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سازیبهمنظورمحافظتازتسهیالتدر


ةیکمدلپوششیمستحکم
ارائ
معرضاختاللدرمسئلة-rمیانهممانعتی بارویکردبازیاستکلبرگ 
فریدخوشالحان

سیدپارساپرواسی،1رضابشیرزاده*،2
 .1کارشناس ارشد دانشکدة مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی
 .2استادیار دانشکدة مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی
 .3استادیار دانشکدة مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی
3

(تاریخ دریافت ،95/03/30 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،95/09/30 :تاریخ تصویب)95/12/26 :

چکیده 
1

2

3

در پژوهش حاضر مدل سهسطحی مکانیابی تسهیالت دفاعی بهمنظور ایجاد پوشش کامل در مسئلۀ  -rمیانه ممانعتی ارائه شده است .هدف
مدل طراحی مناسب سیست های خدماترسان است ،بهنحویکه آنها بعد از دریافت شدیدترین سناریوی 4اختالالت مهاج (رقیب) از حداکلر
توان خود برای سرویسدهی مجدد استفاده کنند .از اینرو ،تسهیالت دفاعی برای محافظت بیشتر از تسهیالت خلدماترسلان 5درنظلر گرفتله
شده است و در این زمینه مکانیابی بهینۀ این تسهیالت دفاعی دنبال میشود .این مدل سهسطحی براساس بازیهای رهبر -پیرو و بلهصلورت
مدافع -مهاج  -مدافع پیشنهاد شده است .مدافع برای ایجاد اطمینان بیشتر از ادامۀ فعالیت تسهیالت خدماترسلان بعلد از اخلتالل مهلاج ،
قصد تأسیس تعداد تسهیالت دفاعی در مکانهای بالقوه را دارد .مکانیابی این تسهیالت با توجه به هزینۀ ثابت تأسیس تسهیالت و هزینههلای
جاری سیست صورت میپییرد .البته با توجه به این محدودیت که هر تسهیل خدمترسان حداقل باید در شعا پوشلش یلک تسلهیل دفلاعی
باشد (سطح اول) ،هزینههای جاری سیست ممکن است تحت تأثیر شدیدترین سناریوی اختالالت مهاج مشخص شود .این مسلئله بلهعنلوان
یک بازی استکلبرگ استاتیک بین مهاج (سطح  )2و مدافع (سطح  )3مدلسازی شده است .بهمنظور حل مدل ،دو روش بهکلار گرفتله شلده
است .در رویکرد اول ،از شمارش صریح 6برای سطح اول و دوه و حل دقی برای سطح سوه اسلتفاده شلده اسلت .در رویکلرد دوه ،یلک روش
ترکیبی الگوریت ژنتیک -شمارش صریح -حل دقی به منظور حل مسائل در زمان معقول طراحلی شلده اسلت .بلا مقایسلۀ نتلایج روش حلل
الگوریت فرا ابتکاری پیشنهادی نسبت به روش دقی در تعدادی از نمونهها ،نتایج محاسباتی بیانگر عملکرد مناسب این الگوریت است.

واژههایکلیدی :بازی استکلبرگ ،برنامهریزی سهسطحی ،پوشش کامل ،محافظت احتمالی -r ،میانه ممانعتی.


مقدمه 
زیرساختهای 7حیاتی 8شامل داراییهای فیزیکی مشلخص
از یک سیست است کله ازدسلتدادن آنهلا بله اخلتالالت
شللایانتللوجهی در خللدمترسللانی منجللر ملیشللود؛ ماننللد
ارتباطات حملونقل ملل پلها ،تونلهای و راهآهلن ،مراکلز
اورژانسی خدمترسان به بیماران ،نیروگاههای برق و سدها،
دکلللهللای مخللابراتی و نمادهللای ملللی یللک کشللور کلله
ازدستدادن آن بهشدت روحیۀ عمومی را تضعیف ملیکنلد
][1؛ برای ملال ،بمبگیاری سال  2003استانبول از سلوی
القاعده در سرکنسولگری و بانلک بریتانیلا 57 ،نفلر کشلتۀ
غیرنظامی و  700زخملی بلهجلای گیاشلت ] .[2از ایلنرو،
دولتمردان کشورها با توجه به بودجۀ دردسترس و براسلاس
* نویسندة مسئول:

تلفن02184063361 :

اهمیت این زیرساختها ،بهدنبال حفظ هرچه مطلوبتر این
زیرساختها هستند .مدلهای ممانعتی با افزایش امنیلت و
مستحک سازی 9زیرساخت های حیاتی سعی در حفظ تداوه
خدمات رسانی به مشتریان در هنگاه بروز اختالالت عملدی
و غیرعمدی دارند .ولملر 10در سلال  1964بلرای اوللینبلار
مدل ممانعتی را در بهینهسازی شبکهها بهکار گرفت ].[3
دراداملله ،ادبیللات مسللئله مطللرح و همچنللین مسللئله و
فرضیات آن تشریح میشود کله در ایلن زمینله یلک ملدل
برنامه ریزی عدد صلحیح سله سلطحی ( )TIPبلرای مسلئله
پیشنهاد شده است .سپس روش حل برای مدل پیشلنهادی
ارائه میشود و روشهای حل ،برای تعدادی مسئله نمونه بلا
داده های تصادفی پیادهسازی ملی شلود .درنهایلت ،نتلایج و
پیشنهادهای تحقیقات آتی ارائه میشود.
Email: rbashirzadeh@kntu.ac.ir
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مروریبرمبانینظریوپیشینةتحقیق 
از مدلهای مملانعتی در تشلخیص مسلیرهای ارتبلاطی یلا
11
داراییهای حساس یلک سیسلت در یلک شلبکۀ عرضله
استفاده می شود .فر کنید در یک شبکۀ عرضلۀ عملومی
میتوان نقاط استقرار تسهیالت خدماتی را گرهها و راههلای
ارتباطی بین نقاط تقاضا و تسهیالت را یالها درنظر گرفلت.
اگر یک یا چند تسهیل در معر خطر قرار گیرند یا از بین
روند ،هزینۀ اضافی برای تولیلد و حملل ونقلل بله سیسلت
تحمیل میشلود .بلهطلور معملول ،ایجلاد اخلتالل در ایلن
سیست ها به دو صورت ممانعت روی گرهها و ممانعلت روی
یال ها مطرح می شوند .مدلهای ارائه شده در زمینۀ ممانعت
گرهای به دو دستۀ مدلهای -rپوششی ممانعتی ( 12)RICو
مدلهای -rمیانه ممانعتی ( 13)RIMتقسی میشوند ].[4

مدلهای-rپوششیممانعتی 
 .1
هدف اینگونه مسائل مکانیلابی تسلهیالت ایلن اسلت کله
پوششدهی تقاضاها بیشینه شود؛ برای ملال ،در مکانیلابی
ایسللتگاه آتللشنشللانی الزه اسللت ایسللتگاههللا بللهگونللهای
مکان یابی شوند کله نقلاط تقاضلا در یلک حلداکلر فاصللۀ
14
سرویسدهی یا زمان سفر مشخص قرار گیرند ] .[5چلرچ
و همکاران برای اولینبار مدلهای -rپوششی ممانعتی را در
مسائل ممانعت تسهیالت بله کلار گرفتنلد .در آن پلژوهش،
مسئلۀ -rپوششی ممانعتی را بهصورت زیر تعریف کردنلد :از
میان  Pمکان سلرویسدهلی مختللف ،زیرمجموعلهای از R
تسللهیل انتخللاب شللود کلله درصللورت ازبللینرف لتن آنهللا،
بیشترین کاهش در پوشش دهی رو دهلد ] .[5اسلکاپرا 15و
چرچ مسئلۀ حداکلر پوشش 16را بیان کردند .فر اساسلی
این ملدل مملانعتی جدیلد ایلن بلود کله بیشلترین تعلداد
الگوهللای ممللانعتی مخللرب را از طری ل تعللداد مشخصللی
مسللتحک سللاز پوشللش دهللد ] .[6همچنللین ،لیبراتللور و
همکاران در ابتدای پژوهش خود مدل حداکلر پوشلش را از
منظر مستحک ساز ارائه دادند و سپس مدل حداکلر پوشش
احتمالی 17را ارائه دادند ].[7

.مدلهای-rمیانهممانعتی 

2
چرچ و همکاران برای اولینبار مدلهای  -rمیانه ممانعتی را
در مسائل ممانعت تسهیالت بهکار گرفتنلد ] .[5همچنلین،
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اسللکاپرا و چللرچ مسللئلۀ  -rمیانلله ممللانعتی را بللهصللورت
ازبینرفتن یلک زیرمجموعلۀ  Rتلایی از  Pتسلهیل تعریلف
کردند که موجب بیشینهشدن متوسط مسافت سرویسدهی
یا کل مسافت موزون می شلود ] .[8سلپس آنهلا در سلال
 2008دو رویکرد حل مختلف بلرای ایلن مسلئله پیشلنهاد
دادنلللد ] .[9 ،6براسلللاس ایلللن ملللدل مسلللتحک سلللازی،
پژوهش های دیگری نیز با اضافهکردن فرضیات جدیدی بله
مسللئله ارائلله شللدهانللد؛ ماننللد ظرفیللت تسللهیالت ]،[10
محدودیت بودجۀ امنیتی ] [11و تعدادی تصادفی از تلفلات
ممکن ] .[12 ،7لوسدا 18و همکاران یک مدل عده قطعیلت
با ناه مسئلۀ ممانعتی احتمالی با سطوح شدت ممانعت برای
مسئلۀ  -rمیانه مملانعتی ارائله دادنلد ] .[13سلپس ژو 19و
همکللاران مسللئلۀ  -rمیانلله ممللانعتی بللا مسللتحک سللازی
احتمللالی را بررسللی کردنللد .هللدف ایللن مسللئله شناسللایی
تسهیالت آسیبپییر و ارائۀ راهبردی برای حفاظلت از ایلن
تسهیالت بود ] .[14در پژوهشهای اخیر ،بله مکلانیلابی و
تأثیر آن بر کاهش ریسک و هزینههلای آتلی تسلهیالت در
معلر اخللتالل توجلله شلده اسللت ] .[16 ،15 ،4 ،1بللرای
اوللینبللار آکسللن 20و همکللاران پژوهشلی ارائلله دادنللد کلله
بهصورت مسئلۀ سهگانۀ جایابی ،مستحک سازی و مملانعتی
فرموله شد ] .[1آکسن و همکاران مفهوه ممانعلت جزئلی و
برونسپاری تقاضا پس از ممانعت را برای اوللینبلار مطلرح
کردند ].[2
در مقابل ،در پلژوهش حاضلر یلک ملدل سله سلطحی
براساس یک رویکرد مدافع -مهاج  -مدافع تحت یک بازی
استکلبرگ پایهگیاری شده است که هر دو رویکلرد  RIMو
 RICدر قالب یک مدل بهصورت ه زمان ارائه شلده اسلت.
بهاینترتیب ،در سطح اول آن مدل براساس رویکلرد  RICو
در سطح سوه آن مدل براساس رویکلرد  RIMملدلسلازی
شده است.

بیانمسئله 
همللانطورکلله در بخللش مللرور مبللانی نظللری بیللان ش لد،
پژوهش هایی که در زمینۀ ادبیات ممانعتی ارائه شده اسلت،
بدین صورت بوده است که محافظلت از تسلهیالت دربرابلر
حمالت مهاج  ،توسط خود تسهیالت انجاه میشده اسلت،
اما در واقعیت این مسئله رو نمیدهلد .درواقلع ،در دنیلای

ارائۀ یک مدل پوششی مستحک سازی بهمنظور محافظت از تسهیالت در معر

امروزی سامانهها و زیرساخت هایی وجود دارنلد کله از ایلن
تسللهیالت خللدماترسللان محافظللت مللیکننللد؛ ماننللد
پدافندهایی که از تأسیسات حسلاس هلر کشلور محافظلت
میکنند .درنتیجه ،در پژوهش حاضر تسلهیالتی بله عنلوان
تسهیالت دفاعی با شعا برد مؤثر درنظر گرفته شده اسلت
تا با توجه به شعا عملیاتیشان از تسهیالت خدمات رسلان
دربرابر حمالت مهاج محافظت کنند .در شکل  ،1نمونهای
از مسئلۀ پوششی مسلتحک سلازی بله منظلور محافظلت از
تسهیالت در معر اختالل در مسلئلۀ  -rمیانله مملانعتی
مشللاهده مللیشللود .دای لرههللای آبللی نمایللانگر متقاضللیان،
مربعهای سیاه نمایانگر تسهیالت خدمترسان و مللثهلای
قرمز نمایانگر تسهیالت دفاعی است .همانطورکه در شلکل

اختالل در مسئلۀ  -rمیانه ممانعتی با رویکرد بازی استکلبرگ
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 -1الف بهروشنی پیداست ،هر واحد دفاعی شعا پوششی و
هر مشتری به تسهیل خدمات رسانی اختصاح یافته اسلت.
شکل  -1ب که بعد حملۀ مهاج را نشلان ملیدهلد ،یلک
راهحل تقریباً بهینه برای شکل  -1الف است .طب شکل -1
ب ،از بعضللی از تسللهیالت خللدماترسللان ممانعللت شللده
(مربللعهللای ضللربدر قرمللز) و درنتیجلله عملیللات تخصللیص
مشتریان دوباره صورت گرفته است .همچنین ،بهدلیل اینکه
مجمو کل ظرفیت تسهیالت خدمات رسان از کل تقاضلای
موجود مشتریان کمتر شده اسلت ،تلأمین تقاضلا از داخلل
سیست برای بعضی از مشتریان با هزینۀ بیشتری نسبت بله
سایر مشتریان صورت میگیرد که این مشتریان با رنگ سبز
نشان داده شدهاند.


الف)مسئلةپوششیمستحکمسازیقبلازممانعت 

-1


پوششیمستحکمسازیپسازممانعت 

-1ب)مسئلة


بهمنظورمحافظتازتسهیالتدرمعرضاختاللدرمسئلة-rمیانهممانعتی 
پوششیمستحکمسازی 

شکل.1مسئلة

ایدة اصلی مدل سهسطحی مکانیلابی تسلهیالت دفلاعی
بهمنظور ایجاد پوشلش کاملل در مسلئلۀ  -rمیانله مملانعتی
طراحی یک شلبکۀ خلدماترسلان بلا هلدف حلداقلسلازی
مجمو هزینههای ثابت و عملیاتی یک سیست  ،تحت معر
اختالالت بوده است .بهایلنترتیلب ،در سلطح اول ایلن ملدل
مللدافع سللعی دارد از بللین مکللانهللای بللالقوه بللرای احللدا
تسهیالت دفاعی ،مکانهایی را انتخاب کند کله هلر تسلهیل
خدمترسان حداقل تحت پوشش یک تسهیل دفلاعی باشلد.
شایان ذکر است تسهیالت دفاعی دارای یلک حلداکلر شلعا
پوششی ویژة خود هستند و درنتیجه تسهیالت خدمت رسانی
خارج از این شعا پوشش نمیتوانند از آن تسلهیالت دفلاعی
خدمات دریافت کنند .در سطح دوه ،اهداف مدل در تعلار
با اهداف سطح اول مدل است .درنتیجله ،بلین سلطوح اول و
دوه یک بازی استکلبرگ پدید میآید و مدل از دیلد مهلاج
به مسئله نگاه میکند .در سطح دوه مدل ،مهاج سلعی دارد
بللا توجلله بلله محللدودیت بودجلله ،بیشللترین اخللتالل را در

تسهیالت خدمترسان ایجلاد کنلد .در سلطح سلوه ،مسلئله
دوباره از دید مدافع بررسی میشود .همچنلین ،سلطح سلوه
بهصورت مسئلۀ  -rمیانه ملدلسلازی شلده اسلت؛ بنلابراین،
بدیهی است اهداف سطح سوه با اهداف سطح دوه در تعار
باشد و بازی استکلبرگ در سطح دوه و سوه مانند سطح اول
و دوه دیده شود  .بلا توجله بله اینکله بعلد از حمللۀ مهلاج
قسمتی از ظرفیت تسهیالت خدماترسان از بین ملیرود ،در
سطح سوه مدافع سعی دارد مجمو هزینههای خدمترسانی
به متقاضیان را بعد از ممانعت کمینه کند .بلهایلنمنظلور ،بلا
توجه به ظرفیت باقیمانده تسهیالت خدماترسان قسلمتی از
مشتریان را به تسهیالت خدمات رسان تخصلیص ملیدهلد و
باقیماندة تقاضا مشتریان را با هزینهای بیشتر از حالت معمول
بلله تسللهیالت خللدماترسللان تخصلیص ملیدهللد .البتلله در
سطح سوه با درنظرگرفتن احتملال موفقیلت در محافظلت از
سیست مستحک شده در راستای واقعیترشلدن ملدل سلعی
شده است ].[14
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هاومجموعهها 


اندیس
i I

I
J

K

مجموعۀ مشتریها و اندیس
مجموعۀ تسهیالت خدمترسان و اندیس j  J
مجموعۀ مکانهای بالقوه بهمنظور احدا تسهیالت
دفاعی و اندیس k  K

پارامترها 
ai
d ij

ck

B att
qj

r
p jk

jk

f

CE

CS

متغیرها 
Xk

تقاضای مشتری  iاه
فاصلۀ مشتری  iاه از تسهیل خدمترسان  jاه
هزینۀ احدا تسهیل دفاعی در مکان  kاه
بودجۀ ممانعت مهاج
ظرفیت تسهیل خدمترسان  jاه
شعا منطقه تحت پوشش هر تسهیل دفاعی
احتمال موفقیت سیست تدافعی مستقر در مکلان
 kاه در محافظت از تسهیل خدماترسان  jاه
فاصلۀ مکلان احلدا تسلهیالت دفلاعی  kاه تلا
تسهیل خدماترسان  jاه
هزینه ارسال هر واحد از تقاضا بله ازای هلر واحلد

مسافت زمانی که بلیش از ظرفیلت تسلهیالت بله
آنها تخصیص داده شود
هزینه ارسال هر واحد از تقاضا بله ازای هلر واحلد
مسافت

U ij

V ij

jk

Y

Sj

اگر در مکان بالقوه  kاه تسهیالت دفلاعی احلدا
شود  1و در غیر اینصورت صفر؛
اگر مشلتری  iاه بله تسلهیل خلدماترسلان  jاه
تخصیص یابد  1و در غیر اینصورت صفر؛
اگر مشلتری  iاه بله تسلهیل خلدماترسلان  jاه
اضافه بر ظرفیت آن تسهیل تخصیص یابلد  1و در
غیر اینصورت صفر؛
اگللر تسللهیل خللدماترسللان  jاه تحللت پوشللش
تسهیل دفاعی مستقر در مکان  kاه قرار گیلرد 1
و در غیر اینصورت صفر؛
اگر از تسهیل  jاه توسط مهاج ممانعلت شلود 1
در غیر اینصورت صفر.

) .X k

()1

k

c

Z 1  min X ,Y ( Z 2 

k K

s .t .

()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

1

; j  J
; k  K

; k  K , j  J

jk

Y

k K

k

 M .X

jk

Y
j J

f jk .Y jk  r

; k   K j , j  J

Y jk   1

; k  K

X k  0,1

;  k  K،jJ 

Y jk  0,1

Z 2  maxS Z 3
s .t .

()9

B

j

S
j J
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S j  0,1

; j  J
 

. ij 
   CE  ai .d ij V
j J i I
 


()11


Z 3  minU  CS  ai .d ij .U ij
j J i I

s .t .

()12

()13

()14
()15
()16

1

;i  I
; j J

ij

U
j J

 


jk




 q j . 1  S j    1  p jkY jk    q j . 1   1  p jkY
 k K

 k K

ij

;i  I

i

i I

 V ij  1
j J

a .U

ij

U
j J

;  i  I،jJ 

U ij  0,1

;  i  I،jJ 

V ij  0,1

روابط  1تا  7سطح اول 8 ،تا  10سطح دوه و  11تا 16
سطح سوه مدل مدافع -مهاج  -مدافع را نمایش میدهند.
هدف سطح اول (رابطۀ  )1حداقلسازی مجمو هزینههلای
ثابللت اسللتقرار تسللهیالت دفللاعی (  ) c k .X kو مجمللو
k K

هزینه های جاری بعلد از ممانعلت ) ( Z 2اسلت .رابطلۀ 2
تضمین می کند هر تسلهیل خلدمات رسلان حلداقل تحلت
محافظت یک تسهیل دفلاعی قلرار گیلرد (پوشلش کاملل).
براساس رابطۀ  ،3اگر در محل  kاه تسهیل دفاعی مسلتقر
نشود ،هیچ تسهیلی نیز تحت محافظت آن قرار نملیگیلرد،
ولی درصورت احلدا  ،محلدودیتی بلرای تعلداد تسلهیالت
تحت محافظت تسهیل دفاعی وجلود نلدارد ( Mیلک علدد
ملبت خیللی بلزرگ) .براسلاس رابطلۀ  ،4فقلط تسلهیالتی
می توانند تحت محافظت یلک تسلهیل دفلاعی باشلند کله
حللداکلر فاصلللۀ  rرا بللا آن داشللته باشللند .روابللط  3و 4

مجموعهای از مکانهای تسهیالت فعال دفاعی تعریف کلرد
که در فاصلۀ مجاز

از تسهیل  jاه قرار دارد .روابلط  6و 7

نشللان مللیدهنللد متغیرهللای  X kو

jk

 Yکلله متغیرهللای

تصمی گیلری ملدافع در سلطح اول بله حسلاب ملیآینلد،
متغیرهایی باینری هستند.
هدف سطح دوه ) ( Z 2حداکلرسازی تابع هدف سطح
سوه (حداقل هزینۀ سرویسدهی ملدافع پلس از ممانعلت)
است (رابطۀ  .)8بدینمنظور ،مهاج از متغیر تحت کنتلرل
خود ،یعنی متغیر ممانعت  S jاستفاده میکنلد .همچنلین،
محدودیت حداکلر بودجۀ ممانعت (توان تهلاجمی) مهلاج
در رابطۀ  9نشان داده شده است .رابطۀ  10نشان ملیدهلد
مسئلۀ برنامهریزی مهاج در سطح دوه یک ملدل ممانعلت
کامل با متغیرهای باینری  S jاست.
تابع هدف سطح سوه در رابطۀ  11از دو قسمت تشکیل

 Yمربوط به تسهیالتی

شده است .قسمت اول شامل مجمو هزینۀ خدماترسلانی

را تضمین می کند که شرایط الزه را راستای محافظتشدن
ندارند ،ولی برای تخصیص مقدار یک برای متغیر مربوط بله
تسهیالتی که در قلمرو تحت کنتلرل یلک تسلهیل دفلاعی
احدا شده قرار میگیرند تضمینی وجود ندارد .این وظیفله
به کمک رابطلۀ  5امکلانپلییر ملیشلود .ملیتلوان  K jرا

بلله متقاضللیان از طریلل ظرفیللت باقیمانللدة تسللهیالت

صفرشدن متغیرهای تصمی گیری

jk

خدمترسان است .هزینۀ اضافی زمانی بر سیسلت تحمیلل
میشود کله براسلاس ممانعلت ،ظرفیلت تسلهیالت از کلل
تقاضا موجود کمتر شود و مدافع مجبور باشد کل مشلتریان
داخل سیست را پوشش دهد .قسمت دوه تابع هدف سلطح
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سوه به مشتریانی مربوط اسلت کله بلا توجله بله ظرفیلت
موجود به هیچ تسهیلی تخصیص نیافتند .درنتیجله ،رابطلۀ
 12بیان می کند هلر مشلتری ملیتوانلد حلداکلر بله یلک
تسهیل تخصیص داده شود .محدودیت ظرفیت ارائۀ خدمات
هر تسهیل در رابطۀ  13درنظر گرفته شده اسلت .براسلاس
این محدودیت ،میزان ظرفیت تقاضای تخصیص دادهشده به
هر تسهیل حداکلر به اندازة امید ریاضی ظرفیت آن تسهیل
پلللس از درنظرگلللرفتن شلللرایط ممانعلللت مهلللاج و
مستحک سازی ملدافع اسلت .در رابطلۀ 14بیلان ملیشلود
درصورتیکه مشتریان نتواننلد بله هلیچ تسلهیلی بله عللت
کمبود ظرفیلت تخصلیص یابنلد (  ،) Uij  0بایلد متغیلر
مربوط به تخصیص با حالت هزینلۀ اضلافه (بلیش از حاللت
معمول) فعال شود تا مشتری بتواند بله تسلهیلی تخصلیص
یابللد (  .) Vij  1روابللط  15و  16نیللز محللدودیت عالمللت
متغیر تصمی گیری مدافع در سطح سوه است.

حلمسئله 
مسئلۀ بهینهسازی سهسطحی ،حالتی توسعهیافته از مسلئلۀ
بهینه سازی دوسطحی 21است .ساده ترین خانوادة مسائل دو
سطحی -که در آن تماه توابع ،پیوسته و خطی اسلت -نیلز
 NP-hardاست ] .[18 ،17حتی اگر تماه توابع تعریفشلده
در مسائل دو سطحی خطی باشند ،ناحیۀ موجه باز ه یک
مجموعۀ غیرمحدب است ] .[19با وجود این ،بهدلیل کاربرد
و اهمیت برنامهریزی دو سطحی تاکنون تالشهلای زیلادی
برای حل آن انجاه گرفته است .روش های محاسلباتی حلل
آن را میتوان درکل به سه دسته رویکلرد شلمارش رئلوس،
رویکرد کوهن -تاکر 22و رویکرد تابع جریمله تقسلی بنلدی
کرد ].[20
در کنار رویکردهای باال ،با توجه به مشکالت متعلدد در
حل دقی مسائل دوسطحی و پیچیدگی آنهلا و همچنلین
کاربرد و اهمیت این مدل ها در مسائل دنیای واقعی و للزوه
دستیابی به جواب در زمان معقول ،بلهکلارگیری روشهلای
ترکیبی فرا ابتکاری و دقی اصلیترین گزینه برای حل ایلن
کالس از مسائل به حساب میآید ] .[19نمونههای موفقی از
کللاربرد الگللوریت ژنتیللک در حللل مسللائل دو سللطحی و
سهسطحی را میتلوان در ] [23 ،22 ،21یافلت .همچنلین،
علللیاکبریللان و همکللاران در سللال  2015روشهللای فللرا
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ابتکاری شبیه سازی فلزات 23و جستوجوی همسلایگی 24را
پیشنهاد دادهاند ].[24
در این پژوهش ،برای حلل مسلئله دو روش ارائله شلده
است .روش اول یک الگوریت فرا ابتکاری بر پایلۀ الگلوریت
ژنتیک است .همچنین ،مسئلۀ بیلانشلده دارای متغیرهلای
باینری در هر سه سطح مسلئله اسلت .از ایلنرو ،ملیتلوان
جواب دقی مسئله را با شمارش صریح بلهدسلت آورد کله
این جواب میتواند مبنای مقایسۀ عملکرد روش فرا ابتکاری
قرار گیرد .در رویکرد اول ،الگوریت ژنتیک برای سلطح اول،
شمارش صریح برای سطح دوه و حلل دقیل بلرای سلطح
سوه بهکار گرفته شدهاند .در رویکرد دوه ،از شمارش صریح
بللرای سللطوح اول و دوه و حللل دقی ل بللرای سللطح سللوه
استفاده شده است.

.1روشحلژنتیک -شمارشصریح(کامل)-
دقیق 
الگوریت ژنتیک ) (GAیکی از معروفترین الگوریت هلای فلرا
ابتکاری است که برای حل بسیاری از مسائل واقعی نیز بهکار
گرفته شده است .در این روش ،در میان جوابهلای موجلود،
جوابهای برتر که موجب بهبود تابع هدف ملیشلوند ،بلرای
تولید نسل بعدی جوابها انتخاب میشوند و این سیر تکاملی
تا ارضاشدن شرایط توقف ،تکرار میشود .هالند برای اولینبلار
این الگوریت را در سال  1975ارائه داد ].[25
در اینجا ،بهمنظور تصمی گیلری در زمینلۀ مکلانیلابی
تسهیالت در سطح اول مسلئلۀ ارائلهشلده از الگلوریت GA
استفاده شده است .با توجه بله ماهیلت بلاینری متغیرهلای
تصمی گیری ایجاد تسهیالت در مکانهای بالقوه (  ) x kیک
رشته باینری به طلول تعلداد مکلانهلای بلالقوه بلهمنظلور
نمایش ساختار جواب درنظر گرفته شلده اسلت .بلرای هلر
مکللان مقللدار صللفر بللهمعنللی عللده انتخللاب و عللدد یللک
نشان دهندة بازشدن یک تسهیل دفاعی در آن مکان اسلت.
در الگوریت ژنتیک ،بهمنظور تعیین شایستگی هر جلواب از
تابع هدف دوبخشی سطح اول استفاده می شود .بخلش اول
شللامل بللرآورد حللداکلر هزینللۀ خللدماترسللانی تحللت
مختلکنندهترین سناریوهای مهاج است و همچنین بخش
دوه شامل هزینه های ثابت ایجاد تسهیالت دفاعی می باشد.
مراحل اجرای الگوریت در شبه کد شکل  2بیان میشود.
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)Initialize: Fix charge of defensive centers (c), Distance matrix (f
Generate a population of N candidate solutions X k
)For each solution (state of defensive centers
; if all facilities are covered then X k will be saved in Pop 0
Rate  of elitism
Rate  of mutation

Input

MaxIter
StopCriteria

; iter  1
While stopping criteria satisfied
Repeat
ne   .N ;/*number of elitism*/
Select the best ne solutions in Popiter 1 and Save them in Popiter

; nc  N  ne ; /*number of chromosomes*/ i  1
While i  nc
Select two parents
Generate two new Chromosomes by crossover
For each new Chromosome
; r  rand 0,1
If r   /*mutation*/
Mutate the chromosome
End if
If all facilities are covered/* X k is accepted*/
Calculate total fix charge;/*Part1*/
Calling Attacker-Defender solver to calculate Z 2 ;/*Part2*/
; f  x   Part 1  Part 2
; i  i 1

End if
End
End

; iter  iter  1
Until iter  MaxIter
End
Output Best solution found

شکل.2شبهکدرویکردژنتیک-شمارشصریح(کامل)-دقیق 

نتایجمحاسباتی 

 Core i7و حلافظ Zداخللی  4 GB 1333 MHz DDR3و
سیست عامل  Windows 7اجرا شده است.

هدف از انجاه دادن آزمایش هلای محاسلباتی ،اعتبارسلنجی
مدل است .از آنجاکه مسائل نمونه برای استناد درمورد مدل

.1ایجادمسئلةنمونه 

پیشنهادی در ادبیات موضو وجود نلدارد ،تعلدادی مسلئلۀ

ایجاد تصادفی پارامترهای مسلئله براسلاس رویکلرد بلهکلار
گرفتهشده در پلژوهش آکسلن و همکلاران در سلال 2014
صورت پییرفته است ] .[2در جدول  ،1این رویکرد مشاهده
مللیشللود .سللپس بللرای  3تللا  7تسللهیل خللدماترسللان
(  3 ،) m  2,3, 4,5, 6تا  4مسلئلۀ نمونلۀ تصلادفی در هلر
اندازه تولید شد؛ برای مللال ،نمونلۀ  51یلک مسلئله بلا 6
تسهیل خدمترسان 50 ،مشتری و  18مکلان بلالقوه بلرای
تسهیالت دفاعی با مختصات تصادفی در یک فضای مربعلی
 1000در  1000است.

نمونلله بللهطللور تصللادفی تولیللد شللدند .سللطح اول و دوه
الگوریت های ترکیبی پیشنهادی روی نرهافزار MATLAB

 2012کدنویسی شد .بهمنظور حل دقی سطح سوه که یک
مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح است ،بلرای هلر جلواب
ایجادشده در سطح دوه ،کد نوشتهشده در نرهافزار GAMS

 24.1.3فراخوانی شده و با سلور سیپلکس 25حل شده است.
کدهای نوشتهشده روی رایانه بلا پردازنلدة 2/8 GHz Intel
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طرحشده 
جدول.1ایجادمسئلةنمونهبرایمدل 
مقدارها

1
2

پارامترهای مسئله
2,3, 4,5, 6

m

10  m

I

m 1

J

)3(m  1

K

1000  U  0,1 ,U  0,1 



1000  U  0,1 ,U  0,1 



1000  U  0,1 ,U  0,1 

xk ,yk 

i

,y

,y j

i

j

 x  x


d ij

 x  x


f jk

Random 5,10,15,,100

ai

1
2

 

j

y

k

y

2

 
2

 y

j

 y

k

2

i

2

j

i

j

Random 1000, 2000,, 20000

 2, 3 and

 2 for m

2, 3 , ( B att

) B att  3 for m  4,5,6

When q  and sum are:
q   rand 1, m  1 ,

x

x

ck

B att

qj



sum  1  U  0,1    ai  ,
 i I 

q j is obtained by truncating the
to the nearest integer






 sum  /  q 'j
 j J

multiples of 20.
60

r

0.95 if

Pu

0.15 if f jk  r

Pl

Pl 

p jk

f jk  0


jk

f

*r

'
j

q

 Pl

r

 Pu

2
5

.2تنظیمپارامترها
ترکیب مناسب پارامترهای الگلوریت هلای فلرا ابتکلاری بلر
کیفیلت جللواب نهلایی تللأثیر فراوانلی دارد ] .[26از ایلنرو،
بهمنظور مشخصکردن پارامترهای اثربخشتر ،در این بخش
از روش تاگوچی استفاده شده است .با توجله بله ایلن روش
زمانی که مسئلۀ بهینه سازی مطرح است ،میتوان از رابطلۀ
بعدی استفاده کرد:

1 n

 10log  y i2 
N
 n i 1 

S

 y iدر اینجا متغیر پاسخ است .در ایلن بخلش ،تعیلین
بهینۀ فاکتورهای الگوریت های فرا ابتکاری ژنتیلک صلورت

CS
CE

میگیرد .فاکتورهای الگلوریت هلای ذکرشلده در جلدول 2
قابلللمشللاهده اسللت .مجموعللهای از  17نمونلله در  5سللایز
مختلف با استفاده از روش بخش ایجاد مسئلۀ نمونله تولیلد
شده است .هر نمونه سه بلار حلل شلد و از میلانگین آنهلا
استفاده شد تا حل بهدستآمده قابلاعتمادتر شلود .از روش
 PRDبهمنظور اندازهگیری عملکرد روشهلا اسلتفاده شلده
است .روش  PRDدر مسائل مینیم سلازی بلهصلورت زیلر
تعریف میشود:
OFi  OFmin
OFmax  OFmin

PRD 
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که  OFiو  OFmaxو  OFminبه ترتیب جواب بهدستآملده
در نمونه  iو بهترین و بدترین راهحل بهدستآمده در سلایز
مورد نظلر مسلئله هسلتند .روش تلاگوچی بلرای الگلوریت
ژنتیک  L9پیشنهاد کرده است .نسبت  S/Nو  Meanبلرای
الگوریت ژنتیک در شکلهای  3و  4مشاهده میشود.
با توجه به شکلهای  3و  ،4تنظی پارامترهای الگوریت
ارائهشده در جدول  3مشاهده میشود.
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مختلف ،ابتدا رویکلرد شلمارش صلریح -شلمارش صلریح-
دقیل بللهمنظللور جللواب بهینللۀ سراسللری هریللک از آنهللا
محاسبه شد .سپس رویکرد ژنتیک -شمارش صریح -دقیل
برای حل نمونهها بهکار گرفته شد .همچنین ،مقلدار بهینلۀ
تابع هلدف سلطح ( * ،) Z 1جلواب بهینلۀ متغیرهلا ( *  ) Xو
زمان  CPUدر جدول  4برای هریک از نمونهها نمایش داده
می شود .بهعالوه ،در شکل  5زمان حل دو روش ارائلهشلده
برای نمونههای عددی به تصویر کشیده میشود.

.3بررسینتایج
پس از ایجاد  17مسئلۀ نمونۀ تصلادفی در پلنج انلدازة




شکل.3نمودارنسبت S/Nبرایپارامترهایالگوریتمفراابتکاری 

نهابرایپارامترهایالگوریتمفراابتکاری 
شکل.4نمودارمیانگی 



جدول.2عواملالگوریتمفراابتکاریژنتیک 

مقدار هر سطح

تعداد سطوح

فاکتورها

150 30, 113 40, 90 50

3

Popsize * Maxiter

0.6, 0.7, 0.8

3

Crossover Rate

0.05, 0.1, 0.15

3

Mutation Rate

0.2, 0.3, 0.4

3

Best Pop




ارائهشده
جدول.3تنظیمپارامترهایپیشنهادیبرایالگوریتمژنتیک 

پارامترهای الگوریت ژنتیک
Best Pop

Mutation Rate

Crossover Rate

Popsize * Maxiter

0/4

0/15

0/8

50 * 90
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جدول.4نتایجمحاسباتیروشدقیقوژنتیک 
*
1

دقی
صریح -شمارش صریحZ -
شمارش* X

ژنتیک -شمارش صریح -دقی
* (%) Z

CPU
time
)(Sec

Best
Solution

CPU
time
)(Sec

0
0
0
0

171
133
150
157

176470
168100
214560
161220

194
137
156
166

101010000
110010110
000010001
100000001

0/211
0
0
0

349
358
356
354

213020
258020
303710
227150

3420
2657
3045
3356

100001000010
000010010001
010000100010
010001010000

212570
258020
303710
227150

1/066
0/227
0/855

659
660
703

328750
360860
187520

59301
58257
58933

000000001100000
111000000011001
111001010010100

325280
360040
185930

1378
1410
1431

379580
390780
330510

3
3
3

2756
3021
2968

351410
452430
348730

3
3
3

B

نمونهها

176470
168100
214560
161220

2
2
2
2

21
22
23
24

2
2
2
2

31
32
33
34

3
3
3

41
42
43
51
52
53
61
62
63

شکل.5مقایسةزمانحلبینروششمارشصریح-شمارشصریح-دقیقوژنتیک-شمارشصریح-دقیق 

.4آنالی حساسیت 
بللهمنظللور بررسللی رفتللار مللدل ریاضللی ،تجزیلله و تحلیللل
حساسیت در ملال عددی انجاه ملیگیلرد .بلرای تجزیله و
تحلیل حساسیت ،آثار تغییر پارامترهای هزینۀ حمللونقلل
واحد تقاضا در فاصلۀ واحد ) (CSو بودجۀ مملانعتی ) (Bدر

توابللع هللدف در نمونلۀ  9( 23تسللهیل دفللاعی 3 ،تسللهیل
خدمترسان 20 ،مشتری) درنظر گرفته شده است .در ایلن
بخش ،پارامترهای هزینۀ حملونقل واحد تقاضلا در فاصللۀ
واحد ) (CSو بودجۀ ممانعتی ) (Bبهترتیب در جدولهای 5
و  6نشان داده میشود.

ارائۀ یک مدل پوششی مستحک سازی بهمنظور محافظت از تسهیالت در معر
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حملونقلواحدتقاضادرفاصلةواحددرحالتعادی) )CS
جدول.5تج یهوتحلیله ینة 

هزینه در روش شمارش صریح -شمارش صریح -دقی

هزینۀ حملونقل واحد تقاضا در فاصلۀ واحد )(CS

1
2
3
4
5

133140
214560
299880
370990
433220
جدول  5نشان میدهد بلا افلزایش هزینلۀ حمللونقلل
واحد تقاضا در فاصلۀ واحلد در حاللت علادی ) ،(CSهزینلۀ
سیست افزایش مییابد ،زیرا با افلزایش هزینلۀ حمللونقلل
واحد تقاضا در فاصلۀ واحد هزینلۀ تخصلیص مشلتریان بله
تسهیالت افزایش مییابد .رونلد ایلن تغییلرات در شلکل 6
نشان داده میشود.
طب جدول  ،6انتظار میرود با افزایش بودجۀ مهلاج ،
هزینهها افزایش یابد .هنگلامیکله بودجلۀ مهلاج افلزایش

مییابد ،مهاج میتواند به تسهیالت خدماترسان بیشتری
حمله کند؛ بنابراین ،ظرفیت تسهیالت خدماترسان بیشلتر
از دست میرود .درنتیجه ،مدافع برای برآوردهکردن نیازهای
مشللتریان ،بلله تخصللیص مجللدد مشللتریان بلله تسللهیالت
خدماترسان احتیاج دارد و همچنین نسبت بله زملانی کله
بودجۀ مهلاج کمتلر اسلت ،مشلتریان بیشلتری از خلارج
سیست خدمات دریافت میکنند .شکل  7صحت این موارد
را نشان میدهد.


حملونقلواحدتقاضادرفاصلةواحد)(CSرویتابعهدفسطح 1
شکل.6تج یهوتحلیله ینة 

جدول.6تج یهوتحلیلبودجةمهاجم)(Bرویتابعهدفسطح 1

هزینه در روش شمارش صریح -شمارش صریح -دقی

بودجۀ مهاج )(B

186110

0

205080

1

214560

2

215300

3
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شکل.7تج یهوتحلیلبودجةمهاجم)(Bرویتابعهدفسطح 

شنهادها 

جهگیریوپی
نتی 
در این پژوهش ،یک مدل سه سطحی مکانیلابی تسلهیالت
دفاعی به منظور ایجلاد پوشلش کاملل در مسلئلۀ  -rمیانله
ممانعتی ارائه شد .طراح سیست (مدافع) می توانلد بلا یلک
دیدگاه راهبردی و با پیشبینلی آسلیبپلییری سیسلت در
مقابل اختالالت آتلی ،در زمینلۀ تعلداد و مکلان تسلهیالت
دفاعی تصمی بگیرد .ایدة جدیلد پلژوهش حاضلر ،معرفلی
مفهللوه تسللهیالت مسللتحک سللاز اسللت کلله از تسللهیالت
خدمت رسان در مقابل حمللۀ مهلاج محافظلت ملیکنلد.
همچنین ،موضو احتمال موفقیت تسهیالت مستحک سلاز
بهمنظور محافظت از تسهیالت خلدمترسلان بلا توجله بله
فاصلللۀ آنهللا از یکللدیگر بیللان شللد .درنهایلت ،دو دیللدگاه
پوشش کامل و  -rمیانه در قالب یک مدل ریاضی بهصورت
ه زمان آورده شده است که بلهترتیلب ایلن دو دیلدگاه در
سطوح اول و سوه مدل قابلل مشلاهده هسلتند .همچنلین،
برای حل این مسئله بهصورت دقی از روش حلل شلمارش

صریح -شمارش صریح -دقی استفاده شده است که بر پایۀ
روش حل شمارش کامل استوار است .طب نتایج ،زمان حل
از طری این روش برای نمونلۀ بلا انلدازة متوسلط و بلزرگ
بسیار طوالنی است .درنتیجه ،الگوریت فرا ابتکاری ژنتیک-
شمارش صریح -دقی که از ترکیب الگلوریت فلرا ابتکلاری
برای سطح اول و روشهای حل دقی بلرای سلطوح دوه و
سوه تشکیل میشود ،به منظور حل مسلئله پیشلنهاد شلد.
نتایج تحقی و مقایسۀ آن با جلواب هلای دقیل حاصلل از
روش شمارش صریح-شمارش صریح -دقیل  ،نشلاندهنلدة
دقت کافی و معقولبودن زمان اجرای الگوریت برای مسائلی
با اندازههلای معملول در پلژوهشهلای ایلن زمینله اسلت.
درنهایت ،پیشنهاد می شود در پژوهشهای آتی حالت علده
قطعیت در زمینۀ توان تهاجمی مهاج درنظر گرفتله شلود.
همچنین ،پیشنهاد میشود قدرت و شدت محافظت مختلف
برای تسهیالت دفاعی با هزینۀ احدا متفاوت درنظر گرفته
شود.
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