencionais, tais como 

problemas de engenharia envolvendo projetos de sistemas que compartilham de diversos 

critérios e objetivos que são em geral conflitantes uns com os outros, por exemplo, minimizar 

custo, maximizar confiabilidade, minimizar peso, e maximizar performance. Em muitos 

destes casos, os objetivos são não comensuráveis e a importância relativa dos objetivos e 

tradeoffs entre os mesmos não são completamente entendidos pelos gestores. Dessa maneira, 

a abordagem multiobjetivo para tratar tais problemas se faz necessária. 

O campo de pesquisa que estuda problemas de decisão com multiplos e conflitantes 

objetivos (ou critérios) é conhecido como Multiple Criteria Decision Making (MCDM) ou 

Multiple Criteria Decision Aiding (MCDA), Levitin(2007). Este abrange tanto problemas 

discretos (com finito conjunto de alternativas, também chamados ações ou soluções) e 

problemas contínuos (otimização multiobjetivo). No primeiro caso tratam-se de métodos 

multiatributo (Multiple Attribute Decision-Making) e no segundo caso métodos multiobjetivo 

(Multiple Objective Decision Making).  

Os métodos de otimização multiobjetivo não possuem alternativas pré-determinadas, 

têm um conjunto de objetivos quantificáveis, um conjunto de restrições e um processo para 

obter informações sobre o compromisso entre os objetivos. Já os métodos multiatributo 

normalmente têm um número limitado de alternativas pré-determinadas, as variáveis de 

decisão não são necessariamente quantificáveis e a seleção da alternativa se faz por meio de 

comparações inter e intra-atributos, levando-se em conta a estrutura de preferências do 

decisor. Para maiores detalhes em métodos multiatributo consultar Gomes, et al. (2002) e Roy 

(1996). 

Levando-se em consideração as diferenças apresentadas entre os métodos multicritério, 

a confiabilidade / disponibilidade e o custo em projetos de sistema são claramente 

quantificáveis e a definição de um número pré-determinado de alternativas requer uma 

quantidade limitada de combinações entre os objetivos. Essa limitação acarreta em perda de 

possíveis combinações dos objetivos e, para evitar que isso ocorra, opta-se pelo uso de 

métodos multiobjetivo. Diversos trabalhos de otimização multicritério de problemas 
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relacionados à confiabilidade utilizam a abordagem multiobjetivo, como por exemplo os 

apresentados em Busacca, et al. (2001) e Dhingra (1992). 

2.3.1 Principais problemas de otimização em confiabilidade 

Segundo Kuo & Wan (2007), entre os diversos problemas de confiabilidade envolvendo 

otimização, as seguintes quatro formulações básicas são frequentemente estudadas. 

Problema 1 – Formula o tradicional problema de alocação ótima de redundâncias que tem 

confiabilidade ou custo como função objetivo. Sua solução inclui duas partes: a escolha de 

componentes e suas respectivas alocações ótimas de níveis de redundância. O problema é 

analisado conforme a seguir: 

          max Rs = f(x) 

          s.a. 

          gi(x) ≤ bi, para i = 1,...,m 

          x∈X 

          ou 

         min Cs = f(x) 

         s.a. 

         Rs ≥ R0 

        gi(x) ≤ bi, para i = 1,...,m 

        x∈X 

(2.13)

Problema 2 – Utiliza a vida percentil como uma medida de performance do sistema em vez de 

confiabilidade. A vida percentil é preferida especialmente quando o tempo de missão do 

sistema é indeterminado. Entretando é difícil obter uma forma analítica fechada de vida 

percentil em variáveis de decisão. O problema é analisado conforme a seguir: 

          max ,xtα  

          s.a. 

          ,( ; )i x ig t x bα ≤ , para i = 1,...,m 

          x∈X 

(2.14)

Problema 3 – Representa o problema de otimização de sistemas multi-estados. Onde E é 

usado como uma medida de disponibilidade do sistema inteiro para satisfazer uma dada 

demanda representada pela curva acumulado de demanda com T e W* conhecidos. O 

problema é analisado conforme a seguir: 

          max E(x, T, W*) (2.15)
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          s.a. 

          gi(x) ≤ bi, para i = 1,...,m 

          x∈X 

          ou 

          min Cs(x) 

          s.a. 

          E(x, T, W*) ≥ E0 

          gi(x) ≤ bi, para i = 1,...,m 

          x ∈  X 

Problema 4 – Os três problemas anteriores são mono-objetivo. No presente problema é 

formulado o caso multiobjetivo, onde existe um conjunto ótimo de Pareto, o qual inclui todos 

os possíveis melhores trade-offs entre os objetivos. 
           

          max z = [f1(x), f2(x),..., fk(x)]  

          s.a. 

          gi(x) ≤ bi, para i = 1,...,m 

          x ∈  X 

(2.16)

 Nas quatro formulações vistas anteriormente, as restrições de recurso podem ser 

lineares, não lineares ou ambas. No presente trabalho é abordado o Problema 4 com os 

objetivos do Problema 1 como funções objetivo simultâneas. Um problema multiobjetivo 

pode ser apresentado conforme a seguir, ver Levitin (2007b), Gen, et al. (2008a): 

          

1 1 2 2 1 1 2

2

max{ ( ), ( ),..., ( ), ( ),

( ),..., ( )}

. .
( ) 0, 1, 2,...,
( ) 0, 1, 2,...,

q q q q q

q k k

i

j

z f x z f x z f x z f x z

f x z f x

s a
g x i I
h x j J

x S

+ + +

+

= = = = − =

= − = −

≤ =

= =

∈

 (2.17)

 Existem K funções objetivo conflitantes, e cada função objetivo pode ser do tipo de 

maximização ou minimização, onde z1,z2,...zq devem ser maximizadas e zq+1, zq+2,...,zk devem 

ser minimizadas, x é o vetor n-dimensional de variáveis de decisão, x=( x1, x2,..., xn), I é o 

número de restrições de desigualdade e K-I é o número de restrições de igualdade. 

 O vetor de decisão n-dimensional x pertence a região factível nS R⊂ . O vetor objetivo 

z é composto de imagens do vetor de decisão e consiste dos valores z=f(x). Além disso, a 
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imagem de uma região factível no espaço objetivo S é chamada região objetivo factível 

Z=f(S). 

2.3.2 Dominância e não dominância 

Para o caso mono-objetivo, existe a tentativa de obter uma melhor solução, que é 

absolutamente superior a todas as outras alternativas, no entanto, no caso multiobjetivo, não 

existe necessariamente uma solução que é a melhor com respeito a todos os objetivos devido a 

incomensuralidade e o conflito entre os objetivos. Uma solução pode ser a melhor em um 

objetivo, mas pior nos outros objetivos. Portanto existe um conjunto de soluções para os 

multiplos objetivos, as quais não podem ser simplesmente comparadas umas com as outras. 

Por esta questão, uma abordagem razoável para o problema multiobjetivo consiste de 

investigar um conjunto de soluções, as quais satisfaçam os objetivos em um nível aceitável 

sem ser dominada por qualquer outra solução. 

Assumindo que todos os objetivos sejam de minimização em (2.17), uma solução 

factível x1 é dita ser dominada por outra solução factível x2, se e somente se fk(x1) ≤ fk(x2), 

k∀ =1,....,K e  fk(x1) < fk(x2) para pelo menos um objetivo k. Uma solução é dita ser ótima de 

Pareto se ela não é dominada por outra solução no espaço factível de soluções. O conjunto de 

todas as soluções não dominadas é chamado de conjunto ótimo de Pareto e a curva formada 

pela junção de todas as soluções ótimas de Pareto no espaço objetivo é chamada de fronteira 

ótima de Pareto. Para tais soluções nenhuma melhoria em qualquer função objetivo é possível 

sem sacrificar pelo menos uma das outras funções objetivo. O conceito de soluções ótimas de 

Pareto e soluções dominadas é mostrado na figura (2.6). 

 

 
Figura 2.6 – Soluções de uma AG multiobjetivo com dois objetivos (Gen, 2008 –adaptação) 

 

Os conceitos de ótimo local e global da otimização mono-objetivo, dão lugar, 

respectivamente, ao conjunto ótimo de Pareto local e ao conjunto ótimo de Pareto global no 
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caso multiobjetivo, ver Deb (2008). Para definir esses conceitos, considere X como sendo o 

conjunto de todos os x que satisfazem as restrições em (2.17), isto é, o conjunto viável: 

• Conjunto ótimo de Pareto local ( P ): para todo x ∈  P , não existe solução x' ∈  X 

satisfazendo ||x′ −x|| < ε  que domine qualquer membro do conjunto P (|| . || é distância entre 

os dois pontos e é um número positivo pequeno). As soluções que pertencem a P constituem 

um conjunto ótimo de Pareto local. 

• Conjunto ótimo de Pareto global ( )P : para todo x ∈  ( )P , não existe x′ ∈  X  tal que x′ 

f  x. O sinal f  indica dominância, x′ é uma solução não-dominada para um problema de 

maximização e x é uma solução dominada para o mesmo problema 

Deb (1999) enfatiza que um conjunto de soluções não-dominadas é definido no contexto 

de uma amostra do espaço de busca viável, já um conjunto ótimo de Pareto é um conjunto de 

soluções não-dominadas cuja amostra é igual a todo o espaço de busca viável. 

2.3.3 Classificação dos métodos multiobjetivo 

Segundo Tan (2008) e Konak, et al. (2006) as técnicas de otimização multiobjetivo 

podem ser abordadas conforme a Figura (2.7) a seguir: 

 

 
Figura 2.7  - Abordagens da otimização multiobjetivo 

 

Os métodos clássicos tipicamente geram uma solução em uma única execução, 

enquanto os algoritmos evolucionários são geralmente capazes de gerar multiplas soluções em 

uma execução. Cada uma dessas abordagens possui suas respectivas vantagens e 

desvantagens. Na literatura de MCDM, a idéia de resolver um problema multiobjetivo é 

entendida como uma forma de ajudar um decisor humano ou Decision Maker (DM) em 

considerar múltiplos objetivos simultaneamente e em buscar uma solução ótima de Pareto (ou 

não) que melhor lhe atenda. Métodos clássicos geralmente não são usados para resolver 

problemas de larga escala devido ao tempo computacional ser inadimissivelmente grande na 

maioria dos casos. Por outro lado, se existem informações quanto as preferências do DM será 

mais fácil realizar uma pesquisa tendenciosa para obter uma solução que corresponda as 
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aspirações do DM através da abordagem clássica, ao invés de dispender tempo no 

desenvolvimento de um algoritmo evolucionário. 

Desta forma os métodos multiobjetivo clássicos são geralmente classificados de acordo 

com o papel do DM na solução do problema, onde pode-se observar duas etapas distintas: a 

busca de soluções potenciais e a decisão por uma das soluções que apresente o compromisso 

adequado entre os objetivos. Assim, a escolha de uma solução está associada às preferências 

do DM. Existem muitas variações e sinônimos utilizados por diversos autores, para classificar 

os métodos multiobjetivo clássicos, mas que em geral convergem para a seguinte classificação 

mostrada na Figura (2.8) abaixo, maiores detalhes em Mavrotas (2006), Deb (1999), Zitzler & 

Thiele (1999), Tan (2008) e Lins (2007): 

  

Figura 2.8  - Classificação dos métodos clássicos 

 Em métodos geradores as preferências do DM não são explicitamente identificadas, ou 

seja, inicialmente é gerado um conjunto de soluções e só depois ocorre o envolvimento do 

DM no processo de otimização. No entanto, em alguns casos, o conjunto de soluções 

encontrado pode ser muito grande e/ou de difícil visualização (nos casos de mais de três 

objetivos, por exemplo), dificultando a escolha de uma única alternativa por parte do DM. 

Porém, o fato de nenhuma das soluções ter sido deixadas descobertas reforça a confiança do 

DM em relação a decisão final, comparando os trade-offs entra cada solução. 

Em métodos baseados na preferência, o DM pode realizar decisão antes ou durante a 

busca por soluções ótimas. Quando o processo de decisão inicia-se antes da otimização, ou 

seja, a priori, ocorre a transformação do problema multiobjetivo em mono-objetivo a partir 

das preferências iniciais do DM, possibilitando o uso de técnicas de otimização de um 

objetivo único. Usualmente, estas preferências iniciais são usadas para buscar uma solução 

ótima de Pareto próxima das expectativas do DM. 

Ainda em métodos baseados na preferência, o processo de decisão pode ser interativo, 

ou seja, exige participação do DM no processo de otimização,o que nem sempre é possível. 

Ainda que o DM esteja disponível, é preciso que ele tenha conhecimento aprofundado sobre o 

problema em questão e também que ele esteja familiarizado com o processo de otimização, 
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pois é ele quem fornece as diretrizes de tal processo. Caso contrário, o resultado encontrado 

pode não ser satisfatório. Nesses métodos, as características e restrições físicas do problema, 

bem como as preferências do DM são consideradas simultaneamente.O DM está envolvido 

durante o processo de busca de soluções viáveis e a convergência do processo de otimização 

depende da lógica e coerência propostas pelo DM. 

 Esta abordagem pode ser difícil no caso de enumerar e avaliar um conjunto de soluções 

de grandes problemas, exceto nos casos onde o método interativo apresenta-se mais eficiente 

e flexível para facilitar o mesmo. Por outro lado, a principal vantagem da abordagem 

interativa é que o DM controla a direção da busca tendo como resultado uma solução eficiente 

que alcance suas preferências, ver El-Wahed & Lee (2006). 

2.3.4 Métodos clássicos tradicionais 

Em geral, os métodos clássicos mais frequentemente usados ou tradicionais são o 

método da soma ponderada e o método da ε-Pertubação, maiores detalhes em Coello (2004), 

Deb (1999) e Mavrotas (2006). 

2.3.4.1 Método da soma ponderada 

Este método converte um problema multiobjetivo em um problema mono-objetivo 

usando a soma ponderada de todas as funções objetivo como um único objetivo. O modelo 

matemático deste método é dado pela forma, ver Kulturel-Konak et al. (2007): 

          
1

min
K

i i
i

f w f
=

= ∑  

          sujeito a x X∈ ,  
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onde wi é o peso do objetivo i e 
1

1, 0, 1,2,...,
K

i i
i

w w i K
=

= ≥ =∑ . 

 Esta agregação dos objetivos pode ser utilizada tanto para métodos geradores quanto 

para métodos baseados na preferência a depender da abordagem dada aos pesos wi. No 

primeiro caso, os pesos não representam a importância relativa entre objetivos, eles são 

somente fatores que podem ser alterados para localizar diferentes pontos no conjunto ótimo de 

Pareto, (Coello et al., 2002). Já no segundo caso, o método é usado normalmente de modo que 

os pesos wi representem a importância relativa entre os objetivos para o DM, gerando-se assim 

uma única solução. 
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2.3.4.2 Método da ε-Pertubação 

Neste método uma das funções objetivo é otimizada, escolhida arbitrariamente, ou 

considerada como uma das mais importantes, enquanto os demais objetivos são usados como 

restrições que devem satisfazer níveis aceitáveis definidos previamente. Diferentes soluções 

ótimas de Pareto são obtidas pela variação dos níveis aceitáveis. O método é descrito 

conforme a seguir: 

          1 1max ( )z f x=  

          Sujeito a  
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 Cada um destes métodos apresenta suas vantagens e desvantagens que são explicadas 

a seguir. 

2.3.5 Vantagens e desvantagens dos métodos clássicos 

Mavrotas (2006) explica que para problemas lineares, o método da soma ponderada é 

aplicado para a região factível original e resulta deste modo na geração apenas de soluções 

extremas. Pelo contrário, o método da ε-Pertubação altera a região factível original e permite 

produzir soluções ótimas não extremas. Como conseqüência, com o método da soma 

ponderada pode-se gastar enormes quantidades de rodadas que são redundantes, no sentido de 

que pode haver uma enorme quantidade de combinações de pesos que levam a mesma solução 

extrema eficiente. Já com o método da ε-Pertubação pode-se explorar quase todas rodadas 

para produzir uma solução eficiente diferente, obtendo-se assim uma representação mais rica 

do conjunto ótimo de Pareto. 

Branke et al. (2008) e Lins (2007) explicam que uma das principais desvantagens do 

método da soma ponderada diz respeito ao fato do mesmo não conseguir encontrar soluções 

não dominadas em determinadas regiões da fronteira de Pareto se ela não for convexa. 

Infelizmente, pessoas que usam o método da soma ponderada não necessariamente conhecem 

que o mesmo não atua corretamente para problemas não-convexos. E este é um aspecto 

importante é sério, pois nem sempre é fácil checar a convexidade em aplicações reais. Se o 

método da soma ponderada é usado para usar um conjunto ótimo de Pareto em um problema 

não-convexo, o DM irá obter uma falsa impressão a respeito das soluções factíveis 
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disponíveis, quando na verdade algumas partes do conjunto ótimo de Pareto não foram 

cobertas. Maiores detalhes sobre convexidade de fronteiras ótimas de Pareto podem ser 

obtidos em Lins (2007) e Deb (1999). Mavrotas (2006) faz outra importante observação em 

relação ao método de soma ponderada, é aconselhável normalizar os objetivos em alguma 

escala para que diferentes magnitudes não confundam o método. No caso do método da ε-

Pertubação este procedimento não é necessário. 

O método da soma ponderada não consegue produzir soluções fora da região factível, 

ao passo que se níveis aceitáveis não forem bem estabelecidos no método da ε-Pertubação 

pode-se gerar conjuntos viáveis vazios, como mostrado na Figura (2.9) abaixo, onde para 

f1(x)≥ '
iε  não há região factível. Uma maneira de obter valores iniciais de ek é resolver um 

problema de otimização mono-objetivo para cada uma das funções objetivo. 

Uma desvantagem comum a ambos métodos consiste no fato de que eles geram uma 

única solução por vez. Isso implica que para se obter diferentes soluções ótimas de Pareto (ou 

não), o algoritmo deve ser executado diversas vezes. Deb (1999) observa que ambos métodos 

são também ineficientes para resolver problemas onde os espaços de busca são discretos. 

 

Figura 2.9 -  Método da ε-Pertubação para dois objetivos 

2.3.6 Algoritmos Evolucionários 

Os algoritmos evolucionários fazem parte de uma classe de métodos de otimização 

estocásticos denominada computação evolucionária, que simulam computacionalmente o 

processo de evolução natural. Os primeiros trabalhos relacionados à computação 

evolucionária surgiram no final da década de 1950, no entanto o seu desenvolvimento efetivo 

iniciou-se nos anos de 1970. Os algoritmos evolucionários (assim como os demais métodos 

compreendidos pela computação evolucionária) são direcionados, principalmente, à 

otimização de problemas que apresentam características não toleráveis pelos métodos 
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clássicos de programação matemática. Além disso, tais algoritmos possuem características 

bastante favoráveis para serem utilizados na resolução de problemas multiobjetivo. 

2.3.7 Fundamentos de algoritmos evolucionários 

Por serem baseados no processo de evolução natural, a nomenclatura utilizada pelos 

algoritmos evolucionários origina-se da biologia. Na abordagem de algoritmos 

evolucionários, para resolver um problema mono-objetivo, necessita-se inicialmente de uma 

representação para os vetores de variáveis de decisão (as soluções potenciais). Essa 

representação geralmente é binária ou real. Cada variável codificada representa um gene e o 

conjunto de genes forma o genótipo. Quando o genótipo é decodificado para a representação 

original, tem-se o fenótipo. No caso da representação real, genótipo e fenótipo são iguais. Um 

indivíduo é uma solução potencial do problema e possui um genótipo e um fenótipo a ele 

associado. A Figura 3.9 mostra o processo de codificação e decodificação de um indivíduo 

para a representação binária. O conjunto de indivíduos forma uma população. 

Em seguida, operadores genéticos como seleção, crossover (ou recombinação) e 

mutação são aplicados na população. Os indivíduos são selecionados com base nos ajustes 

que apresentam. O ajuste ou fitness (adaptablidade) de cada indivíduo é medido substituindo-

se o seu respectivo fenótipo na função de ajuste, que no caso de otimização de problemas 

numéricos geralmente é igual à função-objetivo, (Coello, 2004). Os indivíduos que 

apresentam melhores ajustes têm mais chances de serem selecionados, enquanto os mais 

“fracos”, que apresentam piores ajustes, são descartados. O intuito da seleção é restringir a 

busca a determinadas regiões do espaço de busca e melhorar a qualidade média da população. 

 

 

Figura 2.10 – Representação de um indivíduo 

Quando o problema apresenta restrições, se o indivíduo não as satisfizer, incorpora-se 

uma penalização a seu ajuste, por meio da função de penalidade. Se o problema é de 

maximização, o ajuste é diminuído de um certo valor. Analogamente, se o problema é de 
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minimização, o ajuste é piorado por meio da adição de um certo valor. Nesse caso, os 

indivíduos são selecionados de acordo com o ajuste penalizado que apresentam. 

Quanto maior a pressão da seleção, menor a diversidade de indivíduos, e 

conseqüentemente a exploração do espaço de busca como um todo pode ser comprometida e 

acarretar uma convergência prematura do algoritmo para um ótimo local. No entanto, é 

preciso haver uma certa pressão de seleção para que a convergência não seja lenta demais.Os 

indivíduos selecionados para crossover (os pais), de acordo com a probabilidade de crossover 

estabelecida, têm seus genótipos combinados para gerarem filhos. Em seguida, a população e 

os indivíduos resultantes do crossover são submetidos à mutação, isto é, parte do genótipo de 

alguns indivíduos é modificada, segundo uma probabilidade de mutação associada. Tanto o 

crossover quanto a mutação buscam gerar novas soluções dentro do espaço de busca por meio 

da variação das soluções já existentes. É importante notar que os operadores de crossover e 

mutação atuam nos genótipos, enquanto a seleção é baseada na avaliação dos fenótipos. 

Na maior parte dos algoritmos, a população tem tamanho fixo, então é necessário 

descartar alguns indivíduos em favor de outros. Essa etapa é chamada de substituição. As 

técnicas mais comuns são a de pais darem lugar aos filhos – os indivíduos participantes do 

crossover são descartados e cedem lugar aos indivíduos por eles gerados, sem considerar os 

ajustes – e a substituição elitista – após a mutação os ajustes da população formada por pais e 

filhos são avaliados, os indivíduos são ordenados e os N primeiros formam a nova população, 

onde N é o tamanho fixo da população. 

A simulação do processo evolutivo começa com a geração aleatória, ou de acordo com 

uma estratégia pré-definida, da população inicial. Avalia-se o ajuste (penalizado, se houver 

restrições) dos indivíduos dessa população, aplica-se a seleção, a recombinação e/ou a 

mutação e a substituição. Assim obtém-se uma nova população e uma iteração do algoritmo é 

finalizada. Repete-se a avaliação do ajuste dos indivíduos, a aplicação dos operadores 

genéticos e a substituição até que um critério de parada seja alcançado. Cada repetição dessa é 

chamada de geração e normalmente o número máximo de gerações constitui o critério de 

parada do algoritmo. Outros critérios de parada podem ser usados, como, por exemplo, a 

similaridade dos indivíduos da população. O indivíduo ótimo deve ser atualizado a cada 

geração e o resultado desse processo é o melhor indivíduo gerado ao longo de toda a 

evolução.  

A principal desvantagem da otimização via algoritmos evolucionários é a falta de 

garantia de que eles dêem como saída a solução ótima. No entanto, pode-se validar o 
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algoritmo através da aplicação de problemas existentes na literatura e comparação de 

resultados. Além disso, os problemas complexos que os algoritmos evolucionários podem 

“tentar” resolver muitas vezes não podem ser solucionados por meio de métodos clássicos de 

programação matemática. Assim, mesmo que não se obtenha uma solução ótima, boas 

soluções podem ser encontradas e aplicadas. 

2.3.8 Algoritmos Evolucionários Multiobjetivo 

Em vez de considerar apenas uma função-objetivo, na abordagem multiobjetivo quer-se 

resolver duas ou mais funções-objetivo simultaneamente. Como foi mencionado 

anteriormente, para encontrar soluções ótimas de Pareto, os métodos tradicionais precisam ser 

executados diversas vezes. Assim, os algoritmos evolucionários apresentam uma vantagem 

fundamental em relação aos métodos tradicionais, já que são baseados em uma população de 

soluções potenciais e por isso pode-se encontrar várias soluções não-dominadas que 

pertencem ao conjunto ótimo de Pareto numa única iteração. As principais metodologias 

desenvolvidas para a otimização multiobjetivo via algoritmos evolucionários são: 

• Vector Evaluated Genetic Algorithms (VEGA), por Schaffer (1985). 

• Multi-Objective Genetic Algorithm (MOGA), por Fonseca e Fleming (1993). 

• Niched-Pareto Genetic Algorithm (NPGA), por Horn et al. (1994). 

• Nondominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA), por Srinivas e Deb (1994). 

• Strength Pareto Evolutionary Algorithm (SPEA), por Zitzler e Thiele (1999). 

• Nondominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II), por Deb et al. (2002). 

A principal diferença de um algoritmo evolucionário mono-objetivo para um 

multiobjetivo é a etapa de seleção. Como há duas ou mais funções-objetivo, o conceito de 

não-dominância é usado direta ou indiretamente (por exemplo, nos algoritmos NSGA e 

VEGA, respectivamente). Além disso, opta-se freqüentemente por um ajuste elaborado dos 

indivíduos, que seja capaz de incorporar as características por eles apresentadas nos diversos 

objetivos. Esses ajustes elaborados podem ser, por exemplo, baseados no número de soluções 

que dominam cada indivíduo, de forma que os indivíduos não-dominados possuam melhor 

valor de ajuste e que os indivíduos dominados pelo maior número de soluções receba o pior 

ajuste, como é o caso do MOGA. Já no NSGA-II, os indivíduos são avaliados de acordo com 

a dominância e não-dominância, mas também segundo as distâncias que apresentam uns em 

relação aos outros no espaço dos objetivos. Nesse caso um indivíduo é preferível a outro se 
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for não-dominado e se ambos forem não-dominados, prefere-se aquele que possui a maior 

distância em relação às demais soluções. 

2.4 Análise de vulnerabilidade 

Hann (2008) define segurança de sistemas como a probabilidade de que um agente 

(atacante) não execute a função pretendida sob condições estabelecidas para um determinado 

período de tempo. Uma disputa é modelada como um jogo não cooperativo entre múltiplos 

agentes. Agentes fazem investimentos irreversíveis, os quais podem representar esforço, 

dinheiro ou qualquer outro recurso de valor, a depender do contexto, para aumentar sua 

probabilidade de vencer a disputa e obter um prêmio, ver Rai & Sarin (2007). Campanhas 

eleitorais, competição por monopólios, guerras e esportes são alguns exemplos de disputas.  

Um dos fatores para modelar disputas é a função de sucesso em disputa (FSD). Essa 

função especifica como o esforço dos agentes na disputa influencia a probabilidade de 

sucesso. Tullock (1980) propôs uma das mais frequentemente usadas FSD, definida a seguir. 

Sejam eji o nível de esforço do i-ésimo jogador em uma disputa com n ≥ 2 jogadores; ( )jip e  a 

probabilidade de sucesso do i-ésimo jogador em que e = ( 1 2, ,...,j j jne e e ) é o vetor de gastos 

(esforços) de todos agentes; m ≥ 0, o nível da intensidade da disputa; ou seja, o quão 

disputado é o jogo. Então, a FSD é: 
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onde 0ji jip e∂ ∂ >  e 0ji jkp e∂ ∂ < , k ≠ i. Quando m = 0, os investimentos jie  e jke , k ≠ i, têm 

igual impacto na vulnerabilidade desconsiderando seus tamanhos, gera-se 1/n de 

probabilidade de sucesso de disputa para cada ji. Já para o caso 0 < m < 1, existe uma 

vantagem desproporcional em investir menos que outro jogador. Para m = 1, os investimentos 

têm impacto proporcional aos seus respectivos tamanhos na vulnerabilidade.  Quando m > 1, 

investir mais esforço que outro jogador gera uma vantagem desproporcional e finalmente 

quando m = ∞ gera-se uma função degrau onde "winner-takes-all", ou seja, o vencedor ganha 

tudo. Maiores detalhes em Hausken (2005) e Levitin & Hausken (2008).  

Skaperdas (1996) abordou quatro axiomas para a FSD exibida em (2.20). Em recentes 

trabalhos envolvendo teoria dos jogos e confiabilidade, tais como Hausken (2008), Levitin & 

Ben-Haim (2008), Hausken & Levitin (2009) e Levitin & Hausken (2009c), uma adaptação 

desta FSD proposta por Tullock (1980) foi utilizada para avaliar a probabilidade de sucesso 
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de defesa utilizando-se uma determinada alternativa de segurança em um jogo não 

cooperativo no caso de dois jogadores: 

          
m

k
m

k

m
k

k
Ee

e
p

+
=

 
(2.21)

onde pk é a probabilidade de a alternativa k defender com sucesso, ei e Ei são 

respectivamente o esforço de defender com o elemento k e o esforço de atacar o elemento k. 

O complementar da probabilidade pk é a vulnerabilidade da alternativa de defesa k: 
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O esforço do defensor pode ser representado pelo custo de aquisição e de operação da 

alternativa de defesa k e o esforço do atacante, por sua vez, pode ser caracterizado pelo 

investimento que ele faz em adquirir e operar tecnologias de ataque à alternativa k. Dessa 

maneira, a expressão da vulnerabilidade torna-se:  
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em que ck  é o custo unitário de aquisição da medida de defesa k; ok e Ok são os custos 

unitários de operar a medida de defesa k e de operar a tecnologia de ataque à k nessa ordem.  

Como pode ser observado em trabalhos recentes da literatura, tais como Levitin & 

Hausken (2008) e Levitin & Hausken (2009c), a probabilidade de sucesso de defesa (Equação 

(2.23)) depende apenas da natureza intencional de ataques/defesas. Entretanto, para que uma 

alternativa tenha sucesso na defesa, é preciso que ela seja pouco vulnerável e também 

confiável, isto é, a medida de segurança deve desempenhar satisfatoriamente a função 

pretendida no momento do ataque. Assim, ao incorporar a confiabilidade da alternativa de 

segurança k à Equação (2.24), probabilidade de sucesso de defesa torna-se: 

          )()1()( tRvtp kkk ⋅−=  (2.24)

2.5 Trabalhos anteriores 

Combinando análise de confiabilidade e otimização, podem-se identificar alternativas 

ótimas de alocação de recursos a sistemas de defesa de forma a garantir que determinado nível 

mínimo de desempenho (confiabilidade; disponibilidade) seja alcançado ao longo de sua vida 

útil. Lins (2007) e Lins & Droguett (2009) utilizam algoritmos genéticos multiobjetivo para 

obtenção de configurações de sistemas, mais especificamente alocação de redundâncias em 

confiabilidade para sistemas reparáveis e não-reparáveis. No primeiro caso considera um 
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sistema paralelo-série não-reparável em que se busca maximizar a confiabilidade e minimizar 

o custo de aquisição de componentes. O segundo caso leva em conta um sistema reparável 

paralelo-série, em que se quer maximizar a disponibilidade e minimizar os custos de aquisição 

e de manutenção corretiva dos componentes ao longo do tempo de missão estabelecido.  

Muitos estudiosos, dentre os quais se podem destacar Levitin, Bier, Hausken e tantos 

outros têm envolvido teoria da confiabilidade, otimização e teoria dos jogos no sentido de 

modelar situações de interação estratégica onde a confiabilidade do sistema é afetada não 

apenas por fatores internos (falhas), mas também por fatores externos (ataques). Tais estudos 

têm sido reconhecidos importantes para avaliar a confiabilidade de infra-estruturas críticas, 

auxiliando a guiar investimentos defensivos.  

Bier et al. (2005) e Bier et al. (2007) sugerem um modelo de investimento ótimo em 

defesa sob a suposição que o atacante maximiza tanto sua probabilidade de sucesso em ataque 

quanto o dano esperado de um ataque no sistema.  Azaiez & Bier (2007) abordaram o 

problema de vulnerabilidade de sistemas série e série-paralelo, onde o defensor busca 

maximizar o custo de um possível ataque e este custo é função do esforço em defender cada 

um dos componentes.  

Levitin & Ben-Haim (2008) apresentaram um modelo generalizado de dano causado por 

ataques intencionais a um sistema série-paralelo multiestados, levando em consideração a 

proteção e a separação de elementos do sistema. A separação de componentes consiste em 

alocá-los em grupos de proteção configurados de forma que um único ataque não atinja mais 

de um grupo, ou seja, elementos pertencentes a diferentes grupos de proteção não podem ser 

destruídos por um único ataque (em Levitin & Lisnianski (2001), há uma análise da separação 

de componentes como uma forma de aumentar a confiabilidade de sistemas sujeitos a ataques 

intencionais). Levitin & Ben-Haim (2008) ainda sugerem índices de proteção que podem ser 

usados para otimizar a estratégia de defesa e avaliam o dano causado utilizando a universal 

generating function (UGF, para maiores detalhes ver Levitin (2005)) para obter a função de 

distribuição de desempenho do sistema.  

Levitin & Hausken (2009a) avaliam a eficiência de false targets (alvos falsos) como 

parte da estratégia de defesa, assumindo que o defensor tem um único objeto para defender e 

irá dispender seu recurso restrito em implantar false targets e alvos verdadeiros no sentido de 

proteger o objeto de ataques externos. É assumido ainda que o atacante não é capaz de 

distinguir entre false targets e alvos verdadeiros no momento do ataque. O defensor decide 

quantos false targets implantar, enquanto o atacante decide quantos alvos atacar. É assumida 
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ainda informação completa e racionalidade dos agentes. O número ótimo de false targets 

implantados pelo defensor e alvos atacados é obtido para o caso de recursos fixos e variáveis 

para o defensor e o atacante como solução de um jogo não-cooperativo entre dois agentes. 

Levitin & Hausken (2009b) modelam a interação estratégica defesa-ataque, onde o 

atacante tenta maximizar a vulnerabilidade do sistema (probabilidade de destruição total) 

distribuindo seu recurso restrito otimamente entre dois ataques. No primeiro ataque ele 

escolhe o número de elementos a serem atacados e observa dentre os mesmos quais foram 

destruídos e não destruídos. No segundo ataque ele distribui seu recurso remanescente em 

atacar elementos restantes.  

A principal diferença do presente trabalho em relação aos demais trabalhos citados nesta 

seção diz respeito ao fato do mesmo apontar configurações viáveis para o sistema de defesa e  

utilizar a ponderação entre a vulnerabilidade (uma adaptação da forma apresentada por 

Tullock (1980)) e Hausken (2005) e a confiabilidade correspondente à alternativa de defesa. 

Desta forma, buscam-se modelar tanto falhas intrínsecas (por exemplo, causadas pela 

deterioração do sistema) quanto ataques intencionais através das teorias da confiabilidade, 

otimização e dos jogos.  

Similarmente a Levitin & Hausken (2009b), esta dissertação modela um jogo 

sequencial, porém o atacante aloca seus recursos em um único ataque contra os componentes 

de um determinado subsistema de defesa, de acordo com as métricas de desempenho obtidas 

do diagrama de blocos associado ao sistema de segurança. A presente dissertação diferencia-

se de Levitin & Ben-Haim (2008), já que o sistema tratado aqui possui apenas dois estados 

possíveis: operacional ou inoperante. Além disso, não é considerada a suposição de separação 

de componentes, a qual foi proposta em trabalhos citados anteriormente. Por outro lado, 

algumas particularidades do trabalho proposto são que: (i) ele lida com a elaboração de 

sistemas de defesa e (ii) explicita a contribuição complementar de fatores de vulnerabilidade e 

confiabilidade quando do cálculo da probabilidade de sucesso do sistema de defesa; trata-se 

de um problema de projeto. Note-se que com isso políticas de investimentos comumente 

enfatizadas, mas não implementadas por muitos dos trabalhos tais como Bier, et al. (2005) são 

também fornecidas pela abordagem proposta.  
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3 MODELAGENS E OBTENÇÃO DE EQUILÍBRIO(S)  

Este capítulo explica duas abordagens de modelagem para a interação defesa-ataque, 

conforme a seguir: 

• Jogo seqüencial de informação perfeita – Nesta modelagem o defensor conhece os 

esforços e tecnologias que o atacante pode adotar após a implantação do sistema de 

defesa. Por outro lado, o atacante conhece completamente o sistema implantado e a 

partir daí irá otimizar seu ataque. 

• Jogo seqüencial de informação imperfeita – Nesta modelagem o defensor não tem 

certeza a respeito dos esforços e tecnologias que o atacante pode adotar após a 

implantação do sistema de defesa. O atacante por outro lado conhece completamente o 

sistema implantado. 

Em seguida é apresentado um algoritmo de resolução do jogo através da técnica de 

indução retroativa (backward induction) e um simples exemplo ilustrativo do mesmo. 

3.1 Jogo seqüencial de informação perfeita 

O problema consiste em implantar um sistema de defesa configurado em série-paralelo 

constituído de medidas de segurança redundantes de forma a defender um sistema principal de 

ataques intencionais. A interação estratégica se dá com informação perfeita de forma 

sequencial em dois tempos. Em um primeiro momento o defensor opta por uma configuração 

de defesa e em um segundo momento o atacante opta por um subsistema do sistema de defesa 

implantado para atacar. É assumido que ambos, defensor e atacante possuem recursos 

restritos. 

De maneira a estimar a confiabilidade diante da incerteza sobre em qual instante de 

tempo o atacante agirá contra dado item de defesa, considera-se sua confiabilidade média no 

tempo de missão pré-estabelecido pelo gestor da planta, ver Equação (2.3). Assim, a 

confiabilidade é considerada constante para o período de tempo avaliado, isto é, Rk(t) = Rk. 

Supõe-se também que ambos agentes conhecem sobre confiabilidade de sistemas e que por 

isso o atacante ataca apenas um subsistema de defesa com fins de torná-lo inoperante. 

Existe então um conjunto de dois jogadores { : , : }J D defensor A atacante=  supostos 

racionais e neutros a risco. O defensor tem o conjunto de estratégias puras (ou configurações 

de defesa) 1 2 3{ , , ,... }DA d d d d= l , em que l  é o número de configurações viáveis, e o atacante, 

por sua vez, tem conjunto de estratégias puras (ou possíveis cortes mínimos) 
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1 2 3{ , , ,..., }A qA cm cm cm cm= , onde q é igual ao número de subsistemas em d ∈ AD. As 

decisões dos agentes são interdependentes, ou seja, o jogo não é definido pela escolha de 

apenas um dos agentes e sim por uma particular combinação de ações de ambos.  

A partir da escolha de estratégias puras por parte de cada jogador, cria-se um perfil de 

estratégia pura, ou seja, tem-se um vetor s = (di, cmj), i = 1, 2, ..., l e j = 1, 2, ..., q. Pode-se 

então denotar o conjunto de todos os perfis de estratégia pura como sendo o produto 

cartesiano de cada conjunto de estratégias, S = AD × AA. A Figura (3.1) ilustra o modelo do 

jogo descrito. 

 

 

Figura 3.1 -  Modelo do jogo de informação completa 

 

Tanto o atacante quanto o defensor são agentes racionais e buscam maximizar suas 

respectivas funções payoff. O payoff esperado de cada agente envolve a diferença entre os 

ganhos totais esperados e as perdas totais esperadas relacionados às suas respectivas escolhas. 

Nas próximas duas subseções, as funções payoff do atacante e do defensor serão apresentadas. 

3.1.1 Problema do atacante 

No caso do atacante, a função payoff é dada por: 

U(d, cm) = Φ(d, cm) - Δ(d, cm) (3.1)
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em que Φ(d, cm) é o ganho total esperado e Δ(d, cm) é a perda total esperada do atacante 

relacionadas ao corte mínimo cm dada uma configuração d do sistema de defesa. O ganho total 

esperado é formado pelo retorno esperado de um ataque bem sucedido (Z .P(cm)) e pelo 

recurso disponível para ataque (W), isto é: 

Φ(d, cm) = Z .P(cm) + W (3.2)

onde Z é o ganho caso o ataque seja bem sucedido,  

∏
=

−=
bg

k
kpcmP

1

)1()(  (3.3)

é a probabilidade de sucesso do atacante ao escolher cm, o índice do subsistema associado a 

cm é denotado por b e gb é o número de alternativas de defesa (idênticas ou não) no b-ésimo 

subsistema. A perda total esperada é, por sua vez, a soma da perda esperada devido a um 

ataque mal sucedido com custos de aquisição e operação das tecnologias de ataque às 

alternativas de defesa pertencentes ao b-ésimo subsistema: 

Δ(d, cm) = Z’ .[1 – P(cm)] +∑
=

bg

k
bkO

1

 (3.4)

em que Z’ é a perda do atacante se o ataque for mal sucedido; Obk  é o custo de atacar a medida 

de defesa k do b-ésimo subsistema. Reorganizando-se a eq. (3.1), para uma configuração 

qualquer d ∈ AD do sistema de defesa, o problema do atacante é definido a seguir. 

3.1.1.1 Modelo do atacante 

 
Maximizar 

cm ∈ AA 
U(d, cm) = Z .P(cm) – Z’ .[1 – P(cm)] + W –∑

=

bg

k
bkO

1

 (3.5) 

Sujeito a WO
bg

k
bk ≤∑

=1

 (3.6) 

 U(d, cm) > W (3.7) 
 

Ou seja, o atacante deve escolher um corte mínimo cm ∈ AA de forma a maximizar a eq. 

(3.5), levando em consideração as restrições (3.6) e (3.7). Quando a restrição (3.6) não é ativa, 

considera-se a folga como parte do payoff do atacante (por isso, W é incorporado à eq. (3.2) 

como parcela do ganho esperado).  

Ressalta-se que a configuração d adotada pelo defensor pode estar relacionada a um 

custo que impossibilite o retorno superior ao recurso W (violação da restrição (3.7), não 

havendo assim incentivo para o atacante entrar na disputa. Portanto, a eq. (3.7) pode ser 

interpretada como uma restrição de participação no jogo (custo de oportunidade) por parte do 
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atacante e se ela for violada, o payoff deste agente é o próprio recurso disponível para o 

ataque (W) que ele deixará de realizar. Além disso, P(cm) → 0 à medida que os investimentos 

sobre o b-ésimo subsistema crescem. Portanto, como o atacante é neutro a risco, o retorno Z 

deve ser (bem) maior que a perda Z’ a fim de compensar uma eventual probabilidade de 

sucesso de ataque pequena.  

3.1.2 Problema do defensor 

Para o defensor, a função payoff é: 

u(d, cm) = φ(d, cm) - δ(d, cm) (3.8)

onde φ(d, cm) é o ganho total esperado e δ(d, cm) é a perda total esperada do defensor 

associados à configuração d do sistema de defesa e ao corte mínimo cm que pode ser adotado 

pelo atacante. O ganho total esperado φ(d, cm) é formado pelo retorno esperado do sistema 

principal operacional e pelo recurso total disponível para aquisição e implantação do sistema 

de defesa: 

φ(d, cm) = z .[1-P(cm(d))] +∑
=

q

j
jw

1

 (3.9)

em que z é o retorno do sistema principal quando ele se encontra operacional e wj é o recurso 

disponível para investimento na defesa do j-ésimo subsistema. A perda total esperada é dada 

pela soma da perda esperada devido a um ataque bem sucedido com o custo total de 

aquisição/implantação e de operação do sistema de defesa: 

δ(d, cm) = z’.P(cm(d)) +∑∑
= =

+
q

j

g

k
jkjk

j

oc
1 1

)(  (3.10)

onde 

z’ é a perda do defensor caso a defesa seja mal sucedida; 

cjk 

 

 

é o custo de aquisição e implantação da medida de defesa k do j-ésimo 

subsistema; 

0jk é o custo de operação da medida de defesa k no j-ésimo subsistema. 

 

O parâmetro z’ pode ser interpretado como sendo a combinação entre o custo de 

oportunidade do sistema principal, o custo de recuperação dos sistemas principal e de defesa, 

os custos relacionados à imagem da empresa, entre outros. Em geral, z’ ≥ z, ou seja, se a 

empresa encontra-se indisponível ela perde, no mínimo, o que ganharia se estivesse 
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operacional (custo de oportunidade).  O problema do defensor é definido a seguir. Observa-se 

que a eq. (3.12) é obtida a partir da reorganização das eqs. (3.8)-(3.10). 

3.1.2.1 Modelo do defensor 

Maximizar 
d ∈ AD 

 

u = z .[1-P(cm(d))] – z’ . P(cm(d)) – ∑ ∑ ∑∑
= = == ⎥

⎥
⎦

⎤
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(3.11)

Sujeito a ∑
=

≤
jg

k
jjk wc

1

, j = 1, 2, …, q (3.12)

 gj ≥ 1, j = 1, 2, …, q (3.13)

 cm(d) = ),(maxarg cmdU
AAcm∈

 (3.14)

 

Assim, o defensor deve escolher uma configuração d ∈ AD do sistema de defesa a fim de 

maximizar a diferença entre o ganho esperado e a perda total esperada (eq. (3.11)) 

considerando as restrições de recurso (eq. (3.12)), bem como as restrições do número mínimo 

de componentes em cada subsistema (eq. (3.13)). A equação (3.14) é obtida por meio da 

resolução do problema do atacante (eqs. (3.5)-(3.7)). Quando a restrição (3.12) não é ativa, a 

folga é incorporada ao payoff do defensor e por esse motivo a soma dos recursos wj, j = 1, 2, 

..., q faz parte do ganho total esperado na eq. (3.9). Enfatiza-se que os recursos wj, j = 1, 2, ..., q 

estão associados apenas à aquisição e implantação de alternativas de defesa e não à operação 

das mesmas. Por essa razão, a eq. (3.12) envolve apenas os custos de aquisição/implantação 

das medidas de defesa. 

3.2 Jogo seqüencial de informação imperfeita 

Esta modelagem tem os mesmos propósitos da modelagem anterior, porém, neste caso o 

defensor não tem certeza sobre o orçamento do atacante e consequentemente não é 

completamente informado de seus esforços e tecnologias. O defensor possui na realidade 

crenças a respeito de possíveis perfis de atacante. Por outro lado, o atacante tem 

conhecimento sobre as prováveis configurações de defesa que podem ser implementadas.  

Nesta modelagem é suposto que o defensor conhece os tipos de atacantes existentes, 

porém, não sabe exatamente através de qual tipo de atacante ocorrerá o ataque. 

A interação estratégica dá-se com informação imperfeita de forma sequencial em dois 

tempos. Em um primeiro momento defensor opta por uma configuração de defesa sob a 

incerteza que qual tipo de atacante irá atuar e em um segundo momento o atacante opta por 
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um subsistema do sistema de defesa implantado para atacar. É assumido que ambos defensor 

e atacante possuem recursos restritos. 

Nesta modelagem, o modelo e problema do atacante são os mesmos descritos na Seção 

3.1, ou seja, dado que foi implantando o sistema de defesa o atacante tem total conhecimento 

sobre sua configuração e irá optar por atacar um subsistema que lhe fornecer maior utilidade 

quando comparado com os demais subsistemas. Dada uma mesma configuração de sistema d 

adotada pelo defensor e dados dois tipos de atacante (atacante tipo 1 e atacante tipo 2). Os 

atacantes terão respectivamente as seguintes utilidades esperadas U1(d, cm) = Φ1(d, cm) - 

Δ1(d, cm) e U2(d, cm) = Φ2(d, cm) - Δ2(d, cm). 

Ou seja, se existe um i-ésimo tipo de atacante, sua utilidade esperada para um 

determinado tipo de configuração de defesa d é dada por Ui(d, cm) = Φi(d, cm) - Δi(d, cm). 

Onde Φ(d, cm) e Δ(d, cm) são definidos da mesma forma que na Seção 3.1. Desde modo, cada 

tipo de atacante possui uma utilidade associada a seu tipo ou perfil para cada possível 

configuração d implantada pelo defensor. O atacante sabe a respeito do sistema de defesa 

implantado por isso possui conjuntos de informação unitários. Por outro lado, o defensor não 

tem certeza sobre com quem exatamente ele estará disputando, e por essa questão existe uma 

distribuição de probabilidade associada a cada tipo de atacante fazendo com que seu conjunto 

de informação deixe de ser unitário como na Seção 3.1. 

Dados dois tipos de atacantes, onde o atacante do tipo 1 ataca com probabilidade ø1 e o 

atacante do tipo 2 ataca com probabilidade ø2. Para uma dada configuração de sistema d 

implantada, o defensor terá payoffs diferentes a depender do tipo de atacante, ou seja, quando 

atacado pelo atacante tipo 1, o defensor terá utilidade  

u1(d, cm) = φ1(d, cm) - δ1(d, cm),                                                                                      (3.15) 
 

já quando atacado pelo atacante tipo 2 o defensor terá utilidade, 

u2(d, cm) = φ2(d, cm) - δ2(d, cm).                                                                                      (3.16) 
 

Logo, se existe um i-ésimo tipo de atacante, quando o defensor é atacado pelo mesmo 

terá a utilidade, 

 ui(d, cm) = φi(d, cm) - δi(d, cm),                                                                                     (3.17) 
 

onde φ(d, cm) e δ(d, cm) são definidos da mesma forma que na Seção 3.1.1. Sob incerteza de 

quem atacará seu sistema de defesa, para o caso de dois tipos de atacantes descritos 

anteriormente, o defensor terá o seguinte payoff esperado, 

ue= ø1* u1(d, cm) + ø2* u2(d, cm)                                                                                      (3.18) 
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 A Figura (3.2) mostra a interação sob informação incompleta descrita anteriormente. 

 

 
Figura 3.2 - Modelo do jogo de informação incompleta 

 

Na próxima Seção, é apresentado um algoritmo de resolução para o jogo sequencial 

descrito nesta Seção. Tal algoritmo incorpora a técnica de indução retroativa. 

3.3 Algoritmo exaustivo de resolução 

Para resolver o jogo sequencial descrito na Seção (3.1), foi utilizada a técnica de 

indução retroativa. Assim, dada uma configuração do sistema de segurança, o atacante decide 

qual a melhor estratégia a ser por ele adotada de acordo com as medidas de desempenho do 

diagrama de blocos subjacente. Resolvido o problema do atacante, avalia-se então qual a 

estratégia que maximiza o payoff do defensor. Dessa maneira, encontra-se o equilíbrio de 

Nash perfeito em subjogo e assim possíveis ameaças vazias são descartadas. O algoritmo de 

resolução do jogo é apresentado na Figura 3.3. 
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Cada elemento dos vetores sgEq e gEq é uma estrutura de dados formada por d, u, cm e 

U, que correspondem respectivamente à estratégia do defensor, ao payoff do defensor, à 

estratégia do atacante e ao payoff do atacante. O vetor sgEq armazena o(s) equilíbrio(s) de cada 

subjogo em que o atacante atua, enquanto o vetor gEq guarda o(s) equilíbrio(s) de todo o jogo.  

Após a construção de uma configuração viável i do sistema de segurança elaborada de 

acordo com as restrições do defensor (eqs. (3.12) e (3.13) e dado um de seus cortes mínimos j, 

calcula-se a probabilidade de sucesso de defesa do subsistema j (linha 9). Em seguida, calcula-

se o payoff do atacante de acordo com a eq. (3.5) (linha 11) e as suas respectivas restrições são 

verificadas (linha 12). Se pelo menos uma das restrições for violada, o valor do payoff do 

atacante é exatamente o seu recurso atual (W), caso contrário permanece o mesmo (resultado 

da eq. (3.5)). O valor do payoff e a estratégia do atacante são armazenados na estrutura de 

dados eq. Realiza-se então a atualização do vetor sgEq de acordo com as seguintes regras 

(linhas 15-20):  

 

i) Se eq apresentar um valor de payoff maior que o contido em uma (e apenas uma) das 

estruturas já armazenadas em sgEq, reinicializar o vetor sgEq e a ele adicionar eq; 

ii) Se eq apresentar um valor de payoff igual aos contidos nas estruturas guardadas em sgEq, 

apenas adicionar eq a sgEq; 

iii) Se o tamanho de sgEq for nulo, a ele adicionar eq; 

iv) Caso contrário, ignorar eq. 

 

Quando todos os subsistemas da configuração i terminam de ser avaliados segundo a 

perspectiva do atacante, passa-se ao problema do defensor. Para cada estrutura r contida em 

sgEq é calculado o payoff do defensor. O valor do payoff bem como a estratégia (configuração 

i) do defensor são armazenados na r-ésima estrutura de sgEq (linhas 23-24). É importante 

notar que a verificação da restrição do defensor não é necessária nesse ponto do algoritmo, já 

que tal restrição já foi considerada no momento de construção da configuração do sistema de 

segurança. Em seguida, atualiza-se o vetor gEq segundo regras análogas às apresentadas para 

a atualização de sgEq (linhas 25-30). Em (i), (ii), (iii) e (iv) basta apenas trocar eq por sgEq 

[r] e sgEq por gEq. Após a avaliação de todas as configurações viáveis do sistema de 

segurança, o algoritmo retorna o vetor gEq formado pelas estruturas que representam o(s) 

equilíbrio(s) do jogo como um todo. 
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Figura 3.3 – Pseudocódigo do algoritmo de indução retroativa 

 

É importante ressaltar que diferentes perfis de estratégia podem resultar nos mesmos 

payoffs para os agentes e consequentemente podem existir múltiplos equilíbrios. Por exemplo, 

suponha que d1 e d2 são duas das possíveis configurações do sistema de defesa e que cm1 e cm2 

são os cortes mínimos pertencentes ao conjunto de ações do atacante. Suponha ainda que os 

payoffs associados ao perfil (d1, cm1) são u – para o defensor – e U – para o atacante. É 

possível que os perfis (d1, cm2), (d2, cm1) e (d2, cm2) proporcionem justamente os payoffs u e 

U para os respectivos agentes. No caso de um jogo sequencial e de informação perfeita, os 
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agentes ficam indiferentes em adotar quaisquer estratégias que resultem nos múltiplos 

equilíbrios. Supondo que (d1, cm1), (d1, cm2), (d2, cm1) e (d2, cm2) são equilíbrios que resultam 

no mesmo par de payoffs (u, U), o defensor é indiferente entre adotar d1 ou d2 e o atacante é 

indiferente entre escolher cm1 ou cm2. 

Destaca-se ainda que o algoritmo da Figura 3.3 é exaustivo, i.e., avaliam-se todas as 

configurações do sistema de segurança que atendem às restrições do problema do defensor 

bem como os cortes mínimos (associados a cada uma dessas configurações) que podem ser 

escolhidos pelo atacante. A implementação desse algoritmo foi realizada em C++. 

3.3.1 Exemplo de aplicação do algoritmo de resolução  

Este exemplo é bastante simplificado e é resolvido etapa por etapa com o intuito de 

melhor esclarecer a modo de resolução a partir da idéia da indução retroativa mostrada na 

Figura (3.3). O sistema de segurança que o defensor deseja montar é constituído de 2 

subsistemas em série. Supõe-se que há apenas 1 alternativa de defesa disponível cujas 

características são mostradas na Tabela (3.1).  

Com o objetivo de maximizar o seu payoff, o defensor deve escolher a configuração do 

sistema de segurança, isto é, quantas redundâncias devem ser alocadas em cada um dos 2 

subsistemas de defesa levando em conta a quantidade de recurso w/2 que se dispõe para 

investir por subsistema. O problema do atacante, por sua vez, é maximizar seu respectivo 

payoff por meio de um ataque a um e apenas um dos subsistemas de segurança, tendo em 

vista a quantidade de recursos W que possui.  

A Tabela (3.2) apresenta os valores de recurso total e por subsistema de cada agente. 

Nota-se que o total de recurso do defensor é o somatório dos recursos que ele dispõe para 

cada subsistema, enquanto o valor total de recurso do atacante é exatamente igual à quantia 

que ele possui para atacar um único subsistema (corte mínimo). Na mesma Tabela (5.2), são 

mostrados os parâmetros z, Z e Z’. Considera-se a intensidade de disputa m = 1. 

 

 

Tabela 3.1 – Características da alternativa de defesa, exemplo 1 

 Alternativa 1 

Subsistema, 

j = 1, 2 

R1 cj1
* oj1

* Oj1
* 

,90 1 ,1 ,385 
                                                   *Unidades monetárias 
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Tabela 3.2 – Parâmetros dos agentes, exemplo 1 

Defensor Atacante 

w* wj
*,  

j = 1,,,5 

z* W* Z* Z’* 

4 2 200 0,8 50 2 
                                                                *Unidades monetárias 

 

De acordo com as restrições das equações (3.12) e (3.13), o defensor possui 4 

configurações viáveis para o sistema de segurança (ver Figura 3.4 –). As probabilidades de 

sucesso de defesa de cada subsistema j aparecem na Tabela 3.1. 

 
Figura 3.4 – Configurações viáveis para sistema de defesa, exemplo 1 

 

Tabela 3.3 – Probabilidades de sucesso de defesa de cada  

subsitema das configurações d1 a d4 

 Configuração 

Subsistema d1 d2 d3 d4 

1 0,6516 0,6516 0,8786 0,8786 

2 0,6516 0,8786 0,6516 0,8786 

 

O primeiro passo consiste em analisar o que ocorre se o defensor optar pela 

configuração d1. Para os dois subsistemas de d1, o atacante tem o mesmo valor de payoff U(d1, 

cm1) = U(d1, cm2) = 16,5311 unidades monetárias, assim como o defensor tem u(d1, cm1) = 

u(d1, cm2) = 62,6252 unidades monetárias (Figura 3.5-a). Num segundo momento, avalia-se a 

configuração d2 e o atacante descarta imediatamente a estratégia cm2, já que ela resulta num 

payoff menor que o da estratégia cm1 (16,5311 contra 4,3414 unidades monetárias). Nesse 

caso, o valor de u(d2,cm2) não é calculado e tem-se apenas u(d2,cm1) = 61,6152 unidades 

monetárias. No entanto, o perfil S = (d2, cm1) é eliminado pelo defensor, uma vez que os 

payoffs resultantes da estratégia d1 são maiores que os relacionados à configuração d1 (Figura 

3.5-b). Analogamente à estratégia d2, o atacante elimina cm1 e em seguida o perfil de 

estratégia S = (d3, cm2) é descartado pelo defensor (Figura 3.5-c). Na última etapa, o atacante 

tem payoff U(d4, cm1) = U(d4, cm2) = 4,3414 unidades monetárias enquanto para o defensor o 
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valor do payoff é u(d4, cm1) = u(d4, cm2) = 151,4106 unidades monetárias. Com isso, o 

defensor elimina a estratégia d1 e assim os perfis de estratégia (d4, cm1) e (d4, cm2) constituem 

dois equilíbrios para o jogo e os payoffs a eles associados são idênticos e iguais ao par 

ordenado (151,4106; 4,3414), ver Figuras 3.5-d e 3.6 . 

  
a) Iteração 1 b) Iteração 2 

c) Iteração 3 

 
d) Iteração 4 

Figura 3.5 – Resolução do jogo, exemplo 1 

 

Figura 3.6 – Equilíbrios do jogo, exemplo 1: configuração do sistema de defesa e cortes 

mínimos 
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4 VALIDAÇÃO DO ALGORITMO GENÉTICO 

Com o intuito de validar o AG multiobjetivo, foram elaborados dois exemplos cujas 

respectivas fronteiras de Pareto exatas são conhecidas. O gestor do sistema principal ou DM 

está preocupado em maximizar a probabilidade de sucesso em defesa e minimizar os custos 

associados ao sistema de defesa. Avaliando este problema multiobjetivo o DM possui então o 

seguinte problema de programação matemática: 

1
1 1

max 1 1 *
nijmnr na

ij
ijm m

i j ij ij

t
F R

t T= =

⎡ ⎤⎛ ⎞
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 (4.5) 

 
em que: 
 

nr  –  Número de regiões ou subsistemas; 

na  –  Número de alternativas de proteção disponíveis à rede; 

nij  –  Número de unidades da alternativa de proteção i destinadas à região j da rede 

(variáveis de decisão do problema); 

cij  –  Custo de aquisição e implantação de uma unidade da alternativa de proteção i 

para a região j; 

oij  –  Custo unitário de uma ação defensiva da alternativa de proteção i na região j da 

rede 

ri  – recurso disponível do sistema de defesa para a região i da rede 

Rij  –  Confiabilidade média da alternativa de proteção i na região j. 

m  –  Intensidade da disputa entre os sistemas de ataque e defesa da rede. 

 

Ambos exemplos utilizam este mesmo problema de programação matemática. 
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4.1 Exemplo de validação 1 

Nesse exemplo, foram consideradas 5 regiões de interesse onde está instalado um 

sistema principal. Para cada uma delas existe a disponibilidade de 5 diferentes alternativas de 

proteção a serem alocadas. Além disso, os recursos disponíveis por região tanto para projeto e 

implementação do sistema de defesa quanto para o ataque foram considerados iguais para 

todas as regiões (ri = 200 unidades monetárias e Ri = 200 unidades monetárias, i = 1,...,5). 

Considerou-se a alternativa 1 como sendo a melhor dentre as alternativas disponíveis: 

comparando-se com as demais, seus custos de aquisição e implementação e de esforço de 

defesa foram os menores, o custo do esforço de ataque foi o maior e o valor da probabilidade 

de sucesso de atuação defensiva a ela associado foi o maior (ver Tabela 4.1). A intensidade da 

disputa (m) foi definida como sendo igual a 1. 

Tabela 4.1 – Valores para exemplo de validação do AG multiobjetivo utilizado 

 Alternativa 1 Demais alternativas (j = 2,...,5) 
Valores 

para 

i= 1,...,5 

ci1
* oi1

* Oi1
* Ri1 cij

* oij
* Oij

* Rij 

50 0 20 0.99 100 10 10 0.75 

       *Unidades monetárias 
 

4.1.1 Validando em termos das soluções encontradas 

A fronteira de Pareto exata foi obtida por meio de um algoritmo recursivo em que todas 

as soluções viáveis foram exaustivamente avaliadas com relação aos dois objetivos 

considerados (probabilidade de sucesso de defesa do sistema e custo, F1 e F2 

respectivamente). Foi também verificada a relação de dominância entre elas, a fim de se obter 

as soluções não-dominadas pertencentes à fronteira de Pareto. O problema possui 11.881.376 

soluções viáveis, das quais apenas 51 são soluções não-dominadas. Nessas 51 soluções, foram 

observados apenas 16 pares de valores diferentes para as funções-objetivo F1 e F2 (ver Figura 

4.1). Isto é, existem diferentes configurações do sistema de defesa que levam aos mesmos 

níveis de probabilidade de sucesso de defesa do sistema e de custo. É importante notar que 

todas as soluções da fronteira de Pareto apresentaram apenas a alternativa 1 nas 5 regiões, o 

que faz sentido, pois ela é a melhor opção dentre as disponíveis.  
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Esse mesmo exemplo foi resolvido por meio do AG multiobjetivo e os parâmetros 

utilizados estão apresentados na Tabela 4.2. Foram consideradas apenas soluções que 

resultaram em pares de valores diferentes para F1 e F2. 

 

 

Tabela 4.2 – Parâmetros utilizados no AG multiobjetivo 

Número de indivíduos 100 

Número de gerações 200 

Probabilidade de crossover 0.95 

Probabilidade de mutação 0.01 

Número de pontos de 

corte para crossover 

7 

 

O AG multiobjetivo foi executado 10 vezes, e em todas elas foram encontradas todas as 

soluções da fronteira de Pareto exata. A Figura 4.1 mostra a superposição das fronteiras 

obtidas pelo AG com o da fronteira de Pareto real. Pode-se notar que as fronteiras são 

exatamente iguais. 

 
Figura 4.1 – Superposição da fronteira exata com fronteiras obtidas pelo AG 

 

Tanto o algoritmo recursivo quanto o AG multiobjetivo foram executados em um 

computador com capacidade de processamento de 3,06 GHz e 1GB de RAM. O primeiro 

algoritmo levou cerca de 393 segundos para ser executado. Já o AG multiobjetivo requereu 

aproximadamente 46 segundos em 10 rodadas, o que resulta numa média de 4,6 segundos por 
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execução. Assim, pode-se observar que o AG multiobjetivo utilizado fornece boas soluções 

num tempo bem menor que o algoritmo exaustivo. 

4.1.2 Validando em termos dos equilíbrios perfeitos em subjogos  

Outra importante validação que serve tanto para verificar a consistência do AG 

multiobjetivo utilizado, quanto a metodologia proposta, trata-se de verificar se o equilíbrio 

obtido exaustivamente através do algoritmo de resolução apresentado na Figura 3.3 é também 

encontrado nas curvas de Pareto obtidas pelo AG multiobjetivo. Ou seja, o algoritmo de 

resolução da Figura 3.3 avalia todas as configurações de defesa possíveis independente das 

mesmas serem ou não dominadas e fornece como saída um equilíbrio perfeito em subjogos 

através de indução retroativa. 

Por outro lado, verificar se a curva de Pareto obtidas através do AG multiobjetivo 

contém a configuração de equilíbrio apresentada como saída através algoritmo de resolução 

da Figura 3.3 e além disso, ao aplicar-se a técnica de indução retroativa nas soluções da curva 

de Pareto do AG, obtém-se o mesmo equilíbrio que foi obtido exaustivamente, é sinal que 

pode haver um enorme ganho computacional no processo de decisão. 

Pois a análise exaustiva embora garanta o real equilíbrio perfeito em subjogos, pode ser 

computacionalmente caro ou até mesmo inviável para problemas muito grandes, como por 

exemplo, onde existem um grande número de alternativas de segurança e/ou de regiões 

(subsistemas) a serem defendidos (desenvolvidos). 

Avaliou-se então a interação estratégica defesa-ataque utilizando a modelagem através 

de jogo seqüencial com informação perfeita apresentada na Seção 3.1 com os parâmetros da 

Tabela 4.1 e com os ganhos e perdas apresentados na Tabela 4.3 a seguir: 

 

Tabela 4.3 - Parâmetros dos agentes, exemplo 2 

Defensor Atacante 

w* wj
*, j = 1,,,5 z* W* Z* Z’* 

1000 200 250000 200 60000 20 
                          *Unidades monetárias 

 

Ou seja, o defensor tem um recurso w* a ser alocado de forma igualitária das 5 regiões 

ou subsistemas e o atacante por outro lado possui um recurso W* que será alocado em atacar 

um único subsistema. Analisando a interação estratégica de forma exaustiva obtém-se a 

configuração mostrada na Figura 4.2 a seguir:  
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Figura 4.2 – Equilíbrio obtido exaustivamente – Exemplo de validação 1 

 

Logo, tanto o defensor quanto atacante não teriam interesse de mudar suas ações se o 

defensor escolher a configuração de defesa mostrada na Figura 4.2. Ou seja, O defensor 

escolheu uma configuração d do sistema de defesa em que 4 alternativas do tipo 1 são 

alocadas em cada um dos 5 subsistemas. Como os subsistemas de defesa são iguais, o atacante 

pode escolher qualquer um deles para atacar. Assim, o resultado do jogo é constituído por 5 

equilíbrios de Nash perfeitos em subjogos e os payoffs a eles associados foram u(d, cm1) = 

u(d, cm2) = u(d, cm3) = u(d, cm4) = u(d, cm5) = 246.322,156 para o defensor e U(d, cm1) = 

U(d, cm2) = U(d, cm3) = U(d, cm4) = U(d, cm5) = 541,488 para o atacante. 

Realizando o mesmo procedimento de indução retroativa, só que desta vez nas soluções 

não dominadas de Pareto obtidas em cada uma das curvas das 10 execuções do AG 

multobjetivo encontrou-se o mesmo equilíbrio obtido na Figura 4.2, o que indica que a curva 

de Pareto pode ser um bom conjunto para avaliação também de equilíbrios perfeitos em 

subjogos. A principal diferença é que através da análise exaustiva de soluções viáveis o 

algoritmo da Figura 3.3 gastou 6359,72 segundos, enquanto as 10 execuções do AG 

obtiveram as curvas e calcularam os respectivos equilíbrios em apenas 356,68 segundos, o 

que dá aproximadamente 35,67 segundos por execução do AG multiobjetivo realizando 

otimização e calculando os equilíbrios. 

Este exemplo mostrou o bom desempenho do AG multiobjetivo tanto em termos de 

aproximação em relação a curva de Pareto real quanto em relação ao uso de suas soluções na 

obtenção de equilíbrios na interação estratégica. Embora neste exemplo todas as soluções da 

curva de Pareto real tenham sido encontradas pelo AG, isso dificilmente acontecerá em 

problemas mais complexos e este é o propósito do próximo exemplo. 

4.2 Exemplo de validação 2 

No exemplo anterior o AG multibjetivo encontrou todas as soluções da curva de Pareto 

real e o equilíbrio obtido exaustivamente pelo algoritmo da Figura 3.3 coincidiu com o obtido 

através das soluções não dominadas do AG multiobjetivo. Porém, pelo fato de serem 
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algoritmos probabilísticos, isto muito provavelmente nem sempre irá ocorrer, principalmente 

em problemas mais complexos como o que será apresentado neste exemplo. Este segundo 

exemplo de validação utiliza o mesmo problema de programação matemática do exemplo de 

validação anterior e analisa a interação estratégica através de um jogo seqüencial de 

informação perfeita e completa.  

O defensor tem interesse em defender 2 regiões de seu sistema principal, ou seja, o 

mesmo está preocupado em desenvolver uma configuração série-paralelo constituída de dois 

subsistemas de defesa. Por outro lado, o atacante deve optar por um dos subsistemas para 

atacar e conseguir ter acesso ao sistema principal. O AG multiobjetivo utiliza os mesmos 

parâmetros da Tabela 4.2 e os dados de entrada estão descritos nas Tabelas 4.4 e 4.5 a seguir: 

Tabela 4.4 – Características das alternativas de defesa, exemplo de validação 2 

  Rk cbk
* obk

* Obk
* 

Subsistema, 

j = 1, 2 

Alternativa 1 0,9000 3,0000 0,2000 1,5400 

Alternativa 2 0,8917 2,5000 0,2500 1,9250 

Alternativa 3 0,9167 4,0000 0,3700 3,8500 

Alternativa 4 0,9500 6,0000 0,7000 4,6200 
          *Unidades monetárias 

Tabela 4.5  – Parâmetros dos agentes, exemplo de validação 2 

Defensor Atacante 

w* wj
*, j = 1, 2 z* W* Z* Z’* 

44 22 250000 30 55000 20 
     *Unidades monetárias 

4.2.1 Validando em termos das soluções encontradas 

O AG multiobjetivo foi executado 100 vezes e foi retirada uma amostra aleatória de 10 

execuções para comparação com a curva de Pareto exata. O problema possui 32400 

configurações viáveis. A curva de Pareto exata foi obtida em 0,51 segundos e as 100 (cem) 

curvas através do AG multiobjetivo juntamente com seus respectivos equilíbrios levaram 

aproximadamente 288,68 segundos para serem obtidos. Do mesmo modo que no exemplo de 

validação anterior o AG multiobjetivo apresentou-se consistente para obtenção de uma curva 

de pontos não dominados como mostra a Figura 4.3 que mostra a superposição entre as 10 

execuções escolhidas aleatoriamente (Execuções 3, 13, 31, 50, 60, 69, 80, 85 e 96) e a curva 

de Pareto exata. A Tabela 4.6 mostra a quantidade de soluções não-dominadas encontradas, o 

número de soluções obtidas que fazem parte da fronteira real de Pareto e também a proporção 
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encontrada de tal fronteira (composta por 76 pares de valores diferentes para F1 e F2). Nota-se 

ainda da Tabela 4.6 que a maior parte das soluções não-domindas encontradas são de fato 

soluções fronteira de Pareto exata.   

 

 
Figura 4.3 – Superposição entre a fronteira real e fronteiras obtidas pelo AG – Exemplo de validação 1 

 

Tabela 4.6 – Características das alternativas de defesa, exemplo de validação 2 

 

Número 
da 

Execução 
 

Quantidade
de soluções
Encontradas

 

 
Quantidade 
de soluções 
Pertencentes 
a fronteira 
de Pareto 

real 
 

 
Proporção da 
fronteira real 
obtida pelo 

AG 
multiobjetivo 

 

3 75 74 0,9736 
13 75 73 0,9605 
31 75 74 0,9736 
50 76 74 0,9736 
54 76 74 0,9736 
60 76 73 0,9605 
69 75 74 0,9736 
80 74 74 0,9736 
85 76 73 0,9605 
96 75 72 0,9473 
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4.2.2 Validando em termos dos equilíbrios perfeitos em subjogos  

O algoritmo de resolução mostrado na Figura 3.3 foi aplicado neste exemplo e levou 

aproximadamente 706 segundos para obter o equilíbrio perfeito em subjogos nesta interação. 

Já para obtenção de 100 curvas através do AG multiobjetivo juntamente com seus respectivos 

equilíbrios foi gasto conforme referido anteriormente apenas 288,68 segundos o que retorna 

uma média aproximada de 2,88 segundos por execução. 

Obtido de forma exaustiva sem avaliar se as soluções são dominadas ou não, ou seja, 

através do algoritmo de resolução da Figura 3.3 a seguinte configuração da Figura 4.4 é 

apresentada como equilíbrio perfeito em subjogos. 

 
Figura 4.4 – Equilíbrio obtido exaustivamente – Exemplo de validação 2 

 Ou seja, o defensor deve alocar 4 unidades da alternativa de defesa 1 e 4 unidades da 

alternativa de defesa 2 em cada um dos subsistemas. Enquanto o atacante é indiferente sobre 

qual subsistema atacar. Nesta configuração u(d, cm1) = u(d, cm2) = 249390,497 unidades 

monetárias e U(d, cm1) = U(d, cm2) = 62,813 unidades monetárias. Observando as 100 

execuções do AG multiobjetivo verificou-se que em 75% das curvas analisadas por backward 

induction obtêm-se o equilíbrio real (apresentado na Figura 4.4) e nas outras 25% das 

execuções obteve-se a seguinte configuração. 

 
Figura 4.5 – Equilíbrio obtido pelas curvas do AG em 25% das execuções 
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O defensor deve alocar então 7 unidades da alternativa de defesa 1 em cada um dos 

subsistemas, enquanto o atacante indiferentemente pode atacar qualquer um dos subsistemas. 

Nesta configuração u(d, cm1) = u(d, cm2) = 249282.871 unidades monetárias e U(d, cm1) = 

U(d, cm2) = 78.044 unidades monetárias. Mesmo não coincidindo com a configuração que 

gera os equilíbrios reais, observa-se que a configuração apresentada em 25% das execuções é 

muito similar a real em termos de payoffs para os agentes e ainda assim seria uma ótima 

opção para o defensor. 

4.3 Algumas observações sobre resultados da validação 

Ambos os exemplos mostrados anteriormente neste capítulo mostram que a solução ou 

configuração de equilíbrio apresenta subsistemas iguais, ou seja, o atacante será indiferente a 

respeito de qual subsistema atacar. Este fato pode ser observado devido a quantidade de 

recursos que o defensor demanda ser igual para todas as regiões de interesse. Tratando de 

forma igualitária as regiões de interesse, o defensor através do processo de otimização faz 

com que esses subsistemas de defesa tenham configuração igual. Por outro lado, caso o 

defensor por motivos operacionais, ou de importância de uma região em relação a outra 

resolvesse alocar mais recursos em um determinado local e  menos em outro, este 

comportamento não seria observado. 

Por esta razão, o problema de analisar a configuração de defesa para j regiões de 

interesse pode ser resumido para a análise de apenas uma região de interesse e a configuração 

obtida para esta deve ser replicada para as demais quando o problema supuser que o defensor 

aloca igualitariamente seu recurso restrito entre as regiões de interesse. 

Utilizando os dados das 10 curvas de Pareto utilizadas em cada um dos exemplos de 

validação pode-se perceber que o equilíbrio é uma configuração que pode servir como ponto 

de corte para política de investimentos. Pois o equilíbrio apresenta uma configuração a qual 

configurações ou pouco mais caras que a mesma retiram o incentivo do atacante em atacar 

algum subsistema. Relacionando o custo do sistema de defesa com o payoff do atacante 

verifica-se que o equilíbrio é a configuração mais próxima de linha de incentivo, ou seja, o 

valor mínimo ou investimento feito pelo atacante em sua ação de ataque, o qual deve ser 

inferior aos ganhos obtidos deste ataque para que este tenha incentivo em atacar. No exemplo 

de validação 1 o atacante só terá incentivo se seus ganhos após ataque forem pelo menos 

maiores que 200 unidades monetárias. Já no exemplo de validação 2 o atacante terá incentivo 

para ataque se seus ganhos forem pelo menos maiores que 30 unidades monetárias. As 
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Figuras 4.6 e 4.7 mostram como o payoff do atacante decresce a medida que o custo do 

sistema de defesa aumenta para o defensor e a configuração de equilíbrio mostrada como 

sendo a mais próxima de linha de incentivos mínimos para cada um dos exemplos de 

validação descritos anteriormente. 

 
Figura 4.6 – Payoff atacante X Custo do sistema de defesa – Exemplo de validação 1 

 
Figura 4.7 – Payoff atacante X Custo do sistema de defesa – Exemplo de validação 2 

  

Ao realizar o cruzamento entre os payoffs do defensor e do atacante, verifica-se a 

consistência do conflito entre estas métricas, pois o crescimento de um payoff acarreta no 



Capítulo 4 Validação do algoritmo genético
 

 61

decrescimento do outro e vice-versa. As Figuras 4.8 e 4.9 mostram esta relação para os dois 

exemplo de validação apresentados neste capítulo. 

 

 
Figura 4.8 – Payoff defensor X Payoff atacante – Exemplo de validação 1 

 

 
Figura 4.9 – Payoff defensor X Payoff atacante – Exemplo de validação 2 
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5 EXEMPLOS DE APLICAÇÃO 

Em muitos casos reais é possível ter conhecimento de perfis de atacantes, mas não se 

tem a certeza de qual perfil poderá atacar num determinado momento. Os dois primeiros 

exemplos tratados aqui tratam desta questão, ou seja, de um jogo seqüencial de informação 

imperfeita.  

Por um lado existe o gestor do sistema principal que tem interesse em desenvolver, 

comprar ou implantar um sistema de defesa com fins de dissuadir tais ataques e obter o maior 

ganho possível com o funcionamento total ou parcial de suas atividades.  

Do outro está o atacante que tem interesse em interromper o funcionamento do sistema 

de defesa e ter acesso ao sistema principal procurando obter o maior ganho, porém, caso 

intervir na defesa do sistema principal retorne ganho inferior ao seu investimento em atacar o 

mesmo não tem incentivo para o ataque. Em relação a jogo extensivo de informação 

imperfeita, são apresentados neste capítulo dois exemplos. O Exemplo 1, mais simples e com 

objetivo de mostrar a metodologia e seus passos e o Exemplo 2, mais complexo e com 

detalhamento dos resultados obtidos. 

Ainda neste capítulo é apresentado um exemplo detalhado de jogo extensivo de 

informação perfeita envolvendo linhas de transmissão de energia elétrica. 

5.1 Exemplo de aplicação 1 

Nos exemplos apresentados anteriormente, o defensor tem conhecimento perfeito sobre 

os esforços e/ou tecnologias que o atacante pode adotar. Neste exemplo esta suposição é 

relaxada e supõe-se existir dois perfis de atacantes. Um perfil de atacante fraco, que detêm 

menos recursos e esforça-se menos por alternativa de defesa e um perfil de atacante forte que 

detêm mais recursos e pode esforçar-se mais por alternativa de defesa. 

O defensor tem interesse em defender 5 regiões do seu sistema principal e possui a sua 

disposição 3 alternativas de defesa com as características descritas pela Tabela 5.1 a seguir. 

Os ganhos, perdas e recursos dos agentes estão mostrados na Tabela 5.2. O defensor distribui 

igualitariamente seu recurso restrito entre as 5 regiões de interesse. O Parâmetro de 

intensidade de disputa m foi considerado igual a 1. 
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Tabela 5.1 – Características das alternativas de defesa, exemplo de aplicação 

  

Atacante 

Fraco 

Atacante 

Forte Defensor 

 Rk Obk
* Obk

* cbk
* obk

* 

Alternativa 1 0,80 200 300 250 50 

Alternativa 2 0,82 300 400 300 60 

Alternativa 3 0,97 350 450 400 70 
                                                                                                                                                                  *Unidades monetárias 

Tabela 5.2 - Parâmetros dos agentes, exemplo de aplicação 

Defensor Atacante  

Fraco / Forte 

w* wj
*, j = 1,,,5 z* W* Z* Z’* 

5000 1000 300000 800 / 1200 80000 100 
              *Unidades monetárias 

O defensor possui crenças a respeito do tipo de ataque que pode acontecer. Baseado 

nas expectativas do defensor, é suposto que em 60% dos casos os ataques ocorrem através de 

um perfil de atacante fraco. Seja iΘ a probabilidade do atacante ser do tipo i, onde i = (fraco, 

forte) , ou seja, 0,6fracoΘ =  e 0, 4forteΘ =  neste exemplo. O payoff esperado do defensor é 

calculado então conforme (3.18). 

Percebe-se que o maior esforço do atacante forte ocasiona impacto nos payoffs. Esta 

percepção também é confirmada através da análise conjunta das curvas de Pareto obtidas pelo 

AG multiobjetivo para ambos perfis conforme mostrado na Figura 5.1 a seguir. 

 
Figura 5.1 – Curvas de Pareto para atacantes fraco e forte 
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 A Figura 5.2 mostra que existe uma redução na probabilidade de sucesso em defesa 

para o caso de atacante forte. Isso devido ao fato dos esforços terem impacto na 

vulnerabilidade do sistema e consequentemente na referida probabilidade. 

O AG multiobjetivo foi então rodado duas vezes para obtenção das curvas de Pareto 

para ambos os perfis de atacantes. Devido à incerteza a respeito de que tipo de atacante 

poderá proceder ambos os perfis são submetidos as soluções das duas curvas do AG 

multiobjetivo como um único conjunto de estratégias para o defensor.  

Através da técnica de backward induction, a seguinte configuração de defesa foi 

apontada como solução (apresentada na Figura 5.2) que contém os equilíbrios. O defensor 

deve então alocar 4 alternativas do tipo 1 em cada um dos subsistemas de defesa. Por serem 

subsistemas iguais, o atacante é indiferente a respeito de qual subsistema atacar. 

 
Figura 5.2 – Configuração de defesa – Exemplo de aplicação 

 

O payoff esperado para o defensor, adaptado de (3.18) é então, 

* ( , ) * ( , )e fraco fraco forte forteu u d cm u d cm= Θ +Θ                                                                    (5.1)

 Caso esta solução seja submetida a uma interação com atacante fraco u(d, cm1) = u(d, 

cm2) = u(d, cm3) = u(d, cm4) = u(d, cm5) = 241574.182 para o defensor e U(d, cm1) = U(d, 

cm2) = U(d, cm3) = U(d, cm4) = U(d, cm5) = 5756.604 para o atacante. Caso esta solução seja 

submetida a uma interação com atacante forte u(d, cm1) = u(d, cm2) = u(d, cm3) = u(d, cm4) = 

u(d, cm5) = 241574.182 para o defensor e U(d, cm1) = U(d, cm2) = U(d, cm3) = U(d, cm4) = 

U(d, cm5) = 10280.959 para o atacante.  

5.2 Exemplo de aplicação 2 

Neste exemplo o defensor tem a tarefa de desenvolver um sistema defesa configurado 

em série paralelo composto de 5 subsistemas que devem defender 5 regiões de interesse do 

sistema principal. Cada subsistema pode ser composto por 6 tipos de alternativas de defesa, 

cujos esforços por agentes e confiabilidade média para o tempo de missão são apresentados na 

Tabela 5.3 a seguir, onde Obk é o esforço do atacante para a alternativa de defesa b e região de 
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interesse k, obk é o esforço do defensor para a alternativa de defesa b na região de interesse k, 

cb é o custo de aquisição da alternativa de defesa b. 

O defensor tem conhecimento e crenças sobre dois perfis atacantes. Um atacante forte 

que dispõe de bons recursos e tecnologias que podem esforçar-se mais por alternativa de 

defesa e um atacante fraco que dispõe de menos recursos e suas tecnologias esforçam-se em 

20% de capacidade quando comparadas com as tecnologias do atacante forte. Neste contexto, 

o defensor deverá implantar um sistema de defesa sob crenças de qual destes perfis pode 

atacar seu sistema de defesa. Por outro lado, o atacante deve atacar apenas um subsistema de 

todo sistema de defesa.  

 

Tabela 5.3 – Características das alternativas de defesa, exemplo de aplicação 2 

  

Atacante 

Fraco 

Atacante 

Forte Defensor 

 Rk Obk* Obk
* cbk

* obk
* 

Alternativa 1 0.699 200 1000 800 150 

Alternativa 2 0.712 240 1200 900 200 

Alternativa 3 0.823 300 1500 1200 400 

Alternativa 4 0.879 340 1700 1800 500 

Alternativa 5 0.901 440 2200 3000 600 

Alternativa 6 0.999 600 3000 4000 700 

            *Unidades monetárias 

 A Tabela 5.4 mostra os orçamentos disponíveis para investir em defesa/ataque (w* e 

W* respectivamente), como também z* e Z* é o prêmio ou recompensa para o 

defensor(atacante) em caso de sucesso na(o) defesa(ataque), Z*’ é a perda ou multa para o 

atacante em caso de insucesso no ataque. Vale salientar ainda que o defensor tem crença de 

que em 70% dos ataques são efetuados por um atacante fraco e 30% por um atacante forte. 

 

Tabela 5.4 - Parâmetros dos agentes, exemplo de aplicação 

Defensor Atacante  

Fraco / Forte 

w* wj
*, j = 1,,,5 z* W* Z* Z’* 

30000 6000 25000000 3000 / 8000 1200000 300 

           *Unidades monetárias 
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 Pelo fato da incerteza com respeito ao perfil de atacante, foram simuladas soluções 

não dominadas para cada um dos perfis. As soluções para o perfil fraco foram obtidas em 

64,375 segundos enquando as soluções para o perfil forte foram obtidas em 63,828 segundos 

ambos conjuntos de soluções foram simulados em um computador com processador 

SEMPROM 2800+ com clock de 1,68 Ghz com 2 Ghz de RAM. Foram encontradas 121 

soluções não dominadas para o perfil fraco e 91 soluções não dominadas para o perfil forte. 

 A Figura 5.3 mostra as fronteiras de Pareto obtidas observando os dois conjuntos de 

soluções em separado. Nota-se que a fronteira de pareto para o perfil fraco sempre demonstra 

ter uma maior probabilidade de defesa mesmo para sistemas com orçamentos de aquisição e 

operação similares. 

 
Figura 5.3 – Curvas de Pareto para os perfis de atacantes 

 

 Aplicando a técnica de backward induction levando em consideração apenas o 

atacante de perfil fraco, ou seja, caso o defensor tivesse certeza que seria atacado por um 

atacante fraco, a seguinte configuração de defesa é apresentada como equilíbrio na Figura 5.4: 

 
Figura 5.4 – Sistema de defesa considerando perfil fraco apenas 
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 A configuração apresentada na Figura 5.4 tem um custo de 32950 unidades monetárias 

para o defensor. O atacante neste caso opta por atacar o subsistema 5 composto por uma 

alternativa do tipo 2, uma do tipo 3 e duas do tipo 4. Já os payoffs são u(d, cm5) = 

24647250,659 unidades monetárias e U(d, cm5) = 9877,282 unidades monetárias para 

defensor e atacante respectivamente.  

 Caso o defensor tivesse certeza que o perfil de confronto fosse forte a seguinte 

configuração de defesa através de backward induction é apresentada na Figura 5.5: 

 

 
Figura 5.5 – Sistema de defesa considerando perfil forte apenas 

 

 A configuração apresentada na Figura 5.5 tem um custo de 33950 unidades monetárias 

para o defensor. O atacante neste caso opta por atacar o subsistema 5 composto por cinco 

alternativas do tipo 1 e uma alternativa do tipo 3. Já os payoffs são u(d, cm5) = 21408848,908 

unidades monetárias e U(d, cm5) = 87314,349 unidades monetárias para defensor e atacante 

respectivamente. 

 Porém, como o defensor não possui nenhuma certeza a respeito do perfil de atacante, 

deve considerar não as soluções em separado para cada perfil e sim unificar os dois conjuntos 

e submeter tanto atacante fraco quanto atacante forte a um conjunto unificado contendo 

soluções dos dois perfis de atacante, tomando como espaço de estratégias as 121 soluções não 

dominadas para o perfil fraco mais as 91 soluções não dominadas encontradas para o perfil 

forte.  

O defensor tem então um conjunto de 212 soluções a avaliar sob interação estratégica 

de incerteza.  O payoff do defensor é calculado da mesma forma que em (5.1). Para o caso de 

informação imperfeita, a mesma configuração apresentada na Figura 5.5 é o equilíbrio 

perfeito em subjogos com os seguintes payoffs mostrados na Tabela 5.5: 
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Tabela 5.5 – Payoffs dos agentes e probabilidades 

Tipo 

de atacante 

Probabilidade 

de ocorrência 

Probabilidade 

de sucesso em 

defesa u(d, cm5)* U(d, cm5)* 

Fraco 0,7 0,984 23775145,632 6363,893 

Forte 0,3 0,728 23775145,632 87314,349 

            *Unidades monetárias 

  

Vale salientar que u(d, cm5) é um payoff esperado tendo em vista a incerteza de perfil 

de atacante. Na prática, esta solução de defesa fornecerá u(d, cm5) = 24789272,800 para o 

caso de um atacante fraco atacar o sistema.  

5.3 Exemplo de aplicação às linhas de transmissão de energia elétrica 

O roubo de cabos tem sido um dos grandes problemas da sociedade e das instituições, 

principalmente as envolvidas com eletricidade, telecomunicações e transporte em massa. Por 

se tratarem de serviços essenciais a economia, estes roubos tem enorme impacto social e 

financeiro. Podendo ser listados alguns deles, tais como: 

Impactos financeiros 

• Perda de receitas devido à interrupção de serviços. 

• Custo de substituição de material (trabalho de reparação, horas extras etc.). 

• Custos com implantação e operação de segurança de pessoas, materiais e/ou 

equipamentos. 

Propaganda negativa 

• Perda de potenciais clientes e de negócios. 

Impactos nos clientes (a nível corporativo/ negócios e individual) 

• Empresas dependem fortemente de tais serviços, portanto ocorre impacto imediato em 

sua produção e lucro. 

• Pessoas são expostas a riscos pessoais ou de perigo (ruas escuras, por exemplo), além 

disso, serviços vitais podem ser interrompidos ou ficarem inacessíveis pela falta de 

comunicação e/ou eletricidade (serviços de emergência, assistência médica e polícia, 

por exemplo). 

• Serviços de transporte e outros setores produtivos são também gravemente afetados. 
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5.3.1 Motivação para o roubo de cabos  

Os agentes envolvidos no roubo cabos são comuns ou organizados e tem entre outras 

motivações aspectos socioeconômicos (como desemprego, por exemplo), legislação não 

adequada ao tratamento deste ato (em geral, este delito é tido como crime comum com baixa 

penalidade para os envolvidos), a existência de um mercado consumidor do material roubado 

(empresas de reciclagem pouco fiscalizadas, por exemplo) e o alto valor agregado que metais 

não-ferrosos vem adquirindo no mercado internacional, principalmente o cobre e o alumínio. 

5.3.2 O caso das linhas de transmissão de energia elétrica  

O roubo de cabos condutores e pára-raios são registrados em linhas de transmissão. O 

roubo de cabos de controle são registros de subestações e usinas. No que se refere ao roubo de 

cabos condutores e pára-raios são praticados por grupos que dispõem de razoável estrutura, 

tanto no que diz respeito ao contingente de pessoas envolvidas, quanto a ferramental e 

logística de transporte. A ação objetiva a retirada dos cabos de alumínio, deixando no solo os 

restos de cabo de aço, o que demonstra o interesse na venda do alumínio para processamento 

posterior deste metal visando outras formas de comercialização comuns no mercado 

consumidor. De acordo com o relatório CHESF (2008), para realização do roubo de cabos, 

presume-se que os vândalos utilizem as seguintes técnicas: 
 

Para roubo dos condutores em instalações desligadas (em construção ou fora de operação): 

É provocada a queda das estruturas, mediante a serragem dos estais, no caso de 

estruturas estaiadas, ou serragem das ferragens das cadeias de isoladores, no caso de 

estruturas autoportantes, com a respectiva queda dos condutores ao solo, onde é retirada sua 

tensão mecânica, dividido em partes menores ou enrolado em carretéis apropriados para  

colocação dentro do caminhão para transporte; 
 

Para roubo dos condutores em instalações ligadas (em operação): 

É provocado o desligamento da linha de transmissão através de um dos processos 

descritos acima. Ao detectar o desligamento da instalação é feita a comunicação do evento 

pela operação aos responsáveis pela manutenção que, dependendo do local da ocorrência e 

dos meios disponíveis naquela ocasião, poderão levar de uma (durante o dia, com equipe 

mobilizada, helicóptero à disposição e sinistro a até 100 km da sede do Serviço Regional) até 

doze horas (a noite, em período invernoso e deslocamento por terra) para chegar ao local do 

sinistro. Essa falta de informação, por parte dos vândalos, quanto ao tempo em que a empresa 
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localizará o sinistro, e como eles necessitam de tempo para agirem, enseja por parte deles 

algumas estratégias, já utilizadas em ocorrências desse tipo: 

• Agem à noite, quando o uso de helicóptero é proibido e em locais ermos, mas próximo 

a uma via de trânsito, que possibilite o transporte do material a ser retirado da linha de 

transmissão. Desviam a atenção dos responsáveis pela manutenção, provocando uma 

queda de estrutura num determinado local, para onde serão deslocadas as equipes de 

reparo, para, em outro local desta mesma instalação, agora desligada, provocar o 

tombamento de outras estruturas, e perpetrar o roubo planejado. Nessa  ação contam 

com tempo suficiente, pois a reenergização da linha só ocorrerá muito tempo depois, 

uma vez que a recuperação linhas de transmissão com ocorrência de tombamento de 

pelo menos 01(uma) estruturas tem levado, no mínimo, 24 horas; 

• Para o roubo de cabos pára-raios em instalações energizadas: os vândalos sobem numa 

das estruturas do vão e cortam o cabo próximo ao ponto de fixação (grampo de 

suspensão) arriando-o ao chão, com cuidado para não se aproximarem dos cabos 

condutores energizados; na outra estrutura, cortam a outra extremidade do cabo na 

altura do solo, deixando um pedaço de cabo preso no grampo de suspensão ou 

amarração; em seguida, colocam o cabo dentro do caminhão para ser transportado.    
 

Pelo conhecimento técnico necessário a essas ações que apresentam riscos de acidentes 

pessoais ao próprio executor, deve-se tratar de quadrilhas organizadas com conhecimento 

especializado em linhas de transmissão. 

5.3.3 Interação estratégia em linhas de transmissão de energia elétrica 

Neste exemplo, o sistema principal consiste de um trecho de linha de transmissão de 

energia elétrica de 500 Kv com extensão de 100 Km, ou seja, com possibilidade de roubo de 

100.000 metros de cabo. Trata-se de um trecho extremamente importante para instituição, por 

isso existe forte interesse em defender com sucesso esta linha.  

Segundo relatório da CHESF (2008), um ataque bem sucedido a uma linha como a 

descrita anteriormente pode gerar um prejuízo de até R$ 2.400.000,00 (Dois milhões e 

quatrocentos mil reais) aproximadamente com reparos e substituição. Por outro lado, cada 

metro de cabo possui aproximadamente 1,3 Kg e deste total aproximadamente 1 Kg é de 

alumínio. Levando em consideração a cotação internacional do alumínio na bolsa de valores 

de Nova York (New York Mercantile Exchange) que aponta 0,7475 centavos de dólar por 1 
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pound de alumínio em 1/6/2009, o que representa um valor de R$ 3,17 reais por quilo de 

alumínio.  

Um atacante poderá faturar até R$ 317.000,00 (Trezentos e dezessete mil reais) com um 

roubo bem sucedido contra a linha descrita anteriormente. Os gestores da linha de transmissão 

tem a sua disposição 5 alternativas de defesa para implantar descritas a seguir e com esforços 

mostrados na Tabela 5.6: 

Alternativa 1 – Resposta armada: Consiste de pessoa qualificada e equipada na área de 

segurança armada e móvel.  

Alternativa 2 – Identificador de material roubado usando nanotecnologia: O atacante é 

avisado previamente das proximidades da linha por cartaz ou adesivos que os fios possuem 

essa proteção. Tal proteção implanta identificadores sobre a origem do material (cabos). 

Alternativa 3 – Cabo alarmante: Consiste de um cabo sensível o corte colocado junto ao cabo 

alvo que emite um sinal de rompimento para uma central. 

Alternativa 4 – Detector de presença wireless: Consiste de um dispositivo capaz de identificar 

de forma inteligente (evitando falsos alarmes). 

Alternativa 5 – Câmera inteligente: Consiste de câmeras capazes de filmar em quaisquer 

condições de tempo ou até mesmo a noite. Emitem alarme para uma central, sendo capazes de 

diferenciar humanos de animais evitando alarmes falsos. 

 

Tabela 5.6 – Características das alternativas de defesa, exemplo  

de aplicação as linhas de transmissão de energia elétrica 

  Atacante Defensor 

 Rk Obk* cbk
* obk

* 
Alternativa 1 

Resposta armada 
0.788 3100 4000 1500 

Alternativa 2 

Identificador de material 

roubado (nanotecnologia)

0.911 4500 5000 700 

Alternativa 3 

Cabo alarmante 
0.803 3800 4000 200 

Alternativa 4 

Detector de presença 

wireless 

0.988 5200 6000 300 

Alternativa 5 

Câmera inteligente 
0.910 4500 5500 600 

                 *Unidades monetárias (R$) 
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A Figura 5.6 ilustra as principais preocupações dos gestores e ladrões de cabos. O sistema 

principal conforme descrito anteriormente e o sistema de defesa com as alternativas também descritas 

anteriormente. 

 
Figura 5.6 – Sistemas envolvidos na interação estratégica 

 

Os agentes investem de acordo com valores da Tabela 5.7 a seguir. O defensor divide sua linha 

em 3 áreas de interesse com 33,4 Km de extensão cada uma e em cada uma das áreas investe o valor 

aproximado de 1% do prejuízo que poderia ocorrer em caso de vulnerabilidade total (ausência de 

medidas de segurança). Por outro lado, o atacante possui um total de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) 

para alocar esforços contra uma das regiões ou subsistemas que podem ser implantados, ou seja, 

aproximadamente 10% do que ele poderá no máximo obter em caso de ação bem sucedida. 
 

Tabela 5.7 - Parâmetros dos agentes, exemplo de aplicação  

às linhas de transmissão de energia elétrica 

Gestores da linha de transmissão 

(Defensor) 

Ladrões de cabos de alumínio 

(Atacante) 

w* wj
*, j = 1,,,3 z* W* Z* Z’* 

75.000,00 25.000,00 24.000.00,00 30.000,00 317.000,00 10.000,00 

               *Unidades monetárias (R$) 

 

 O defensor possui então um recurso w* de R$ 75.000,00 que será alocado de forma 

igualitária entre as 3 regiões de interesse da linha de transmissão, ou seja, *
jw = R$ 25.000,00 

para j = 1,2,3. Em caso de linha fora de atividade devido a ataque bem sucedido, a sua 
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produção é realocada imediatamente para linhas adicionais evitando a inoperância completa 

do sistema, logo, o defensor tem interesse de evitar ou proteger realmente o valor financeiro 

que um ataque bem sucedido poderá causar. Este prejuízo é estimado conforme citado 

anteriormente, em torno de z* = R$ 2.400.000,00. Por outro lado, o atacante está disposto a 

investir W* = R$ 30.000,00 em ataque contra um subsistema. Na melhor das situações o 

atacante pode ganhar até Z* = R$ 317.000,00 e em caso de ataque mal sucedido ele perde no 

mínino Z’* = R$ 10.000,00. 

5.3.4 Obtendo a configuração de defesa  

Utilizando a metodologia proposta por esta dissertação para o caso de informação 

perfeita (considerando apenas atacantes fortes), o AG multiobjetivo encontrou 222 

configurações de defesa não dominadas. Estas soluções colocadas sob interação estratégica 

foram avaliadas através da técnica de indução retroativa e a mesma apresentou a seguinte 

configuração de defesa como equilíbrio perfeito em subjogos: 
 

 
Figura 5.7 – Configuração de defesa para a linha de transmissão 

  

Esta configuração tem custo aproximado de R$ 80.000,00 (custo de aquisição + custo 

de operação) e uma probabilidade de sucesso em defesa de 0.89180. Para atacar cada um dos 

subsistemas o atacante tem respectivamente os custos de R$ 21.100,00; R$ 19.400,00 e R$ 

21.800,00. Mesmo não necessitando utilizar todo seu recurso para tirar o sistema de defesa de 

operação, o atacante não possui a motivação mínima para atacar que está relacionada a um 

ganho superior ao seu investimento de ataque. Analisando o retorno financeiro ao atacar cada 

um dos subsistemas o atacante tem respectivamente os seguintes payoffs esperados: R$ 

7.769,03; R$ 16.691,58 e R$ 9.935,97. 

Neste contexto, o equilíbrio para o jogo seqüencial de informação perfeita 

exemplificado com linhas de transmissão é: 
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• Defensor implantar a configuração mostrada na Figura 5.7. 

• Atacante não atacar. Ou seja, permanecer com seus R$ 30.000,00.  

Caso o atacante mesmo sabendo negatividade de retorno financeiro pós-ataque queira ainda 

assim atacar, os agentes teriam os seguintes payoffs esperados: u(d, cm2) = R$ 2.190.761,13 e 

U(d, cm2) = R$ 16.691,58.  

A Figura 5.8 mostra as 222 configurações de defesa não-dominadas em relação a seu 

custo e payoff para o atacante. Percebe-se que configurações mais baratas fornecem incentivos 

para ataque, ou seja, estão com ganhos acima da linha de incentivos mínimos, também 

mostrada na mesma figura abaixo. 

 

 
Figura 5.8 – Payoff do atacante X Custo do sistema de defesa 

 

 



Capítulo 6 Conclusões e considerações finais
 

 75

6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo é composto pelas conclusões finais sobre esta dissertação, como também 

faz considerações finais e sugestões para trabalhos futuros para continuidade nesta linha de 

pesquisa. 

6.1 Conclusões sobre a dissertação 

O presente trabalho abordou uma metodologia de auxílio à tomada de decisão em 

situações de conflito numa perspectiva multiobjetivo para o caso de configurações de sistemas 

de segurança. Foram abordadas as motivações e interação dos agentes (Teoria dos Jogos), o 

problema da incomensurabilidade entre os objetivos do defensor (Otimização multiobjetivo) e 

métricas de desempenho do sistema de defesa (Teoria da Confiabilidade e Análise de 

Vulnerabilidade).  

Ou seja, a metodologia proposta nesta dissertação abordou o problema da definição de 

sistemas de defesa a partir de uma perspectiva de teoria de jogos com suporte da teoria da 

confiabilidade e otimização multiobjetivo via AG em dois momentos: na mensuração do 

desempenho do sistema de defesa e na identificação de ações plausíveis para os jogadores.  

No que diz respeito ao levantamento sobre tecnologias de defesa disponíveis no 

mercado, diversas empresas afetadas tais como CHESF (Brasil), TELKOM (África do Sul) 

entre outras e produtoras de tecnologias de defesa tais como Smarter Security Systems, 

Central Alarm Systems, TESSCO, Arteco (Estados Unidos), GTEAM (Israel) entre tantas 

outras, salientam o problema e impactos (empresas afetadas) e mostram algumas soluções em 

seus sites na web (empresas produtoras de tecnologia), porém, existe uma enorme dificuldade 

de obter os valores ou custos de aquisição e operação das mesmas. Nesta dissertação, os 

valores relacionados às tecnologias de defesa são fictícios e neste sentido uma busca por 

valores reais tornaria esta abordagem mais interessante. Apenas os valores relacionados aos 

payofss no exemplo aplicado as linhas de transmissão de energia elétrica são reais. 

Em relação a otimização multiobjetivo via AG, os exemplos apresentados ao longo da 

dissertação sugerem que mesmo problemas com características reduzidas podem possuir um 

grande número de configurações viáveis, tornando necessária uma avaliação estruturada. 

Embora o procedimento exaustivo adotado possibilite a avaliação de casos relativamente 

complexos (um dado experimento envolvendo cerca de 360000000 de combinações requereu 

aproximadamente 20 minutos), uma possível alternativa para avaliação de situações com 
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maior número de possibilidades é a utilização de heurísticas baseadas na natureza tais como 

algoritmos genéticos e colônia de formigas. Neste sentido a metodologia utilizou algoritmos 

genéticos para encontrar soluções viáveis em exemplos onde o espaço de busca pode ser 

inviável pelo algoritmo exaustivo e apresentou-se consistente em sua validação. 

A validação da metodologia foi realizada em duas perspectivas: 

 Soluções obtidas via AG multiobjetivo: Foram obtidas duas curvas de Pareto para 

cada um dos exemplos de validação, um contendo soluções não-dominadas através do 

AG multiobjetivo e outra obtida exaustivamente, neste sentido, o AG multiobjetivo 

mostrou-se consistente na obtenção de um conjunto de soluções próximo da fronteira 

de Pareto real. 

 Equilíbrio perfeito em subjogos: Da mesma forma, utilizando as configurações de 

defesa obtidas exaustivamente e as obtidas através do AG multiobjetivo, estas foram 

separadamente avaliadas sob interação estratégica através do algoritmo de resolução 

apresentado na Figura 3.3 e mais uma vez o AG mostrou-se consistente no sentido de 

encontrar o equilíbrio real em boa parte das simulações. Mesmo para as simulações 

onde o AG multiobjetivo não encontrou a configuração de equilíbrio real, o equilíbrio 

apresentado como solução mostrou-se com boa proximidade em termos de payofss 

quando comparada com a configuração de equilíbrio real. 

Como o problema de encontrar todas as configurações viáveis do sistema de segurança 

é essencialmente combinatório, o número dessas configurações pode tornar-se bastante 

elevado ao se aumentar a quantidade de subsistemas e/ou de alternativas de defesa a ponto de 

limitar a utilização do algoritmo considerado. Por outro lado, a análise dos equilíbrios através 

de indução retroativa possibilitou apontar uma solução dentre as diversas apresentadas pela 

curva de Pareto, de modo que o DM possa optar por uma solução  que não seja a mais barata,  

nem a mais  cara e  possa ainda  assim  dissuadir  ataques intencionais sobre seu sistema 

principal. 

No que tange a teoria da confiabilidade, modelar as incertezas associadas aos instantes 

de tempo nos quais os ataques seriam efetuados tornaria a abordagem bem mais realista. Com 

a abordagem corrente, em que a confiabilidade média é adotada como estimador da 

confiabilidade em dado instante de tempo t, supõe-se implicitamente que qualquer instante de 

tempo não superior ao tempo de missão é igualmente provável para uma ação de ataque.  

Em relação ao caso de modelagem sob assimetria de informação (modelagem sob 

informação imperfeita) abordada, a principal lição é que neste contexto é interessante avaliar 
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as estratégias considerando todos os perfis de atacantes, porém, em caso de serem perfis 

muito distintos, ou seja, um perfil muito mais forte que o outro, por exemplo, é necessário 

apenas avaliar as configurações do perfil forte. 

6.2 Considerações finais e trabalhos futuros 

Trabalhos futuros podem explorar as seguintes questões: 

 Reparos em casos de jogos repetidos, verificando a disponibilidade do sistema de 

defesa mesmo com danos parciais aos seus componentes (sistemas multi-estados). 

 Modelar o tempo entre ataques e utilizar a confiabilidade instantânea ao invés da 

confiabilidade média conforme adotada nesta dissertação. 

 Para aplicações reais, também sugerida por Bier, et al. (2005) pode-se buscar a opinião 

de especialistas no sentido de obter parâmetros de custo e esforços dos agentes através 

de elicitação dos mesmos.  

 Esta dissertação tratou os agentes como neutros ao risco. Trabalhos futuros podem 

também explorar agentes avessos ao risco. 
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