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چکیده 
این مقاله به دنبال ارایه یک مدل جدید برای مساله مکانیابي تدافعي چندهدفه ( )MDLPبا هزینه ساخت و با در نظر
گرفتن ظرفيت متفاوت برای امکانات در یک شبکه ميباشد .در  MDLPجدید ،جهت جلوگيری از دستيابي مهاجم به
سایتهای استراتژیک (هسته) ،مدافع امکانات گوناگون را در رأسهای شبکه مکانیابي ميكند .در این راستا ،یک مساله
برنامهریزی صحيح مختلط برای پيدا كردن جوابهای استکلبرگ فرمولبندی شده است كه مدافع و مهاجم به ترتيب
تصميمگيرندههای سطح باال و پایين هستند .در این مطالعه ،هدف استراتژی تدافعي ،بيشينهسازی فاصله بين هستهها و مهاجم
است كه هدفش رسيدن به نزدیکترین رأس ممکن به هستهها است .از طرفي ازآنجایيكه مساله ارایهشده یک مساله
ميشود .كاربرد روش با حل دو نمونه تصادفي از  MDLPنشان داده ميشود.
کلماتکلیدی :مساله مکانیابي تدافعي ،تعادل استکلبرگ ،برنامهریزی صحيح مختلط ،الگوریتم جستجوی فاخته.


1مقدمه 
بهطوركلي برای انجام مکانیابي امکانات دفاعي و پایگاههای نظامي ،یا مدلهای ریاضي استفاده ميشود یا با
سامانه اطالعات جغرافيایي در سطح شبکه با تجزیه تحليل مکاني و توصيفي صورت ميگيرد .مکانیابي مناسب
امکانات تدافعي بر اساس دادههای مختلفي انجام ميگيرد كه این دادهها با توجه به اهداف و محدودیتهای
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 –NPسخت است ،برای یافتن یک جواب رضایتبخش ،روش فازی تعاملي بر اساس الگوریتم جستجوی فاخته معرفي

موجود تغيير خواهند كرد .استفاده بهينه از پتانسيلهای منطقهای نقش بهسزایي در مکانیابي تأسيسات زیر بنایي از
قبيل پایگاههای نظامي و كاهش خطرات ناشي از انواع تهدیدات دارد .در روش ارایه شده توسط محمودبابویي
راهها ،دسترسي به تسهيالت مناسب از قبيل آب ،برق ،گاز ،تلفن و یا بازار مصرف و عوامل زیستمحيطي به
* عهدهدار مکاتبات
آدرس الکترونيکيkhanduzi@gonbad.ac.ir :

1
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[ ]1ابتدا مناطق مناسب برای احداث پایگاهها تعيينشده و سپس محدودیتهای موجود از قبيل دوری و نزدیکي به

خاندوزی و ملکي ،مدلسازی یک مساله مکانیابي تدافعي چندهدفه با هزینه ساخت و ظرفيت و حل به كمک یک الگوریتم جستجوی فاخته كارا

تفکيک ارزشگذاری شده و با استفاده از یک تکنيک تحليل آماری مناسبترین نواحي تعيين شدهاند .آقاطاهر
و همکاران [ ]2با كاربرد مدل فرآیند تحليل سلسله مراتبي ( )1AHPو  2 GISمکاني مناسب برای مراكز مستعد
دفاعي در بخشي از جنگلهای متراكم در استان گلستان-شهرستان عليآباد كتول تعيين كردند .درصد شيب،
جهت شيب ،طبقات ارتفاعي ،فاصله از شبکه آبراهه ،فاصله از جاده ،فاصله از روستاها ،سنگشناسي (ليتولوژی)،
تراكم پوشش گياهي و فاصله از مناطق شهری بهعنوان معيارهای اصلي در مکانیابي مراكز مستعد دفاعي در
نواحي جنگلي انتخابشده و نقشههای مذكور در محيط  ArcGISتهيه شد .سپس فرمهای استاندار  AHPتهيه
و بهمنظور وزندهي معيارهای اصلي در اختيار كارشناسان مختلف قرار گرفته است .حنفي و لطفي [ ]3یک مدل
برنامهریزی خطي  0-1برای یک مساله مکانیابي سامانههای متحرک موشکي ارایه كردند .ابتدا با تهيه پرسشنامه
و مصاحبه با خبرگان نظامي ،عوامل مؤثر در مکانیابي سامانههای متحرک موشکي جمعآوری شده است ،سپس
با استفاده از نقشههای توپوگرافي ،پایگاه داده در نرمافزار  GISتهيه و تصميمگيری انجام گرفته است .در پایان با
حل مدل ریاضي مکان بهينه سامانههای موشکي تعيين گردید .در بررسي فالح ززولي و همکاران [ ،]4با استفاده
ازنظر كارشناسان نظامي ،هشت الیه اطالعاتي شامل سنگشناسي ،فاصله از مناطق شهری ،فاصله از روستاها،
درصد شيب ،جهت شيب ،طبقات ارتفاعي ،فاصله از شبکه آبراهه و فاصله از جاده انتخاب و نقشههای مذكور در
محيط  ArcGISبرای تعيين مکان بهينه مراكز مستعد دفاعي در جنگلهای استان ایالم رقومي گردید.
اولویتبندی عوامل مؤثر با استفاده از روش مقایسه زوجي اجرا شد .باهدف مقابله با تهدیدهای دشمن در
خليجفارس ،احمدی و همکاران [ ]5الگویي مناسب برای مکانیابي سایتهای موشکي ساحل به دریا طراحي
مربوطه مشخص شد .با نظر خبرگان پرسشنامهها تهيه گردید .مدل  AHPبرای تجزیهوتحليل دادهها استفاده و
مؤلفههای مهم وزندهي شد .با توجه به استقرار تيپ  40مستقل پياده ارتش در كاربریهای شهری اردبيل و لزوم
جابجایي آن ،جعفرزاده و وليزاده كامران [ ]6مکاني مناسب و بهينه برای این پادگان نظامي تعيين كردند .روش
آنها از نوع توصيفي تحليلي بوده كه با كاربرد  GISو  AHPاقدام به جمعآوری و تجزیهوتحليل اطالعات برای
ایجاد پادگان شده و با استفاده از روش خطي وزن ،ناحيه مناسب بهعنوان بهترین نقاط با اولویتهای اول تا سوم
برای مکانیابي پادگان مشخص گردید .اصغری سراسکانرود و همکاران [ ]7با شناسایي وضعيت استقرار
پایگاههای نظامي و دفاعي شهرستانهای مرزی آذربایجان غربي و تجزیه تحليل شرایط منطقه ،مکانهایي مناسب
برای احداث پایگاههای نظامي دفاعي پيشنهاد دادند .آنها ابتدا با تهيه پرسشنامه ،نظرات كارشناسان نظامي و

] [ Downloaded from jamlu.liau.ac.ir on 2022-08-16

كردند .دادههای توصيفي از روش كتابخانهای گردآوری و با استفاده از تصاویر ماهوارهای و نقشهها الیههای

ژئومورفولوژی دربارهی عوامل مؤثر در مکانیابي بهينه پایگاههای نظامي را گردآوری كردند ،سپس با رقومي
كردن الیههای موردنياز ،نقشهها در نرمافزار  ArcGISآماده و سپس وزندهي معيارهای اصلي با استفاده از
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فرآیند تحليل شبکهای ) (ANP3انجام گرفت .نوری [ ]8روشي مناسب و كاربردی جهت شناسایي ابعاد
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تهدیدات نظامي و اجرایي شدن عوامل مؤثر پدافند غيرعامل جهت مکانیابي پادگانهای نظامي بهمنظور حفظ
تأسيسات و باال بردن توان عملياتي ارایه كرد .عوامل متعددی نظير مباحث آمایشي شرایط محيطي ،راههای
ارتباطي ،آب و پوشش گياهي ،مسایل امنيتي ،مالحظات سياسي و پدافند غيرعامل ،نوع یگان نظامي ،مأموریت
یگان و پادگان در انتخاب مکان پادگان در نظر گرفته شده است.
مساله مکانیابي امکانات دفاعي همچنين با رویکردهایي در نظریه بازیها و علوم نظامي موردتوجه مؤلفان
زیادی قرار گرفته است .اونوو كاتاگيری [ ]9در سال  2008اولين نویسندگاني بودند كه یک مدل برنامهریزی
دوسطحي  0-1بهمنظور مکانیابي امکانات دفاعي ارایه و مساله مکانیابي تدافعي )DLP( 1را مورد مطالعه قرار
دادند .در  DLPیک تصميمگيرنده (مدافع) امکانات دفاعي را برای جلوگيری از دستيابي دشمن (مهاجم) به
یک مکان استراتژیک به نام هسته ،مکانیابي ميكند .ناحيهای كه مدافع امکانات را قرار ميدهد بهصورت یک
شبکه در نظر گرفته ميشود .مدافع نسبت به مهاجم در اولویت تصميمگيری قرار دارد .با توجه به اینكه در
بسياری از این مسایل مدافع ميبایست از چندین سایت مهم در برابر مهاجم دفاع كند ،لذا  DLPبهصورت مسایل
برنامهریزی چندهدفه نيز فرمولبندی شده است.
برمن و همکارانش [ ]10نيز مدل جدیدی از این مسایل را در سال  2009معرفي كردند كه مساله پوشش
ماكزیمال تدافعي ناميده ميشود .در این مساله ،مدافع بهمنظور فراهم كردن پوشش بيشينهای از تقاضاها در یک
شبکه p ،امکان را مکانیابي ميكند .در مقابل ،هدف مهاجم كمينهسازی پوشش تقاضاها با حذف یک لينک در
اثر یک حمله تروریستي یا حادثه طبيعي است .بهاینترتيب هدف مدافع ،بيشينهسازی پوشش سرویسدهي است
تعادل استکلبرگ ارایه دادند.
اونو و كاتو [ ]11در سال  2011اثرات تصادفي بودن مکان و انرژی مهاجم را مورد مطالعه و بررسي قرار
دادند .همچنين یک مساله برنامهریزی چند هدفي دوسطحي ،با در نظر گرفتن رأسها و انرژیهای مهاجم بهعنوان
متغيرهای تصادفي فرمولبندی شد .بر این اساس ،برای هر سایت استراتژیک درجه تهاجم تعریف و برای هجوم به
هر سایت سناریوهای متفاوتي وجود داشت.
خاندوزی و همکاران [ ]12در سال  2015مساله مکانیابي تدافعي پيوسته را برای تخصيص منابع دفاعي ارایه
دادند .با استفاده از مدل پيشنهادی مدافع ميتواند هر كسری از توان دفاعي را در رأسهای شبکه قرار دهد .به
سبب  -NPسخت بودن مساله ،آنها با استفاده از روشهای فراابتکاری مدل خود را حل نمودند .در این راستا،
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بعد از آسيبي كه به یک مسير ارتباطي امکانات وارد ميشود .لذا آنها یک مدل دوسطحي در چارچوب یک

الگوریتم جستجوی ممنوعه جهتدار مبتني بر الگوریتم لونبرگ -ماركوارت برای ایجاد جواب نزدیک به بهينه
در حل مساله ارایه شد.
فراابتکاری تركيبي جدید برای یافتن جوابهای با كيفيت مناسب (زمان و دقت) استفاده كردند ]13[ .یک
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3
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در مساله مشابه ،ملکي و همکاران [ ]13در سال  2017با فرض پيوسته بودن متغيرها از یک الگوریتم

خاندوزی و ملکي ،مدلسازی یک مساله مکانیابي تدافعي چندهدفه با هزینه ساخت و ظرفيت و حل به كمک یک الگوریتم جستجوی فاخته كارا

رویکرد مفيد مبتني بر الگوریتم رقابت استعماری بهمنظور حل مدل ریاضي معرفي شده در [ ]12ارایه و بر روی
مسایل با ابعاد مختلف مورد تجزیهوتحليل قرار گرفت .در این تحقيق ،جهت مقایسه الگوریتمهای ارایه شده از
آزمون آماری  tاستفاده شده است.
اونو و كاتاگيری [ ]9با معرفي مدل برنامهریزی دوسطحي چندهدفه گام بزرگي برای حل مساله مکانیابي
تدافعي برداشتند .عليرغم محبوبيت مدل آنها  ،این مدل در عمل دارای معایب و نقاط ضعفي به شرح زیر
ميباشد )1( :برقرار نبودن فرضيات ظرفيت و هزینه ساخت امکانات ( )2در نظر نگرفتن محدودیت بودجه ()3
مشکالت محاسباتي در حل نمونههای با ابعاد باال از مدل.
در مورد اولين و دومين نقطهضعف مدل ارایهشده توسط اونو و كاتاگيری [ ،]9ميتوان گفت كه مدل جدید
بر اساس این فرضيات مطرح شده است كه این منابع و محدودیتها در مسایل موجود در دنيای واقعي برقرار
هستند .در خصوص سومين ایراد واردشده به كار اونووكاتاگيری [ ،]9ميتوان گفت كه مساله  -NPسخت
حاصل را ميتوان با الگوریتمهای فراابتکاری حل كرد .مزیت كاربرد الگوریتمهای فراابتکاری در حل این نوع
مسایل ،رسيدن به جواب بهينه یا نزدیک به بهينه با دقت باال و زمان محاسباتي كم است .از طرفي ،زمان محاسباتي
با وارد شدن محدودیتهای جدید افزایش ميیابد؛ بنابراین با توجه به مطالب عنوانشده ،پيچيدگي مدل جدید و
بزرگي ابعاد مساله ،به نظر ميرسد استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری با كارایي باال ازنظر دقت و زمان محاسباتي
در حل مساله تأكيد شود كه در این مقاله به كاربرد یک الگوریتم فراابتکاری با ساختار مناسب خواهيم پرداخت.
گرفتن ظرفيت متفاوت برای امکانات ارایه ميشود .امروزه ،در موضوع حفاظت شبکه ،اهداف اقتصادی ،نظامي و
رقابتي جهت افزایش كارایي سازههای دفاعي بهمنظور ایجاد شبکهای مقاوم مورد توجه و بررسي قرارگرفتهاند.
لذا ازآنجایيكه كاهش هزینههای ساخت و افزایش ظرفيت امکانات بهعنوان شاخصهایي مهم و اثرگذار در
شرایط تأمين امنيت شبکه موجب حفاظت آن ميشود ،با در نظر گرفتن آنها در مدل به دنبال بيشينهسازی فاصله
مهاجم از سایتهای استراتژیک هستيم كه ناشي از مکانیابي امکانات ميباشد .مدل ارایه شده بهصورت یک
مدل برنامهریزی دوسطحي بوده و در رده مسایل  –NPسخت قرار داد .بهمنظور حل مدل ارایه شده ،یک
رویکرد مبتني بر روش تعامل فازی )IMF( 2و الگوریتم جستجوی فاخته )COA( 3ارایه و بر روی دو نمونه
تصادفي از مساله موردبررسي قرار گرفت.
ساختار مقاله به این صورت است كه در بخش  ،2مدل پيشنهادی برای مسالهی مکانیابي تدافعي چندهدفه
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لذا ،در این مقاله ،یک مدل مکانیابي تدافعي چند هدفه)MDLP( 1با توجه به هزینه ساخت و با در نظر

ارایه ميگردد .در بخش  3و  4به ترتيب روش حل مساله جدید و نتایج حل یک مثال بيان ميگردد .درنهایت،
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نتيجهگيری و پيشنهادها در بخش  5ارایه ميشود.
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مدلریاضیمکانیابیتدافعیچندهدفه 

2
در این مقاله ،یک مدل برنامهریزی خطي عدد صحيح برای مساله  DLPارایه ميگردد بهطوریكه متغير مساله
تعداد امکان ات دفاعي با ظرفيت دفاعي و هزینه ساخت متفاوت است؛ برای انتخاب مکاني درست و بهينه برای
امکانات دفاعي ،قبل از هر چيز باید فعاليت یا امکاني كه در نظر است برای آن مکانیابي شود ،ازنظر تمام
ویژگيها و مشخصات مانند بودجه موردنياز برای راهاندازی و ظرفيت یا ارزش دفاعي بهطور كامل شناخته شود.
این واقعيت ما را بر آن داشت تا مدل جدیدی از مساله  DLPرا معرفي و توسعه دهيم .در نوع جدید مساله ،فرض
بر این است كه مدافع دارای یک بودجه دفاعي كل است كه ميتواند انواع امکانات با ظرفيت و هزینه ساخت
متفاوت را در رأسهای شبکه قرار دهد .در كاربردهای نظامي ،این بودجه دفاعي ميتواند در امکانات دفاعي
متفاوت بهمنظور ساخت و راهاندازی آنها اعمال شود .بهعنوانمثال ،مقدار منابع مالي مشخصي كه مدافع ميتواند
آن را برای ساخت و تجهيز امکانات دفاعي و رساندن ظرفيت دفاعي آن به هر ميزان ،هزینه كند ،بهعنوان بودجه
دفاعي در نظر گرفته ميشود.
در ،DLPعالوه بر مکانیابي بهينه امکانات ،انتخاب نوع سازه یا امکان دفاعي نيز مهم است؛ زیرا در
كاربردهای نظامي ،ظرفيت امکانات دفاعي یکسان نيست و توان دفاعي یا ارزش عملياتي آنها به راندمان دفاعي
سازهها (حداقل آسيبپذیری و بيشينه قدرت تخریب) ،بودجه موردنياز جهت ساخت امکانات (محدودیت منابع
مالي) و سایر پارامترها وابسته است كه با افزایش ارزش عملياتي یک امکان ،قدرت تخریبي امکانات تهاجمي نيز
افزایش ميیابد یا در بازیهای گروهي نظير فوتبال ،دليل آرایشهای تيمي متفاوت توان دفاعي متفاوت بازیکنان
جهت ساخت امکان نيز موردبررسي قرار گيرد كه این نشاندهنده برتری مدل برنامهریزی عدد صحيح DLP
نسبت به مدل باینری آن است .لذا مدل معتبر است زیرا فرضيات جدیدی را با روابط دقيق ریاضي بيان ميكنيم
كه براثر تغيير دادن شرایطي همچون ظرفيت دفاعي و اضافه كردن قيد جدیدی یعني در نظر گرفتن بودجه
تخصيصي متفاوت متناظر با ارزش دفاعي امکان به وجود مي آید .لذا آنچه در مدل جدید حایز اهميت است
استفاده از پارامترهای اقتصادی (بودجه تخصيصي) و ویژگيهای نظامي و دفاعي امکانات (ظرفيت دفاعي) در
تعيين مکان امکانات است .از سوی دیگر ،همان طور كه بيان شد هدف مهاجم یافتن مسيری برای رسيدن به هسته
یا نزدیکترین رأس ممکن به آن است .لذا عامل فاصله به عنوان مؤثرترین مانع برای مهاجم است درواقع هزینه
كرد مدافع در ایجاد پایگاههای نظامي در رأسها بهمنظور افزایش دادن فاصله مهاجم تا هسته است كه بدینوسيله
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است .لذا در مکانیابي امکانات دفاعي باید انتخاب نوع امکان دفاعي بر مبنای ظرفيت دفاعي و بودجه موردنياز

در كاربردهای نظامي كارایي امکانات دفاعي همچون هواپيما ،موشک و سایر تجهيزات برای انواع حمالت
ارتقایافته و یکسان نيست و به جهت مقابله با حمالت مهاجم از امکانات با كارایي متفاوت در رأسها استفاده
در این بخش ،مدل مکانیابي تدافعي با توجه به ظرفيت دفاعي و هزینه ساخت متفاوت برای امکانات
بهصورت دوسطحي و چندهدفه ارایه ميشود .در مساله مورد مطالعه امکانات با دو ویژگي خاص مطابق با بودجه
موردنياز برای راهاندازی و ارزش دفاعي در نظر گرفته ميشوند .از طرف دیگر باید مکانیابي امکانات در
5
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ميشود كه ما این عامل را در مدلسازی جدید این مساله در نظر گرفتيم.

خاندوزی و ملکي ،مدلسازی یک مساله مکانیابي تدافعي چندهدفه با هزینه ساخت و ظرفيت و حل به كمک یک الگوریتم جستجوی فاخته كارا

سایتها مطابق بودجه موجود بهگونهای باشد كه بيشينه امکانات انتخاب شوند .با توجه به شرایط فوق مناسبترین
امکانات انتخاب شده و مدافع آنها را در رأسهای شبکه مکانیابي ميكند.
 1-2نمادگذاریوفرضیات 
پيش از ارایه مدل ریاضي مساله مکانیابي تدافعي چندهدفه ،در این زیربخش مجموعهها ،پارامترها ،متغيرهای
تصميم و فرضيات موجود در این مدل ارایه ميشود.
مجموعههاوپارامترها 

1-1-2
 : Gشبکهای است كه مدافع ،امکانات دفاعي را روی آن مکانیابي ميكند؛
 : nتعداد رأسهای شبکه؛
 : Vمجموعه رأسهای شبکه ، V  {v1,..., vn } ، G ،با  i, jاندیسگذاری شده است؛
 : Eمجموعه یالهای شبکه  | E | r ، G؛

 n : امين رأس شبکه  Gكه مهاجم در آن قرار دارد؛

 n : chامين هسته كه مدافع ميبایست از آن در برابر مهاجم دفاع كند برای } h {1,..., kو  {c1,..., ck }V؛
 : ميزان انرژی اوليه مهاجم؛
 : eijیال بين رأس  iام و رأس  jام؛
 : wijوزن یال ) wij  0( eij؛
h

 : كل بودجه دفاعي؛
 : Tانواع منابع یا امکانات دفاعي t ،اندیس منابع دفاعي است و  t 1,..., T؛
 : f tبيشينه تعداد برای توليد امکان دفاعي  tام؛
 :  tتوان دفاعي امکان  tام؛
 : tهزینه ساخت امکان  tام؛
 l : tامين یال روی مسير مهاجم؛
  : v امين رأس در بردار تصميم مهاجم.
2-1-2متغیرها 
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 : Pvcمجموعه همه مسيرها از رأس دلخواه  vبه هسته  chبرای } h {1,..., k؛

 : q jtتعداد امکانات دفاعي از نوع  tكه روی رأس  jام قرار ميگيرد؛ بنابراین )  q  (q11,..., qn1Tبردار تصميم
مدافع است؛

۳-1-2فرضیات 
در این مدل فرض بر این است كه:
 )1فاصلهی بين رأس  vو هسته  chبهصورت زیر تعریف ميشود:
6
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 h : phامين مؤلفه بردار تصميم مهاجم (مهاجم تصميم ميگيرد مسيرهایي از  به  chها پيدا كند).

مجله تحقيق در عمليات در كاربردهای آن1 -19 )1400( 68 ،

w

)(1

ij

d h ( v)  min
c

pPvc e  p
h ij

 )2مدافع ميتواند وسایل دفاعي را روی هر رأس شبکه جز  مکانیابي كند؛
 )3مهاجم قبل از ترک  دارای انرژی0

 اوليه است؛

 )4مهاجم انرژی خود را به دو شکل مصرف ميكند:
الف) با طي كردن یال  ، eijانرژی مهاجم به ميزان  wijكاهش ميیابد،
ب) اگر مهاجم از  viبه  v jبرود ،به دليل برخورد با وسایل دفاعي در رأس  jام انرژی آن بهاندازه  q jt

T

t =1 t



كاهش ميیابد.
بنابراین انرژی كاهشیافته مهاجم از رابطه زیر محاسبه ميشود:
T

w( eij , q) = wij  t q jt , j =1, , n 1.

)(2

t =1

 )5زماني كه انرژی مهاجم به صفر برسد ،مهاجم از بين خواهد رفت؛
 )6مهاجم در  امين رأس  phیعني )  v ( phحضور دارد اگر انرژی مهاجم ،  (v (ph ) | q) ،مثبت باشد.
مقدار این انرژی از رابطه زیر حاصل ميشود:


,k

)(3

 ( v  ( p h ) | q) =   w( el (p h ), q), h = 1,
l =1

مدل ریاضي موردنظر از دسته مسایل برنامهریزی دوسطحي ميباشد .در ادامه به بيان مسایل سطح باال و سطح
پایين ميپردازیم .هدف مهاجم رسيدن به هستههای ) , ck

 ( c1,یا نزدیکترین رأس به هستهها است ،لذا توابع

هدف مهاجم بهصورت زیر تعریف ميشود:
}f hI (q, ph ) = minvp {d h ( v) |  ( v | q)  0
c

)(4

h

اگر توابع هدف مدافع را با )  f hd (q, phنمایش دهيم و MDLPرا بهعنوان یک بازی استکلبرگ با مجموع صفر
در نظر بگيریم ،خواهيم داشت:
,k

)(5

f hd (q, ph )  f hI (q, ph ) = 0, h =1,

در مسایل مکانیابي امکانات رقابتي ،هزینه ساخت و راهاندازی امکانات ،پارامترهای بسيار مهمي برای
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 2-2مدلدوسطحی 

مکانیابي سازههای دفاعي محسوب ميشوند .پس یک بودجه دفاعي كل و امکانات باارزش ساخت متفاوت
استفادهشده است .برای بيان این محدودیت به زبان ریاضي ،رابطه زیر بيان ميشود (مجموعه شدني مدافع):
j =1

j =1 t =1

7
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)(6

, T }.

, n 1, t = 1,

, ft }, j = 1,

n 1

n 1 T

FD = {q | t q jt   , q jt  ft , q jt {0,1,

خاندوزی و ملکي ،مدلسازی یک مساله مکانیابي تدافعي چندهدفه با هزینه ساخت و ظرفيت و حل به كمک یک الگوریتم جستجوی فاخته كارا

از طرف دیگر ،مجموعه شدني مهاجم كه با  FIنمایش داده ميشود ،مجموعه تمام مسيرها از  به هستههای
} ch , h {1, , kاست .برای هسته } ، ch , h {1, , kفرض كنيد  FI hمجموعه تمام مسيرها از  به هسته
 chرا مشخص ميكند؛ بنابراین مجموعه شدني مهاجم بهصورت زیر بيان ميشود:
k

FI = FI h

)(7

h =1

فرم كلي MDLPعدد صحيح را بهصورت زیر ميتوان فرمولبندی كرد:
, f kd (q, p k )) T

)(8

)(9
كه در آن , pk

d
max( f1 (q, p1),
q

q  FD

s.t.

 p1,جوابهای مسایل زیر هستند:
,k

)(10

d
min f h (q, ph ),  h =1,
ph

, pk )  FI

)(11

(p1,

s.t.

در مدل فوق ،رابطه ( )8نشاندهنده تابع هدف پيشرو (مدافع) است كه شامل مکانیابي امکانات دفاعي
متفاوت برای بيشينهسازی  kهدف متناظر با كل فاصله بين هستهها و مهاجم است .رابطه ( )9نشاندهنده محدودیت
بودجه جهت مکانیابي امکانات است .رابطه ( )10نشاندهنده اهداف مهاجم است .مهاجم در پاسخ به استراتژی
مدافع ،مسيرهایي را برای كمينهسازی فاصله تا هستهها انتخاب ميكند و این تصميم سبب كاهش انرژی مهاجم
ميشود .رابطه ( )11انتخاب مهاجم را از مجموعه همه مسيرهای از  به هستهها برقرار ميسازد.

مدل ارایه شده در این مقاله یک مساله برنامهریزی خطي دوسطحي و چندهدفه ميباشد كه در آن مساله سطح باال
یا مدافع چندهدفه و اهداف شامل بيشينهسازی فاصله مهاجم از هستهها هستند؛ حالآنکه مهاجم در سطح پایين به
دنبال كمينهسازی فاصلهاش از تمام هستهها است .لذا با یک مساله چندهدفه روبهرو هستيم .برای حل این مسایل
از روشهای بهينهسازی چندهدفه استفاده ميشود كه در ميان آنها تعامل فازی مبتني بر یک الگوریتم فراابتکاری
از مقبوليت بيشتری برخوردار است .لذا در ادامه به معرفي روشهای مذكور برای مسایل بهينهسازی چندهدفه
ميپردازیم.
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۳الگوریتمپیشنهادی 

1-۳روشتعاملفازی 
درروش تعامل فازی ابتدا تصميمگيرنده برای هریک از توابع هدف ،مقادیری فازی با استفاده از توابع عضویت را
خطي در نظر گرفته ميشوند .تابع

عضویت ) z ( x
i

برای  iامين متغير فازی كه نشاندهنده مقدار تابع هدف ) z i (x

است ،با توجه به حداقل و حداكثر تابع هدف به دست ميآید .مقدار عددی بهدستآمده از تابع عضویت ميزان
رضایتمندی تصميمگيرنده را نشان ميدهد؛ بهطوریكه اگر برای تابع
8

) z i (x

مقدار

z ( x) 1
i

به دست آید،
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تعيين ميكند .توابع عضویت برای هریک از توابع هدف با توجه به تجربه و درک تصميمگيرنده بهصورت توابع

مجله تحقيق در عمليات در كاربردهای آن1 -19 )1400( 68 ،

تصميمگيرنده از نتيجه بهدست آمده بيشترین رضایت را دارد و اگر این مقدار برابر صفر شد ،نشاندهنده كمترین
رضایتمندی از جانب تصميمگيرنده است .نحوه محاسبه

) z (x
i

برای توابع هدف به شرح ذیل بيان ميشود:

 0,
 i
i
) z  z ( x
 zi ( x )   max
i
i
 zmax  zmin
1,


i
z i ( x)  zmin
i
i
zmin
 z i ( x)  zmax
i
z i ( x)  zmax

بعد از تعيين تابع عضویت ،تصميم گيرنده مقدار مرجعي برای تابع عضویت هر تابع هدف مشخص ميكند.
این مقدار مرجع با توجه به تجربه تصميمگيرنده و رفتار توابع هدف موجود در مساله چندهدفه به دست ميآید .با
این مقدار مرجع ميتوان اثر و نقش هر تابع هدف را كم و زیاد نمود .لذا یکي از مهمترین مزیتهای این روش
نقش تصميمگيرنده در تصميمگيری مقادیر تابع هدف است .سپس بهمنظور رسيدن به یک مصالحه خوب بين
توابع هدف از روش ميني ماكس استفاده ميشود كه در قسمت زیر توضيح دادهشده است .برای تبدیل مساله
چندهدفه به مساله تک هدفه از رابطه زیراستفاده ميگردد .آنگاه این تابع هدف تحت فرآیند كمينه كردن ،توسط
الگوریتمهای فراابتکاری قرار ميگيرد:
)z ( x)  max zrefi  zi ( x
i 1,...,k

با توجه به رابطه باال ،منظور از روش مينيماكس ،كمينهكردن بيشينه مقدار اختالف ( zrefمقدار درجه
i

قابلحل است .اگر رضایت تصميمگيرنده با نتایج بهدستآمده حاصل نگردد ،مقدار مرجع درجه عضویت هر تابع
هدف توسط تصميمگيرنده تغيير ميكند .این كار تا زمانيكه نتایج مطلوب مقابل قبول تصميمگيرنده به دست
نياید ،ادامه پيدا ميكند [.]14
در این روش ابتدا تصميم گيرنده برای هر یک از توابع هدف ،مقادیری فازی با استفاده از توابع عضویت را
مشخص مي كند .توابع عضویت برای هر یک از توابع هدف با توجه به تجربه و درک تصميمگيرنده و بهصورت
توابع خطي انتخاب ميشوند .تابع عضویت ))  h ( f h ( q, phبرای  hامين متغير فازی كه نشاندهنده مقدار تابع
هدف )  f h (q, phاست ،با توجه به حداقل و حداكثر تابع هدف ایجاد ميشوند .مقدار عددی بهدستآمده از تابع
عضویت ميزان رضایتمندی تصميمگيرنده را بيان ميكند؛ بهطوریكه اگر برای تابع )  f h (q, phمقدار
 h ( f h (q, ph ))  1حاصل شود ،تصميمگيرنده بيشترین رضایت را دارد و اگر این مقدار برابر صفر شد،
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عضویت هر تابع هدف) از مقدار بهدستآمده برای هر تابع هدف است .این مساله با الگوریتمهای فراابتکاری

نشاندهنده كمترین رضایتمندی است .نحوه محاسبه ))  h ( f h ( q, phبرای توابع هدف بهصورت زیر مشخص
f h ( q, p h )  f hL ,
)(12

f hL  f h ( q, p h )  f hU ,
f hU  f h (q, p h ).

0

L
 f (q, p )  f
h ( f h (q, p h )) =  h U h L h
 fh  fh
1

9
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ميشود:

خاندوزی و ملکي ،مدلسازی یک مساله مکانیابي تدافعي چندهدفه با هزینه ساخت و ظرفيت و حل به كمک یک الگوریتم جستجوی فاخته كارا

كه  f hLو  f hUكمينه و بيشينه انفرادی هر یک از توابع هدف تحت محدودیتهای مدل ميباشند .بعد از تعيين
تابع عضویت ،تصميمگيرنده مقدار مرجعي برای تابع عضویت هر تابع هدف تعيين ميكند .این مقدار مرجع با
توجه به تجربه تصميمگيرنده و رفتار توابع هدف موجود در مساله چندهدفه تعریف ميشود .با این مقدار مرجع
ميتوان اثر و نقش هر تابع هدف را كموزیاد نمود .سپس با استفاده از روش ميني ماكس مساله چندهدفه به مساله
تک هدفه تبدیل ميشود كه در رابطه ( )13بيانشده است .آنگاه این تابع هدف تحت فرآیند كمينهسازی ،توسط
الگوریتمهای فراابتکاری حل ميشود:
)(13

})) max{h  h ( f h (q, ph

h=1, , k

با توجه به رابطه باال ،اگر تصميمگيرنده با توجه به نتایج رضایت نداشته باشد ،مقدار مرجع درجه عضویت هر تابع
هدف توسط تصميمگيرنده تغيير ميكند .این كار ادامه ميیابد تا زماني كه نتایج مطلوب و قابلقبول
تصميمگيرنده حاصل شود [ .]15گامهای روش تعامل فازی برای حل MDLPدر شکل ( )1مشاهده ميشود.
گام :1كمينه و بيشينه انفرادی هر یک از توابع هدف تحت محدودیتهای MDLPمشخص گردد؛

گام :2درجه عضویت مرجع اوليه را  1در نظر بگيرید ،یعني,1) ،

گام :۳برای درجه عضویت مرجع ) , k

, k ) = (1,

 ( 1,؛

 ( 1,مساله مينيماكس متناظر را حل كنيد:

k

)(14

})) min max {h  h ( f h (q, p h ))   h  h ( f h (q, p h

بهطوریكه q  FD

h =1, , k

h =1

و  یک عدد مثبت كوچک است؛

گام :۴اگر رضایت مدافع با این درجه عضویت مرجع حاصل گردید ،توقف كنيد و جواب بهينه  -Mپرتو فعلي جواب رضایتبخش مدافع

شکل .1گامهای روش تعامل فازی برای حل  MDLP

در گام  ،3ميبایست یک الگوریتم كارا برای به دست آوردن جواب بهينه مساله مينيماكس استفاده كرد .با
توجه به عملکرد خوب الگوریتم بهينهسازی فاخته ( )COAدر حل مسایل برنامهریزی عدد صحيح ،استفاده از آن
برای حل مساله مينيماكس پيشنهاد شده است .عملکرد الگوریتم COAدر [ ]16بر طبق مقادیری از پارامترهایش
آزمایششده و مقداری كه سبب شود الگوریتم  COAعملکرد بهتری داشته باشد انتخاب ميگردد .این مقادیر
همچنين در حل MDLPدر نظر گرفتهشدهاند.
الگوریتمبهینهسازیفاخته 

2-۳
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است .وگرنه ،مدافع ميبایست درجه عضویت مرجع فعلي ) , k

 ( 1,را بر طبق مقادیر توابع عضویت تغيير دهد و به گام  3برگردید.

روش جستجوی فاخته در سال  2009توسط یانگودب [ ]15معرفيشده است كه از پرورش تخم مزاحم در
استفاده از یک ساختار) ایجادشده است .در ادامه ساختار كلي و اجزای مهم الگوریتم بهينهسازی فاخته معرفي
ميشود [.]16

10
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گونههایي از فاخته الهام گرفته شده است .این روش از تركيب با روش پروازلووی (جستجوی محلي و سراسری با
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جمعیتاولیهجوابهایکاندید) 

هایسکونتاولیهفاختهها(


تولیدمحل
1-2-۳
برای حل یک مساله بهينهسازی ،الزم است تا مقادیر متغيرهای مساله به فرم یک آرایه شکل گيرند .در الگوریتم
بهينهسازی فاخته به این آرایه  habitatیا محل سکونت ميگویند .دریک مساله بهينهسازی  Nبعدی یک محل
var

سکونت یک

آرایه 1 Nvar

خواهد بود كه موقعيت فعلي زندگي فاختهها را نشان ميدهد .ميزان مناسب بودن (یا

مقدار سود) در محل سکونت فعلي با ارزیابي تابع سود (  ) fدر محل سکونت به دست ميآید .پس:
Profit  f  habitat 

برای شروع  ،COAیک ماتریس محل سکونت به سایز  N pop  N varتوليد ميشود كه  Nاندازه جمعيت
pop

است .سپس برای هركدام از این محل سکونتها تعدادی تصادفي تخم تخصيص ميیابد .در طبيعت هر فاخته بين
 5تا  20تخم ميگذارد .این اعداد بهعنوان حد باال و پایين تخصيص تخم به هر فاخته در تکرارهای مختلف
استفاده ميشود .دیگر عادت هر فاخته حقيقي این است كه آنها دریک دامنه مشخص تخمهای خود را
ميگذارند .حداكثر دامنه تخمگذاری ( )1ELRناميده ميشود.
دریک مساله بهينهسازی به حد باالی متغيرهای  varhiو حد پایين  varlowهر فاخته دارای  ELRی خواهد
بود كه متناسب با تعداد كل تخمها و تعداد تخمهای فعلي فاخته و همچنين حد باال و پایين متغيرهای مساله است.
بنابراین  ELRبهصورت زیر تعریف ميشود:
Number of current cuckoo ' s eggs
)  (varhi  varlow
Total number of eggs

متغيری است كه حداكثر مقدار  ELRبا آن تنظيم ميشود.

هابرایتخمگذاریومهاجرت 


روشفاخته
2-2-۳
هر فاخته بهصورت تصادفي تخمهایي را در النه پرندگان ميزبان كه در  ELRخود قرار دارد ،ميگذارد .وقتي
تمام فاختهها تخمهای خود را گذاشتند برخي از تخمها كه كمتر شبيه تخمهای پرنده ميزبان هستند شناسایي شده
و از النه بيرون انداخته ميشوند .بنابراین بعد از هر تخمگذاری  p%از تمام تخمها (معموالً  )10%كه مقدار تابع
سود آنها كمتر است نابود ميشوند .بقيه جوجهها در النههای ميزبان تغذیه شده و رشد ميكنند.
نکته جالب دیگر در مورد جوجه فاختهها این است كه فقط یک تخم در هر النه امکان رشد دارد.
چراكه وقتي جوجههای فاخته از تخم درميآیند ،تخمهای خود پرنده ميزبان را از النه به بيرون پرت ميكنند
و اگر جوجههای پرنده ميزبان زودتر از تخم خارج شده باشند جوجه فاخته بيشترین مقدار غذا را كه پرنده
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كه در آن



ELR   

ميزبان ميآورد خورده (بدن  3برابر بزرگتری كه دارد بقيه جوجهها را كنار ميزند) و پس از چند روز
جوجههای خود پرنده ميزبان از گرسنگي ميميرند و فقط جوجه فاخته زنده ميماند.

Egg Laying Radius
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فاختهها 

۳-2-۳مهاجرت
وقتي جوجه فاختهها رشد كردند و بالغ شدند مدتي در محيطها و گروههای خودشان زندگي ميكنند ولي وقتي
زمان تخمگذاری نزدیک ميشود به محل سکونتهای بهتر كه در آنجا شانس زنده ماندن تخمها بيشتر است،
مهاجرت ميكنند .پس از تشکيل گروههای فاخته در مناطق مختلف زیست كلي (فضای جستجوی مساله) گروه
دارای بهترین موقعيت بهعنوان نقطه هدف برای سایر فاختهها جهت مهاجرت انتخاب ميشود .وقتي فاختههای بالغ
در اقصي نقاط محيط زیست زندگي ميكنند تشخيص این كه هر فاخته به كدام گروه تعلق دارد كار سختي است.
برای حل این مشکل ،گروهبندی فاختهها توسط روش خوشهبندی -Kميانگين انجام ميشود (یک  Kبين  3تا 5
معموالً كفایت ميكند) .حال كه گروههای فاخته تشکيل شدند سود ميانگين گروه محاسبه ميشود تا بهينگي
نسبي محل زیست آن گروه به دست آید .سپس گروهي كه دارای بيشترین مقدار متوسط سود (بهينگي) است،
بهعنوان گروه هدف انتخابشده و گروههای دیگر به سمت آن مهاجرت ميكنند.
هنگام مهاجرت به سمت نقطه هدف ،فاختهها تمام مسير را به سمت محل هدف طي نميكنند .آنها فقط
قسمتي از مسير را طي كرده و در آن مسير هم انحرافي دارند؛ هر فاخته فقط  % از كل مسير را به سمت ایدهآل
فعلي طي ميكند و یک انحراف  رادیان نيز دارد .این دو پارامتر به فاختهها كمک ميكند تا محيط بيشتری را
جستجو كنند  .عددی تصادفي بين  0و  1است و  عددی بين   و  است .وقتي تمام فاختهها به سمت
6

6

نقطه هدف مهاجرت كردند و نقاط سکونت جدید هریک مشخص شد ،هر فاخته صاحب تعدادی تخم ميشود.
ازبینبردنفاختههایقرارگرفتهدرمناطقنامناسب 

۴-2-۳
با توجه به این واقعيت كه هميشه تعادلي بين جمعيت پرندگان در طبيعت وجود دارد عددی مثل  N maxحداكثر
تعداد فاختههایي را كه ميتوانند در یک محيط زندگي كنند كنترل و محدود ميكند .این تعادل به دليل
محدودیت های غذایي ،شکار شدن توسط شکارچيان و نيز عدم امکان پيدا كردن النههای مناسب برای تخمها
وجود دارد.
5-2-۳شرطهمگرایی 
پس از چند تکرار تمام جمعيت فاختهها به یک نقطه بهينه با حداكثر شباهت تخمها به تخمهای پرندگان ميزبان و
همچنين به محل بيشترین منابع غذایي ميرسند .این محل بيشترین سود كلي را خواهد داشت و در آن كمترین
تعداد تخمها از بين خواهد رفت .همگرایي بيش از  %95تمام فاختهها به سمت یک نقطه ،الگوریتم بهينهسازی
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با توجه به تعداد تخم هر فاخته یک  ELRبرای آن مشخص ميشود و سپس تخمگذاری شروع ميگردد.

فاخته را به انتهای خود ميرساند.
گامهای اصلي  COAرا ميتوان بهصورت زیر بيان نمود:
گام:2تعدادی تخم به هر فاخته اختصاص دهيد؛
گام :۳شعاع تخمگذاری هر فاخته را تعيين نمایيد؛ 
12
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گام :1مکانهای سکونت فعلي فاختهها را بهصورت تصادفي مشخص نمایيد؛
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گام :۴فاختهها در النه ميزباناني كه در شعاع تخمگذاری آنها قرار دارند ،تخمگذاری ميكنند؛
گام :5تخمهایي كه توسط پرندگان ميزبان شناسایي ميشوند از بين ميروند؛
گام :6تخم فاختههایي كه شناسایي نشدهاند پرورش ميیابند؛
گام :7محل سکونت فاختههای جدید را ارزیابي نمایيد؛
گام  :8بيشينه تعداد فاختههایي كه در هر مکان امکان زندگي دارند را مشخص نمایيد و آنهایي را كه در
مکانهای نامناسب هستند از بين ببرید؛
گام  :9فاختهها را با استفاده از روش  Kميانگين خوشهبندی و بهترین گروه فاخته را بهعنوان مکان سکونت
هدف مشخص نمایيد؛
گام :10جمعيت جدید فاختهها به سمت مکان هدف حركت ميكند؛
گام :11اگر شرط توقف برقرار گردیده توقف ،در غير این صورت به گام  2بروید.
الگوریتمارایهشده 

6-2-۳
مدل بهينهسازی پيشنهادی برای  ،DLPیک مدل برنامهریزی خطي چندهدفه است .روشهای مختلفي برای حل
مسایل چندهدفه مطرح شده است .در این تحقيق ،یک روش فازی تعاملي برای حل مدل جدید اتخاذ گردیده
است .دليل استفاده از این روش ماهيت تعاملي آن در كنار سادگي و منطق قابلقبول آن است .مساله تک هدفه
حاصل ،یک مساله پركاربرد جهت مکانیابي امکانات تدافعي ميباشد .این مساله ازجمله مسایل - NPسخت
بهينهسازی فاخته دو جمعيتي ،بهجای استفاده از یک جمعيت اوليه ،دو جمعيت متفاوتي ایجاد مينماید .ساختار
النهها (محل سکونت) ،فاختهها و تخمگذاری در این جمعيتها یکسان است؛ اما هر جمعيت از فاختهها ميتواند
مراحل النهسازی ،پرواز لوی ،مهاجرت ،از بين رفتن فاختههای موجود در مکان نامناسب و تابع ارزیابي خاص
خود را داشته باشد .پس از گذشت چند نسل محل سکونت بهينه با حداكثر شباهت تخمها به تخمهای پرندگان
ميزبان ،توسط الگوریتم به تبادل فاختهها بين جمعيتها ميپردازیم .كار صورت گرفته تالش دارد با استفاده از
توابع ارزیاب مختلف در هر جمعيت یک ویژگي (ارضاء محدودیتها) را تقویت نماید .با تبادل فاختهها ،در هر
جمعيت ،محلهای سکونت با ویژگيهای مختلف وجود خواهند داشت كه تکثير تخمها ميتواند تخمهایي
حاوی این ویژگيهای مختلف ایجاد نماید .تابع ارزیاب در حالت تک جمعيتي ،تأكيد بر ارضا محدودیتهای
سطح اول و دوم دارد .به دليل وابستگي محدودیتهای دو سطح به یکدیگر ،ارضا محدودیتهای سطح اول و
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ميباشد و نياز به استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری با ساختار كارا جهت حل آن قطعي است .الگوریتم

دوم در دو مرحله تقریباً مجزا ،روند ارضا محدودیتهای سطح دوم را كند و ناكارآمد مينماید .نتایج آزمایشها
ارضا مينماید.
در این بخش ،یک الگوریتم ابتکاری دو جمعيتي بر پایه  ]16[ COAبرای حل مساله تحقيق ارایه ميشود
(شکل  .)2در فرآیند توليد جواب دو جمعيت متمایز تعریف ميكنيم .جمعيت اول )  ( D1جوابهایي را در
13
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نشان ميدهد :استفاده از دو جمعيت با تابع ارزیاب مختلف ،محدودیتها را همگام با یکدیگر و در زمان كمتری

خاندوزی و ملکي ،مدلسازی یک مساله مکانیابي تدافعي چندهدفه با هزینه ساخت و ظرفيت و حل به كمک یک الگوریتم جستجوی فاخته كارا

 h =1, , kبرای  kتابع هدف و جمعيت دوم )  ( D2جوابهایي را در  FDنمایش ميدهند .برای یک جواب
 hدر  ، D1تابع هدف )  Q (hبا بررسي كارایي بدترین جواب با توجه به جمعيت دوم ارزیابي ميشود:
k

)(15

})) Q(h)  max{h  h ( f h (q, p h ))   h  h ( f h (q, p h
qFD

h =1

سپس ،برای یک جواب  qدر  ، D2تابع هدف )  H (qبا بررسي بهترین جواب با توجه به جمعيت اول به دست
ميآید.
k

)(16

})) H (q)  min{h  h ( f h (q, ph ))   h  h ( f h (q, p h
hD1

h =1

گام :1مکانهای سکونت فعلي فاختهها ( ) D1 (0و ) ) D2 (0را بهصورت تصادفي مشخص نمایيد .قرار دهيد . t  0
گام :2برای هر مکان سکونت  Q (h ) ، h  D1را ارزیابي كنيد .
گام :۳مکانهای سکونت را در بازه گسسته ]  [1, kنگاشت كنيد .

گام :۴برای هر مکان سکونت H (q ) ، q  D2
گام :5مکانهای سکونت را در بازه گسسته ]  [0, ftنگاشت كنيد .
گام :6مکانهای سکونت جدید فاختهها در جمعيت اول ( ) ) D1 (t  1را با توجه به مراحل زیر تعيين كنيد:
را ارزیابي كنيد .

.2

شعاع تخمگذاری هر فاخته را تعيين نمایيد.

.۳

فاختهها در النههای ميزباناني كه در شعاع تخمگذاری آنها قرار دارند ،تخمگذاری ميكنند.

.۴

تخمهایي كه توسط پرندگان ميزبان شناسایي ميشوند از بين ميروند.

.5

تخم فاختههایي كه شناسایي نشدهاند پرورش ميیابند.

.6

محل سکونت فاختههای جدید را ارزیابي نمایيد.

.7

ماكسيمم تعداد فاختههایي كه در هر مکان امکان زندگي دارند را مشخص نمایيد و آنهایي را كه در مکانهای نامناسب هستند از
بين ببرید.

.8

فاختهها را با استفاده از روش  K-meansخوشهبندی و بهترین گروه فاخته را بهعنوان مکان سکونت هدف مشخص نمایيد.

.9

جمعيت جدید فاختهها به سمت مکان هدف حركت ميكند .

گام  :7مکانهای سکونت جدید فاختهها در جمعيت دوم ( ) ) D2 (t  1را بهوسيله  1-9در گام  6تعيين كنيد (جایگذاری كنيد

 q  D2را با  h  D1و ) H (q

با )  Q (hدر  2و  6به ترتيب) .

گام :8قرار دهيد  . t  t 1اگر به ماكسيمم تعداد تکرارها رسيدید ،توقف كنيد ،در غير این صورت به گام  6بروید.
شکل .2گامهای اصلي  COAبرای مساله مينيماكس

۴مثالعددی 
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.1

تعدادی تخم به هر فاخته اختصاص دهيد.

در این تحقيق به منظور بررسي عملکرد روش پيشنهادی دو مثال عددی از مساله ایجاد شده است .برای حل
مدافع در محيط نرمافزار  MATLABاستفاده ميشود .دادههای این مثالها بهصورت زیر در نظر گرفته شدهاند:

 تعداد رأس هاn =100 ،
 تعداد یالهاr =1000 ،
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 تعداد هستههاk = 3, 4 ،

 وزنهای هر یال یعني ) wij (i  1,..., m , j  1,..., nبهطور تصادفي از مجموعه},1000

{1,

 انرژی اوليه مهاجم برای  ،  = 40 ، k = 3برای  = 60 ، k = 4

 كل بودجه دفاعي برای  ،  = 100 ، k = 3برای  = 150 ، k = 4


تعداد انواع امکاناتT = 5 ،

 برای} , T

 t {1,تعداد امکانات دفاعي نوع  ) f t ( tبهطور تصادفي از }, 5

 برای} , T

 t {1,هزینه ساخت امکان نوع  ) t ( tبهطور تصادفي از },10

 برای} , T

{1,

 t {1,ظرفيت یا توان دفاعي امکان نوع  )  t ( tبهطور تصادفي از }, 20

{1,

{1,

برای مثال اول از  ،) k = 3 ( MDLPروش تعامل فازی با  ،COAالگوریتم ژنتيک ( ]9[ )GAو جستجوی ممنوعه
( ]9[ )TSاستفاده ميشود .در گام  ،1كمينه و بيشينه انفرادی هر یک از توابع هدف محاسبه ميشود كه در جدول
 1آمده است .الزم به ذكر است كه زمان اجرا برای محاسبه بيشينه انفرادی نيز نمایش دادهشده است .نتایج عددی
نشان ميدهد كه  COAزمان محاسباتي كمتری در مقایسه با  GAو  TSدارد؛ بنابراین از  COAبرای حل
مثالهای عددی استفاده شده است.
جدول .1كمينه و بيشينه انفرادی هر یک از توابع هدف

كمينه (  ) f i Lبيشينه ( f iU
f1

45

110

28/2

35/4

33/1

f2
f3

56

146

26/8

34/1

31/6

70

225

30/1

38/7

35/5

)

مدافع فرض ميكند كه ابتدا هسته  c3در درجه اهميت قرار دارد؛ سپس هسته  c2و در درجه سوم هسته  c1مهم
است .آنگاه ،مدافع ميخواهد كه مقدار  2را اصالح كند حتي اگر مقادیر  1و  3برای حالتي بدتر تغيير
دادهشدهاند و بهطور مشابه مقدار  1را اصالح كند حتي اگر مقدار  3برای حالتي بدتر تغيير دادهشده است .نتایج
حاصل از روش تعامل فازی در جدول  2آمده است.
جدول .2نتایج محاسباتي روش تعامل فازی برای MDLP
تکرار

1 /0

0 /7

0 /7

0 /7

1 /0

0 /9

0 /8

0 /8

1 /0

1 /0

1 /0

0/95

0/684

0/426

0/577

0/611

0/674

0/685

0/656

0/702

)) *3 ( f3 (q* , p

0/679

0/791

0/849

0/829

زمان اجرا

39/2

34/7

32/8

31/1

1
2
3

)) *1 ( f1 (q* , p
)) *2 ( f2 (q* , p

15

] [ DOI: 10.52547/jamlu.18.1.1

1

2

3

4

] [ Downloaded from jamlu.liau.ac.ir on 2022-08-16

زمان اجرا ()COA

زمان اجرا ()GA

زمان اجرا ()TS

خاندوزی و ملکي ،مدلسازی یک مساله مکانیابي تدافعي چندهدفه با هزینه ساخت و ظرفيت و حل به كمک یک الگوریتم جستجوی فاخته كارا

تکرارهای  COAبرای حل نمونه اول از  MDLPبهقرار زیر ميباشد:
(1 / 01
, / 01
تکرار :1در اولين تکرار ،مساله مينيماكس با استفاده از  COAدر درجه عضویت مرجع اوليه ), / 0

حل ميشود كه نتایج آن با مقدار توابع عضویت متناظر در دومين ستون جدول  2نشان دادهشدهاند.
تکرار :2بر اساس نتایج تکرار  ، 1چون رضایت مدافع با این درجه عضویت مرجع حاصل نگردید ،مدافع مقدار
عضویت مرجع را بهصورت  2 = 0/ 9 ، 1 = 0/ 7و  3 = 1برای بهبود درجه رضایت  3در مقابل  1و  2تغيير
ميدهد .برای مقادیر عضویت مرجع بهنگام شده ،مساله مينيماكس متناظر بهوسيله  COAحل ميشود و مقدار
تابع عضویت متناظر در سومين ستون جدول  2ارایه شده است.
تکرار  :۳ازآنجاكه رضایت مدافع با این درجه عضویت مرجع در تکرار قبلي حاصل نگردید ،مدافع مقدار
عضویت مرجع را بهصورت  2 = 0/ 8 ، 1 = 0/ 7و  3 = 1را برای بهبود درجه رضایت  1و  3در مقابل 2

تغيير ميدهد .برای مقادیر عضویت مرجع بهنگام شده ،مساله مينيماكس متناظر بهوسيله  COAحل ميشود؛
مقدار تابع عضویت متناظر در چهارمين ستون جدول  2آمده است.
تکرار  :۴عطف به سومين تکرار ،رضایت مدافع حاصل نگردید؛ زیرا مقدار  2برای جوابش بد است .مدافع
مقدار عضویت مرجع را بهصورت  2 = 0/ 8 ، 1 = 0/ 7و  3 = 0/ 95برای بهبود درجه رضایت  1و  2تغيير
ميدهد .برای مقادیر عضویت مرجع بهنگام شده ،مساله مينيماكس متناظر بهوسيله  COAحل ميشود .مقدار
تابع عضویت متناظر در پنجمين ستون جدول  2نشان دادهشده است .در این مساله ،یک جواب رضایتبخش برای
برای مثال دوم از  ،) k = 4 ( MDLPدر گام  ،1كمينه و بيشينه انفرادی هر یک از توابع هدف بهوسيله COA
محاسبه ميشود كه در جدول  3آمده است.
جدول .۳كمينه و بيشينه انفرادی هر یک از توابع هدف

كمينه ( f i L

)

U

بيشينه ( f i

)

زمان اجرا

f1

42

105

37/1

f2
f3
f4

53

139

40/9

63

213

43/1

75

231

43/6
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مدافع در چهارمين تکرار به دست ميآید و روش پایان ميیابد.

مدافع فرض ميكند كه ابتدا هسته  c4در درجه اهميت قرار دارد؛ سپس هسته  ، c3در درجه سوم هسته  c2و در
درجه چهارم هسته  c1مهم است .نتایج حاصل از روش تعامل فازی در جدول  4آمده است.
] [ DOI: 10.52547/jamlu.18.1.1
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جدول .۴نتایج محاسباتي روش تعامل فازی برای MDLP
تکرار

1

2

3

4

5

1
2
3
4

1 /0

0 /8

0 /8

0 /8

0 /8

1 /0

0 /9

0 /8

0 /8

0 /8

1 /0

0 /9

0 /9

0/95

0/95

1 /0

1 /0

1 /0

1 /0

0/95

0/675

0/569

0/597

0/641

0/672

0/661

0/631

0/614

0/668

0/719

)) *3 ( f3 (q* , p
)) *4 ( f4 (q* , p

0/673

0/636

0/729

0/763

0/801

0/671

0/783

0/821

0/859

0/837

زمان اجرا

47/1

45/5

44/6

43/3

42/9

)) *1 ( f1 (q* , p
)) *2 ( f2 (q* , p

تکرارهای  COAبرای حل نمونه دوم از  MDLPبهقرار زیر ميباشد:
تکرار  :1در اولين تکرار ،مساله مينيماكس با استفاده از  COAدر درجه عضویت مرجع اوليه
, / 01
, / 01
), / 0
 (1 / 01حل مي شود كه نتایج آن با مقدار توابع عضویت متناظر در دومين ستون جدول  4نشان داده

شدهاند.
تکرار :2بر اساس نتایج تکرار  ،1چون رضایت مدافع با این درجه عضویت مرجع حاصل نگردید ،مدافع مقدار

عضویت مرجع را بهصورت  3 = 0/ 9 ، 2 = 0/ 9 ، 1 = 0/ 8و  4 = 1برای بهبود درجه رضایت  4تغيير
تابع عضویت متناظر در سومين ستون جدول  4ارایه شده است.
تکرار  :۳ازآنجاكه رضایت مدافع با این درجه عضویت مرجع در تکرار قبلي حاصل نگردید ،مدافع مقدار

عضویت مرجع را بهصورت  3 = 0/ 9 ، 2 = 0/ 8 ، 1 = 0/ 8و  4 = 1برای بهبود درجه رضایت  1و  3و
 4در مقابل  2تغيير ميدهد .برای مقادیر عضویت مرجع بهنگام شده ،مساله مينيماكس متناظر بهوسيله COA
حل ميشود؛ مقدار تابع عضویت متناظر در چهارمين ستون جدول  4آمده است.
تکرار  :۴ازآنجاكه رضایت مدافع با این درجه عضویت مرجع در تکرار قبلي حاصل نگردید ،مدافع مقدار

عضویت مرجع را بهصورت  3 = 0/ 95 ، 2 = 0/ 8 ، 1 = 0/ 8و  4 = 1برای بهبود درجه رضایت  1و  2و
 4در مقابل  3تغيير مي دهد .برای مقادیر عضویت مرجع بهنگام شده ،مساله مينيماكس متناظر بهوسيله COA
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ميدهد .برای مقادیر عضویت مرجع بهنگام شده ،مساله مينيماكس متناظر بهوسيله  COAحل ميشود و مقدار

حل ميشود؛ مقدار تابع عضویت متناظر در پنجمين ستون جدول  4آمده است.
مقدار عضویت مرجع را بهصورت  3 = 0/ 95 ، 2 = 0/ 8 ، 1 = 0/ 8و  4 = 0/ 95برای بهبود درجه رضایت
 1و  2و  3تغيير ميدهد .برای مقادیر عضویت مرجع بهنگام شده ،مساله مينيماكس متناظر بهوسيله COA
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تکرار  :5عطف به سومين تکرار ،رضایت مدافع حاصل نگردید؛ زیرا مقدار  2برای جوابش بد است .مدافع

 مدلسازی یک مساله مکانیابي تدافعي چندهدفه با هزینه ساخت و ظرفيت و حل به كمک یک الگوریتم جستجوی فاخته كارا،خاندوزی و ملکي

 یک جواب، در این مساله. نشان دادهشده است4  مقدار تابع عضویت متناظر در ششمين ستون جدول.حل ميشود
.رضایتبخش برای مدافع در پنجمين تکرار به دست ميآید و روش پایان ميیابد
 نتیجهگیری

5
 مساله مکانیابي تدافعي با هزینه ساخت و با در نظر، حالت خاصي از مسایل مکانیابي رقابتي،در این تحقيق
 این مساله به دليل در نظر گرفتن وابستگي بين مکانیابي.گرفتن ظرفيت متفاوت برای امکانات بررسي شد
امکانات دفاعي و بودجه طراح سيستم و ارزش دفاعي سازههای نظامي به واقعيت شبکههای حفاظتي نزدیکتر
 یک مدل دوسطحي و چند هدفي عدد صحيح مختلط و یک روش ابتکاری كار بر مبنای، برای این مساله.ميشود
 كارایي، درنهایت با استفاده از یک نمونه عددی تصادفي.روش تعامل فازی و الگوریتم جستجوی فاخته ارایه شد
.روش حل پيشنهادی نشان داده شده است
نتایج محاسباتي آشکار نمود كه روش ابتکاری ارایهشده توانایي توليد جوابهای باكيفيت مناسب را دارا
 به نظر ميرسد كه استفاده از روشهای فراابتکاری تركيبي مانند تركيب جستجوی فاخته با روشهایي.ميباشد
 و یا استفاده از الگوریتمهای محلي پرسرعت مانند الگوریتم...  شبيهسازی تبرید و،همچون الگوریتم ژنتيک
، همچنين.لونبرگ ماركوارت جهت بهبود جوابهای حاصل ميتوانند راهکارهایي مناسب برای ادامه كار باشند
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