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چکیده
در اين مقاله ،مساله توزيع مواد خطرناک در شرايطي مورد بررسي قرار ميگيرد که در آن از يک سو ،توزيعکننده درصدد انتخاب
مسيرهاي اقتصادي با کمترين هزينه بر روي شبکه است و از سوي ديگر به منظور افزايش ايمني حمل مواد خطرناک ،آژانسي نظارتي
به عنوان مهاجم ،در صدد است که تصميم توزيعکننده براي عبور از کمانهاي شبکه را تحت کنترل قراردهد و در صورتيکه توزيعکننده
از اين کمانها عبور نمايد ،از وي جريمه دريافت نمايد .در اين تحقيق ،تعارض موجود بين دو تصميمگيرنده در حالتيکه آنها درک
يکساني از اطالعات شبکه ندارند ،در قالب مدلي دوسطحي مدلسازي ميشود .از آنجا که چنين مسالهاي از نوع مسايل محاسباتي دشوار
محسوب ميشود و روشهاي دقيق براي حل اين مسايل زمانبر است ،دو الگوريتم فراابتکاري دوسطحي براي حل مساله توسعه داده
ميشود .همچنين به کمک نتايج حاصل از حل مسايل تصادفي در ابعاد مختلف ،کارآيي الگوريتمهاي پيشنهادي در مقايسه با يکديگر تحليل
ميشوند.

واژه هاي کلیدي :حمله به شبکه ،حمل مواد خطرناک ،مسيریابي وسایل نقليه ،عدم تقارن اطالعات ،برنامهریزي دوسطحي
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اکثر مدلهاي موجود در ادبيات موضوع ،با هدف کمينه کردن

 .7مقدمه

ریسک در طول کوتاهترین مسير بين زوج گرههاي ابتدایي و

هر روزه حجم بسيار زیادي از مواد خطرناک در طول جادههاي

انتهایي مشخصي ارائه شدهاند .با این وجود در بسياري از

سراسر دنيا جابجا ميشوند که به واسطه ماهيت این مواد،

کاربردهاي زندگي واقعي ،مساله توزیع این مواد خطرناک در بين

حملشان ميتواند با سطوح باالیي از ریسک همراه باشد .براي

مجموعهاي از مشتریان که بر روي گرههاي شبکه قرار گرفتهاند

نمونه ،تصادف یک وسيله نقليه حامل مواد آتشزا یا سمي ممکن

و از طریق کمانها به یکدیگر متصل شدهاند ،مطرح است .این

است منجر به حوادث ناگواري در طول بزرگراه شود و زندگي

مساله ،تحت عنوان "مساله مسيریابي وسایل نقليه" شناخته

رانندگان و ساکنين حاشيه بزرگراه را به خطر اندازد.

ميشود که از جمله مسایل شناختهشده در حوزه تحقيق در
عمليات است و تحقيقات زیادي ،طي چند دهه اخير بر روي این

مواد انفجاري ،رادیواکتيو ،سمي ،موادي که داراي خاصيت

مساله و روشهاي حل آن انجام شدهاست Vural ،Eksioglu .و

اکسيده کردن یا خورندگي هستند ،گاز فشرده ،مواد قابل اشتعال

 ،)4553( Reismanمروري آماري بر روي مطالعات صورت

و مواردي از این قبيل تحت عنوان مواد خطرناک شناخته

گرفته بر روي مساله  VRPانجام دادهاند .الپورته ( )4334مروري

ميشوند .به علت اینکه حمل این مواد ،اثرات غبرقابل بازگشتي

بر روشهاي حل ارائهشده براي این مساله تا اواخر دهه 4395

بر سالمت و امنيت عمومي جامعه دارد ،حمل این مواد طي

با تمرکز بر روي روشهاي حل دقيق انجام داد Toth .و

سالهاي گذشته از سوي دولتها و محققين مورد توجه ویژهاي

 )4554(Vigoنيز مروري بر مدلها ،آزادسازيها و الگوریتمهاي

قرار گرفته است Erkut .و Caramia ،Bianco ، Gzara

دقيق مبتني بر روشهاي شاخه و کران را ارائه کردند.

و  Xie ،Giordaniو دیگران  Xiao ،Wang ،و  Weiو

][Eksioglu, Vuran and Reisman, 2009

خوبي در این زمينه ارائه نمودهاند[Gzara and Erkut, .

بخش عمدهاي از تحقيقات صورتگرفته در حوزه  ،VRPبه

2008, Garamia, Bianco and Giordani, 2009,
Xie, et al, 2012, Xwe and Xiao, 2013, Jian et al,
] . 2014روشي موثر براي کاهش ریسک حمل مواد خطرناک،

مطالعه مساله مورد نظر در شرایطي پرداختهاند که صرفا

 Jiangو دیگران از جمله محققيني هستند که اخيرا کارهاي

تصميمات توزیعکننده بر عملکرد شبکه تاثيرگذار است .در
بخشي از مسایل دنياي واقع ،با موارد کاربردیي مواجهيم که در

محدود کردن حاملهاي این مواد براي عبور از جادههایي

این مسایل نه تنها توزیعکننده بلکه تصميمگيرنده متعارضي

مشخص است .به این منظور اکثر شهرهاي بزرگ دنيا،

وجود دارد که مانع از دست یافتن توزیعکننده به اهدافش به

"مسيرهایي براي عبور حاملهاي مواد خطرناک" طراحي

صورت کامل ميشود .مسایلي از این دست ،تحت عنوان "مساله

کردهاند Erkut .و  Gzaraو  Karaو  Verterمساله طراحي

حمله به شبکه" شناخته ميشود .هدف اوليه حمله به شبکه،

شبکه حمل مواد خطرناکي را مطالعه کردند که در آن دولت،

کمينه کردن بيشينه جریان مواد در طول شبکهاي با ظرفيت

شبکه امني را براي عبور حاملهاي مواد خطرناک طراحي ميکند

محدود بود که توسط دشمني با منابع محدود ،مورد حمله قرار

و توزیعکنندگان ،کوتاهترین مسيرها روي این شبکه را انتخاب

ميگيرد .این مساله براي اولين بار ،به منظور حمله به خطوط

ميکنند .روش دیگري که براي کاهش آسيبهاي ناشي از حمل

تغذیه دشمن در طول جنگ ویتنام مورد استفاده قرار گرفت

این مواد وجود دارد ،تنظيم مقرراتي براي کنترل جادههاي شهري

 .[)4395( McMasters] and Mustinاز جمله تحقيقات انجام

و روستایي از طریق جریمه کردن حاملهاي خاطي ،توقيف این

گرفته در این زمينه عبارتند از Kevin :و دیگران (،)4544

حاملها وجلوگيري از ادامه مسير آنها و مقرراتي نظير این است.

 Roysetو  Lim ،)4559( Woodو Claudio ،)4559( Smith

 Rosing ،Hodgsonو  ، Zhangمکانيابي ایستگاههاي بازرسيي

و دیگران ( Rocco ،)4545و ،)4553( Ramirez-Marquez

را مورد بررسي قرار دادند که حاملهاي مواد خطرناکي را که از

 Ramirez-Marquezو  .)4553( Roccoگروه دیگري از

مسيرهاي با ریسک باال عبور ميکنند را جریمه ميکنند [Gzara

مدلهاي حمله به شبکه  ،مساله بيشينه کردن کوتاهترین مسير

and Erkut, 2008, Verter and Kara, 2004,
]Hodgson, Rosing and Zhang, 1996
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است .در این مساله ،کاربر شبکه به دنبال این است که کوتاهترین
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مسير بين گره مبدا و مقصد در یک شبکه جهتدار (یا

کردند .نکته مهمي که در مورد چنين بازيهایي وجود دارد این

غيرجهتدار) را براي عبور انتخاب نماید .در این شرایط،

است که در دنياي واقع عمدتا دو بازیکن درک یکساني از اطالعات

مهاجمي در تالش است تا با حمله به شبکه (از طریق طوالنيتر

شبکه ندارند یا به عبارت دیگر ،عدم تقارن اطالعات بين بازیکنان

کردن طول کمانها با استفاده از منابعي محدود) ،طول کوتاهترین

وجود دارد .در این مقاله ،فرض عدم تقارن اطالعات بين مهاجم و

مسير را حتياالمکان بيشينه نماید .برخي از تحقيقات خوب

مدافع ،مورد مطالعه قرار ميگيرد و بازي شکلگرفته بين این دو

انجامگرفته در این حوزه عبارتنداز, 2008, Wood and :

تصميمگيرنده متعارض که تحت عنوان بازي استکلبرگ مهاجم-

][Bailey and Bayrak Israeli, 2008

مدافع شناخته ميشود ] ، Bard, 1998در قالب مدلي دوسطحي،

عالوه بر دو حوزه بيشينه جریان و کوتاهترین مسير ،حمله به شبکه

مدلسازي و روشهاي حل مناسب و کارآیي براي حل این مدل

ميتواند در حوزه مساله توزیع و مسيریابي نيز کاربردهاي مهمي

پيچيده محاسباتي ارائه ميشود .به کمک مدل طرحشده در این

داشته باشد .براي اولين بارخيرخواه ،نویسدي و مسي بيدگلي[ ،

مقاله ،ميتوان به سواالت زیر پاسخ داد:

Naviddi, Kheirkhah and Messi Bidgoli,
]2015مساله حمله به شبکه توزیع مواد خطرناک را تحت شرایطي

( )4بهترین طرح حمله به شبکه از سوي آژانس نظارتي چيست
و بهتر است کدام کمانها مورد بازرسي قرار گيرند تا ریسک

مورد بررسي قرار دادند که در آن تضاد منافع بين دو تصميمگيرنده

عبور حاملها در طول شبکه کمينه شود؟

متعارض مطالعه ميشود .به این ترتيب که از یک سو توزیعکننده

( )4کداميک از مسيرها باید توسط توزیعکننده انتخاب شوند به

به دنبال این است که به اقتصاديترین شکل ممکن و با کمترین

گونهاي که هزینه توزیع مواد خطرناک و سرویسدهي به مشتریان

هزینه ،مواد خطرناک را در بين مشتریان در طول شبکه توزیع

کمينه شود؟

کند.از سوي دیگر ،آژانسي نظارتي جهت افزایش ایمني جادهها و

( )9اثر دقيق تخمينهاي توزیعکننده و در نظر گرفتن عدم تقارن

کاهش ميزان ریسک ناشي از حمل مواد خطرناک در طول جادهها

اطالعات بر تصميمات اتخاذشده توسط مهاجم چيست؟

در تالش است تا با اخذ جریمه از حاملها ،آنها را مجبور نماید

( )2فرض ميکنيم که مهاجم از تخمينهاي توزیعکننده در مورد

تا از کمانهایي با ریسک پایينتر عبور نمایند ،هرچند این کمانها

جریمههاي کمانها اطالع دارد .اگر توزیعکننده ،این پارامترها را

هزینه توزیع باالتري را براي توزیعکننده به همراه داشته باشند .از

به صورت نادرستي تخمين بزند ،ریسک تصميمگيري اشتباه

آنجا که آژانس نظارتي ،منابع کافي براي نظارت بر کليه کمانهاي

آژانس نظارتي با حمله نکردن به کمانهایي خاص ،افزایش

شبکه در اختيار ندارد ،ناچار است تا با قرار دادن ایستگاههاي

ميیابد .ميزان این ریسک تصميمگيري در چه حدي است؟

بازرسي در برخي از کمانها حتياالمکان ریسک عبور این حاملها
را کمينه کند .قرار گرفتن ایستگاه بازرسي بر روي کمان ،اصطالحا

مقاله حاضر به اینصورت سازماندهي شده است که :در بخش ،4

به نام "حمله به آن کمان" شناخته ميشود و آژانس نظارتي،

مروري بر تحقيقات صورتگرفته در حوزه حمله به شبکه ارائه

مهاجمي است که شبکه را براي توزیعکننده ،ناامن ميکند .در مقابل

ميشود .مدل ریاضي دو سطحيي براي مدلسازي مساله حمله به

توزیعکننده به عنوان مدافع ،مسيرهاي بهينه را بر روي این شبکه

شبکه مسيریابي حاملهاي مواد خطرناک تحت شرایط عدم تقارن

تغييریافته به گونهاي انتخاب ميکند که مجموع هزینههاي توزیع

اطالعات در بخش  9پيشنهاد ميشود .در بخش  ،2الگوریتمهاي

و جریمه به کمترین مقدار خود کاهش یابد.

تکامل تدریجي دوسطحي و الگوریتم ژنتيک دوسطحي براي حل

] Navidi ،Kheirkhah, 2015و  [ Messi Bidgoliمساله

مدل دو سطحي فوق ،توسعه داده ميشوند و در بخش  ،0کارآیي
این الگوریتمها با پيادهسازي آنها بر روي مسایلي تصادفي مورد

مورد نظر را براي شرایطي که دو تصميمگيرنده ،درک یکساني از

بررسي قرار ميگيرد .در بخش پایاني نيز ،نتایج و تحقيقات آتي

اطالعات شبکه دارند ،فرموله کردند و مدل پيشنهادیشان را با

مورد بحث قرار ميگيرد.

استفاده از یک الگوریتم بهينهسازي-فراابتکاري دوسطحي و
همچنين یک الگوریتم فراابتکاري تکامل تدریجي دوسطحي حل

جدول  .7مروري بر حوزههاي مختلف کاربردي مسئله حمله به شبکه
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محققين

زمينه مورد استفاده

)Brown (2007

مباحث امنيتي
تروریسم

)Apostolakis and Lemon (2005

عملياتهاي نظامي

)McMasters and Mustin (1970

)Morton, Pan and Saeger (2007

قاچاق مواد هستهاي

)Pan (2005

کنترل مرزها

)Lim and Smith (2007

شبکههاي زنجيره تامين

)Garg and Smith (2008

تحليل قابليت اطمينان شبکه

)Washburn and Wood (1995

شبکه قاچاق دارو

)Salmeron, Wood and Baldick (2004

حفاظت از شبکههاي توزیع برق در برابر حمله تروریستها

)Smith, Lim and Sudargho (2007

شبکههاي ارتباطي دادهها و صوت/خدمات نظامي و ترانزیت عمده
فعاليتهاي شناسایي و تجسس ،شبکههاي حمل و نقل

)Granata, Steeger and Rebennack (2013

شبکههاي تامين مواد از تامينکنندگان به شيوهاي رقابتي

)Prince, Geunes and Smith (2013
)Aksen and Aras (2012

مساله حمله به شبکههاي مکانيابي و حفاظت از تسهيالت

براي مدل کردن مساله حمله به شبکه مسيریابي حاملهاي مواد

 .0مروري بر ادبیات مساله حمله به شبکه

خطرناک ( )NIHVRPبا اطالعات نامتقارن ارائه ميشود.

موضوع حمله به شبکه و مسایل مرتبط در زمينههاي متنوعي

 .9مدل برنامهریزي دوسطحی براي مساله

همچون قاچاق دارو ،برنامهریزيهاي نظامي ،حفاظت از
شبکههاي انتقال برق در برابر حملههاي تروریستي ،کنترل

 NIHVRPبا اطالعات نامتقارن

بيماريهاي واگير در بيمارستانها و قاچاق مواد هستهاي مورد

به منظور مدلسازي تعارض منافع بين توزیعکننده و آژانس

استفاده قرار ميگيرد .به علت کاربرد گسترده این حوزه ،در

نظارتي که تحت عنوان مساله حمله به شبکه یا بازي استکلبرگ

سالهاي اخير محققين به طور گستردهتري به این موضوع

شناخته ميشود به مدل برنامهریزي دوسطحيي نياز است که در

پرداختهاند .بعضي از تحقيقات کاربردي مهم در این زمينه در

سطح باال ،آژانس نظارتي به دنبال یافتن بهترین طرح حمله به

حوزههاي مختلف ،در جدول  4نشان داده شده است.

شبکه است که طي آن مجموع جریمههاي اخذشده از حاملهاي

جدول  ،4گستردگي حوزههاي کاربرد مساله حمله به شبکه را

خاطي مواد خطرناک و ریسک مرتبط با این خودروهاي خاطي،

نشان ميدهد .همانطور که قبال ذکر شد ،حمله به شبکه تاکنون

بيشينه شود .از سوي دیگر توزیعکننده در تالش است تا با

در سه حوزه بيشينه جریان ،کوتاهترین مسير و توزیع و مسيریابي

انتخاب بهترین مسيرها براي توزیع مواد خطرناک ،مجموع

مورد مطالعه قرار گرفته است .خالصهاي از مطالعات انجامگرفته

هزینههاي مرتبط با توزیع این مواد و جریمههاي پرداختشده را

در زمينه حمله به شبکه در سه حوزه مذکور ،در جدول  4نمایش

کمينه نماید .مدل برنامهریزي خطي عدد صحيحي که در این

داده شده است .تحقيق حاضر حالت تعميمیافتهاي از تحقيق

مقاله براي مساله مسيریابي وسيله نقليه ارائه ميشود مبتني بر

و Messi

مدل ریاضي جریان دو شاخصه براي مساله مسيریابي است.

[ Bidgoliبراي حالتي است که دو بازیکن درک یکساني از

برخي از فرضيات در نظر گرفتهشده براي مساله CVRP

اطالعات شبکه ندارند .در بخش بعد ،مدل ریاضي دوسطحيي

ارائهشده در سطح پایين مدل عبارتنداز:

انجامگرفته]Navidi ،Kheirkhah , 2015
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مدلسازي عدم تقارن اطالعات در مساله حمله به شبکه حمل و نقل مواد خطرناک
جدول .0مطالعات انجامگرفته در حوزه حمله به شبکه
مساله

یك /

حمله به

شبکه جریان

پیوسته/

چند

گره/

یك محصولی/

گسسته

حمله

کمان

چند محصولی

McMasters
and Mustin
)(1970
Steinrauf
)(1991

قطعي

گسسته

یک

کمان

یک

قطعي

گسسته

یک

کمان

یک

Wood
)(1993

قطعي

گسسته

یک

کمان

یک

محدود

نظریه بازيها

گسسته

یک

کمان

یک

محدود

کمان

یک

محدود

نویسنده

Washburn
and Wood
)(1995
Cormican,
Morton and
Wood
)(1998
Lim and
Smith
)(2007

قطعی/تصادفی /نظریه
بازيها

تصادفي (موفقيت حمله
و ظرفيت کمانها

گسسته

تصادفي فستند).

یک و
بيشتر

منابع محدود/
نامحدود

شبکه جهت
دار /غیر جهت

تابع هدف

روش حل

دار

محدود

کمينه کردن ظرفيت

یک مدل برنامهریزي

جریان شبکه

خطي

کمينه کردن بيشينه

چند مدل برنامهریزي

جریان عبوري

عدد صحيح

کمينه کردن بيشينه
جریان عبوري

چند مدل برنامهریزي
عدد صحيح
انعطافپذیر

جهت دار/غير

بيشينه کردن احتمال

مدل بازي دوتفره با

جهت دار

شناسایي

مجموع صفر
تکنيکهاي تقریب
متوالي

قطعي

گسسته

یک

کمان

چند محصولي

محدود

جهتدار

مدل جریمه

قطعي

پيوسته

یک

کمان

چندمحصولي

محدود

جهتدار

الگوریتم تجزیه

قطعي

گسسته

یک

یک

قطعي

گسسته

یک

یک

چندهدف متفاوت

Rocco and
RamirezMarquez
)(2009

جهتدار/
غيرجهتدار

همچون
هزینه،جریان شبکه

PSDA

و تابعي از مدت
حمله

Royset and
Wood
)(2007
Dai and
)Poh (2002
Claudio et
)al. (2010

قطعي

گسسته

یک

Kennedy et
)al. (2011

قطعي

گسسته

یک

قطعي

گسسته

یک

تصادفي

Zenklusen
)(2010
RamirezMarquez
and Rocco
)(2009
Dimitrov et
)al. (2008

قطعي

پيوسته

شبکه
محدود

گره ،کمان
یا مختلط
کمان یا
مختلط

نامحدود
یک

(منابع مشابه یا

جهتدار

متفاوت)

جریان

DNIP

یک

کمينه کردن بيشينه
جریان

برنامهریزي دوسطحي

جهتدار

گسسته

یک

کمان

پيوسته

یک

کمان

یک

محدود

گسسته

یک

کمان

یک

محدود

نظریه بازي

پيوسته

یک

کمان /گره

چندمحصولي

محدود

نظریه بازي

گسسته

یک

کمان

چندمحصولي

محدود

مدافع،نامشخص است)

الگوریتم ژنتيک براي

یک

یک

تصادفي (سناریوي تهدید

جهتدار

کمينه کردن بيشينه

PSDA

محدود

جهتدار

جهتدار (شبکه
دوبخشي)

کمينه کردن هزینه

یک روش بهينهسازي

حمله براي یک

تدریجي (PSDA

کاربر مشخص

براي )SNIP

کمينه کردن بيشينه

یک مدل عدد صحيح

احتمال فرار

آميخته دوبخشي

قاچاقچي

تصادفي
یک مدل دقيق

Akgün,
Tansel and
Wood
)(2011
Smith, Lim
and
Sudargho
)(2007
Kheirkhah,
Navidi and
Messi
Bidgoli
)(2015

گسسته و

یک

کمان

یک

هزینه و جریان

( )MTNIP-Eو یک
مدل تقریبي
()MPNIM
برنامهریزي دوسطحي
بيشينه کردن ریسک
جهتدار

مشاهدهشده در

دو الگوریتم فراابتکاري

طول شبکه توزیع

دوسطحي

مواد خطرناک

44
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امیرسامان خیرخواه ،حمیدرضا نویدي ،معصومه مسی بیدگلی
( )4پارامترهاي مدل  CVRPمورد مطالعه در این مقاله ،استاتيک

𝑗𝑖𝑥 :متغيري صفر و یک است که در صورتيکه حامل مواد

و قطعي در نظر گرفته شدهاند.

خطرناک از کمان 𝑗𝑖 عبور نماید ،مقدار  4و در غيراینصورت،

( )4در این مدل ،تقاضاها قطعي هستند و تقاضاي هر مشتري

مقدار  5ميگيرد.

بين حاملها شکسته نميشود.

𝑗𝑖𝑐 :هزینه عبور هر واحد از مواد خطرناکاز کمان 𝑗𝑖،

( )9کليه وسایل نقليه ،همسان هستند.

𝑗𝑖𝑟 :ریسک ناشي از عبور حامل مواد خطرناکاز کمان 𝑗𝑖،

( )2مساله تک دپویي است و کليه وسایل نقليه در ابتدا در این

𝑗𝑖𝑏 :بودجه مورد نياز براي حمله به کمان 𝑗𝑖،

دپو مستقر هستند.

𝑗𝐷 :تقاضاي مواد خطرناک مربوط به مشتري واقع در گره.j

( )0براي وسایل نقليه صرفا محدودیت ظرفيت منظور ميشود.
( )6هدف از مساله سطح پایين ،بيشينه کردن سود ناشي از

𝑗𝑖𝑓 :جریمه تخصيص داده شده به حامل خاطي از کمان 𝑗𝑖،
̅̅̅ :تخمين توزیعکننده از جریمه تخصيصدادهشده به حامل
𝑗𝑖𝑓

خدماتدهي به مشتریان ميباشد.

خاطي عبوري از کمان 𝑗𝑖،

( )9هزینه سفر بين هر زوج از مشتریان ،نامتقارن است.

𝐵 :بودجه کل مهاجم به منظور حمله به کمانهاي شبکه،

فرضيات مرتبط با مدل حمله به شبکه نيز عبارتنداز:

𝐻 :ضریب تبدیل ریسک به هزینه.

( )4مدل حمله به شبکه حاضر ،صرفا شامل حالت گسسته

𝐶 :ظرفيت هر حامل

ميباشد.

با این اوصاف ،ميتوان مساله را بهصورت زیر مدلسازي نمود:

( )4مهاجم جهت جلوگيري از دستيابي توزیعکننده به کليه

𝑢𝑍 𝑥𝑎𝑚 [𝑁𝐼𝐻𝑉𝑅𝑃_𝐴𝐵𝐿 ]:

اهدافش ،با محدودیت منابع مواجه است.

𝑛

( )9مهاجم و مدافع درک یکساني از اطالعات شبکه ندارند.

𝑗𝑖𝑓(∑ ∑ =

( )2حمله صرفا به کمانهاي شبکه صورت ميگيرد.
فرض کنيد )𝐸  (𝑉,شبکهاي جهتدار باشد که 𝑉 و 𝐸 به ترتيب

)(1

نشاندهنده مجموعه گرهها و کمانهاي این شبکههستند𝑛 .

)(2

𝑗=1 𝑖=1
𝑗𝑖𝑦 𝑗𝑖 ∗ 𝑥) 𝑗𝑖𝑟𝐻

+

𝑛

𝑛

}s. t. ∑ ∑ 𝑏𝑖𝑗 𝑦𝑖𝑗 ≤ 𝐵, 𝑦𝑖𝑗 ∈ {0,1
𝑗=1 𝑖=1

مشتري در گرههاي این شبکه ،پراکنده شدهاند و مسيریابي

که در آن

سرویسدهي به این مشتریان توسط 𝑚 تجهيز نقليه مورد بررسي

𝑛

𝑛

𝑗𝑖𝑐 𝑗𝐷(∑ ∑ 𝑥 ∗ = arg{ 𝑍𝑙 = min

است.
فرض کنيد } φ = {𝑆: 𝑆 ⊆ 𝑉, |𝑆| ≥ 2زیرمجموعهاي از
مشتریان باشد .با داشتن 𝑉 ⊆ 𝑆 ،فرض کنيد  ،𝑆̅ = V|Sمکمل

)(3

𝑗=1 𝑖=1
̅̅̅ ∗𝑗𝑖𝑦
} 𝑗𝑖𝑥) 𝑗𝑖𝑓

𝑋∈𝑥

+

𝑥𝑖𝑗 = 2, ∀ℎ

𝑠. 𝑡.

∑
)}{𝑖,𝑗}∈𝛿({ℎ

مجموعه 𝑆 باشد و )𝑆( δبرشي از مشتریان باشد که توسط 𝑆

)(4

تعریف شده است (یعني داریمδ(𝑆) = {{𝑖, 𝑗} ∈ 𝐸: 𝑖 ∈ :

𝑉∈
𝑆∀ 𝑥𝑖𝑗 ≥ 2⌈𝑞(𝑆)/𝐶⌉,

∑
)}𝑆{(𝛿∈}𝑗{𝑖,

}𝑆 ∈ 𝑗  𝑖 ∉ 𝑆,یا 𝑆 ∉ 𝑗  .)𝑆,با داشتن زیرمجموعهاي از

)(5

مشتریان مانند 𝑆 فرض کنيد 𝑗𝐷 𝑆∈𝑗∑ = )𝑆(𝑞 نشاندهنده کل

𝜑∈
𝑗∑ 𝑥0

تقاضاي مشتریان در این زیرمجموعه باشد .در مدل پيشنهادي

)(6

براي زیرمجموعه 𝑆 داریم.𝐶(𝑆) = 𝑞(𝑆)/𝐶 :
متغيرها و پارامترهاي مدل مورد بحث به صورت زیر تعریف

)(7

ميشوند:
𝑗𝑖𝑦 متغيري صفر و یک است که در صورتيکه کمان 𝑗𝑖 توسط

)(8

مهاجم مورد حمله قرار بگيرد ،مقدار  4و در غير اینصورت ،مقدار
 5ميگيرد.
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𝑛

𝑌∈𝑦

00

𝑉∈𝑗

𝑚= 2
}𝑗 𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1}, ∀{𝑖,
𝑗 ∈ 𝐸{{0, 𝑗}:
}𝑉 ∈
𝑥0𝑗 ∈ {0,1,2}, ∀{0, 𝑗},
𝑉 ∈ 𝑗∀

مدلسازي عدم تقارن اطالعات در مساله حمله به شبکه حمل و نقل مواد خطرناک
در مدل فوق 𝑍𝑢 ،و 𝑙𝑍 به ترتيب توابع هدف براي مهاجم و

و  Colsonو  )4550( Savardمروري جامع بر روشهاي حل

مدافع هستند .همانطور که مشاهده ميشود ،مهاجم در تالش

ارائهشده براي مدلهاي برنامهریزي دوسطحي انجام دادهاند.

است تا با حمله به برخي از کمانهاي شبکه ،مجموع ریسکهاي

 Israeliو  )4333( Woodالگوریتمهاي موجود براي مسایل

کشفشده و جرایم دریافتشده از توزیعکننده خاطي را بيشينه

برنامهریزي دوسطحي عدد صحيح آميخته ( )BLMIPرا

نماید .از سوي دیگر ،توزیعکننده نيز به دنبال کمينه کردن

دستهبندي نمود و مشاهده کرد که هيچیک از این الگوریتمها

هزینههاي توزیع ناشي از برآورده کردن تقاضاي مشتریان در این

نميتوانند براي حل مساله بيشينه کردن کوتاهترین مسير مناسب

شبکه موردحملهقرارگرفته است .همانطور که در مدل فوق

باشند .دليل اصلي براي این موضوع این است که بسياري از این

مشاهده ميشود ،مساله  ،CVRPبخشي از محدودیتهاي مساله

الگوریتمها از جمله  Wenو  )4335( Yangاز روشي مثبت

حمله به شبکه به شمار ميآید و به منظور دست یافتن به بهترین

استفاده ميکنند ،که به این معني است که این روشهاي حل قابل

جواب مساله مورد مطالعه الزم است ،ابتدا جواب بهينه مساله

کاربرد براي شرایطي هستند که همکاري مثبت قویي بين اهداف

سطح پایين محاسبه شود.

پيرو و پيشرو وجود دارد .همانند مساله بيشينه کردن کوتاهترین

مجموعه محدودیتهاي ( )4بيان ميکنند که مجموع منابع مورد

مسير ،مساله مورد مطالعه در این تحقيق نيز مسالهاي است با

استفاده براي حمله به کمانهاي شبکه نباید از کل بودجه در

اهداف متضاد و به همين دليل ،الگوریتمهاي موجود براي حل

دسترس براي حمله به شبکه فراتر رود .مجموعه محدودیتهاي

این نوع مساله ،غيرکارامد هستند .الزم به ذکر است که تعدادي

( )2تا ( )9به فرموالسيون جریان دو شاخصه براي مساله

الگوریتمهاي حل دقيق براي مدلهاي برنامهریزي دوسطحي

 CVRPمربوط ميشوند .محدودیت ( ،)2محدودیتهاي درجه

وجود دارند ،از جمله  ،)4339( Önalکه از روشهاي مثبت

براي هر مشتري است که طي آن براي زوج گرههایي که دپو را

استفاده نميکنند اما نتایج محاسباتيشان خيلي اميدبخش نيست و

شامل نميشود تنها یک کمان ورودي و یک کمان خروجي باید

هيچ کدام از این الگوریتمها براي حل مسایل با ابعاد بزرگ مورد

وجود داشته باشد .محدودیت ( )0که تحت عنوان محدودیت

استفاده قرار نگرفتهاند و از نظر محاسباتي ،پيچيده هستند .با این

ظرفيت براي حاملهاي مواد خطرناک ناميده ميشود ،به نوعي

اوصاف ،این نتيجه حاصل ميشود که هيچیک از الگوریتمهاي

تعميمیافته محدودیت حذف زیرتور در مساله فروشنده دورهگرد

 BLMIPموجود ،کاندیداهاي مناسبي براي حل کاراي مدل

است که اتصال گرهها براي هر تجهيز را تضمين ميکند.

دوسطحي پيشنهادي در این تحقيق نيست .در زیرتبخش بعدي،

عالوهبراین باعث ميشود محدودیت ظرفيت هر تجهيز رعایت

دو الگوریتم فراابتکاري به منظور حل کاراي مدل دوسطحي

شود .محدودیت ( )6بيان ميکند که 𝑚 تجهيز باید در ابتدا از

پيشنهادي ارائه ميشود.

دپو شروع و در انتهاي مسير نيز به دپو بازگردند.

 7-4ارائه دو الگوریتم فراابتکاري براي حل مدل

 .4روشهاي حل

پیشنهادي

همانطور که در بخش قبل بيان شد ،مدل پيشنهادشده در این

پيچيدگي مساله سطح پایين مالحظهشده ) ،(CVRPما را به

تحقيق ،مدل برنامهریزي دوسطحيي است که در آن مساله سطح

سمت استفاده از الگوریتمهاي فراابتکاري هدایت ميکند تا این

پایين ،یک مساله  CVRPنامتقارن ميباشد .مساله ،CVRP

مساله دوسطحي به صورتي کارا و در زماني منطقي حل شود .در

حالت تعميمیافتهاي از مساله فروشنده دورهگرد است که جزء

این بخش ،دو الگوریتم تحت عناوین الگوریتم تکامل تدریجي

مسایل با پيچيدگي محاسباتي باال محسوب ميشود .از سوي

دوسطحي و الگوریتم ژنتيک دوسطحي به منظور حل مساله مورد

دیگر ،مدلهاي برنامهریزي دوسطحي نيز طبيعتا از جمله مسایل

مطالعه توسعه داده ميشود.

پيچيده محسوب ميشوند و زمانيکه مساله سطح پایين نيز مساله

 0-4الگوریتم تکامل تدریجی دوسطحی توسعهدادهشده

پيچيدهاي باشد ،این دشواري تشدید ميشود .در سالهاي اخير

الگوریتم تکامل تدریجي دوسطحي پيشنهادشده براي مساله

روشهاي حل جدیدي براي مدلهاي برنامهریزي دوسطحي

مسيریابي وسيله نقليه تحت شرایط حمله ،شکل توسعهیافتهاي

توسعه یافتهاند Dempe ،)4339( Bard .و )4554( Stephan
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امیرسامان خیرخواه ،حمیدرضا نویدي ،معصومه مسی بیدگلی
از الگوریتم تکامل تدریجيي است که توسط ،Legillon

ملزم خواهد شد تا جریمهاي متناسب با ریسک کمان مربوطه را

Liefoogheو  )4544( Talbiمعرف شده است .در این

پرداخت نماید.

الگوریتم تکامل تدریجي دوسطحي ،دو الگوریتم ژنتيک کامل در

1

هر تکرار اصلي از الگوریتم مورد استفاده قرار ميگيرد تا

5

3

جوابهاي به دست آمده براي هر سطح از مساله را بهبود دهد.
فرایند ارزیابي توابع هدف در طول این الگوریتمهاي بهبود ،مورد
استفاده قرار ميگيرد .در این وضعيت ،امکان دارد که هر الگوریتم
بهبود ،طي چند نسل از جمعيتها تکرار شود و جواب را بهبود

D
7

دهد .این الگوریتم در تالش است تا دو زیرجمعيت متفاوت
مربوط به دو سطح مساله را تدریجا بهبود دهد و به صورت

6

2

دورهاي ،اطالعات را با جمعيت دیگر مبادله نماید .استراتژي

4

شکل  .7نمونهاي از CVRP

تکامل به این منظور استفاده ميشود که نحوه تبادل اطالعات بين
دو جمعيت را مشخص نماید .گام انتهایي هر تکرار این است که
دو زیرجمعيت با یکدیگر تبادل اطالعات نمایند .گامهاي این

براي مساله سطح باال ،ماتریس طرح حمله به شبکه ،ماتریسي

الگوریتم عبارتنداز:

باینري همانند شکل  4با ابعاد ) (n × nاست که در آن اگر

گام صفر(نمایش جواب و شروع الگوریتم) :استفاده از شکل

عنصر ) (i, jمقدار  4را بگيرد ،به این معناست که کمان مربوطه

نمایش مناسب براي جوابها ،یکي از مشخصههاي اصلي

توسط مهاجم ،مورد حمله قرار گرفته است و در غيراینصورت

الگوریتمهاي فراابتکاري براي دستيابي به جوابهاي بهتر است.

این کمان براي عبور مواد ،امن است.

براي مساله سطح پایين ،از یک نمایش ترتيبي براي هر جواب
مساله استفاده ميشود که در آن به هر مشتري و هر مسير ،عددي

1
2
3
4
5
6
7

تخصيص داده ميشود .اعداد مربوط به مسيرها بزرگتر یا مساوي
با (تعداد مشتریان )4+است .در این نمایش ،اعداد
تخصيصدادهشده

به

هر

مسير،

نشاندهنده

مشتریان

تخصيصدادهشده به آن مسير و ترتيبي است که بر اساس آن،
این مشتریان از توزیعکننده خدمات دریافت ميکنند .در این نوع

شکل  .0نمونهاي از طرح حمله به شبکه براي NIHVRP

نمایش ،الزم است تا محدودیتهاي زیر چک شوند تا از موجه
بودن جواب مربوطه اطمينان حاصل شود )4( :تعداد مسيرها)4( ،

گام اول (تکامل جمعیتهاي اولیه) :براي شروع الگوریتم ،الزم

ظرفيت وسایل نقليه و ( )9هر مشتري باید تنها یکبار و صرفا

است جمعيتهاي اوليهاي که براي دو مساله سطح باال و پایين

توسط یک وسيله نقليه مالقات شود .نمونهاي از نمایش حل

به صورت تصادفي توليد شدهاند و به ترتيب با  NIP_POPو

براي مساله سطح پایين با  9مشتري 4 ،دپو و  9وسيله نقليه که

 CVRP_POPنشان داده ميشوند ،را به صورت متقارن با هم

از نمایش ترتيبي ] [5,1,3,9,6,4,10,2,7, 11حاصل شده

ترکيب کنيم .تکامل متقارن به این معني است که جمعيت

است ،به صورت نمایشدادهشده در شکل  4ميباشد.

توليدشده براي هر یک از دو سطح براي مساله مربوط به سطح

همانطور که در شکل  4مشاهده ميشود ،کمانهاي (4و،)9

دیگر کپي ميشود و بالعکس .چون این فرایند براي مسائل مربوط

(4و4( ،)0و )4و  ...مورد حمله آژانس نظارتي قرار گرفته است

به دو سطح باال و پایين مدل صورت ميگيرد ،از این رو تحت

و در صورتيکه توزیعکننده از هر یک از این کمانها عبور کند،
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5
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0
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عنوان تکامل متقارن شناخته ميشود .در این صورت براي هر
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مدلسازي عدم تقارن اطالعات در مساله حمله به شبکه حمل و نقل مواد خطرناک
یک از سطوح باال و پایين مساله به ترتيب جمعيتهاي جدیدي
به

NIP_POP = NIP_RELATED

صورت

رعایت ميکند را انتخاب و در طرح حمله مقدار یک به آن
تخصيص ميدهيم.

و

 CVRP_POP = CVRP_RELATEDتعریف ميشوند .با

زمانيکه عملگرهاي تقاطع و جهش بر روي جمعيت فعلي اعمال

ترکيب  NIP_RELATEDبا  CVRP_POPميتوان هزینههاي

شود ،افراد این جمعيت بر مبناي تابع هدف محاسبهشده بر مبناي

توزیع مرتبط با مساله سطح پایين  CVRPرا با استفاده از
̅̅̅
𝑓)
پارامترهاي تخمينزده شده مربوط به جریمه مسيرها ( 𝑗𝑖

مقادیر واقعي پارامترها ،ارزیابي و مرتب ميشوند .سپس عملگر
انتخابي براي حفظ اندازه ثابت آرشيو و جمعيتها مورد استفاده

محاسبه نمود .از سوي دیگر با ترکيب  CVRP_RELATEDبا

قرار ميگيرد.عمليات انتخاب و آرشيو کردن ،دقيقا بعد از اجراي

 NIP_POPميتوان تابع هدف مساله سطح باال ) (NIPرا با

الگوریتمهاي بهبود اجرا ميشود .این استراتژيهاي آرشيو کردن،

استفاده از مقادیر واقعي پارامترهاي جریمه ) 𝑗𝑖𝑓( محاسبه نمود.

بهترین جوابهاي حاصل در هر سطح را ثبت ميکند و از اینکه

گام دوم (حل مساله حمله به شبکه سطح باال) :در هر تکرار،

فرآیند تکامل ،باعث تغيير کامل زیرجمعيتهاي یک نسل شود،

الگوریتمهاي بهبوددهندهاي بر روي جمعيت تکاملیافته سطح

جلوگيري ميکند.

باالکه در گام قبلي از ترکيب  CVRP_RELATEDبا NIP_POP

گام سوم (حل مساله مسیریابی حاملهاي مواد خطرناک) :در

به دست آمده است ،اعمال ميشوند ،تابع هدف مساله سطح باال

این گام نيز ،الگوریتم ژنتيکيبراي جمعيت تکاملیافته سطح پایين

بر اساس مقادیر واقعي پارامترهاي جریمه ) 𝑗𝑖𝑓( محاسبه و

که در تکرار قبلي از ترکيب  CVRP_POPبا NIP_RELATED

بهترین جوابهاي به دست آمده آرشيو ميشوند .در اولين گام

به دست آمده است ،مورد استفاده قرار ميگيرد .اما باید دقت

از هر نسل ،یک الگوریتم ژنتيک براي مساله حمله به شبکه اجرا

شود که در این گام ،محاسبات تابع هدف مساله سطح پایين بر
̅̅̅) انجام
اساس مقادیر تخمينزدهشده از پارامترهاي جریمه ( 𝑗𝑖𝑓

ميشود که عملگر جهشي به صورت نشاندادهشده در شکل 9
بر روي هر یک از جوابهاي جمعيت مربوط به مساله حمله به

ميگيرد.

شبکه ( )NIP_POPاعمال ميشود .فرض کنيد جواب مربوط به
مساله مسيریابي که مساله حمله به شبکه بر اساس آن بهبود داده

براي نشان دادن جهش در مساله مسيریابي ،دو تا از مشتریان

ميشود،به صورت زیر باشد:

تخصيص دادهشده به دو حامل مجزا را انتخاب ميکنيم و جاي

]CVRP_RELATED = [5,1,3,9,6,4,10,2,7, 11
به منظور جهش ،یکي از کمانهایي را که در جواب فعلي مورد

آنها را در صورتي با هم عوض ميکنيم که محدودیت ظرفيت
حامل رعایت شود و عالوهبراین در طرح حمله مربوط به این

حمله قرار گرفته و مقدار یک دارد را انتخاب ميکنيم و به آن

جواب ) ،(NIP_RELATEDکمان ورودي به مشتري ،مورد

مقدار صفر تخصيص ميدهيم و یکي از کمانهایي که در

حمله قرار نگرفته باشد .به عنوان مثال،یک جواب از جمعيت

 CVRP_RELATEDتجهيز از آن عبور ميکند ،در جواب فعلي

مساله مسيریابي و طرح حمله مربوط به این جواب را به صورت

مورد حمله قرار نگرفته است و محدودیت بودجه حمله را

1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

4

5

6

7

0
0
0
0
1
1
0

0
0
0
0
0
1
0

1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0

0
0
1
0
0
0
1

0
0
0
1
0
0
0

0
1
1
0
1
0
0

زیر در نظر بگيرید.

1
2
3
4
5
6
7

شکل (9ب) .طرح حمله بعد از جهش

1
0
0
0
1
0
1
0

2
0
0
0
0
0
1
0

3
1
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
1
1
0

5
0
0
1
0
0
0
1

6
0
0
0
1
0
0
0

7
0
1
1
0
1
0
0

شکل (9الف) .طرح حمله قبل از جهش
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امیرسامان خیرخواه ،حمیدرضا نویدي ،معصومه مسی بیدگلی
]CVRP = [5,1,3,9,6,4,10,2,7,11
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0
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0
0
1
NIP_RELATED= 0
1
0
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جهش انجام گرفته در جواب فوق به صورت نشاندادهشده در شکل (2ب) است:
]CVRP = [5,1,3,9,6,4,10,2,7, 11

]CVRP = [5,1,4,9,6,3,10,2,7, 11

شکل ( 4الف) .جواب مساله مسیریابی قبل از جهش

شکل ( 4ب) .جواب مساله مسیریابی بعد از جهش

]CVRP = [5,1,3,9,6,4,10,2,7, 11

]CVRP = [5,1,2,7,9,6,4,10,3, 11
شکل ( 4د) .جواب مساله مسیریابی بعد از تکامل

شکل ( 4ج) .جواب مساله مسیریابی قبل از تکامل

شکل .2
براي نمایش نحوه تقاطع جوابها در مساله مسيریابي نيز

است که در گام اول الگوریتم انجام گرفت .جوابهاي حاصل

مشتریان تخصيصدادهشده به دو حامل مجزا را در نظر ميگيریم

از فرایند تکامل جمعيتها براي مساله مربوط به هر سطح ،به

و پس از تعيين محلي که تقاطع در آنها انجام ميگيرد،

آرشيو مربوطه اضافه ميشود و به منظور حفظ اندازه ثابت آرشيو،

جوابهاي جدید را به صورت نشاندادهشده در شکل (2د)

افراد مناسب حفظ و افرادي که تابع هدف آنها از افراد موجود

بهدست ميآوریم .تنها در صورتي این تقاطع صورت ميگيرد که

در آرشيو بهتر نيست ،حذف ميشوند.

در جواب حاصل ،محدودیت ظرفيت رعایت شده باشد.

گام پنجم (بررسی شرط توقف و انتخاب جمعیت نسل بعد):
در صورتيکه تعداد تکرارهاي الگوریتم به بيشترین تعداد

گام چهارم (تکامل) :یک استراتژي تکامل باید در طول الگوریتم

تکرارهاي مجاز رسيد ،الگوریتم خاتمه ميیابد .در غيراینصورت

به منظور تبادل اطالعات ،مورد استفاده قرار بگيرد .الگوریتم

از بين آرشيو مربوط به بهترین جوابهاي حاصل براي

تکامل تدریجي دوسطحي ،از یک جمعيت و آرشيو متفاوت براي

دوسطح،به تعداد اندازه جمعيت نسلها ،بهترین جوابهاي

هر سطح استفاده ميکند .فرایند تکامل در این الگوریتم لزوما

بهدستآمده را انتخاب ميکنيم و به گام دوم برميگردیم.

خبرهگرا نيست و دو جمعيت ،به صورت تصادفي ،جوابها را

شکل  ،0چارچوبي از الگوریتم تکامل تدریجي دوسطحي مورد

با یکدیگر مبادله مينمایند .در این الگوریتم ،تکامل جمعيتهاي

مطالعه را نشان ميدهد.

مربوط به دو سطح به صورت متقارن انجام ميگيرد .تکامل
انجامگرفته در این بخش از الگوریتم ،دقيقا مشابه با فرایند تکاملي
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مدلسازي عدم تقارن اطالعات در مساله حمله به شبکه حمل و نقل مواد خطرناک
جمعيت اوليه  CVRPرا توليد نمایيد.

جمعيت  NIPرا شروع نمایيد.

شروع

جمعيت اوليه از  NIPرا در جمعيت اوليه از  CVRPکپي نمایيد.

جمعيت اوليه از  CVRPرا در جمعيت اوليه از  NIPکپي نمایيد.

هزینه مربوط به هر فرد موجود در جمعيت اوليه  CVRPرا بر اساس پارامترهاي

تابع هدف مربوط به هر فرد موجود در جمعيت اوليه  NIPرا بر اساس

تخمينزده شده توسط توزیعکننده محاسبه نمایيد.

مقادیر واقعي پارامترهاي جریمه محاسبه نمایيد.

عملگرهاي تقاطع و جهش را بر روي جمعيت فعلي  CVRPاعمال

عملگرهاي تقاطع و جهش را بر روي جمعيت فعلي NIP

نمایيد.

اعمال نمایيد.
هزینههاي مربوط به هر فرد موجود در جمعيت فعلي  CVRPرا بر اساس تخمينها

تابع هدف مربوط به هر فرد موجود در جمعيت فعلي NIPرا بر

محاسبه نمایيد.

اساس مقدار واقعي پارامترها محاسبه نمایيد.

جمعيت فعلي  NIPرا مرتب نمایيد.

جمعيت فعلي CVRPرا مرتب نمایيد.

تعداد نسل< بيشترین تعداد

تعداد نسل<بيشترین تعداد

نسل

نسل

بلي

بلي

خير
CVRP

CVRP_related

NIP_related

NIP

اعضا خبره

اعضا خبره

جمعيت فعلي  CVRPرا از جمعيت قبلي انتخاب نمایيد.

جمعيت NIPفعلي را از جمعيت قبلي انتخاب نمایيد.

به صورت تصادفي جمعيتها را با یکدیگر تکامل دهيد.

تعداد تکرارها< بيشترین تعداد
بلي

تکرار

بلي
خير

پایان

شکل  .5فلوچارت مربوط به الگوریتم تکامل تدریجی دوسطحی براي  NIHVRPبا اطالعات نامتقارن

نمایش ميگذارد .یکي از تفاوتهاي اساسي این الگوریتم با

 .9-4الگوریتم ژنتیك دوسطحی توسعهدادهشده

الگوریتم تکامل تدریجي توسعهدادهشده در این است که در این

الگوریتم ژنتيک دوسطحي براي اولين بار توسط  Oduguwaو

الگوریتم فرض ميکنيم که هماهنگي نامتقارني بين دو بازیکن رخ

 )4554( Royارائه شد .در این تحقيق برآنيم تا الگوریتم مذکور را

ميدهد .هماهنگي نامتقارن به این معني است که تکامل صرفا در

براي مساله مورد مطالعه ،توسعه دهيم .فلوچارت نمایشدادهشده در

یک جهت اتفاق ميافتد ،به این معني که پيرو (توزیعکننده) ،افراد

شکل  ،6گامهاي مربوط به الگوریتم توسعهدادهشده فوق را به
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امیرسامان خیرخواه ،حمیدرضا نویدي ،معصومه مسی بیدگلی
جمعيت خود را با افراد جمعيت پيشرو (آژانس نظارتي) ترکيب

الگوریتمهاي ژنتيک مربوط به هر سطح پس از بهبود یافتن در طي

ميکند ،اما عکس این موضوع صورت نميگيرد .این هماهنگي تنها

یک تکرار الگوریتم ،با یکدیگر تکامل داده ميشوند .پس از اینکه

بين بهترین جوابهاي حاصل ،مجاز است .این موضوع باعث

عملگر تکامل براي هر نسل مورد استفاده قرار گرفت ،اعضا خبره

ميشود الگوریتم طي فرآیند جستجو ،به سمت فضاي بهينه هدایت

هر دو جمعيت در قالب یک جمعيت خبره بيروني ذخيره ميشوند.

شود .تکامل با کپي کردن متغيرهاي سطح پایين در جمعيت سطح

اگر بهترین اعضا نسل حاضر از اعضا حاضر در این جمعيت خبره

باال صورت ميگيرد .تفاوت عمده دیگري که بين دو الگوریتم

مناسبتر باشند ،اعضا حاضر در این جمعيت خبره با بهترین اعضا

توسعهدادهشده در این مقاله وجود دارد این است که در این الگوریتم،

از نسل فعلي جایگزین ميشوند.

شروع

جمعيت  NIPرا شروع نمایيد.

جمعيت اوليه  CVRPرا توليد نمایيد.

جمعيت اوليه از  CVRPرا در جمعيت اوليه از  NIPکپي نمایيد.

هزینه توزیع مربوط به هر فرد در جمعيت اوليه  CVRPرا بر
اساس پارامترهاي تخمينزده شده محاسبه نمایيد.

بيشينه مجموع جریمه کسب شده و ریسک کشف شده
حاصل از حاملهاي خاطي مربوط به هر فرد موجود در
جمعيت اوليه  NIPرا بر اساس پارامترهاي واقعي محاسبه

تعداد نسلها< بيشترین

خير

پایان

تعداد نسل

NIP

یک تکرار از الگوریتم ژنتيک کالسيک را براي
بهبود جمعيت  CVRPاجرا کنيد.

خير

تعداد نسلها<

بيشترین تعداد نسل

CVRP_related

اعضا خبره

یک تکرار از الگوریتم ژنتيک کالسيک را براي
بهبود جمعيت  NIPاجرا کنيد.

بيشينه مجموع جریمه کسب شده و ریسک کشف شده حاصل از

هزینه توزیع مربوط به هر فرد در جمعيت فعلي  CVRPرا بر

حاملهاي خاطي مربوط به هر فرد موجود در جمعيت فعلي  NIPرا بر

اساس پارامترهاي تخمينزده شده محاسبه نمایيد.

اساس پارامترهاي واقعي محاسبه نمایيد.

جمعيت  CVRPفعلي را مرتب نمایيد.

جمعيت  NIPفعلي را مرتب نمایيد.

جمعيت  CVRPفعلي را با متغيرهاي  NIPتکامل

جمعيت  NIPفعلي را با متغيرهاي  CVRPتکامل

دهيد.

دهيد.

جمعيت  NIPفعلي را ارزیابي نمایيد.

جمعيت  CVRPفعلي را ارزیابي نمایيد.

شکل  .1فلوچارت مربوط به الگوریتم ژنتیك دوسطحی توسعه داده شده براي  NIHVRPبا اطالعات نامتقارن
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مدلسازي عدم تقارن اطالعات در مساله حمله به شبکه حمل و نقل مواد خطرناک
جدول  .9پارامترهاي استفاده شده در مسایل نمونه

الزم به ذکر است در شکل  ،6خطچينها و گامهایي از الگوریتم
که از طریق خطچينها انجام گرفتهاند ،نشاندهنده فرایند تکامل
و آرشيوي هستند که پس از ارزیابي جوابهاي تکاملیافته انجام
ميگيرد.

 .5نتایج محاسباتی

مقدار

پارامتر

)𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚 (1,10
)𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚 (1,20
)𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚 (1,10
5.9 ،5.9 ،5.6

𝑗𝑖𝑐
𝑗𝑖𝑟
𝑗𝐷
𝑄

)𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚 (1000.5000
))𝑄 𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚 (𝑓𝑖𝑗 . 𝑄, 𝑓𝑖𝑗 . (2 −
4555

به منظور ارزیابي کارآیي الگوریتمهاي پيشنهادي براي مساله
مورد بررسي ،تعدادي مساله حمله به شبکه مسيریابي حاملهاي

𝑗𝑖𝑓
̅̅̅
𝑗𝑖𝑓
𝐻
𝑗𝑖𝑏

مواد خطرناک به صورت تصادفي انتخاب ميشود .تجزیه و

4

تحليل با ارائه جزئيات بيشتري در مورد این مسائل آغاز ميشود.

45، 44 ،0

𝐵

49

𝐶

 7-5مسائل نمونه

𝑚
⌉ 𝐶⌈∑ 𝐷𝑗 ⁄

یازده شبکه مربعي جهتدار متفاوت با ابعاد  n1 × n2به

𝑗

صورت تصادفي ایجاد ميکنيم که در آن  n1و  n2به ترتيب
تعداد سطرها و ستونهاي شبکههاي طراحيشده هستند.

جدول  .0نمونه شبکههاي استفادهشده

براي ارزیابي کارآیي دو الگوریتم ،یک نمونه مساله براي هر یک
از یازده شبکه به صورت تصادفي توليد ميشود که نحوه تعریف
این مسایل ،مشابه با روشي است که  Bayrakو )4559( Bailey
براي توليد مسایل نمونه حمله به شبکه کوتاهترین مسير با
اطالعات نامتقارن از آن استفاده کردند .مقادیر پارامترهاي 𝑗𝑖𝑓 به
̅̅̅
𝑓 و  Qبستگي دارند که در آن  Qنشان ميدهد که
مقادیر 𝑗𝑖
تخمينهاي توزیعکننده تا چه اندازه دقيق است .کليه پارامترهاي
استفادهشده در مسایل نمونه در جدول  9خالصه شده است.

ظرفيت

کمانها

گرهها=𝑛1 × 𝑛2

شماره نمونه

10
50
50
50
50
50
50
100
100
100
100

13
53
117
149
181
161
205
249
261
429
705

8=2 ×4
24 = 4 × 6
48 = 6 × 8
60 = 6 × 10
72 = 6 × 12
64 = 8 × 8
80 = 8 × 10
96 = 8 × 12
100 = 10 × 10
160 = 10 × 16
256 = 16 × 16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

دادههاي مربوط به این شبکهها در جدول  4نشان داده شده است
و شکل مربوط به یک شبکه  ،3 × 3در شکل  9نشان داده شده
است که در آن دپو رابطهاي دوطرفه با کليه گرههاي شبکه دارد.
براي ارزیابي و مقایسه نتایج بهدستآمده از این الگوریتمها ،از
دو معيار متفاوت منطقي بودن استفاده ميکنيم که تحت عناوین
منطقي بودن مستقيم و موزون شناخته ميشوند و توسط

شکل  .1شبکه نمونهاي با ابعاد 𝟑 × 𝟑

 Liefooghe ،Legillonو  )4544( Talbiمعرفي شده است.
اولين معيار ،مشکل بودن بهبود یک جواب بدون در نظر گرفتن
بهبود واقعي را در نظر ميگيرد .این معيار ،نسبت تعداد دفعاتي
43
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امیرسامان خیرخواه ،حمیدرضا نویدي ،معصومه مسی بیدگلی
که الگوریتم ،جواب را بهبود داده است به کل تعداد اجراهاي

براي الگوریتمهاي تکامل تدریجي و ژنتيک دوسطحي در جدول

الگوریتم را ميشمارد .معيار منطقي بودن وزني ،بر همين اساس

 2نمایش داده شده است.

معيار منطقي بودن مستقيم عمل ميکند با این تفاوت که به جاي

 9-5نتایج حاصل از الگوریتمها

شمارش تعداد دفعاتي که الگوریتم ،جوابها را بهبود داده است،

دو الگوریتم توسعهدادهشده براي حل مساله  NIHVRPبا

ميزان بهبود را محاسبه ميکند .منطقي بودن ،معياري است که

اطالعات نامتقارن در محيط مطلب،کدنویسي و بر روي یک

کيفيت واکنش پيشبينيشده توسط الگوریتم را نشان ميدهد.

سيستم اینتل پنتيوم فور با  9.50 CPUگيگاهرتز و حافظه 044

بدیهي است که یک پيشبيني بد توسط تصميمگيرنده پيرو

مگابایت اجرا شدهاند .هر مساله ،ده بار اجرا شده است و چهار

احتماال به یک جواب بد ،منتج خواهد شد [Legillon,

معيار ارزیابي شامل ميانگين و بهترین معيار تابع هدف براي

]) .Liefooghe and Talbi (2012مزایا و ریسکهاي

مساله سطح باال و منطقي بودن مستقيم و موزون براي مساله

مدلسازي مربوط به تصميمگيري در شرایط عدم تقارن اطالعات

سطح باال محاسبه شدهاند و نتایج حاصل ،براي مقایسه عملکرد

در بخش بعد ،مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

دو الگوریتم در جدول  0نشان داده شدهاند.

 0-5تنظیم پارامترها

بر طبق جدول  ،0دو الگوریتم توسعهدادهشده ميتوانند براي

به منظور استفاده از الگویتمهاي پيشنهادي براي حل مساله مورد

انواع مختلفي از مسایل  NIHVRPبا اطالعات نامتقارن با ابعاد

مطالعه ،الزم است تا ابتدا مقادیر مناسبي براي پارامترهاي مورد

مختلف و بدون توجه به ماهيت فضاي جستجو مورد استفاده

استفاده در این الگوریتمها انتخاب شوند .الزم به ذکر است که

قرار بگيرد .آزمایشات انجامشده ،این نتيجه مهم را در پي داشت

مقادیر این پارامترها از طریق تنظيم پارامترها به روش سعي و

که الگوریتم تکامل تدریجي در مقایسه با الگوریتم ژنتيک

خطا محاسبه شده است و مقادیر انتخاب شده براي این پارامترها

دوسطحي ،ميانگين تابع هدف بهتري براي مساله سطح باال به
دست ميدهد.

جدول  .4پارامترهاي الگوریتم تکامل تدریجی و الگوریتم ژنتیك دوسطحی پیشنهادي
پارامترهاي الگوریتم
𝑃𝐼𝑁𝑛
𝑃𝑅𝑉𝐶𝑛

مقدار

تعریف پارامترها
اندازه جمعيت NIP

42

اندازه جمعيت CVRP

42

پارامتر نرخ جهش براي  NIPدر هر تکرار از الگوریتم

5.40

𝑃𝑅𝑉𝐶_𝑒𝑡𝑎𝑟_𝑡𝑢𝑚

پارامتر نرخ جهش براي  CVRPدر هر تکرار از الگوریتم

5.40

𝑃𝐼𝑁_𝑒𝑡𝑎𝑟_𝑠𝑠𝑜𝑟𝑐

پارامتر نرخ تقاطع براي  NIPدر هر تکرار از الگوریتم

2

𝑃𝑅𝑉𝐶_𝑒𝑡𝑎𝑟_𝑠𝑠𝑜𝑟𝑐

پارامتر نرخ تقاطع براي  CVRPدر هر تکرار از الگوریتم

2

𝑒𝑡𝑎𝑟_𝑡𝑠𝑖𝑡𝑖𝑙𝑒_𝑡𝑝𝑒𝑘

نسبتي از بهترین جوابهاي  NIPو  CVRPکه از هر نسل حفظ شده است.

5.0

تعداد تکرارهایي که الگوریتم تکامل تدریجي ادامه ميیابد.

45

تعداد نسلهایي که در هر تکرار الگوریتم تکامل تدریجي بهبود ميیابد.

95

بيشترین تعداد نسلهایي که الگوریتم ژنتيک دوسطحي اجرا ميشود.

655

𝑃𝐼𝑁_𝑒𝑡𝑎𝑟_𝑡𝑢𝑚

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒𝑡𝑖_max
𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑛_𝑛𝑒𝑔
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒𝑡𝑖_max
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جدول  .5مقایسه بین نتایج بهدست آمده از  NIHVRPبا اطالعات نامتقارن )𝟔 (𝑸 = 𝟎.
منطقي بودن وزني

منطقي بودن مستقيم

بهترین معيار برازندگي مساله سطح باال

ميانگين معيار برازندگي مساله سطح باال

الگوریتم تکامل

الگوریتم ژنتيک

الگوریتم تکامل

الگوریتم ژنتيک

الگوریتم تکامل

الگوریتم ژنتيک

الگوریتم تکامل

الگوریتم ژنتيک

تدریجي

دوسطحي

تدریجي

دوسطحي

تدریجي

دوسطحي

تدریجي

دوسطحي

شماره مساله

4.0229

4.6006

5.644

4.496

0.999

4.249

44.952

4.056

4

4.4459

4.0639

5.042

4.496

4.032

4.424

9.466

4.9362

4

5.0006

5.6326

5.099

4.496

490.40

405.50

455.952

499.99

9

5.9922

4.4329

5.699

4.39

462.49

429.93

442.43

439.492

2

5.0242

4.5094

5.935

4.239

499.99

494.23

933.956

900.902

0

4.4506

5.3249

5.399

4.699

459.40

449.39

433.44

439.492

6

4.54499

4.9296

4.342

4.5059

244.39

453.93

249.93

229.99

9

5.9696

4.4994

4.66

4.903

456.99

490.09

490.90

459.42

9

4.42352

4.4544

4.66

4.904

494.09

449.53

450.666

499.499

3

5.29499

4.494

4.66

4.493

935.43

929.49

249.999

249.354

45

4.2444

0.960

4.369

9.594

239.592

299.509

040.390

055.6569

44

از سوي دیگر ،الگوریتم تکامل تدریجي از دیدگاه معيار منطقي

محاسباتي کمتري حل نماید که این موضوع یکي دیگر از مزایاي

بودن نيز در همه اجراهاي کدهاي الگوریتم ،عملکرد بهتري از

این الگوریتم در مقایسه با الگوریتم ژنتيک دوسطحي است.

خود نشان داد .از آنجا که این الگوریتم ،پاسخهاي منطقيتري در

 4-5بررسی مزایا و ریسكهاي مرتبط با منظور کردن

اختيار ما قرار ميدهد ،ميتوانيم پيشبينيهاي بهتري از

فرض عدم تقارن اطالعات

تصميمات اتخاذ شده داشته باشيم .دليل اینکه چرا الگوریتم
ژنتيک دوسطحي به جوابهاي منطقي منتج نميشود این است

براي بررسي مزایاي در نظر گرفتن عدم تقارن اطالعات ،نتایج

که کل الگوریتم تمایل دارد تا بعضي از جوابهاي غيرمنطقي را

بهدستآمده را با حالتي مقایسه ميکنيم که این عدم تقارن

به واسطه داشتن مقادیر بهتر براي تابع هدف سطح باال حفظ

اطالعات منظور نشده است .در این شرایط ،دو بازیکن درک

نماید و برخي از جوابهاي منطقي را به واسطه تعمير بد ،کنار

یکساني از پارامترهاي مساله دارند و هر دوي آنها بر اساس
مقادیر 𝑗𝑖𝑓 تصميمگيري ميکنند .دو معيار ارزیابي ریسک و

بگذارد .عالوه بر منطقي بودن ،همانطور که در شکل  9مشاهده

مزیت براي این دو حالت مختلف ،به ترتيب با 𝑅 و 𝐼 نشان داده

ميشود ،الگوریتم تکامل تدریجي ميتواند این مساله را در زمان

ميشوند که به صورت زیر تعریف ميشوند
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شکل  .1مقایسه بین دو الگوریتم فراابتکاري توسعه داده شده بر اساس زمان محاسباتی (بر حسب ثانیه)

𝐼 %معياري است براي محاسبه ميزان درصد افزایش در تابع

استفاده از 𝑗𝑖𝑓 تعيين ميشود .فرض کنيد هزینه کل این مسيرها

هدف سطح باال در شرایطي که فرض عدم تقارن اطالعات منظور

باشد و بهترین مقدار تابع هدف بهدستآمده براي مساله

𝑏
𝑧𝑢,3

 NIHVRPبا در نظر گرفتن  𝑄 = 1در تخمين پارامترها توسط

ميشود و بهصورت زیر محاسبه ميشود .مساله سطح باال با
استفاده از 𝑗𝑖𝑓 حل ميشود .این به این معني است که مهاجم

𝑏
 𝑧𝑢,4نشان داده شود .آنگاه
توزیعکننده در مساله سطح پایين ،با

بهترین طرح حمله را با این فرض که توزیعکننده نيز همين

𝑅 %با استفاده از رابطه زیر محاسبه ميشود:

𝑏
𝑏
𝑧𝑢,4
− 𝑧𝑢,3
| × 100
| = 𝑅%
)(10
𝑏
𝑧𝑢,4
نتایج حاصل از مقایسه بين حاالت با تقارن اطالعات و بدون

اطالعات را در اختيار دارد ،محاسبه ميکند .سپس توزیعکننده با
̅̅̅
𝑓 ،مسيرهایي با کمترین ميزان هزینه
استفاده از تخمينهایش از 𝑗𝑖
توزیع را ميیابد .در نهایت ،هزینه واقعي این مسيرها با استفاده

تقارن اطالعات در شکل  9نشان دادهشدهاست.

از 𝑗𝑖𝑓 محاسبه ميشود .این مقدار ،هزینه توزیعکننده را براي

شکل  ،3ميانگينهاي مزایا و ریسکهاي حاصل از کليه مسایل

حالتي که مهاجم هيچگونه عدم تقارن اطالعاتي را لحاظ

نمونه را براي مساله  NIHVRPبا اطالعات نامتقارن به ازاء

نميکند،در اختيار ما قرار ميدهد .ما این مقدار را به صورت
𝑏
𝑏
 𝑧𝑢,2را به عنوان بهترین مقدار تابع هدف
 𝑧𝑢,1تعریف ميکنيم و

مقادیر متفاوتي از بودجه و دقت تخمين پارامترهاي مهاجم توسط
توزیعکننده نمایش ميدهد .با محاسبه ميانگين 𝐼 %و 𝑅 %روي

سطح باال با اطالعات نامتقارن در نظر ميگيریم .بنابراین 𝐼 ،%به
صورت زیر محاسبه ميشود:

𝑏
𝑧𝑢,1

−

کليه نمونه شبکهها ،مشاهده ميشود که  NIHVRPبا اطالعات
نامتقارن در صورتيکه بودجه بيشتري به حمله تخصيص داده

𝑏
𝑧𝑢,2

| = 𝐼%

| × 100
)(9
𝑏
𝑧𝑢,1
در مساله  NIHVRPبا عدم تقارن اطالعات ،فرض ميکنيم که

پارامترهاي مهاجم را با دقت کمتري تخمين ميزند (زمانيکه 𝑄

مهاجم ،تخمينهاي توزیعکننده از 𝑗𝑖𝑓 را ميداند .با این وجود،

کاهش ميیابد) ،ميتواند بهتر از مدلهاي با اطالعات متقارن،

اگر مهاجم ،از نادرست بودن تخمينهاي توزیعکننده مطلع باشد،

شرایط واقعي را فرموله کند .بنابراین اگر مهاجم بداند که

آنگاه این کمبود اطالعات به ریسکي در تصميمگيري منتج

توزیعکننده نميتواند پارامترها را به درستي تخمين زند ،او باید

ميشود که با 𝑅 %نشان داده ميشود و به صورت زیر محاسبه

دانش بهتري درباره توزیعکننده به دست بياورد و مقداري منابع

ميشود :مساله سطح باال حل ميشود و یک طرح حمله خوب

اضافي براي حمله به شبکه در نظر بگيرد.

شود (زمانيکه 𝐵 افزایش ميیابد) و زمانيکه توزیعکننده،

∗  yبه دست ميآید .سپس مسيرهاي واقعي روي این شبکه با
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شکل  .1مقایسه بین مزایا و ریسكهاي جوابهاي حاصل با بودجههاي متفاوت
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شکل  .3میانگینهاي مزایا و ریسكهاي حاصل از کلیه مسایل نمونه

الگوریتم فراابتکاري تحت عناوین الگوریتم ژنتيک دوسطحي و

 1نتیجهگیري و پیشنهاداتی براي تحقیقات آتی

الگوریتم تکامل تدریجي دوسطحي براي حل مساله توسعه داده

در این مقاله ،مدلي دوسطحي براي مدلسازي مساله حمله به

شد .نتایج حاصل از حل مسائل متعدد در ابعاد مختلف با

شبکه مسيریابي حاملهاي مواد خطرناک با اطالعات نامتقارن

الگوریتم مذکور ،نشاندهنده کاراتر بودن الگوریتم تکامل

ارائه شد و با توجه به پيچيدگي محاسباتي باالي این مساله ،دو

تدریجي دو سطحي پيشنهادشده نسبت به الگوریتم دیگر از
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Emerging Technologies, Vol.17, No.2, pp. 175196.

جنبههاي برازندگي تابع هدف و منطقي بودن مساله سطح باال و

-Brown, G., Carlyle, M., Salmeron, J. and Wood, K.
(2007) “Defending critical infrastructure”,
Interfaces, Vol. 36, No.6, pp.530–44.

)4( :تحقيق حاضر ميتواند از چندین جهت تعميم داده شود

.همچنين زمان حل ميباشد

...  سنسورها و،ميتواند براي مسایلي همچون کنترل نامحسوس

-Claudio, M., Rocco, S., Ramirez-Marquez J. E.,
Daniel E. and Salazar, A. (2010) “Bi and triobjective optimization in the deterministic network
interdiction problem”, Reliability Engineering and
System Safety, 95, pp. 887–896.

) در این تحقيق فرض شد که مهاجم به4( .نيز توسعه داده شود

-Colson, P. M. B. and Savard, G. (2005) “Bilevel
programming: a survey”, 4OR, vol.3, 87–107.

 مشاهده9 ) همانطور که از شکل9( . توسعه داده شود،ميشود

که بيش از یک منبع براي حمله به شبکه در دسترس مهاجم است
 مدل حاضر ميتواند براي.کمانهاي شبکه حمله ميکند
محيطهاي رقابتي و براي حالتيکه به گرههاي شبکه حمله
، بين ميانگين مزایا و ریسکهاي حل بهدستآمده،ميشود

-Cormican, K. J., Morton, D. P. and Wood, R. K.
(1998) “Stochastic network interdiction”,
Operations Research, Vol.46, No.2, pp. 184-197.

 اطالعات، بنابراین اگر مهاجم.همبستگي مستقيمي وجود دارد
،زیادي در مورد تخمينهاي توزیعکننده در اختيار نداشته باشد
 بهتر است این تخمينها را،به جاي استفاده از تخمينهاي ثابت

-Dai, Y. and Poh, K. (2002, December) “Solving the
network interdiction problem with genetic
algorithms”, In Proceedings of the fourth AsiaPacific conference on industrial engineering and
management system, Taipei, pp. 18-20.
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