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رضا قربانی صابر ،1محمد رنجبر * ،سعید بلوچیان ،3احمد ایزدیپور

 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد و  -2دانشیار ،گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران -3 ،دانشیار ،گروه
مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد ،ایران -4 ،استادیار ،گروه مهندسی برق ،دانشگاه امام رضا (ع)،
مشهد ،ایران
(دریافت ،19/6/19 :پذیرش)12/9/22 :

چکیده
امروزه در نبردها استفاده از سامانههای هوشمند بسیار متداول شده است .در همین راستا سالحهای هوشمند کاربرد فراوانی پیدا کردهاند که
عمدتاً وابسته به حسگر هستند .تطابق حسگر با سالح و تهدید یا به اختصار تخصیص حسگر -سالح/تهدید یکی از چالشهای صحنه نبرد و در
زمره مسائل بهینهسازی تخصیص منابع پیچیده است به گونهای که نتیجه نبردهای پیشرفته امروزه تا حد زیادی وابسته به استفاده
هوشمندانه از حسگرها و سالحهای موجود برای افزایش تأثیرآنهاست .در این مقاله مسأله حسگر -سالح/تهدید بهصورت یکپارچه مدلسازی
شده است .مدل ارائه شده به دنبال حداکثر نمودن تخریب تهدیدها در یک افق زمانی مشخص و با رعایت محدودیتهای عملیاتی میباشد.
برای حل مدل از نرمافزار  CPLEXاستفاده شده است .همچنین یک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر  GRASPبرای حل مساله توسعه داده شده
است .در پایان ،با استفاده از تعدادی نمونه مساله که بهصورت تصادفی ساخته شدهاند ،نتایج پیادهسازی کلیه روشها ارائه و مقایسه شدهاند.
کلیدواژهها :تخصیص منابع ،زمانبندی ،حسگر -سالح/تهدید

 .1مقدمه
در جنگهای مدرن ،سامانههای هوشمند مدیریت نبرد 1دارای

ه و لی
ا ا

کاربردهای فراوانی هستند .این سامانهها با توجه به اطالعات
ورودی وظیفه برنامهریزی و کنترل نیروها و فرآیندها برای نابودی
تهدیدها را بر عهده دارند .ورود اطالعات درباره تهدیدهای موجود
در میدان نبرد در این سامانهها از طریق حسگرها انجام میشوند.
سپس اطالعات دریافت شده توسط حسگرها ،پردازش شده و با
توجه به منابع در اختیار سامانه ،درباره چگونگی نابودی تهدیدها،
تصمیمگیری میشود .شکل ( )1نشان دهنده معماری کلی سامانه

ا

و
ا

ها

ا

د دها

و ی
ی
ی ی ده

ل ها
ها(
)

ک ( :)1زیرسامانههای کلی سامانه مدیریت نبرد

مدیریت نبرد است .در بخش تصمیمگیری ممکن است مسائل

مسأله تخصیص حسگر -سالح/تهدید یکی از چالشهای
صحنه نبرد و در مجموعه مسائل بهینهسازی تخصیص منابع

مختلفی برای بهینهسازی مد نظر باشد یک دسته از این مسائل

پیچیده است ،بهگونهای که نتیجه نبردهای پیشرفته امروزه تا حد

مسأله تخصیص و زمانبندی حسگر -سالح/تهدید میباشد ].[1

زیادی وابسته به استفاده هوشمندانه از حسگرها و سالحهای
موجود برای افزایش تاثیر آنهاست ] .[2با توجه به اهمیت
حسگرها و محدودیتهایی که توسط آنها به تصمیمگیری در

* رایانامه نویسنده پاسخگوm_ranjbar@um.ac.ir :
1- Combat Management System

صحنه نبرد دیکته می شود ،مسأله تخصیص حسگر-سالح/تهدید
به دو گروه وابسته و غیر وابسته دستهبندی میشود .در صورتیکه
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در یک تخصیص انجام شده با ثابت ماندن سالح و تهدید ،حسگر

مسائل بهصورت کلی به دو دسته خودی مبنا 2و هدف مبنا

تغییر کند و در نتیجه بهره بهدست آمده از تخصیص تغییر یابد،
آنگاه مسأله تخصیص سالح به تهدید به تخصیص حسگر به

نهسازی
یشوند .در دسته اول معموالً تابع هدف کمی 
تقسیم م 
تخریب وارد شده به تجهیزات دفاعی درنظر گرفته شده است و در

یشود و در غیراینصورت مسأله تخصیص
تهدید وابسته م 

نهسازی تخریب تهدیدها درنظر
دسته دوم اکثراً تابع هدف بیشی 

حسگر-سالح/تهدید بهصورت غیروابسته است .بنابراین ،در

یتوان تحقیقات
گرفته شده است [ .]9از نظر تابع هدف م 

وضعیت تخصیص حسگر -سالح/تهدید وابسته حل مسأله

انجامشده در این بخش را به سه دسته تقسیم نمود .دسته اول

تخصیص سالح به تهدیدها بدون توجه به تخصیص حسگر به

بهدنبال کاهش احتمال سالمماندن تهدیدها یا بهعبارتی

تهدید کارایی کمتری خواهد داشت ].[2

بیشینهسازی احتمال نابودی آنها هستند که این توابع هدف از

در

پژوهشهای

گذشته

از

تخصیص

مسأله

حسگر-سالح/تهدید غیر وابسته به عنوان تخصیص سالح به
هدف 1نام برده شده است و تحقیقات زیادی روی آن تا به امروز
انجام شده است اما مسأله تخصیص حسگر-سالح/تهدید وابسته
یتر مسأله است و در آن میزان بهره تخصیص سالح
که شکل کل 
به تهدید وابسته به تخصیص حسگر به تهدید میباشد ،سابقه
کمی در پژوهشهای نظامی دارد ].[9
در ادامه این مقاله ،در بخش دوم به بررسی سوابق پژوهشی
موضوع مورد بحث پرداخته میشود ،سپس شکاف تحقیقاتی بین
پژوهشهای گذشته و تحقیق حاضر ،بیان خواهد شد .در بخش
سوم جزئیات مدل ریاضی و شرح آن ارائه میشود ،در بخش
چهارم روش فراابتکاری برای حل مسأله تشریح خواهد شد و در

9

یباشند .دسته دوم توابع هدفی هستند که
جنس امید ریاضی م 
یکنند و دسته
آسیبهای وارده بر تجهیزات دفاعی را کمینه م 
یسازند که در
سوم احتمال نجات تجهیزات دفاعی را حداکثر م 
یباشند [ .]3در
این دسته نیز توابع هدف از جنس امید ریاضی م 
پژوهش انجامشده توسط حسین و همکارانش ] ،[6تحقیقات
مربوط به بخش تخصیص سالح به تهدید را به دو دسته کلی
ایستا و پویا نیز دستهبندی نمود .در حالت ایستا مسأله فقط در
یک دوره از زمان مورد بررسی قرار میگیرد .اما در حالت پویا
چند دوره زمانی وجود دارد که در ابتدای هر دوره ،از اطالعات
بهدست آمده از دوره قبل در حل مسأله استفاده میشود .لوید و
ویتسنهاوزن ] ،[9در تحقیقی اثبات کردند که مسأله تخصیص
سالح به تهدید از نوع مسائل  NP-Completeمیباشد .کیم و چا
] ،[2مدلسازی مسأله زمانبندی شلیک سالحها با معیار
کمینهسازی احتمال مورد حمله قرار گرفتن از سوی اهداف

بخش پنجم به بررسی نتایج حاصل از پیادهسازی مدل بر روی
نمونه مسائل ساخته شده میپردازیم .در بخش ششم نیز یک
مثال عددی از مسأله بیان و حل خواهد شد .در بخش پایانی نیز

مهاجم را انجام دادند .لوتر و همکاران ] [1به بررسی مسأله

به جمعبندی و نتیجهگیری خواهیم پرداخت.

نهسازی احتمال نابودی
بهصورت دو هدفه با توابع هدف بیشی 
منهسازی هزینه دفاع در مقابل تهدیدها ،پرداخت از
تهدیدها و کی 

 .2م و ادبیا

تحقیقاتی که به روشهای حل دقیق برای مسأله تخصیص سالح

در این بخش توضیحی درباره پژوهشهایی که در گذشته در

به تهدید انجام شده است به پژوهش انجامشده توسط آهوجا و
همکارانش ] [3میتوان اشاره کرد که در آن از یک روش شاخه و

زمینه تخصیص سالحهای هوشمند به اهداف صورت گرفته ،ارائه

کران برای حل مسأله استفاده کردند .کاراساکال ] [11بهصورت

میگردد.

خاص بر روی دفاع در مقابل تهدیدهای هوایی در یک نبرد
دریایی پرداخت و رویهای برای یافتن جواب بهینه ارائه داد .در

سابقه پژوهش در این زمینه به دو بخش تقسیم میشود.
بخش اول مربوط به مسأله تخصیص سالح به تهدید است .در این
بخش حسگرها در نظر گرفته نشده است اما در بخش دوم حسگر
نیز به مسأله تخصیص اضافه شده است و مسأله تخصیص حسگر،
سالح و تهدید بهصورت همزمان درنظر گرفتهشده است.
.1-2

ابق پژوهشی م أله خ یص

به د د

سال  2119هم گولز و همکارانش ] [11به توسعه تحقیق قبلی
پرداختند.
چو ] ،[12مسأله را با هدف کمینهسازی میانگین خسارت
واردشده بر تجهیزات دفاعی ،مدلسازی نمود و برای حل آن از
ترکیب دو روش جستجوی حریصانه برای ساخت جواب اولیه و
یک روش ابتکاری دیگر برای جستجوی فضای حل مسأله استفاده
کرد .توران ] ،[19چند الگوریتم برای حل مسأله در حالت ایستا و

در بخش اول یعنی تحقیقات مربوط به مسأله تخصیص سالح به
تهدید (تخصیص حسگر -سالح/تهدید بهصورت غیروابسته)

با دو نوع تابع هدف خودی مبنا و هدف مبنا ارائه داد .کالیانام و

)1- Weapon-Target Assignment (WTA

2- Asset Based
3- Target Based

مدل از و ح ب ی ه م أله خ یص و زما ب د ح
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همکارانش ] [19مسأله تخصیص سالح به تهدید را با فرض اینکه

مقایسهای بزرگ با توجه به ظهور مفهوم جنگ شبکه محور،9

کهای پیدرپی انجام میشود ،بررسی
به سمت تهدیدها شلی 
نمودند .هدف در آن تحقیق این بود که با توجه به نتیجه بهدست

بررسی شده است و مشخص شد که الگوریتم پیشنهادی دارای
عملکرد مناسب حتی در مقیاسهای بزرگ میباشد ] .[22در

آمده از هر شلیک به سمت یک تهدید ،آیا الزم است شلیک ادامه

تحقیقی که توسط اخروی و همکاران ] [29انجام شده است،

پیدا کند یا خیر .همچنین در تحقیق صورت گرفته توسط می و

مسأله تخصیص سالح به اهداف با توجه به طبقهبندی اهداف از

همکاران ] [13مسأله بهصورت پویا و با در نظر گرفتن بازههای

منظر میزان تهدیدآمیز بودن با توجه به معیارهای متفاوت بررسی

زمانی ،بررسی شد .چانگ و همکاران ] ،[16مسأله را در نبردهای

شد .دراین تحقیق با در نظر گرفتن رتبهبندی وارزیابی اهداف

هوایی بررسی کردند و با استفاده از روش ترکیبی یک الگوریتم

مهاجم مقرهای خودی و ریسک درگیری میان آنها ،سناریوهای

فراابتکاری به نام ازدحام ماهیها 1و یک روش ابتکاری برای

مختلفی برای صحنه نبرد پیشنهاد میدهد که در نهایت بهترین

جستجوی محلی به حل مسأله پرداختند .در تحقیق دیگری که

سناریو با استفاده از یک مدل تخصیص انتخاب میگردد .در

توسط لی و همکاران ] [19انجام شد مسأله تخصیص سالح به
نهسازی میانگین تخریب تهدیدها و
تهدید با دو هدف بیشی 

پژوهشی دیگر این مسأله با درنظر گرفتن تابع احتمال اصابت

نهسازی هزینه استفاده از تسلیحات ،بررسی شد و برای حل
کمی 
آن روشی مبتنی بر الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان 2ارائه
گشت.
تقوی و رنجبر ] [12مدلی ساده برای زمانبندی سالحها
برای دفاع در مقابل حمالت دشمن ارائه دادند و برای حل آن نیز
از یک روش شاخه و کران استفاده نمودند .از دیگر کارهای مهم
انجام شده در این زمینه میتوان به پژوهشهایی که در سال
مانکار و همکاران ] [11انجام شد اشاره نمود.
 1919توسط پی 
آنها در مقالهای ،یک مدل برنامهریزی عدد صحیح خطی برای
گاههای آتش با هدف بیشینهسازی متوسط
مسئله چیدمان پای 
میزان دسترسی به اهداف و میزان محافظت از مناطق راهبردی
ارائه دادند .همچنین دو الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر الگوریتم
ژنتیک و الگوریتم بهینهسازی تجمع ذرات برای حل این مسئله
طراحی شده است .سپس همان محققین در مقالهای دیگر با
گاههای آتش ،به ارائه یک مدل
فرض مشخص بودن محل پای 
برنامهریزی عدد صحیح خطی برای مسئله تخصیص و زمانبندی
سالحهای یک مجموعه پایگاه آتش به یک مجموعه از اهداف
مهاجم پرداختند .هدف آنها بیشینهسازی متوسط میزان تخریب
اهداف مهاجم و میزان محافظت از یک مجموعه مناطق راهبردی
تهای
و استفاده کارا از سالحهای موجود با درنظر گرفتن محدودی 
عملیاتی بوده است [ .]21در تحقیق خاتونآبادی و شیرازی

][21

تخصیص سالح به اهداف با کمک روش بهینهسازی محدودیت
توزیع شده بررسی شد .برای حل مدل محدودیت توزیعشده از
الگوریتمی به نام بهینهسازی توزیعشده غیرهمزمان استفاده شده
است .در پژوهش دیگری حل مسأله تخصیص سالح به هدف با
استفاده از الگوریتم بهینهسازی انبوه ذرات برای استفاده در
)1- Artificial Fish Swarm Algorithm (AFSA
2- Ant Colony algorithm

موشک و شناوری ناو در دریا بررسی شده است ].[29
.2-2
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در بخش دوم یعنی تحقیقات مربوط به تخصیص حسگر ،سالح و
تهدید بهصورت وابسته که بیشتر مرتبط با موضوع تحقیق حاضر
است تحقیقات محدودتری انجام شده است که در ادامه به بررسی
این تحقیقات پرداخته میشود.
بگدانوویچ و کولمن ] [23مسأله جفتکردن سالح به تهدید و
حسگر به تهدید را به عنوان یک مسأله تخصیص در نظر گرفتند
نهسازی اثربخشی تخصیص با استفاده از الگوریتم
و با هدف بیشی 
حراج 9به حل آن پرداختند .در تحقیق دیگری که در سال 2112
توسط همین افراد صورت گرفت مسأله تخصیص
حسگر-سالح/تهدید را بهصورت یکپارچه فرموله نمودند .از
فرضیات این پژوهش این بود که حسگرها ،سالحها و تهدیدها در
یتوانند جابجا شده و مکان آنها در هر لحظه
هر لحظه از زمان م 
شبینی است .همچنین در مدل تخصیص ارائهشده سود
قابل پی 
حاصل از تخصیص یک سه تایی مرتب حسگر-سالح -تهدید
بهصورت یکپارچه وابسته به هر سه عامل در نظر گرفته شد .با
توجه به این فرضیات الگوریتمی در این پژوهش ارائه شد که در
شبینی صورت گرفته از مکان
هر لحظه از زمان با توجه به پی 
حسگرها ،سالحها و تهدیدها مدل مسأله با استفاده از الگوریتم
حراج حل میشد و این کار به ازای تمام لحظات در نظر گرفته
یشود [ .]2در سال  2111نیز بگدانوویچ پارامترهای
شده تکرار م 
مختلف در تخصیص حسگر ،سالح و تهدید را با استفاده از تابع
سود حاصل از تخصیص در نظر گرفت و مدل ارائه شده در
تحقیات قبلی را بهبود داد و مجدداً با استفاده از الگوریتم حراج
3- Network Centric Warfare
4- Auction algorithm
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به حل مسأله پرداخت [ .]9زیفن و همکارانش ] ،[26مسأله را با

آنچه در واقعیت اتفاق میافتد همخوانی ندارد .در این تحقیق

بهبود الگوریتم معرفیشده در تحقیق قبلی ،بر مبنای الگوریتم
حراج حل نمودند .چن و همکاران ] [29نیز مسأله تخصیص

نحوه تأثیرگذاری حسگرها در مدلسازی و برای بهدستآوردن
جواب مسأله در نظر گرفته شده است .به عبارت دیگر از دیدگاه

حسگر-سالح –تهدید را بر مبنای بیشینهسازی سود حاصل از

طرح مسأله ،نوآوری در مدلسازی و حل دو مسأله بهینهسازی به

تخصیص حسگر به سالح و تهدید مدلسازی نمودند و آن را با

ظاهر جداگانه که توسط قیدها به هم مرتبط شدهاند و هرگونه

استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات 1حل نمودند .در این پژوهش

تغییر در پاسخ مسأله حسگر /تهدید تأثیر در مسأله سالح /تهدید

فرض شده بود که به هر حسگر دقیقاً باید یک تهدید و یک سالح

دارد و برعکس ،وجود دارد.

تخصیص یابد .همچنین به هر سالح حداکثر به اندازه ظرفیت آن
سالح میتواند حسگر و تهدید تخصیص یابد و به هر تهدید نیز
دقیقاً به اندازهای که از قبل مشخص است ،حسگر و سالح
تخصیص یابد .در سال  2116در تحقیقی که توسط لی و
همکاران ] [1صورت گرفت برای طراحی یک سامانه کنترل در
میدان جنگ مسأله تخصص سالح به تهدیدها با در نظر گرفتن
حسگرها به عنوان عاملهای ردیابی تهدیدها ،در نظر گرفته شد و
حل مسأله با استفاده از الگوریتم ژنتیک 2انجام شد .ازرا و
همکاران ] [22در تحقیقی در زمینه فرموله کردن مسأله
تخصیص حسگر-سالح/تهدید بهصورت یکپارچه انجام دادند .در
این پژوهش ابتدا ویژگیهای دو زیرمسأله تخصیص سالح به
تهدید و حسگر به تهدید بهصورت جداگانه بررسی شدند و سپس
مدلی برای درنظر گرفتن دو مسأله بهصورت یکپارچه ارائه شد .در
مدلسازی ارائهشده جزئیات بیشتری نسبت به تحقیقات قبلی
درنظر گرفتهشده بود .از جمله این جزئیات میتوان به اضافهشدن
پارامترهایی مانند میزان موجودی مهمات و ضریب دقت سالحها،
اشاره نمود .مو و همکارانش ] [21در تحقیقی مسأله تخصیص
حسگر -سالح/تهدید را مدلسازی و حل کردند .در این تحقیق
پارامترهایی مانند احتمال ردیابی تهدید برای حسگرها و احتمال
نابودکردن تهدید برای سالحها درنظر گرفته شد .همچنین از
فرضیات این پژوهش این بود که حسگر و سالحها از قبل بههم
افتهاند و کافی است که هر زوج حسگر-سالح به یک
تخصیص ی 
تهدید تخصیص یابد .مسأله تخصیص حاصل با یک روش
فراابتکاری الهام گرفتهشده از فیزیک کوانتوم حل شد.

عالوه بر این در تحقیقات قبلی بسیاری از قابلیتها و
محدودیتهایی که در استفاده از سالحها و حسگرهای مختلف
وجود دارد درنظر گرفته نشده است که در این تحقیق با استفاده
از پارامترهایی نظیر دقت سالحها ،زمان ردیابی حسگرها ،برد و
زوایای پوشش حسگرها و سالحها ،سعی شده است که مسأله به
آنچه در دنیای واقعی اتفاق میافتد نزدیکتر باشد .همچنین یکی
از فرضیات مسأله ،متحرک بودن تهدیدهاست که این موضوع
سبب می شود با توجه به موقعیت تهدیدها در هر لحظه از زمان
تخصیص مناسب صورت گیرد .بنابراین ،برنامهریزی جهت
تخصیص حسگر -سالح /تهدید باید در یک افق زمانی انجام شود.
در حقیقت برخالف بسیاری از پژوهشهای گذشته که مسأله را
بهصورت تکمرحلهای در نظر گرفتهاند ،در این تحقیق مدلسازی
به گونه ای انجام شده است که در هر لحظه از زمان با استفاده از
اطالعات بهدست آمده تا آن لحظه میتوان برنامهریزی را تا پایان
افق زمانی ،انجام داد.

 .3مدل ا ی
در این مسأله فرض میشود تعدادی حسگر ،سالح و تهدید در
اختیار است .میخواهیم بهترین تخصیص حسگر -سالح -تهدید
جهت نابودی تهدیدها را انتخاب کنیم .این تخصیص در یک افق
برنامهریزی انجام میشود .حسگرها هر یک ممکن است تمامی
تهدیدها یا تعدادی از آنها را رصد نمایند بنابراین در حالت کلی
با وضعیت تخصیص حسگر -سالح/تهدید وابسته مواجه هستیم و
نکات حائز اهمیت در این مسأله عبارتند از:

در اکثر تحقیقات قبلی اگرچه حسگرها و سالحها بهظاهر



بیشینه نابودی ممکن برای تهدیدها بهدست بیاید.

بهصورت همزمان در مدلسازی حضور داشتند ،اما در این



هر یک از سالحها در یک مکان مشخص ،ثابت است.

تحقیقات در واقع هر جفت از حسگرها و سالحها با هدف



ممکن است تعدادی از حسگرها و تهدیدها متحرک باشند.

بیشینهسازی بهره حاصل ،به یک تهدید تخصیص مییابند و به



اگر سالح تخصیص دادهشده به تهدید ،هوشمند باشد

این معناست که از قبل سود حاصل از تخصیص مشخص است و
نحوه اثرگذاری حسگرها بر سالحها برای افزایش میزان دقت آنها
از قبل باید توسط تصمیمگیرنده مشخص شود که این موضوع با

)1 - Particle Swarm Optimization (PSO
2 - Genetic Algorithm

معموال با شلیک رگباری و استفاده از قابلیتهای
حسگرهای خود تا نابودی هدف مورد نظر پیش میرود.


حسگرها در تشخیص اهداف ،عدم قطعیتهای (ضریب
دقتهای) متفاوتی دارند.

پارامترهای ورودی مسأله به شرح زیر میباشند.
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زاویه بین تصویربردار حرکت حسگر
طول جغرافیایی (درجه)

بتا محتور

مجموعه سالحها

w W

مجموعه حسگرها

s S

ارتفاع حرکت حسگر

مجموعه تهدیدها

h H

مجموعه بازه زمانی با اندیس )s( t

t T

زاویته ارتفتتاع بتتردار حرکتت عمتتودی حستتگر
(درجه)

m Mw

w

مجموعه موشکهای سالح
پارامترها:

حداکثر تعداد تهدیدی که توسط حسگر
بصورت همزمان قابل ردیابی است.

مدت زمان الزم جهت تشخیص تهدید h
توسط حسگر

os

dt sh

() s

ضریب دقت حسگر جهت تشخیص تهدید h
در زمان ( ]) psht [0,1

ضریب اهمیت تهدید [0,1] ( h
ضریب دقت موشک  mاز سالح

) bh

w

متوسط میزان تخریب تهدید h

اگر با موشک

psht

در لحظه ()km

فاصله سالح  wاز تهدید h

در لحظه ()km

فاصله حسگر از تهدید h

در لحظه ()km

diswht

 sht

کمینه برد موشک  mاز سالح )km( w

min
rwm

بیشینه برد موشک  mاز سالح )km( w

max
rwm

زاویتته پوشتتش افقتتی موشتتک  mاز ستتالح
(درجه)
زاویه پوشش عمتودی موشتک  mاز ستالح
(درجه)

w

w

wm

wm

bh

کمینه میزان پوشش حسگر

wm

بیشینه میزان پوشش حسگر

()km

c smax

dwmh

مدت زمان آمادهسازی سالح )s( w
مدت زمان شلیک سالح )s( w

ftw

طول جغرافیایی سالح ( wدرجه)

xw

عرض جغرافیایی سالح ( wدرجه)

yw

زاویه پوشش افقی حسگر (درجه)

s

زاویه پوشش عمودی حسگر (درجه)

 s

بیشینه تعداد حسگری که میتوانند همزمان یک
تهدید را ردیابی کنند

وزن تهدید h

()kg

میزان نابودی تهدید h

eh

یک عدد خیلی بزرگ

G

طول جغرافیایی تهدید h

در زمان (درجه)

 ht

عرض جغرافیایی تهدید h

در زمان (درجه)

 ht

متوسط میزان تخریب برای تهدید در زمان

طول جغرافیایی حسگر در زمان (درجه)

lo st

عرض جغرافیایی حسگر در زمان (درجه)

last

زاویه بین تصویربردار جهتت قرارگیتری موشتک

wm

زاویه ارتفاع موشک  mاز سالح ( wدرجه)


wm

متغیر باینری ،برابر با یتک اگتر موشتک  mاز
سالح

به تهدید h

A ht
Uwmhstt 

در زمتان شتلیک کنتد

درحالیکه ردیابی این تهدید توستط حستگر
در زمان
برابر با صفر

شروع شده باشد و در غیراینصورت

متغیر باینری ،برابر با یک اگتر ردیتابی تهدیتد

aht


lh

متغیرهای تصمیم:

ارتفاع حرکت تهدید h

s

()km

stw

در لحظه ()km

 st

csmin

 mاز سالح  wبه آن شلیک شود

از ستتالح  wبتتا محتتور طتتول جغرافیتتایی
(درجه)

s

h

در لحظه توسط حسگر

V sht

شروع شود

در ادامه مدل زمانبندی و تخصیص حسگر-سالح/تهدید
بهصورت یکپارچه آمده است.
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Max F   hH bh t T Aht
t dt sh

A ht   s S
(1  0.2(

t  0

psht  w W

min
diswht  rwm
max
min
rwm
 rwm

)) 

t T

 mW

m

wm  dwmh 

3500
U wmhstt )
lh

A ht  (1  e h )

t ftw
V
t t 1 sht 



 G (1 U wmhstt  )

; h H , t T

)2(

; h  H

)9(

; w W , m  M w , h  H
, s  S , t T , t   t  dt sh

)9(

t ftw

; w W , m  M w , h  H
, s  S , t T , t   t  dt sh

)3(

t ftw

; w W , m  M w , h  H
, s  S , t T , t   t  dt sh

)6(

; h  H , s  S , t  T

)9(

; h  H , s  S , t  T

)2(

 hh Hh t t  V sht   G (1 Uwmhstt  )  Os  1
ss Ss t t  V sht   G (1 Uwmhstt  )    1
V sht   w W

mM t t dt
w

w W  mM t t dt
w

sh

sh

Uwmhstt 

U wmhstt   G (V sht  )

Uwmhstt   0

; w W , m  M w , h  H
, s  S , t T , t   t  dt sh

U wmhstt   1  (1  e h )  t t A ht 

; w W , m  M w , h  H
, s  S , t T , t   t  dt sh

)11(

; w W , m  M w

)11(

; w W , t T

)12(

; w W , t 
{1,...,| T | ftw  stw }, h  H

)19(

; w W , t 
{1,...,| T | ftw }, h  H

)19(

t dt

hH sS t T t 0 sh Uwmhstt   1
t dt
 mMw hH sS t 0 sh Uwmhstt   1
t ft

stw

 mM w  hh Hh sS t tw1

t dt

t 0 sh U wmhst t 

t dt sh
 G (1  m M
U wmhstt  )
 0
s

S
t
w
t  ftw
t dt sh
U wmhst t 
m M w
s S
t t 1
t  0
t dt sh
 G (1 
U wmhstt  )
m M w
s S
t  0





)1(

 
 


 

csmax  sht   G (Uwmhstt   1)

sht ''  csmin  G (Uwmhstt   1)
max
rwm

 diswht  G (Uwmhstt   1)

min
diswht  rwm

 G (Uwmhstt   1)

; w W , m  M w , h  H
, s  S , t T , t   t  dt sh
, t   {t ,..., t  f tw }
; w W , m  M w , h  H
, s  S , t T , t   t  dt sh
, t   {t ,..., t  f tw }

)1(

)13(

)16(

; w W , m  M w , h  H
, s  S , t T , t   t  dt sh

)19(

; w W , m  M w , h  H
, s  S , t T , t   t  dt sh

)12(
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; w W , m  M w , h  H
, s  S , t T , t   t  dt sh

} , t   {t ,..., t  f tw

()21

; w W , m  M w , h  H
, s  S , t T , t   t  dt sh

()22

; w W , m  M w , h  H
, s  S , t T , t   t  dt sh

()29

; w W , m  M w , h  H
, s  S , t T , t   t  dt sh

()29

; h  H , t T

()23

; h  H , s  S , t T
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s


 last 
 tan 1 ( ht 
))  s  G (U wmhstt   1
 ht   lost 

} , t   {t ,..., t  f tw

; w W , m  M w , h  H
, s  S , t T , t   t  dt sh
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aht    st 
))  s  G (U wmhstt   1
R  ht 
R  lost 

180
180

2

 s

(  tan 1

2

wm

  yw
 tan ( ht
))  wm  G (Uwmhstt   1
2
 ht  x w
1

aht  0
)  G (U wmhstt   1
(
)  wm
R  ht R  x w

180
180

1

 tan


wm
2

}Uwmhstt  {0,1

Aht  0
}V sht {0,1

در این مدل ،تابع هدف ( )1بیانگر بیشینهسازی متوسط

میکند که هر موشک حداکثر یک بار میتواند شلیک شود.

میزان تخریب بهدستآمده برای تهدیدها براساس میزان اهمیت

محدودیت ( )12تضمین میکند که در هر لحظه یک سالح

هر تهدید میباشد .در محدودیت( )2عبارت سمت راست

حداکثر یک شلیک میتواند انجام دهد .محدودیت ( )19مربوط

محدودیت ،برآوردی از متوسط میزان تخریب بهوجودآمده برای

به زمان آمادهسازی سالح میباشد و طبق آن درصورتی که سالح

که وابسته به پارامترهای متوسط میزان تخریب و دقت

شلیک کند ،آن سالح در بازه زمانی

تهدید

سالحها ،دقت حسگرها ،فاصله و وزن تهدید نسبت به سبکترین
محدودیت ( )9تضمین میکند که مجموع میزان تخریب
در افق برنامهریزی مورد نظر از میزان بخشهای نابود

نشدهی این تهدید بیشتر نشود .محدودیت ( )9بیان میکند که
یک حسگر در طول زمان ردیابی و تا پایان زمان شلیک به یک
تهدید ،یکبار به آن تهدید میتواند تخصیص یابد .محدودیت ()3
تضمینکننده این موضوع است که در هر لحظه هر حسگر بیشتر
از ظرفیت خود مورد استفاده قرار نگیرد .بهصورت مشابه
محدودیت ( )6نیز باعث میشود هر تهدید در هر لحظه بیشینه
توسط

حسگر مورد ردیابی قرار گیرد .محدودیتهای ( )9و ()2

رابطه بین دو متغیر تصمیم را بیان میکند .محدودیتهای ()1
بیان میکند که فاصله زمانی بین شروع ردیابی تا شروع زمان
شلیک حداقل باید به اندازه

نمیتواند تهدید دیگری را مورد هدف
قرار دهد .همچنین محدودیت ( )19نیز بهصورت مشابه بیانگر

تهدیدها ( 9311کیلوگرم) ،میباشد.
تهدید

به تهدید

در زمان

باشد .محدودیت ( )11از

تخصیصهای بیهوده جلوگیری میکند .محدودیت ( )11تضمین

این است که درصورتی که سالح

به تهدید در زمان شلیک

کند ،در صورتی میتواند مجدداً به همان تهدید شلیک کند که
بهاندازه زمان شلیک سالح یا همان

از شروع شلیک قبلی

گذشته باشد .محدودیتهای ( )13و ( )16مربوط به کمینه و
بیشینه برد حسگرها در ردیابی تهدیدها هستند و بیان میکنند
که یک حسگر در صورتی میتواند تهدیدی را مورد ردیابی قرار
دهد که مقدار فاصله آن تهدید از حسگر از لحظه شروع ردیابی تا
پایان آن بین کمینه و بیشینه پوشش حسگر قرار داشته باشد.
محدودیتهای ( )19و ( )12نیز بهصورت مشابه بیانکننده
حداقل و حداکثر برد یک سالح هستند .محدودیتهای ( )11تا
( )22مربوط به زوایای پوشش افقی و عمودی حسگرها و سالحها
هستند .محدودیتهای ( )29تا ( )23نیز بیانکننده نوع
متغیرهای تصمیم بهکاررفته در مدل را نشان میدهند.
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 .4ال

GRASP

با توجه به نوع کاربرد مسأله این پژوهش ،بدیهی است که حل
مسأله باید در مدت زمان کوتاهی صورت پذیرد .در بخش اول
توضیح داده شده که مسأله تخصیص سالح به تهدید نوع خاصی
از مسأله تخصیص حسگر-سالح/تهدید است .زیرا در حالتیکه
فقط یک حسگر داشته باشیم ،مانند این است که حسگر تأثیری
در سود حاصل از تخصیص سالحها به تهدیدها ندارند .بنابراین،
مسألهای که در این تحقیق در حال بررسی آن هستیم حالت
تعمیمیافته مسأله تخصیص سالح به تهدید است .از طرفی
همانطور که در پیشینه پژوهش توضیح داده شد در تحقیق لوید
و ویتسنهاوزن در سال  [9] 1126اثبات شده است که مسأله
تخصیص سالح به تهدید یک مسأله  NP-Completeاست.
بنابراین با توجه به این توضیحات میتوان گفت مسأله تحقیق
حاضر که حالت تعمیمیافته مسأله تخصیص سالح به تهدید است،
نیز یک مسأله  NP-Completeاست که انتظار میرود با افزایش
ابعاد مسأله زمان حل آن بهصورت نمایی افزایش یابد .بنابراین
حل مدل ارائهشده در بخش قبل توسط نرمافزارهای تحقیق در
عملیات در ابعاد بزرگ به زمانی طوالنی خواهد داشت .درنتیجه
طراحی روشی مبتنی بر الگوریتمهای فراابتکاری برای حل مسأله
ضروری است .در این بخش به توسعه روش حلی بر مبنای
الگوریتمهای فراابتکاری تصادفی و تطابقی حریصانه ()GRASP
برای حل مسأله حسگر-سالح/تهدید بهصورت یکپارچه ،خواهیم
پرداخت.
روش  ،GRASPیک الگوریتم فراابتکاری برای حل مسائل
بهینهسازی ترکیبیاتی است .این روش بر مبنای تکرارهای زیاد
طراحی شده است که هر تکرار شامل دو فاز است .در فاز اول
جوابی بر مبنای رویه ساخت تصادفی و تطابقی حریصانه ساخته
میشود و در فاز دوم جواب ساختهشده به وسیله یک جستجوگر
محلی بهبود داده میشود .در نهایت بهترین جواب در میان
جوابهای بهدست آمده در تکرارها ،به عنوان جواب نهایی ،درنظر
گرفته میشود [.]91
نحوه ساخت جواب اولیه در فاز اول هر تکرار که به روش
نیمه حریصانه نیز مشهور است ،اولین بار توسط هارت و شوگان،
معرفی شد [ .]91الگوریتم  GRASPنیز بهصورت کامل اولین بار
توسط فو و رزنده ] ،[92معرفی شد .در ادامه نحوه کارکرد
الگوریتم  GRASPبیان میشود.
رویه ساخت جواب در فاز اول بهاینگونه است که ابتدا از
یتوانند به جواب مسأله اضافه شوند،
میان تمام عناصری که م 
تعدادی از عناصر برتر در لیستی تحت عنوان لیست کاندیدای
محدود شده ( ،)RCLقرار داده میشوند .سپس از میان عناصر

ا ه  ،1ب ا 1311

موجود در  ،RCLیک عنصر به تصادف انتخاب شده و به جواب
یکند که
یشود و این رویه تا جایی ادامه پیدا م 
مسأله اضافه م 
دیگر نتوان عنصری را به جواب مسأله اضافه نمود .از ویژگیهای
خاص الگوریتم  GRASPمیتوان به آسانی و پیچیدگی کم آن
برای پیادهسازی اشاره کرد [ .]91با توجه به محدودیتهای زیاد
و پیچیده مسأله تحت بررسی در این تحقیق ،استفاده از
الگوریتمهای جمعیت مبنا مانند ژنتیک و سایر الگوریتمهای
متداول مانند جستجوی ممنوعه باعث افزایش پیچیدگی
محاسباتی و زمان حل میشود .بنابراین ،از الگوریتم  GRASPکه
دارای پیچیدگی محاسباتی کمی است ،استفاده شده است.
در شکل ( )2شبه کد الگوریتم  GRASPآورده شده است.
این الگوریتم یک نمونه مسأله را به عنوان ورودی میگیرد.
همچنین شرط خاتمه ،دیگر ورودی این الگوریتم است که هم
تعداد تکراری خاص ،هم محدودیت زمانی و یا هر دو شرط
میتوانند به عنوان شرط خاتمه درنظر گرفته شوند .همچنین تابع
نیز تابع برازش جواب در هر تکرار است که در این مسأله
سود حاصل از تخریب تهدیدها ،تابع برازش است که قصد
بیشینهسازی آن را داریم.

)
)

(
(
)

(

(
))

(

ک ( :)2شبه کد الگوریتم GRASP

 .1-4و

ه Construct_Greedy_Randomized_Solution

برای ساخت جواب اولیه در هر تکرار از الگوریتم ،متغیر
که در بخش قبل تعریف شده بود برای بیان تمامی
تخصیصهای ممکن بین حسگرها ،سالحها ،موشکها ،تهدیدها و
زمانهای شروع ردیابی و شلیک ،مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در ادامه گامهای ساخت جواب شرح داده میشود.
گام  .1مقداردهی به متغیرها با توجه به محدودیتهای
مرتبط با برد سالحها و زوایای پوشش سالحها و حسگرها
در ابتدای الگوریتم هیچکدام از متغیرها هنوز مقداری ندارند.
،
که
در این گام از بین تمام متغیرهای

مدل از و ح ب ی ه م أله خ یص و زما ب د ح

-

کپا چه با ال

 /ددب

آنهایی که در محدودیتهای مرتبط با برد سالحها و حسگرها و
زوایای پوشش آنها صدق نمیکنند ،مقدارشان را برابر با صفر قرار
میدهیم.
گام  .2انتخاب یکی از متغیرهایی که هنوز مقدار نگرفتهاند
از میان تمام متغیرهایی که هنوز مقدار نگرفتهاند ،باید یکی
از آنها برای اضافهشدن به جواب مسأله (گرفتن مقدار یک)
انتخاب شود .برای این کار ،به تمام متغیرهای موجود احتمالی
در رابطه ( )26اختصاص میدهیم.
متناسب با معیار
احتمال انتخاب هرکدام از متغیرها که در این معیار مقدار
بیشتری داشته باشند بیشتر خواهد بود.
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بنابراین ،گام دوم با تخصیص احتمال براساس معیار فوق به
متغیرهای مقدار نگرفته و انتخاب یکی از این متغیرها بر حسب
احتماالت محاسبهشده ،به پایان میرسد .متغیر انتخابشده در
این گام را * Uw *m *h *s *t *t مینامیم و به آن مقدار یک
تخصیص میدهیم.
گام  .9بهروز کردن مقدار متغیرهای مسأله

e h *  bh min((1  e h ), psht wm  dwmh 

در ا ین گام ابتدا با توجه به متغیری که در گام قبل برابر یک
برابر
بهروز میشود و در صورتی که
قرار داده شد ،مقدار
دارند مقدار
صفر شود .تمام متغیرهای تصمیمی که اندیس
بهصورت رابطه ( )29خواهد
صفر میگیرند .نحوه بهروز کردن
بود.

( (1  0.2 

*e h *  e h *  Iw *m *h *s *t *t 

min
diswht  rwm
3500
)) 
))
max
min
lh
rwm
 rwm

()26

در این معیار ،عبارت
))

(
( میزان تخریب تهدید

است

برابر یک شود) ،
( میزان
هنگامی که متغیر
سالمتی باقیمانده از تهدید است و نیز میزان سود حاصل از
تخریب تهدید است .کل عبارت باال میزان سود حاصل در
برابر یک شود را بیان میکند.
صورتی که متغیر

()29

همچنین در ادامه این گام تمام متغیرهای تصمیمی که
بهعلت یک شدن متغیر منتخب در گام قبل در سایر
محدودیتهای مسأله (محدودیتهای مرتبط با ظرفیت حسگر و
 ،)...صدق نمیکنند ،مقدار صفر میگیرند.
در انتهای گام سوم در صورتی که تمام متغیرهای مقدار
نگرفته باشند ،به گام دوم بازمیگردیم و درغیراینصورت رویه
ساخت جواب اولیه پایان مییابد .شبه کد رویه ساخت جواب
اولیه در شکل ( )9آورده شده است.
(

)

)

(

ک ( :)3شبه کد ساخت جواب اولیه

 .2-4و

ه Local_Seach

به منظور جستجوی همسایگی جواب ساختهشده در هر تکرار
الزم است تا با استفاده از یک رویه مناسب برای جستجوی
محلی ،بهترین جواب موجود در همسایگی جواب ساختهشده را
بهدست آوریم.
در این تحقیق به منظور جستجوی محلی در همسایگی

1

مقدار قرار میدهیم .در نتیجه این کار به یک جواب ناقص
میرسیم که ممکن است متغیرهای جدیدی بتوانند در آن مقدار
یک بگیرند .حال با اعمال مجدد رویه ساخت جواب بر روی جواب
جزئی ،آن را کامل میکنیم تا هیچ متغیری که مقدار نگرفته
باشد ،باقی نماند .در صورتیکه جواب بهدستآمده بهبود یافته
باشد ،جواب جدید را بهعنوان جواب نهایی آن تکرار از الگوریتم
در نظر خواهیم گرفت .شبه کد روش جستجوی محلی در

جواب ساخته شده ،ابتدا  εدرصد از تعداد متغیرهای یک شده در
مرحله قبل را انتخاب میکنیم و سپس این متغیرها را بدون
1- Partial Solution
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شکل ( )9آورده شده است .توجه شود که

پارامتری است که

برای حل مسأله باید تنظیم شود.
)

)

ا ه  ،1ب ا 1311

(

(
))

(

)

(

(
)

(

ک ( :)4رویه جستجوی محلی

ابتدا نتایج حاصل از حل نمونه مسائل ساخته شده با استفاده

 .5ا ج م ا با ی
در این بخش به تشریح نتایج حل مسأله خواهیم پرداخت .الزم به
ذکر است ،کلیه محاسباتی که در این فصل نتایج آن گزارش شده
است ،بر روی یک سامانه با مشخصات ،CPU Core i7 3.40GHz
 48 GB RAMکه دارای سامانه عامل ویندوز  11نسخه  69بیتی
بود است ،اجرا شده است.

.1-5

ه م ائ

ه ا

از مدل ریاضی ارائهشده در بخش سوم خواهیم پرداخت .این
نمونه مسائل با کدنویسی مدل در محیط  Visual Studio 2015با
زبان برنامهنویسی  Cو با استفاده از نرمافزار

ILOG CPLEX

 12.6.3نسخه  69بیت حل شدهاند و با درنظر گرفتن چهار حد
زمانی  611 ،1211 ،9611و  61ثانیه انجام شده است .در شکل
( )3سه نمودار به ازای چهار پارامتر اصلی مسأله آورده شده است
که نشاندهنده میانگین زمان حل نمونه مسائل به ازای سطوح

برای ساخت نمونه مسائل مختلف سطوح مختلفی برای اندازه
مجموعه سالحها ( ) ،حسگرها ( ) ،تهدیدها ( ) و افق زمانی
مسأله ( ) در نظر گرفته شده است .سطوح در نظر گرفته شده
برای این پارامترها در جدول ( )1آورده شده است .با توجه به
جدول برای هر پارامتر ذکر شده  9سطح درنظر گرفته شده است
که منجر به ایجاد  21دسته نمونه مسأله خواهد شد .در هر
دسته نیز  3نمونه مسأله ساخته شده است که در مجموع 913
نمونه مسأله ساخته شده است.

مختلف این پارامترها است .همانطور که مشاهده میشود در هر
چهار پارامتر با افزایش سطح ،میانگین زمان حل نیز افزایش
مییابد .این شکل نشان میدهد که با تغییر پارامتر افق زمانی
بیشترین افزایش در زمان حل مسأله اتفاق میافتد.

دول ( :)1سطوح پارامترهای نمونه مسائل
مقدارها

پارامتر
تعداد سالح (

)

11-2-6

تعداد حسگر (

)

11-2-6

تعداد تهدید (

)

19-12-11

افق زمانی (

)

61-93-91

تعداد موشکهای هر سالح
)
(

بهصورت تصادفی بین  1تا 9

تعداد نمونه مسأله در هر دسته

3

ک ( :)5میانیگن زمان حل نمونه مسائل به ازای سطوح مختلف
پارامترهای مسأله

توجه شود که در نمونه مسائل مختلف برای اندازه مجموعه
تعداد موشکهای هر سالح ( ) نیز مقدار تصادفی بین  1تا 9
درنظر گرفته شده است.

در نمودار شکل ( )6درصد نمونه مسائلی که با حد زمانی حل
 9611ثانیه به جواب بهینه رسیدهاند آورده شده است.

مدل از و ح ب ی ه م أله خ یص و زما ب د ح

-
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ک ( :)6درصد نمونه مسائلی که با محدودیت زمان حل  9611ثانیه
به جواب بهینه رسیدهاند

در ادامه برای مقایسه نتایج روش دقیق و روش فراابتکاری از
استفاده شده است که نشاندهنده درصد اختالف
شاخص
بهترین جواب پیداشده نمونه مسائل یک دسته که با الگوریتم
 GRASPیا با روش دقیق در حدود زمانی  611 ،1211یا 61
ثانیه حل شده اند نسبت به بهترین جواب پیداشده در حد زمانی
 9611ثانیه با روش دقیق میباشد .در رابطه ( )22نحوه محاسبه
این شاخص برای مقایسه جواب حاصل از حل دقیق در حد زمانی
 1211ثانیه با بهترین جواب حاصل از روش دقیق که در حد
زمانی  9611ثانیه بهدست آمده است ،نشان میدهد.
)

()22

جواب

ثانیه جواب
جواب

ثانیه

ثانیه

(

نمونه مسائل یک دسته

کپا چه با ال
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با وجود اینکه مطابق شکل ( )9بهصورت میانگین الگوریتم
را در
 GRASPنتایج بهتری داشته است ،اما اگر شاخص
نمونه مسائل با اندازههای مختلف بین دو روش مقایسه نماییم ،در
مسائل با اندازههای کوچکتر و در حدود زمانی باالتر حل دقیق
جوابهای با کیفیتتری ارائه نموده است .در شکل ( )2مقایسه
در سه سطح پارامتر افق زمانی ( 93 ،91و
میانگین شاخص
 61واحد زمانی) و در حدود زمانی  611 ،61و  1211ثانیه انجام
شده است .مطابق این شکل در افق زمانی با سطح  91واحد و در
برای
دو حد زمانی  1211و  611ثانیه میانگین شاخص
حل دقیق کمتر بوده است .در ادامه و در شکلهای ( )11( ،)1و
( )11بهصورت مشابه این مقایسه در پارامترهای تعداد تهدید،
سالح و حسگر نیز انجام شده است .همانطور که مشاهده
می شود ،در تمامی این پارامترها ،در حد زمانی  1211ثانیه و در
پایینترین سطح هر پارامتر حل دقیق نتایج باکیفیتتری داشته
است.

∑

در
نمودار شکل ( )9نشاندهنده میانگین شاخص
حدود زمانی  611 ،61و  1211ثانیه در دو روش دقیق و
فراابتکاری میباشد .همانطور که در این شکل مشخص است،
الگوریتم  GRASPدر هر سه حد زمانی ،بهصورت میانگین
جوابهای با کیفیتتری را ارائه کرده است.

ک ( :)7مقایسه میانگین شاخص  APDروش دقیق و فراابتکاری در
حدود زمانی مختلف

ک ( :)8مقایسه میانگین شاخص  APDدر سطوح پارامتر افق زمانی در حل دقیق و فراابتکاری
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ک ( :)1مقایسه میانگین شاخص  APDدر سطوح پارامتر تعداد تهدیدها در حل دقیق و فراابتکاری

ک ( :)11مقایسه میانگین شاخص  APDدر سطوح پارامتر تعداد سالحها در حل دقیق و فراابتکاری

ک ( :)11مقایسه میانگین شاخص  APDدر سطوح پارامتر تعداد حسگرها در حل دقیق و فراابتکاری

کلیه تحلیلهایی که برای مقایسه دو روش انجام شد را

میتوان در شکل ( )12بهصورت خالصه مشاهده کرد.

مدل از و ح ب ی ه م أله خ یص و زما ب د ح

-

 /ددب

ک ( :)12روش مناسب برای حل مسأله با توجه به اندازه مسأله و حد
زمانی حل مسأله

مطابق با شکل ( )12در مسأله با اندازه کوچک و با حد زمانی
باال حل دقیق نتایج بهتری خواهد داشت .در حالتی که اندازه
مسأله کوچک و زمان حل کم است مطابق با نتایجی که در این
بخش ارائه شد ،روش  GRASPنتایج بهتری داشته است .اما این
در حالیاست که نمونه مسائلی که در این فصل به بررسی آنها
پرداخته شد حتی در اندازههای کوچک نیز ،مطابق نمونه مسائل
واقعی بودهاند و به همین دلیل نتایج حل دقیق ،ضعیفتر بوده
است .در نمونه مسائل با اندازه خیلی کمتر که در این تحقیق
بررسی نشدهاند حل دقیق در مدت زمان کوتاه نیز جوابهای با
کیفیت باال و در اکثر موارد جواب بهینه ارائه میدهد ،بنابراین
برای نمونه مسائل خیلی کوچکتر حل دقیق نیز میتواند مورد
استفاده قرار گیرد.

 .6مثال دد
با توجه به این که مسأله تخصیص و زمانبندی
حسگر-سالح/تهدید بهصورت یکپارچه که در این مقاله مورد
بررسی قرار گرفت ،دارای کاربرد خاص است ،در این بخش به
بیان یک مثال موردی از این مسأله و نتایج حل آن خواهیم
پرداخت.

کپا چه با ال
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در این مثال عددی ،مقادیر  2 ،9و  9به ترتیب برای تعداد
سالح ،حسگر و تهدید انتخاب شدهاند .همچنین تمام سالحها
دارای  2موشک میباشند .افق زمانی نبرد نیز  11واحد زمانی
(ثانیه) در نظر گرفته شده است .تمام مقادیر زمان ردیابی برای
هر جفت حسگر و تهدید ( ) برابر  1ثانیه در نظر گرفته شده
 ،برای تمامی حسگرها،
است .همچنین تمامی مقادیر
تهدیدها و زمانها برابر  1/1در نظر گرفته شده است .تمامی
نیز برابر  1913فرض شدهاند .زمانهای
و
مقادیر
شلیک ( ) و زمانهای آمادهسازی سالحها ( ) تماماً برابر
با صفر در نظر گفته شدهاند .هر کدام از حسگرها در هر لحظه
حداکثر میتوانند  1تهدید را ردیابی کنند و هر تهدید در هر
لحظه حداکثر توسط  2حسگر میتواند ردیابی شود .موقعیت
سالحها ،حسگرها و تهدیدها در منطقه تنگه هرمز در نظر گرفته
شده و در شکل ( )19مشخص شده است .تهدیدها در این مثال
متحرک هستند که در جهات نشان داده شده در شکل در حرکت
میباشند .اهیمت تهدید  1برابر  ،1/31تهدید  2برابر  1/99و
تهدید  9برابر  1/3میباشد.
بعد از حل این مثال مشخص شد که حسگر شماره 1
تهدیدهای شماره  9را در زمان  6برای استفاده سالح شماره ،1
مورد ردیابی قرار میدهد و سالح  1نیز این تهدید را با
موشکهای  1و  2خود در زمانهای  9و  2مورد هدف قرار
میدهد .همچنین حسگر شماره  1در زمان  2شروع به ردیابی
تهدید  1خواهد کرد که با استفاده از اطالعات ارسالی این حسگر
سالحهای شماره  2و  9هر دو بهصورت همزمان در زمان 1
هرکدام با یک موشک به تهدید شماره  1شلیک خواهند کرد.
حسگر  2نیز در زمان  1شروع به ردیابی تهدید  2میکند که این
تهدید در زمان  2توسط سالح  9و  9هر کدام با یک موشک مورد
شلیک قرار خواهد گرفت .در شکل ( )19اتفاقات رخداده در افق
زمانی این مثال آورده شده است.
عالوه بر حل دقیق ،این مثال با روش  GRASPنیز حل شد
که نتایج آن مشابه حل دقیق بهدست آمد.

ک ( :)13موقعیت سالحها ،حسگرها و تهدیدها بر روی نقشه
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ک ( :)14اتفاقات رخ داده در صحنه نبرد مثال عددی

 .7ی ه ی
در این تحقیق مسأله تخصیص و زمانبندی حسگر-سالح/تهدید
بهصورت یکپارچه مورد بحث و بررسی قرار داده شد .همانطور
که بیان شده بود ،مسأله تخصیص حسگر ،سالح و تهدید دارای
دو نوع غیر وابسته و وابسته به حسگر است .در نوع غیر وابسته
نحوه تخصیص حسگر تأثیری در سود حاصل از تخصیص سالحها
به تهدیدها ندارند .اما در نوع وابسته آن با تغییر حسگر
ردیابیکننده یک تهدید سود حاصل از تخصیص سالحها به آن
تهدید تغییر خواهد کرد .نوع وابسته که دارای پیشینه پژوهشی
بیشتری است ،تاکنون در شرایط مختلف در پژوهشهای گذشته
مورد بحث قرار گرفته است .اما در نوع غیر وابسته که حالت
کلیتری به شمار میرود سابقه پژوهشی کمی وجود داشته و در
اکثر پژوهشهای قبلی مسأله بهصورت ساده و بدون در نظر
گرفتن محدودیتهایی که در عمل اتفاق میافتد ،مورد بررسی
قرار گرفته است .همچنین در پژوهشهای قبلی نحوه تأثیرگذاری
حسگرها در مسأله تخصیص بهصورت از پیش تعیین شده در نظر
گرفته شده است .همچنین در اکثر تحقیقات گذشته مسأله
زمانبندی ردیابی و شلیک تهدیدها و اینکه ممکن است اجزای
مسأله متحرک یا ثابت باشند در نظر گرفته نشده است .در این
تحقیق سعی شده تمامی موارد ذکر شده در مدلسازی و حل
مسأله در نظر گرفته شود و تا حد ممکن مدلسازی نزدیک به
دنیای واقعی انجام شود .روش  GRASPارائه شده برای حل
مسأله مطابق با نتایج ارائه شده در بخش  3دارای سرعت باال و
دقت قابل قبولی است .همچنین مطابق با مقایسه روش
فراابتکاری و حل دقیق مسأله در بخش پنجم ،نتیجهگیری
میشود که در حد زمانی کوتاه روش  GRASPجوابهای
نزدیکتری به جواب بهینه نسبت به حل دقیق در همان حد

زمانی ارائه میدهد اما با افزایش حد زمانی و در مسائل با ابعاد
کوچک حل دقیق جوابهای با کیفیتتری را ارائه خواهد داد.
برای تحقیقات آتی میتوان ،بحث استواری جواب مسأله
نسبت به تغییر پارامترهای مختلف مسأله مورد بررسی قرار گیرد.
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ABSTRACT
Nowadays, smart systems are being widely used in combats because there exist a lot of applications for
these systems which usually depend on sensors. Matching sensors to weapons and threats or in short sensor
-weapon/threat assignment is a major challenge in modern wars and is classified as a complex resource
assignment optimization problem. Consequently, the result of modern wars highly depends on effective
usage of sensors and weapons. In this paper, the sensor-weapon/threat assignments and their scheduling
problem have been formulated. The object of this model is maximizing the destruction of threats in a given
time horizon subject to operational constraints. This model has been solved using CPLEX. Furthermore, a
metaheuristic algorithm based on GRASP is developed. Finally, using a set of randomly generated test
instances, the results of all developed solution approaches are reported and compared.
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