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اطالعات مقاله

خالصه

تاریخچه مقاله:

اکثر فعالیت های تروریستی که طی دو دهه گذشته به وقوع پیوسته است مبتنی بر اطالعات دقیق
انجام گرفتهاند که منجر به ایجاد اختالل در فعالیتهای اساسی کشور شده و خسارات گستردهای را
بههمراه داشته است و ازاینرو این موضوع تهدیدی برای زیرساختهای عمومی میباشد .گسترش
چشمگیر چنین فعالیتهایی ،لزوم برای مکانیابی صحیح و حفاظت از این زیرساختها بهمنظور افزایش
پایایی تسهیالت برای ارائه خدمات را نشان میدهد .در چنین شرایطی ،بازی استکلبرگی بین طراح
سیستم و مهاجم شکل میگیرد که طی آن بازیکنان بر اساس اطالعاتی که از رقیب خود در اختیار
دارند ،در تالشند تا با پیشبینی و پاسخگویی به استراتژی انتخابی رقیب ،ریسک تصمیمگیری خود
را کاهش دهند .بهدلیل ارزش باالی اطالعات و در اختیار نداشتن اطالعات دقیق و صحیح در شرایط
تضاد منافع ،در این تحقیق برآنیم تا با مدلسازی مسئله مکانیابی-حمله-حفاظت در شرایط عدمتقارن
اطالعات و با فرض امکان حمالت جزئی ،بهصورت یک مدل برنامهریزی دوسطحی به بررسی مزایا و
ریسکهای ناشی از نادیده گرفتن عدمتقارن اطالعات توسط طراح سیستم بپردازیم .با توجه به منطقی
نبودن زمان حل روش کروش-کان-تاکر در مسائل بزرگ ،در این تحقیق الگوریتم جستجوی
ممنوعهای مبتنی بر هش ارائه مینماییم و با محاسبه معیارهایی همچون منطقی بودن موزون و
مستقیم ،کارایی و اثربخشی الگوریت م پیشنهادی را با اجرای الگوریتم بر روی تعدادی مسئله نمونه
تولیدشده بهصورت تصادفی نشان میدهیم.

دریافت 1331/3/11
پذیرش 1331/11/22
کلمات کلیدی:
حمله به شبکه
مکانیابی تسهیالت پوششی
حفاظت
الگوریتم جستجوی ممنوعه
اطالعات نامتقارن
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مقدمه1

طی دهههای گذشته ،مکانیابی صحیح و حفاظت مناسب از
زیرساختهای اساسی جهت کاهش خسارات ناشی از حمله به این
تسهیالت و افزایش پایایی تسهیالت برای ارائه خدمات موردتوجه
دولتها قرار گرفته است .تغییر شکل حمالت تروریستی از کشتارهای
دستهجمعی به سمت ایجاد اختالل در عملکرد تسهیالت زیرساختی
مثل شبکههای تأمین آب و برق و  ...اهمیت طراحی صحیح این نوع
تسهیالت را نشان میدهد .حمله به برجهای مخابراتی (در افغانستان)
و مرکز آمبوالنس (در ایرلند شمالی) دو نمونه مهم از مسئله طی
* نویسنده مسئول :معصومه مسی بیدگلی
تلفن231-56202275 :؛ پست الکترونیکیbidgoli_m2000@yahoo.com :

سالهای گذشته هستند .نیروگاههای برق ،پلها و راههای ارتباطی
مهم ،نیروگاههای هستهای ،پستهای حفاظت از محیطزیست برای
جنگلبانان ،پرسنل کلیدی و مواردی از این قبیل میتوانند نمونههای
دیگری از زیرساختهای حیاتی یک کشور باشند ،که ممکن است
موردحمله قرار بگیرند و ازاینرو مکانیابی و حفاظت از آنها باید
بهدرستی و بهصورتی بهینه انجام بگیرد.
مکانیابی تسهیالت رقابتی همچون شعب بانکها ،رستورانهای
زنجیره ای و مواردی از این قبیل و اتخاذ استراتژیهای حفاظتی برای
حفظ مشتریان در شرایط ورود رقبای جدید ،نمونه دیگری از مسئله
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موردمطالعه در دنیای رقابتی امروزه است .از سوی دیگر ،مکانیابی
تسهیالت امدادرسانی و اضطراری و حفاظت از آنها در مناطق
حادثهخیز که ممکن است بهواسطه بالیای طبیعی و حوادث
غیرمنتظره ،فعالیت آنها مختل شود نمونهای از این مسئله است.
مکانیابی این نوع از تسهیالت ،تصمیم استراتژیکی است که بهطور
مستقیم ،موفقیت عملیات امداد و نجات را تحت تأثیر قرار میدهد.
قرارگیری محل تسهیالت در نزدیکی محلهای حادثهخیز از اهمیت
زیادی (ازنظر زمان پاسخگویی) برخوردار است .از سوی دیگر ،نزدیکی
بیشازاندازه به این نقاط ،خطر تخریب و ایجاد اختالل در عملیات
پشتیبانی از نقاط تقاضا را در پی دارد .این موضوع ،اهمیت مسئله را
روشنتر میسازد.
در تمامی موارد مذکور ،با نوعی بازی استکلبرگ ایستایی روبرو
هستیم که از یکسو دولتها و نیروهای امنیتی بهعنوان طراح سیستم،
نقش بازیکن پیشرو را بر عهده دارند و در مقابل مهاجم به سیستم که
بهعنوان پیرو فعالیت میکند .در این بازی ،طراح سیستم بهدنبال
مکانیابی تسهیالت و شناسایی و حفاظت از تسهیالت مهمتر (که با
احتمال بیشتری موردحمله قرار میگیرند) با کمترین هزینه (مکانیابی
میانه) و یا بیشترین میزان پوشش مشتریان در ارائه خدمات (مکانیابی
پوششی) است و از سوی دیگر ،مهاجم در پی تخریب تسهیالت و ایجاد
بیشترین اختالل ممکن در عملکرد آنها و دسترسپذیریشان در
شرایطی است که منابع محدودی برای حمله در اختیار دارد.
در بسیاری از موارد ،تصمیمگیریها در زمینه مکانیابی ،حفاظت و
حمله در شرایطی صورت میگیرد که حداقل یکی از بازیکنان (مهاجم
و یا طراح سیستم) بهدلیل در اختیار نداشتن اطالعات کاملی از رقیب،
ناگزیر است تا بر اساس تخمینهایی که در اختیار دارد ،تصمیمات خود
را اتخاذ نماید .این عدمتقارن اطالعات ،مزایا و ریسکهایی را برای هر
یک از تصمیم گیرندگان ،نسبت به حالت بازی با اطالعات کامل ،در پی
دارد که ضروری است بررسی کاملی در این زمینه صورت گیرد .در این
تحقیق ،به مطالعه مسئله مکانیابی تسهیالت و حفاظت از آنها در
شرایط حمله با اطالعات نامتقارن پرداخته شده است.
کشور ما در منطقهای استراتژیک واقع شده است که بهدلیل ذخایر
فراوان و موقعیت استراتژیکی ویژه ،همواره در معرض تهدید قرار داشته
است .با توجه به اینکه حمالت تروریستی طی سالهای گذشته ،شکل
ساختاریافتهای به خود گرفته است و پیچیدگیهای بیشتری نسبت
به گذشته دارد ،الزم است تا بهمنظور مقابله با این نوع از تحرکات و
تهدیدات و افزایش ضریب امنیت تسهیالت مهم ،برنامهریزیهای
دقیقتری در زمینه طراحی و برنامهریزی و همچنین حفاظت از این
تسهیالت صورت گیرد .در صورت پیادهسازی نتایج این تحقیق،
میتوان از بسیاری از هزینههای ناشی از مکانیابی نادرست این
تسهیالت اجتناب کرد و آسیبهای مادی و تأثیرات روانی ناشی از عدم
حفاظت مناسب از این تسهیالت در شرایط تهاجم را تا حد امکان
کاهش داد.
در تحقیق حاضر ،اهداف زیر دنبال میشوند:
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( )1مدلسازی مسئله مکانیابی تسهیالت در شرایط امکان وجود حمله
به شبکه برای حالتی که بازیکنان اطالعات کاملی از یکدیگر ندارند.
( )2مطالعه مزایا و ریسک ناشی از عدمتقارن اطالعات برای بازیکنان
فعال در سطوح مختلف مسئله و بررسی تأثیر افزایش دقت تخمین
پارامترها بر پیامد نهایی بازیکنان
ساختار مقاله حاضر به این صورت است که ابتدا مرور کاملی بر
ادبیات موضوع ارائه میشود .در بخش سوم ،مدل دوسطحی مناسبی
برای مسئله در شرایط عدمتقارن اطالعات ارائه میشود و در بخش
چهارم الگوریتم جسنجوی ممنوعهای برای حل این مدل دوسطحی
توسعه داده میشود .اعتبارسنجی الگوریتم و بررسی کارایی و اثربخشی
این الگوریتم در زیربخش پنجم موردبررسی قرار میگیرد و مزایا و
ریسکهای ناشی از منظور کردن تأثیر عدمتقارن اطالعات بر تصمیمات
اتخاذ شده محاسبه میشود .در نهایت ،نتایج حاصل از این تحقیق و
شکافهای تحقیقاتی موجود در این حوزه ارائه میشود.

 -2مرور ادبیات
برنامهریزی امنیتی و حفاظت از زیرساختهای حیاتی ،انجمن تحقیق
در عملیات را بر آن داشته است تا گستره وسیعی از مدلهای حمله را
طی سالهای اخیر توسعه دهند .اصطالح حمله به اقدامات حسابشده
و دقیقی از تالش برای تخریب یا آسیبرسانی به یک یا چند عنصر از
یک زیرساخت یا سیستم خدماتی با هدف تخریب عملکرد کلی
سیستم ،اطالق میشود .اسمیت [ ]1در مقالهاش بیان کرده است که
مدلها و الگوریتمهای حمله میتوانند بهطور مؤثری عناصر حیاتی
شبکه را بدون نیاز به روشهای شمارش کامل ،شناسایی کنند و
بهمنظور شناخت مزایای حفاظت از شبکه ،با مدلهای تقویت و
حفاظت ،ترکیب شوند .در این رابطه ،بهمنظور پیشبینی سناریوی
بدترین حالت با بیشترین میزان تخریبهای ممکن در تدارک خدمات،
آسیبپذیریها از دیدگاه مهاجم شناسایی میشود .این تحلیل با دقت
به تسهیالت خاصی که در سناریوی بدترین حالت ،توسط مهاجم
موردحمله قرار میگیرند ،اشاره میکند .بعد از اینکه این تسهیالت
شناسایی شدند ،طراح سیستم میتواند طرح حفاظتی برای کمینه
کردن بدترین تخریبها و اختاللها پیشنهاد دهد.
حوزه مدلهای حمله میتواند به دو گروه عمده تقسیم شود :حمله
به شبکه و حمله به تسهیالت .در مسائل مرتبط با دسته دوم ،هدف
تخریب توسط مهاجم ،تسهیالت یا گرههای عرضهای هستند که به
مجموعهای از مشتریان ،خدماتی را ارائه میکنند .کمانهایی که بین
این نقاط عرضه و تقاضا ارتباط برقرار میکنند ،موردحمله قرار
نمیگیرند .بااینوجود ،مسائل دسته اول ،بهطور گستردهتر و باسابقه
طوالنیتری موردمطالعه قرار گرفته است .اولین مدلها در راستای
حمله به تسهیالت ،در تحقیق چارچ و همکارانش [ ]2مشاهده میشود
که در آن محققین به مطالعه تخریبهایی در شبکههای عرضه/تقاضا
از نوع میانه یا پوششی پرداختهاند .این محققین ،دو مدل از دیدگاه
مهاجم را با این فرض که  pتسهیل موجود به مشتریان خدمات ارائه
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میکنند ،فرمولبندی کردهاند .در مسئله میانه با  rحمله ،بهدنبال
بیشینه سازی مسافت کل وابسته به تقاضا از طریق حمله مهاجم به r
تسهیل از  pتسهیل است و مشتریان تسهیالت مختلشده باید مجدداً
بهمنظور دریافت خدمات ،به تسهیالت آسیبندیده اختصاص داده
شوند .در مسئله پوششی با  rحمله ،هدف مهاجم ،تعیین  rتسهیل از
بین  pتسهیل موجود است که اگر تخریب شوند ،بیشترین میزان
کاهش در تقاضای مشتریان پوشش دادهشده را به همراه خواهند
داشت .بهراحتی قابلمشاهده است که مسئله میانه با  rحمله و مسئله
پوششی با  rحمله به ترتیب متضاد مسائل شناختهشده -pمیانه و
بیشینه پوشش هستند .چارچ و همکارانش ] [2نیز مرور کاملی بر
مدلهای حملهای که قبل از سال  2220منتشر شده است ،انجام دادند.
 -1-2مروری بر مدلهای حفاظت-حمله
برای دولتها امکان حفاظت از کلیه تأسیسات مهم بهمنظور تأمین
امنیت کامل آنها وجود ندارد .ماری و همکارانش ] [3به
محدودیتهایی اشاره میکنند که ممکن است دامنه اقدامات حفاظتی
قابل پیادهسازی را محدود نماید .بااینوجود ،حفاظت یا تقویت
زیرمجموعه ای از یک زیرساخت یا سیستم خدماتی در برابر اقدامات
مختلکننده میتواند جایگزین مناسبی برای طراحی مجدد کامل این
سیستم بهمنظور کمینه کردن عواقب بعد از حمله باشد .اسکاپارا و
چارچ ] [0اضافه کردن گارد امنیتی ،فنسکشی و حصارکشی،
دوربینهای نظارتی و ارتباطات مخابراتی تقویتشده را ازجمله اقدامات
حفاظتی ممکن در برابر یک مهاجم برمیشمارند .حفاظت میتواند
احتمال از دست رفتن یک تسهیل یا اجزا (داراییهای مهم و حیاتی)
شبکه را کاهش دهد و یا اینکه تا حد امکان کامالً از تخریب آنها
جلوگیری نماید .دامنه وسیعی از تحقیقاتی که به بررسی این موضوع
در مفاهیم شبکه و حمله به تسهیالت پرداختهاند را میتوان در مقاله
اسنایدر و همکارانش [ ]5مشاهده کرد .این مدلهای حفاظت-حمله
(یا تقویت-حمله) حاصل ،بهمنظور شناسایی داراییهای مهمی که
حفاظت از آنها عملکرد سیستم را بعد از حمله تا حد امکان حفظ
میکند ،مورداستفاده قرار میگیرند .میزان حفاظت یا از طریق
محدودیت بودجه و یا محدودیت تعداد تسهیالتی که میتوانند در برابر
حمله دشمن تقویت شوند ،قابلمحاسبه است.
وجود دو بازیکن در این مدلها ،که تحت عنوان طراح سیستم و
مهاجم شناخته میشوند ،ساختار برنامهریزی دوسطحی را طلب
میکند .نام دیگری که برای این نوع از مسائل معموالً مورداستفاده قرار
میگیرد ،بازی استکلبرگ ایستای پیشرو-پیرو است .یک مسئله
برنامهریزی دوسطحی ،حالت خاصی از بهینهسازی چندسطحی با دو
سطح یا دو بخش است که یکی از آنها نقش پیشرو را دارد و دیگری
در نقش پیرو ،بر اساس تصمیمات پیشرو ،طرحهای موردنظرش را
انتخاب میکند .در یک مسئله حفاظت-حمله دوسطحی ،تصمیمات
مرتبط با حفاظت و مکانیابی یا طراحی شبکه در مسئله سطح باال
اتخاذ میشود ،درحالیکه در مسئله سطح پایین ،بهمنظور تعیین تأثیر
مخربترین حمله برای یک استراتژی حفاظت و مکانیابی یا طراحی

شبکه ،مدل حمله مورداستفاده قرار میگیرد .نمونههایی از این نوع
مدلسازی میتواند در مقاالت زیر که به ترتیب زمانی مرتب شدهاند،
مشاهده شود:
اوهانلی و همکارانش [ ]7مسئله حفاظت از مکانهای اکولوژیک
حیاتی را برای حالتی که با محدودیت بودجه جهت محافظت مواجهیم،
مطالعه کردند .در این حالت ،طراح سیستم تالش میکند تا از
مکانهای مهم اکولوژیکی در برابر حمالت دشمن که به دنبال تخریب
زیرمجموعهای از مکانهای حفاظت نشده است ،محافظت نماید .این
محققین مدل برنامهریزی دوسطحی عدد صحیحی را توسعه دادند که
مبتنی بر مدل مسئله پوششی با  rحمله ارائهشده توسط چارچ و
همکارانش ] [2است و به دنبال کمینه کردن بیشترین میزان از بین
رفتن گونههایی است که در اثر حمله به زیرمجموعه محدودی از
مکانهای حفاظتنشده از بین میروند.
چارچ و اسکاپارا ] [6حفاظت از تسهیالت را با مدل مکانیابی میانه
در شرایط حمله ترکیب کردند و مسئله مکانیابی میانه در شرایط
حمله با فرض تقویت تسهیالت را موردبررسی قرار دادند .اسکاپارا و
چارچ ] [8نوع دیگری از مسئله مکانیابی میانه با  rحمله و تقویت
تسهیالت را که تحت عنوان مسئله بیشینه پوشش با محدودیتهای
تقدم-تأخیر شناخته میشود ،موردمطالعه قرار دادند .اسکاپارا و چارچ
] [8مدل برنامهریزی دوسطحی را برای مسئله مکانیابی میانه با r
حمله و تقویت تسهیالت ارائه کردند و این مدل را با استفاده از الگوریتم
شمارش ضمنی که بر روی یک درخت جستجو اعمال شده است ،حل
کردند.
اسمیت و لیم [ ]9مروری جامع بر تحقیقات فزاینده انجامگرفته در
حوزه مسائل حمله به شبکه سه مرحلهای را انجام دادند که در آنها
اپراتور شبکه ،با افزایش ظرفیتها ،کاهش هزینههای جریان یا دفاع از
عناصر شبکه قبل از اینکه مهاجم اقدامی صورت دهد ،شبکه را تقویت
میکند .اسکاپارا و چارچ [ ]0گونه دیگری از مسئله مکانیابی میانه با
 rحمله و تقویت تسهیالت را با این فرض که تسهیالت دارای محدودیت
ظرفیت هستند ،موردمطالعه قرار دادند و مدل برنامهریزی سه سطحی
را برای این مسئله ارائه کردند .آکسن و همکارانش [ ]12مسئله
حفاظت از تسهیالت را برای یک شبکه عرضه/تقاضای از نوع میانه و
برای حالتی که بودجه حفاظت محدود است و ظرفیت تسهیالت
قابلافزایش است ،حل کردند.
لوسادا و همکارانش [ ]11حفاظت ناقص (جزئی) از تسهیالت با
ظرفیت نامحدود را با فرض اینکه زمان ریکاوری تسهیالت بعد از حمله
غیرصفر باشد برای شبکه خدمات از نوع میانه و در افق زمانی چند
پریودی موردمطالعه قرار دادند .لیبراتور و همکارانش ] [12مسئله
مکانیابی میانه با  rحمله و تقویت تسهیالت را برای حالت تصادفی
موردبررسی قرار دادند .کاپنرا و اسکاپارا [ ]13مسئله حمله چند
سطحی برای تعیین تخصیص بهینه منابع حفاظتی در یک شبکه
کوتاهترین مسیر را موردبررسی قرار دادند که بهدنبال افزایش قابلیت
اطمینان شبکه در برابر مهاجمی است که توانایی تخریب کمانها و

ارائه الگوریتم جستجوی ممنوعه جهت حل مسأله مکانیابی – حمله -حفاظت تسهیالت بحرانی در شرایط عدم تقارن اطالعات

گرههای محافظتنشده شبکه را دارد .روبوردو و همکارانش ]،[10
الگوریتم شاخه و برشی جهت حل مسئله مکانیابی میانه با  rحمله و
تقویت تسهیالت ارائه کردند .محمودجانلو و همکارانش ] ،[15مدلی
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سه سطحی ارائه دادند که در مسئله مکانیابی میانه با  rحمله ،پوشش
کاملی جهت حفاظت از تسهیالت ایجاد میکند.
خالصهای از مطالعات انجامگرفته در این حوزه در جدول  1نمایش
داده شده است.

جدول ( :)1مروری بر تحقیقات موجود در حوزه مسائل حفاظت-حمله
نویسنده

حمله

حفاظت

نوع اطالعات

توضیح

او هانلی و همکارانش []7

×

×

اطالعات کامل

مسئله حفاظت از مکانهای اکولوژیکی مهم با هزینه محافظت محدود

اکسن و همکارانش ][12

×

×

اطالعات کامل

مسئله حفاظت از تسهیالت برای یک شبکه عرضه/تقاضای و برای حالتی که
بودجه حفاظت محدود است و ظرفیت تسهیالت قابلافزایش است.

×

اطالعات کامل

حفاظت ناقص (جزئی) از تسهیالت با ظرفیت نامحدود را با فرض اینکه زمان
ریکاوری تسهیالت بعد از حمله غیرصفر باشد برای شبکه خدمات و در افق
زمانی چند پریودی

کاپنرا و اسکاپارا []13

×

×

اطالعات کامل

تعیین تخصیص بهینه منابع حفاظتی در شبکه کوتاهترین مسیر بهطوریکه
مقاوم بودن در مقابل حمالت مهاجم به گرهها و کمانهایی از شبکه است که
محافظت نشده است.

روبوردو و همکارانش ][10

×

×

اطالعات کامل

ارائه الگوریتم شاخه و برش جهت حل مسئله مکانیابی میانه با  rحمله و تقویت
تسهیالت

محمودجانلو و همکارانش
][15

×

×

اطالعات کامل

مدلی سه سطحی مسئله مکانیابی میانه با  rحمله با پوشش کامل تسهیالت

کامل

لوسادا و همکارانش []11

جزئی

×

کامل

جزئی

 -2-2مروری بر مدلهای مکانیابی-حمله و طراحی شبکه-
حمله
در این نوع از مدلهای حمله ،طراح شبکه یا سیستم (مدافع) ،نقش
رهبر را در بازی استکلبرگ بر عهده دارد و در مورد ساختار سیستم
که ممکن است یک زیرساخت شبکهای یا یک سیستم عرضه/تقاضا از
نوع پوششی یا میانه باشد ،تصمیمگیری میکند .مهاجم (در نقش پیرو)
در تالش است تا طرح حملهای را به کار بگیرد که تا بیشترین میزان
ممکن به این شبکه صدمه وارد کند .تحقیق بر روی این نوع از مدلهای
حمله ،جدید و محدود است .یکی از تحقیقات صورت گرفته در زمینه
طراحی شبکه-حمله ،مقالهای است که توسط اسمیت و همکارانش
[ ]9ارائهشده است که ساخت کمان با بودجه محدود و حمله ناقص به
کمان در یک شبکه چندمحصولی را موردبررسی قرار میدهد .لیم و
اسمیت ] [17الیه طراحی را به این مسئله برنامهریزی دوسطحی خطی
اضافه کردند .مدل حاصل ،مدلی سه سطحی است که در آن ابتدا
مدافع ،شبکهای میسازد که هر کمان از این شبکه ،هزینه ساخت ثابت،
بیشینه ظرفیت و سود واحد جریان مشخصی دارد .سپس مهاجم،
مجموعهای از کمانها را موردحمله قرار میدهد و در سطح سوم ،مدافع
مجموعه جریانها در طول شبکه باقیمانده را بهگونهای تعیین میکند
که سود پس از حملهاش بیشینه شود .تابع هدف مسئله سطح باال،
ترکیب موزونی از سود جریانهای قبل و بعد از حمله منهای هزینههای
ساخت کمان است .نکته متمایزکننده مدل ایشان این است که توابع
هدف مدافع و مهاجم یکسان نیستند .تابع هدف مدافع ،ترکیب وزنی
سودهای خالص قبل و بعد از حمله را شامل میشود ،درحالیکه
مهاجم ،صرفاً بهدنبال کمینه کردن سود خالص پس از حمله است.

در حوزه شبکههای کوتاهترین مسیر ،اولین مسئله طراحی شبکه-
حمله توسط برمن و گاویوس [ ]16موردمطالعه قرار گرفت که در آن
پیشرو و پیرو به ترتیب ایالت و تروریست هستند .ایالت k ،مکان
تسهیالت پاسخگویی اضطراری را بر روی یک شبکه شامل چند شهر
تعیین مینماید و در مورد میزان کل منابع حفاظتی بیرون از شبکه
تصمیمگیری میکند .این مقدار ،احتمال موفقیتآمیز بودن حمله یک
تروریست به یک شهر را مشخص میکند .هر چه این منابع بیشتر
باشد ،احتمال موفقیت حمله بیشتر خواهد بود .فرض میشود تروریست
اطالعات دقیقی در مورد مکان تسهیالت پاسخگویی انتخابشده توسط
ایالت را داشته باشد .بهدنبال محاصره یک شهر توسط تروریست ،منابع
از نزدیکترین تسهیل پاسخگویی از طریق کوتاهترین مسیر در شبکه
بین آن تسهیل و شهری که موردحمله قرار گرفته است ،ارسال میشود.
هدف تروریست ،بیشینه کردن زیانی است که بهصورت حاصلضرب
تأخیر در ارسال منابع موردنیاز و میانگین آسیب در شهر موردحمله
قرار گرفته ،محاسبه میشود .از سوی دیگر ،تابع هدف ایالت،
کمینه سازی مجموع این زیان و هزینه کل باز کردن تسهیالت
پاسخگویی و نصب منابع حفاظتی است .این مسئله ،در ابتدا برای
حالتی با یک تسهیل پاسخگویی ) (k=1و سپس برای چند تسهیل
حل میشود .در مقاله دیگری ،برمن و همکارانش [ ]18این فرض را
که تروریست اطالعات کاملی درباره مکان تسهیالت دارد را از مدل
حذف کردند .این موضوع به یک بازی حرکت همزمان بین دو بازیکن
منجر میشود که تعادل نش آن با استفاده از روشهای عددی
قابلمحاسبه است .به دلیل دشواری بازی حاصل ،جوابها تنها برای
حالت  k=1قابل حصول است.
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دوسطحی مبتنی بر روشهای تجزیه برای برنامه عدد صحیح آمیخته
دوسطحی به کار گرفته شده است که طی آن ،مسئله اولیه به دو مسئله
مجزا از هم ،یعنی مسئله سطح باال (بهعنوان مسئله اصلی) و مسئله
سطح پایین (بهعنوان زیرمساله) ،شکسته میشود و این دو مسئله
بهصورت متوالی حل میشوند .دومین تحقیقی که به مطالعه مسئله
مکانیابی-حمله پرداخته ،توسط برمن و همکارانش [ ]22انجام گرفته
است .این محققین یک مسئله -pمیانه بیشینه پوشش دفاعی تحت
شرایط حمله به یک کمان را موردبررسی قرار دادهاند .این مهاجم،
بهمنظور اینکه بتواند تا حدامکان پوشش مشتریان را کاهش دهد ،با
دقت یکی از کمانهای شبکه را قطع میکند .این مدافع ،از سوی دیگر،
در تالش است تا پس از تخریب این کمان ،پوشش مشتریان را بیشینه
نماید .در این تحقیق ،بهجای استفاده از یک مدل برنامهریزی
دوسطحی ،مسائل پیشرو و پیرو بهطور متوالی و با استفاده از سه
الگوریتم فراابتکاری حل میشود.
خالصهای از مطالعات انجامگرفته در این حوزه در جدول  2نمایش
داده شده است.

در حوزه مسائل مکانیابی-حمله ،تنها دو مقاله چاپ شده در ادبیات
موضوع موجود است .اولین مقاله ،کاری است که توسط اوهانلی و چارچ
] [7ارائه شده است و یک سیستم عرضه/تقاضا از نوع بیشترین پوشش
را بررسی میکند .مدافع در این سیستم باید در مورد انتخاب مکان
حداکثر  pتسهیل از بین مجموعهای از مکانهای کاندید که در معرض
حمله توسط یک مهاجم هوشمند هستند ،تصمیمگیری نماید .این
مدل دوسطحی که از مدل بیشترین پوشش الهام گرفته است ،برای
اولین بار توسط چارچ و ریول [ ]19معرفی شد .این محققین مدل
بیشترین پوشش را با مکانیابی پوششی با  rحمله ،ترکیب کردند و در
این مسئله ،مکانهای تسهیالت با پیشبینی اثر این مکانها بر
مخربترین الگوی حمله بهکارگرفتهشده توسط مهاجم ،تعیین
میشوند .به این شیوه ،چیدمان قبل از حملهای برای مکان تسهیالت
میتواند حاصل شود که نسبت به بدترین زیانهای وارد شده از سوی
مهاجم ،دارای قابلیت اطمینان بیشتری است .این مسئله حاصل ،مسئله
حمله -مکانیابی بیشترین پوشش نامیده میشود و بهصورت یک
برنامه عدد صحیح آمیخته دوسطحی فرموله میشود .الگوریتم

جدول ( :)2مروری بر تحقیقات انجام گرفته در حوزه مسائل مکانیابی-حمله
مکانیابی و طراحی شبکه
نویسنده

طراحی
شبکه

میانه

حمله

پوششی

کامل

جزئی

نوع اطالعات

توضیح

برمن و گاویوس []16

×

×

اطالعات کامل

اولین مسئله طراحی شبکه-حمله ،در حوزه شبکههای
کوتاهترین مسیر

برمن و همکارانش
[]18

×

×

اطالعات
ناقص مهاجم

به دلیل دشواری بازی همزمان حاصل ،جوابها تنها برای
حالت تک تسهیلی قابل حصول است.

اوهانلی و چارچ []7

×

×

اطالعات کامل

حمله به یک سیستم عرضه/تقاضا از نوع بیشترین پوشش

برمن و همکارانش []22

×

×

اطالعات کامل

استفاده از سه الگوریتم فراابتکاری حل بهجای استفاده از
مدل دوسطحی

 -2-3مسئله مکانیابی-حفاظت و حمله
بازی مدافع-مهاجم که به بررسی مسائل مکانیابی-حمله و حفاظت از
تسهیالت میپردازد ،در سه مقاله قابلمشاهده است )1( :آکسن و
همکارانش [ ]12برای یک مسئله -pمیانه )2( ،آکسن و آراس []21
برای یک مسئله مکانیابی تسهیالت با شارژ ثابت و ( )3کئی آیسی و
همکاران [ ]22برای یک مسئله شبکه خدمات از نوع بیشینه پوشش
برای تسهیالت با شارژ ثابت.
در دو مقاله اول ،الزم است مدافع ،در مورد میزان ظرفیت اولیه و
میزان افزایش ظرفیت موردنیاز پس از حمله در تسهیالت ،بهمنظور
برآوردن تقاضای کل مشتریان در زمان بهکارگیری بدترین طرح حمله
از سوی مهاجم  ،تصمیمگیری نماید .میتوان گفت که تصمیمات
مکانیابی تسهیالت مدافع ،الیهای به مسئله حمله-حفاظتی که توسط
آکسن و همکارانش [ ]12ارائه شده است ،اضافه میکند .در هر سه این
مقاالت ،تصمیمات مرتبط با حمله و حفاظت از تسهیالت بر پایه همه
یا هیچ اتخاذ میشود .این موضوع به این معنی است که نه برای حمله
و نه حفاظت ،فرض امکان حمله یا حفاظت جزئی منظور نشده است.

درحالیکه آکسن و همکارانش [ ]12و کئی آیسی و همکارانش [،]22
محدودیت بودجهای برای هزینههای حفاظت از تسهیالت لحاظ
کردهاند ،آکسن و آراس [ ]21این محدودیت را ،مستقیماً در تابع هدف
مدافع در مسئله سطح باال اضافه کردهاند.
اکبری جعفرآبادی و همکاران [ ،]23مسئله مکانیابی میانه با  rحمله
سه سطحی را مطالعه کردند .اخیراً ژانگ و همکارانش [ ]20مسئله
مکانیابی میانه با  rحمله با تقویت زنجیره تأمین غیرمتمرکز را
موردبررسی قرار دادند .فتحالهیفرد و حاجیآقائی کشتلی [ ،]25مسئله
دوسطحی دوهدفهای برای حمله جزئی با در نظر گرفتن سیستمهای
دفاعی متفاوت را فرموله کردند.
علی اکبریان و همکارانش [ ،]27برای اولین بار مسئله مکانیابی
تحت شرایط حمله را روی سیستمهای سلسله مراتبی موردمطالعه قرار
دادند .هدف این مسئله این است که بهمنظور کاهش اثرات تخریب،
تسهیالت بحرانی سیستمهای خدماتی تقویت شوند .تسهیالت
تقویتشده در برابر حمله آسیبپذیر نیستند .اخیراً فرقانی و همکاران
[ ]26مسئله مکانیابی میانه سلسله مراتبی را با فرضیات متفاوتی

ارائه الگوریتم جستجوی ممنوعه جهت حل مسأله مکانیابی – حمله -حفاظت تسهیالت بحرانی در شرایط عدم تقارن اطالعات

موردمطالعه قرار دادند .در مقاله اول ،در هر سطح از سیستم تعداد
مشخصی از تسهیالت موردحمله قرار میگیرد درصورتیکه در مقاله
دوم ،بر اساس محدودیت بودجه ،تسهیالت سطوح مختلف موردحمله
جزئی قرار میگیرند .عالوه بر این در مقاله اول ،جهت حفاظت از
تسهیالت ،در فاز طراحی سیستم ،تسهیالت تقویت میشوند
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درصورتیکه در دومین مقاله ،تقاضای مشتریان از طریق دو استراتژی
برونسپاری و تخصیص مجدد برآورده میشود.
خالصهای از مطالعات انجامگرفته در این حوزه و شکاف تحقیقاتی
موجود ،در جدول  3نمایش داده شده است.

جدول ( :)3مروری بر تحقیقات موجود در زمینه مکانیابی-حفاظت-حمله
مکانیابی

حمله

میانه

پوششی

کامل

جزئی

کامل

جزئی

نامتقارن

متقارن

مقاالت

حفاظت

اطالعات

اسکاپارا و چارچ ][8

×

×

×

×

مسئله مکانیابی میانه با  rحمله و تقویت تسهیالت

اسکاپارا و چارچ ][0

×

×

×

×

توسعه مسئله مکانیابی میانه با  rحمله و تقویت تسهیالت با
فرض محدودیت ظرفیت برای تسهیالت

×

×

×

شبکه با حداکثر پوشش با شارژ ثابت

اکسن و همکارانش ][12

×

×

×

×

بررسی مسائل -pمیانه

بریچا و نورلفاث ][32-28

×
×

×
×

×
×

×

با شارژ ثابت

×

لی براتور ][12

×

×

×

×

کئی آیسی و همکارانش ][22
اکسن و اراس ][21

تحقیق حاضر

×

×

×

همانطور که مشاهده میشود ،فرض عدمتقارن اطالعات در
بازیهای استکلبرگ موردمطالعه قرار گرفته در مسئله موردبررسی تا
کنون لحاظ نشده است .نوآوریهای مسئله موردمطالعه نسبت به
تحقیقات پیشین عبارتند از:
( )1در این تحقیق فرض عدمتقارن اطالعات بین مهاجم و مدافع
موردبررسی قرار گرفته است و
( )2حمله از نوع جزئی است.
بهمنظور مطالعه مسئله مذکور ،در زیربخش بعدی ،مدل
برنامهریزی دوسطحی ارائه میشود.

 -3مدل دوسطحی برای مسئله مکانیابی –حفاظت-
حمله برای شبکههای از نوع پوششی
در تعریف این مسئله فرض شده است که تعداد |  |𝐽1تسهیل عملیاتی
به مشتریانی با تقاضای  diکه در |𝐼| منطقه مختلف مستقر
شدهاند،سرویسدهی میکنند .ازآنجاییکه مهاجم به دنبال حداقل
کردن میزان پوشش سرویس با تعداد 𝑟 حمله به تسهیالت محافظت
نشده میباشد ،طراح سیستم بهدنبال بیشینه کردن میزان پوشش
خدمات پس از حمله از طریق پیادهسازی یک یا تعداد بیشتری از
اقدامات زیر است:
 -1مکانیابی مجدد تسهیالت موجود
 -2استقرار تسهیالت جدید در تعدادی از |  |J2مکان کاندید و
 -3حفاظت از برخی تسهیالت موجود و جدید که آنها را در مقابل هر
نوع حملهای شکستناپذیر میکند.

×

مسئله مکانیابی میانه با  rحمله و تقویت تسهیالت برای حالت
تصادفی

×

 .1-3مفروضات تحقیق
( )1مسئله در شرایط قطعی موردمطالعه قرار گرفته است .به این معنا
که کلیه پارامترهای مربوط به مسئله در زمان تصمیمگیری ،مشخص
و در طول دوره تصمیمگیری مقادیر آنها ثابت است.
( )2حمله از نوع جزئی است .یعنی متناسب با میزان بودجه ،تسهیالت
موردحمله قرار میگیرند و میزان تخریب تسهیلی که موردحمله قرار
گرفته است میتواند بین  2و صددرصد باشد.
( )3حفاظت از نوع باینری است .یعنی یا از تسهیلی حفاظت نمیشود
و یا اگر حفاظت شد ،موردحمله قرار نمیگیرد.
( )0تصمیمگیری بین بازیکنان با اطالعات کامل انجام نمیگیرد .یعنی
دو بازیکن در هنگام تصمیمگیری درک یکسانی از اطالعات یکدیگر
ندارند.
( )5تصمیمگیری بین دو بازیکن فقط در یک مرحله انجام میگیرد و
بازی انجام شده ،پویا نیست.
( )7مکانیابی از نوع پوششی است .به این معنی که طراح سیستم
بهدنبال یافتن مکانهایی برای تسهیالت زیربنایی موردنظر است که
بیشترین میزان پوشش خدمات برای مشتریان را به همراه داشته
باشد.
( )6پوشش موردبررسی از نوع پوشش جزئی است.
پوشش خدمات را میتوان با استفاده از مفهوم پوشش تدریجی که
در تحقیق برمن و همکاران [ ]31معرفی شده است ،مدلسازی کرد،
که در آن پوشش یک منطقه مشتری ،کامل است تنها درصورتیکه
فاصله بین منطقه این مشتری و یکی از تسهیالت ،از حد پایین R1
کوچکتر باشد و هنگامیکه این فاصله از حد باالی  R 2 > R1بزرگتر
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میشود ،میزان پوشش بهتدریج به مقدار صفر کاهش مییابد .همانطور
که در مقاله برمن و همکاران [ ]31اشاره شده است ،ایده پوشش
تدریجی میتواند برخالف ایده "همه یا هیچ" که در مدل بیشینه
پوشش کالسیک توسط چارچ و ریول [ ]12ارائه شده است ،تقریب
خوبی در برخی از کاربردهای زندگی واقعی باشد .بر اساس این مدل،
زمانی که فاصله کوچکتر یا مساوی با مقدار آستانه 𝑅 است ،پوشش
کامل است و ناگهان افت میکند و در صفر باقی میماند .در مدل
حاضر ،تابع نزولی خطی بین  𝑅1و  𝑅2در نظر گرفته شده است که در
آن سطح پوشش جزئی خدمات ) 𝑗𝑖𝑎( ،برای زمانی که فاصله بین
منطقه مشتری 𝑖 و تسهیل قرارگرفته در مکان 𝑗 برابر با 𝑗𝑖𝑐 است،
بهصورت زیر محاسبه میشود:
𝑐𝑖𝑗 ≤ 𝑅1

𝑅1 ≤ 𝑐𝑖𝑗 ≤ 𝑅2
𝑐𝑖𝑗 > 𝑅2

1,
𝑗𝑖𝑐 𝑅2 −
= 𝑗𝑖𝑎
,
𝑅2 − 𝑅1
{ 0,

فرض میشود زمانیکه یک منطقه مشتری ،توسط چندین تسهیل
بهصورت جزئی ،تحت پوشش قرار میگیرد ،پوشش نهایی میتواند با
در نظر گرفتن حداکثر مقدار پوشش جزئی هر تسهیل بهدست آید .این
به این معنی است ،زمانی که  𝑅1و  𝑅2برای هر تسهیل یکسان هستند،
پوشش حاصل از طریق نزدیکترین تسهیل به یک منطقه مشتری
بهدست میآید.
ازآنجاکه طراح سیستم ،تصمیمات خود را با پیشبینی تصمیم
مهاجم در مورد تخریب برخی از تسهیالت اتخاذ میکند ،لذا این
وضعیت میتواند با یک مدل برنامهریزی دوسطحی فرموله شود .مسئله
سطح باال به طراح سیستم متعلق میباشد که نقش رهبر بازی را بر
عهده دارد ،درحالیکه مسئله سطح پایین به مهاجمی متعلق است که
نقش پیرو را دارد .قبل از ارائه مدل برنامهریزی دوسطحی ،پارامترهای
استفادهشده در مدل را معرفی میکنیم:
شاخص مجموعهها:
𝐼 :مجموعه مناطق مشتریان
 :𝐽1مجموعهای از مکانهای موجود
 :𝐽2مجموعهای از مکانهای کاندید
 :𝐽 = 𝐽1 ∪ 𝐽2مجموعه مکانهای موجود و کاندید برای تسهیالت
پارامترها:
𝑖𝑑 :تقاضای مشتری منطقه 𝐼 ∈ 𝑖
𝑘𝑗𝑔 :هزینه تغییر مکان یک تسهیل از مکان  𝑗 ∈ 𝐽1به مکان 𝑘 ∈ 𝐽2
 :𝑓jهزینه باز کردن تسهیل جدید در مکان 𝑗 ∈ 𝐽2
𝑗 :ℎهزینه حفاظت از تسهیالت جدید یا موجود در مکان 𝑗
𝑏 :بودجه در دسترس برای طراح سیستم
 :rبیشترین تعداد تسهیالتی که مهاجم میتواند به آن حمله کند.
 :a ijبرداشت طراح سیستم از میزان پوشش جزئی منطقه مشتری ∈ 𝑖
𝐼 توسط تسهیل قرارگرفته در مکان 𝑗 ∈ 𝐽1
 :a̅ ijبرداشت مهاجم از میزان پوشش جزئی منطقه مشتری 𝐼 ∈ 𝑖
توسط تسهیل قرارگرفته در مکان 𝑗 ∈ 𝐽1

متغیرهای تصمیمگیری:
 :Yjاگر تسهیلی در مکان  j ∈ J1قرارگرفته باشد ،مقدار یک و در غیر
این صورت ،مقدار صفر میگیرد.
 :Xjkاگر تسهیل موجود در مکان  j ∈ J1به مکان  j ∈ J2منتقل شود،
مقدار یک و در غیر این صورت ،مقدار صفر میگیرد.
 :Sjتسهیل واقع در مکان  j ∈ J1توسط مهاجم ،بین صفر تا صددرصد
تخریب میشود.
 :Pjاگر تسهیل واقع در مکان  j ∈ J1حفاظت شود ،مقدار یک و در
غیر این صورت ،مقدار صفر میگیرد.
 :Viکسری از تقاضای منطقه مشتری iام بعد از حمله
 :V̅iبرداشت مهاجم از کسری از تقاضای منطقه مشتری iام بعد از حمله
در این مدل ،بازیکن سطح پایین با توجه به برداشت خود از پارامترهای
میزان پوشش جزئی ،درصد تقاضای پوشش داده شده از هر مشتری
توسط طراح سیستم را در قالب مقادیر  V̅iتخمین میزند و از سوی
دیگر ،طراح سیستم با توجه به اطالعات دقیقی که از این پارامتر دارد
مقادیر دقیق  Viرا به دست میآورد .این تفاوت سطح اطالعات بین دو
بازیکن باعث می شود که دو بازیکن به نتایج متفاوتی دست یابند .با
توجه به اینکه فرض میشود ،طراح سیستم عالوه بر مقادیر دقیق
پارامتر میزان پوشش جزئی ،از مقادیر تخمینی پارامتر مذکور توسط
مهاجم به سیستم اطالعات کاملی دارد ،سعی در انتخاب بهترین
محلهای ممکن برای تسهیالت و میزان پوشش هر تسهیل دارد.
به یاد داشته باشید که اگر تسهیل موجودی در مکان  j ∈ J1قرار گرفته
باشد و یا تسهیل جدیدی در منطقه  j ∈ J2افتتاح شود و یا تسهیل
موجودی به مکان  j ∈ J2منتقل شود ،آنگاه  Yj = 1میشود .مدل
دوسطحی مربوط به مسئله پوششی مکانیابی_حفاظت_حمله
بهصورت زیر توصیف میشود:
𝑖𝑉 𝑖𝑑 𝐼∈𝑖∑ = 𝑠𝑦𝑠𝑍 𝑥𝑎𝑚
()2
𝑃𝑋,𝑌,

()1
𝑠. 𝑡.

()2
()3
()0
()5
() 7
()6
()8

𝐽 ∈ 𝑗 𝑖 ∈ 𝐼,
𝑗 ∈ 𝐽1

𝑎𝑖𝑗 (𝑌𝑗 − 𝑆𝑗 ) ≤ 𝑉𝑖 ,
(1 − 𝑌𝑗 ) = ∑𝑘∈𝐽2 𝑋𝑗𝑘 ,
∑𝑗∈𝐽1 𝑋𝑗𝑘 ≤ 𝑌𝑘 ,

𝑘 ∈ 𝐽2

∑𝑗∈𝐽2 𝑓𝑗 (𝑌𝑗 − ∑𝑘∈𝐽1 𝑋𝑘𝑗 ) + ∑𝑗∈𝐽1 ∑𝑘∈𝐽2 𝑔𝑗𝑘 𝑋𝑗𝑘 +
𝐽∈𝑗
𝐽 ∈ 𝑗𝑖 ∈ 𝐼 ,
𝑗 ∈ 𝐽1 , 𝑘 ∈ 𝐽2

𝑏 ≤ 𝑗𝑃 𝑗∑𝑗∈𝐽 ℎ
𝑃𝑗 ≤ 𝑌𝑗 ,

𝑃𝑗 , 𝑌𝑗 ∈ {0,1}, 0 ≤ 𝑉𝑖 ≤ 1,
𝑋𝑗𝑘 ∈ {0,1} ,
𝑖̅
𝑉 𝑖𝑑 𝐼∈𝑖∑ =

𝑡𝑡𝑎𝑍 𝑛𝑖𝑚
𝑉𝑆,

()9
𝑠. 𝑡.

𝐽 ∈ 𝑗 𝑖 ∈ 𝐼,

()12
()11
()12

𝐽∈𝑗
𝐼∈𝑖

̅𝑖 ,
𝑉 ≤ ) 𝑗𝑆 𝑎̅𝑖𝑗 (𝑌𝑗 −
𝑆𝑗 ≤ 𝑌𝑗 − 𝑃𝑗 ,
𝑟 ≤ 𝑗𝑆 𝐽∈𝑗∑
̅ ≤ 1,
𝑉≤0
𝑖
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𝐽∈𝑗

0 ≤ 𝑆𝑗 ≤ 1,

()13
در مدل باال ،روابط ( )2تا ( )6مسئله سطح باال مربوط به طراح
سیستم و روابط ( )8تا ( )13مسئله سطح پایین مربوط به مهاجم را
میسازند .در مسئله سطح باال ،تابع هدف ( )2به دنبال بیشینه کردن
پوشش کل خدماتی پس از حمله است .محدودیتهای ( )2و (،)3
رابطه بین متغیر مکان 𝑗𝑌 و متغیر تغییر مکان 𝑘𝑗𝑋 را نشان میدهد.
بهویژه ،اولین مجموعه محدودیتها تضمین میکند که اگر یک تسهیل
از مکان  𝑗 ∈ 𝐽1به مکان دیگری نظیر  𝑘 ∈ 𝐽2نقلمکان کند ،آنگاه،
متغیر مکان 𝑗𝑌 مقدار صفر میگیرد .مجموعه محدودیتهای دوم بیان
میکند که اگر تسهیلی به مکان  𝑘 ∈ 𝐽2نقلمکان کند ،آنگاه 𝑌𝑘 = 1
خواهد شد .توجه داشته باشید که این محدودیتها در صورتی معتبر
هستند که هیچ تسهیلی به مکان  𝑘 ∈ 𝐽2نقلمکان نکند (یعنی سمت
چپ رابطه ،صفر است) و هیچ تسهیل جدیدی در سایت  𝑘 ∈ 𝐽2افتتاح
نشود (یعنی سمت راست آن یک باشد) .محدودیت ( )0اطمینان
حاصل میکند که هزینه کل طراح سیستم از بودجه در دسترس تجاوز
نکند .اولین عبارت در قسمت چپ این نامساوی نشاندهنده هزینه
افتتاح تسهیل جدید است درحالیکه عبارات دوم و سوم ،بهترتیب
نشاندهنده هزینههای نقلمکان و حفاظت میباشند .محدودیت ()5
نشان میدهد که اگر تسهیلی افتتاح نشده باشد ،حفاظت نمیشود.
محدودیتهای باینری بر متغیرهای مکان 𝑗𝑌 و متغیرهای حفاظتی 𝑗𝑃
در محدودیت ( )7و بر متغیر نقلمکان 𝑘𝑗𝑋 در محدودیت ( )6اعمال
شدهاند.
در مدل سطح پایین ،تابع هدف ( )8مشابه تابع هدف طراح سیستم
است ،اما مفهوم بهینهسازی کامالً مخالف است .در واقع مهاجم قصد
دارد میزان پوشش سرویسدهی پس از حمله را تا حد امکان کاهش
دهد .محدودیتهای ( )9تضمین میکنند که هر منطقه مشتری با
نزدیکترین تسهیلی که موردحمله توسط مهاجم قرار نگرفته است،
پوشش داده میشود .توجه داشته باشید که اگر منطقه مشتری 𝑖 بتواند
توسط تسهیالت متعددی سرویس دریافت نماید ،پوشش نهایی که با
متغیر 𝑖𝑉 نمایش داده میشود ،برابر با حداکثر پوشش جزئی آن تسهیل
قرار داده میشود .بهعبارتدیگر ،این منطقه مشتری از نزدیکترین
تسهیل خدمت دریافت میکند .محدودیتهای ( ،)12شرایط منطقی
هستند که از حمله مهاجم نهتنها به تسهیالتی که اصالً وجود ندارند یا
به مکان دیگری منتقل شدهاند ،بلکه همچنین به تسهیالتی که
موردحفاظت طراح سیستم میباشند ،جلوگیری میکند .محدودیت
( )11بیان میکند که مهاجم ،حداکثر به  rتسهیل میتواند حمله کند.
محدودیتهای ( )12و ( )13تضمین میکنند که متغیرهای پوشش 𝑖𝑉
و متغیرهای حمله 𝑗𝑆 ،بین صفر و یک مقدار میگیرند و حمله از نوع
جزئی است.
به تعداد |  2|𝐽| + |𝐽1 ||𝐽2متغیر باینری و  2|𝐽| + 1محدودیت در
سطح باالی مدل دوسطحی که در باال معرفی شد و در مسئله سطح
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پایین به تعداد |𝐼|  |𝐽| +متغیر پیوسته و (|𝐼| + 1)|𝐽| + |𝐼| + 1

محدودیت دارد.

 -4روشهای پیشنهادی برای حل مدل دوسطحی
 -1-4روش کروش-کان-تاکر
سینها و همکارانش ] [32مروری بر کلیه روشهای حل مسائل
برنامهریزی دوسطحی انجام دادهاند .بر اساس تحقیقی که ایشان انجام
دادهاند ،در شرایطی که مسئله سطح پایین ،مسئلهای محدب باشد،
میتوان با استفاده از شرایط کروش-کان-تاکر ،مسئله دوسطحی را به
یک مسئله تکسطحی تبدیل کرد .در این روش ،با به دست آوردن
شرایط کروش-کان-تاکر مربوط به مسئله بهینهسازی سطح پایین و
اضافه کردن این شرایط بهعنوان محدودیت به مسئله سطح باال ،به یک
مسئله برنامهریزی تکسطحی دست مییابیم که میتوان از کلیه
الگوریتمهای بهینهسازی موجود در ادبیات ،برای حل این مسئله
استفاده کرد .مسئله بیشینهسازی زیر را در نظر بگیرید:

()10

) 𝑛𝑥 𝑀𝑎𝑥 𝑍 = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … ,
𝑚 … ∀ 𝑖 = 1,

𝑠. 𝑡. 𝑔𝑖 (𝑥𝑖 ) ≤ 𝑏𝑖 ,

()15
شرایط کروش-کان-تاکر مربوط به این مسئله عبارتست از:
𝑚∑ = )𝑥(𝑓𝛻
()17
) 𝑖𝑥( 𝑖𝑔𝛻 × 𝑖𝜆 𝑖=1
[𝜆𝑖 × (𝛻𝑔𝑖 (𝑥𝑖 ) − 𝑏𝑖 )] = 0
𝑚 … ∀ 𝑖 = 1,
()16
𝑔𝑖 (𝑥𝑖 ) − 𝑏𝑖 ≤ 0
𝑚 … ∀ 𝑖 = 1,
()18
𝜆𝑖 ≥ 0
𝑚 … ∀ 𝑖 = 1,
()19
با توجه به محدب بودن مسئله سطح پایین ،میتوان این
محدودیتها را به مسئله سطح باال اضافه کرد .با جایگزینی مسئله
سطح پایین با شرایط کروش-کان-تاکر ،تعدادی محدودیت غیرخطی
به مدل اضافه خواهد شد.
مسئله تکسطحی حاصل در نرمافزار گمز کدنویسی شده و با
استفاده از سالور سیپلکس ،مسائل نمونه حل شده است .هفت دسته
مسئله با تعداد متفاوتی از نقاط تقاضا ،تعداد مکانهای موجود برای
تسهیل و تعداد مکانهای جدید برای تسهیالت بحرانی بهصورت
تصادفی تولید شدهاند .میزان تقاضای پوشش داده شده بعد از حمله به
شبکه از دیدگاه طراح سیستم و مهاجم به سیستم در جدول  0نمایش
داده شده است.
در این جدول مسئله به ازاء مقادیر متفاوت  Qمحاسبه شده است.
 ، Qدرصد دقتی است که براساس آن ،مهاجم پارامترهای مربوط به
طراح سیستم را تخمین میزند.
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جدول ( : )4مقادیر پوشش نقاط تقاضا از دیدگاه طراح سیستم و مهاجم در شرایط عدمتقارن اطالعات
Q=0.9

از دیدگاه

Q=0.7

از دیدگاه

از دیدگاه

مهاجم

طراح سیستم

مهاجم

70369

5151673

0227879

0227879

2872277

28722

1616273

1616273

12-0-2

6785373

5251171

5966078

02802

0279777

2916278

2571676

1652376

15-0-2

11228278

10169272

11228278

112282

82572

6866378

52272

06270

22-6-3

16588372

16588373

10722371

13769871

12000571

9661279

72776

58726

25-6-3

21330273

21330273

17593271

17593279

11852375

11852375

6110

6111071

32-6-3

18723273

23918070

18723273

18723273

13288273

13288272

6962871

6962872

32-12-5

03786777

03786777

339693

339693

20262379

202623

10572575

10572575

52-15-6

سیستم

مهاجم

از دیدگاه

| 𝟐𝑱|_| 𝟏𝑱|_|𝑰|

از دیدگاه

طراح

از دیدگاه

از دیدگاه

Q=0.5

از دیدگاه

Q=0.3

طراح

مهاجم

سیستم

طراح
سیستم

 -2-4بررسی مزایا و ریسک مدلسازی مسئله با اطالعات
نامتقارن در مقایسه با اطالعات متقارن
میزان ریسک ناشی از تصمیمگیری نادرست در شرایط در اختیار
نداشتن اطالعات کافی از پارامترهای مسئله توسط مهاجم در شکل 1
نمایش داده شده است .همانطور که در این شکل قابلمشاهده است،
به هر میزان مهاجم ،دقت کمتری در تخمین اطالعات به خرج دهد،

ریسک تصمیمگیری نادرست به میزان بیشتر افزایش خواهد یافت .این
موضوع ،اهمیت در اختیار داشتن اطالعات صحیح و دقیق حین
تصمیمگیری توسط مهاجم را تأیید میکند.

0.9
0.7

Q

0.5
0.3
0

0.4

0.2

0.6

میزان ریسک

شکل ( :)1میزان ریسک تصمیمگیری ناشی از در اختیار نداشتن اطالعات

در شرایطی که مهاجم اطالعات کاملی از میزان پوشش جزئی نقاط
تقاضا توسط هر یک از تسهیالت مستقرشده در اختیار ندارد ،بیتوجهی
به این موضوع از سوی طراح سیستم میتواند منجر به اتخاذ تصمیمات
غیربهینه از سوی طراح سیستم در زمینه انتخاب مکان مناسب برای
تسهیالت بحرانی و سطح حفاظت بهینه برای هر یک از این تسهیالت
شود .لذا در نظر گرفتن عدمتقارن اطالعات از سوی طراح سیستم
میتواند مزایایی به همراه داشته باشد که با  I%نشان داده میشود.
 ،I%درصد تغییر در میزان تابع هدف سطح باال در شرایطی است که
عدمتقارن اطالعات منظور میشود و بهصورت زیر محاسبه میشود:
مسئله سطح باال با استفاده از مقادیر  𝑑iحل میشود .این به این

معناست که طراح سیستم ،با این فرض که مهاجم نیز همین اطالعات
را در اختیار دارد ،در مورد مکان تسهیالت و میزان حفاظت از هر
تسهیل در حالت بهینه برنامهریزی میکند .سپس مهاجم ،با استفاده
از مقادیر تخمینی 𝑖̅𝑑 ،تسهیالتی را موردحمله قرار میدهد که امکان
خدماترسانی به نقاط تقاضا توسط طراح سیستم را حتیاالمکان
کاهش دهد .در نهایت ،میزان پوشش واقعی نقاط تقاضا بعد از حمله،
توسط تسهیالت با استفاده از مقادیر واقعی  𝑑iمحاسبه میشود .این
مقدار ،میزان پوشش واقعی نقاط تقاضا را در شرایطی که مهاجم
هیچگونه عدمتقارن اطالعاتی را در نظر نگیرد ،در اختیار ما قرار
میدهد .این مقدار را با  𝑧𝑢,1نشان میدهیم.

ارائه الگوریتم جستجوی ممنوعه جهت حل مسأله مکانیابی – حمله -حفاظت تسهیالت بحرانی در شرایط عدم تقارن اطالعات

 𝑧𝑢,2نیز بهترین مقدار تابع هدف حاصل برای مسئله سطح باال با در
نظر گرفتن فرض عدمتقارن اطالعات برای مسئله است .بر اساس
توضیحات ارائهشده داریم:
| × 100

()22

𝑍𝑢,2 −𝑍𝑢,1
𝑍𝑢,1

| = 𝐼%

از سوی دیگر ،در طول مدلسازی مسئله ،فرض شد طراح سیستم،
̅
از مقادیر تخمینزده شده توسط مهاجم برای پوشش جزئی ،یعنی 𝑖𝑑،
اطالعات دقیقی در اختیار دارد ( ،Q’ .)Q’=1درصد دقتی است که
طراح سیستم از مقادیر تخمینزدهشده توسط مهاجم در اختیار دارد.در
دنیای واقع ممکن است این فرض صحیح نباشد و طراح سیستم نیز
براساس تخمینهای نادرستی از مهاجم تصمیمگیری نماید .در این
صورت ،این کمبود اطالعات منجر به ریسک در تصمیمگیری برای
طراح سیستم خواهد شد که با 𝑅 %نشان داده میشود و بهصورت زیر
محاسبه میشود :در ابتدا فرض میکنیم ،طراح سیستم با دقتی کمتر
از  ،%122میتواند پیشبینیهای مهاجم از میزان پوشش جزئی نقاط
Q=0.3
0.8

Q=0.5

Q=0.7

تقاضا توسط هر تسهیل را حدس بزند .در این حالت ،مسئله سطح باال
حل میشود و مکانهای مناسب برای تسهیالت و میزان حفاظت بهینه
برای هر یک از تسهیالت بهدست میآید .سپس طرح بهینه حمله به
تسهیالت با استفاده از  𝑑iتعیین میشود .فرض کنید میزان پوشش
نقاط تقاضا توسط تسهیالت در این شرایط 𝑍𝑢,3 ،باشد .حال با این
فرض که طراح سیستم از مقادیر پارامترهای تخمینزده شده توسط
مهاجم کامالً اطالع دارد ،مجدداً مسئله را حل میکنیم و مقدار بهینه
تابع هدف برای مسئله سطح باال در این حالت را با
 𝑧𝑢,4نمایش میدهیم .با این توضیحات ،مقدار  %Rبا استفاده از رابطه
زیر محاسبه میشود:
| × 100

()21

𝑍𝑢,4 −𝑍𝑢,3
𝑍𝑢,4

| = 𝑅%

شکلهای  2و  ،3مزایا و ریسکهای حاصل از یکی از مسائل نمونه
را برای مسئله موردمطالعه ،به ازاء مقادیر متفاوت بودجه و دقت تخمین
پارامترهای طراح سیستم توسط مهاجم نمایش میدهد.

Q=0.9

Q=0.3
0.8

I%

0.6

0.6

0.5

0.5

R%

0.7

0.7

0.4

522

Q=0.5

Q=0.7

Q=0.9

0.4

0.3

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1
0

0
4

50

100

بودجه طراح سیستم

شکل ( :)3مزایای در نظر گرفتن فرض عدم تقارن اطالعات

مشاهده میشود که مسئله با اطالعات نامتقارن درصورتیکه بودجه
بیشتری به حمله تخصیص داده شود (زمانیکه  bکاهش مییابد) و
زمانیکه مهاجم ،پارامترهای طراح سیستم را با دقت کمتری تخمین
میزند (زمانیکه ’ Qکاهش مییابد) ،میتواند بهتر از مدلهای با
اطالعات متقارن ،شرایط واقعی را فرموله کند .بنابراین اگر طراح
سیستم بداند که مهاجم نمیتواند پارامترها را بهدرستی تخمین بزند،
او باید دانش بهتری درباره مهاجم به دست بیاورد و بودجه بیشتری
جهت حفاظت از سیستم در اختیار بگیرد.
 -3-4الگوریتم جستجوی ممنوعه جهت حل مدل دوسطحی
پیشنهادی
با توجه به نمونههای حل شده توسط روش تک سطحی کردن مدل
دوسطحی پیشنهادی با استفاده از شرایط کروش-کان-تاکر مشاهده
میشود که با افزایش ابعاد مسئله و زیاد شدن تعداد متغیرهای
تصمیمگیری مسئله ،این روش نمی تواند در زمانی منطقی به جواب
دقیق دست یابد .در چنین شرایطی ،استفاده از الگوریتمهای ابتکاری

4

50

100

بودجه طراح سیستم

شکل ( :)2ریسک در نظر گرفتن فرض عدم تقارن اطالعات

و فراابتکاری میتواند راهگشا باشد .الگوریتم جستجوی ممنوعه یکی از
الگوریتمهای فراابتکاری شناخته شدهای است که در مسائل
بهینهسازی پیچیده توانسته است از خود عملکرد خوبی نشان دهد.
نمونههایی از کاربرد موفق این الگوریتم در حوزه مسائل مکانیابی میانه
و مسائل مکانیابی با هزینه شارژ ثابت را میتوان در سان] ،[33آراس و
آکسن ] [30و آراس و همکاران ] [35مشاهده کرد.
در این تحقیق ،الگوریتم جستجوی ممنوعهای را که آکسن و آراس
] [37برای حل مسئله مکانیابی-حفاظت-حمله برای مسائل مکانیابی
میانه ارائه کردهاند را برای مسئله مکانیابی-حفاظت-حمله با فرض
مکانیابی پوششی و عدمتقارن اطالعات توسعه میدهیم .الگوریتم
پیشنهادی ،از تابع هشی استفاده میکند که از بررسی جوابهای
تکراری در طول اجرای الگوریتم جلوگیری مینماید.
 -1-3-4ارائه کدینگ مناسب برای جواب مسائل سطوح باال و
پایین
پنج نوع حرکت در هر تکرار از الگوریتم اتفاق میفتد:
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جدول ( :)5انواع حرکات انجام گرفته در الگوریتم جستجوی ممنوعه
نوع حرکت

توضیح حرکت

1-Drop

یکی از تسهیالت باز ،بسته میشود.
یک تسهیل حفاظت شده یا حفاظت نشده در یکی از مکانهای کاندیدی که تسهیلی در آن واقع نشده است ،باز میشود.
وضعیت یک تسهیل باز شده از نظر حفاظت تغییر داده میشود.
وضعیت حفاظتی دو تسهیل باز شده در دو وضعیت حفاظتی مخالف هم ،با یکدیگر جابجا خواهند شد.
یک تسهیل در یکی از مکان های کاندیدی که تسهیلی در آن قرار نگرفته است ،باز خواهد شد و یکی از تسهیالتی که در حال
حاضر باز هستند ،بسته خواهد شد .تسهیل بازشده جدید ممکن است حفاظت شده یا حفاظت نشده باشد.

1-Add
1-Flip
1-Swap-Int
1-Swap-Ext

نسبت اندازه همسایگی ( )𝑅𝑁𝑆 ≥ 1نامیده میشود و فضای جستجو
شده واقعی را کوچک میکند ،تقسیم میشود .اگر  p > 1و همچنین

𝑝 :تعداد تسهیالت بازشده در جواب فعلی
𝜋 :تعداد تسهیالت حفاظت شده در جواب فعلی
𝜋  :𝑝 −تعداد تسهیالتی است که باز شده است اما حفاظت نشده است
و
𝑝  :𝑚 −تعداد مکانهای کاندید در دسترس میباشد.
ستون چهارم جدول  ،7بیشترین تعداد جوابهای همسایهای که
میتواند با استفاده از نوع حرکت برای جواب فعلی  𝜎tتولید شود را
نشان میدهد .این تعداد برای حرکت  1-Swap-Extبر ضریبی که

 π > 1باشد ،آنگاه کمتر از تعداد ممکن برای حرکات 1-Swap-Ext

بر روی  𝜎tانجام میشود .انتخاب اینکه کدامیک از این حرکات انجام
بگیرد تصادفی است .یادآوری میکنیم که در طول یک تکرار الگوریتم،
به تعداد بیشترین اندازه همسایگی از هر حرکت طی جستجوی
همسایگی  1-Swap-Extاجرا خواهد شد.

جدول ( :)2انواع حرکات در الگوریتم جستجوی ممنوعه پیشنهادی
نوع حرکت

بر روی𝒑 تأثیر دارد؟

بر روی𝛑 تأثیر دارد؟

بزرگترین اندازه همسایگی

1-Drop

1-Swap-Int

بله
بله
خیر
خیر

ممکن است
ممکن است
بله
خیر

)𝑝 2(|𝐽| −

1-Swap-Ext

خیر

ممکن است

1-Add
1-Flip

10

8

9

7

𝑝

)𝜋 𝜋(𝑝 −
⌈2𝑝(|𝐽| −𝑝)⁄𝑅𝑁𝑆⌉, 𝑝 > 1
{
در غیر صورت ،این)2(|𝐽| − 1

از اعداد میتواند بهصورت عددی در مبنای  3در نظر گرفته شود که
میتواند به یک عدد اعشاری منحصربهفرد تبدیل شود .این تبدیل ،یک
نگاشت یکبهیک بین همه طرحهای مکانیابی-حفاظت موجه و
غیرموجه مربوط به طراح سیستم و مجموعه اعداد صحیح مثبت در
بازه ] [0,3|J| −1است .فرض کنید  σنمایشی از جواب مسئله سطح باال
باشد که در آن وضعیت 𝑗امین تسهیل با سلول 𝑗 برای |𝐽| 𝑗 = 1, . . . ,
نشان داده شده است.

 -2-3-4نمایش جواب و مقداردهی به آن
بهمنظور نمایش جوابهای مسئله سطح باال از رشتهای از ارقام سهگانه
 1 ،2و  2استفاده میکنیم 2 .نشاندهنده تسهیالتی است که بسته
است (هنوز باز نشده است) 1 ،نشاندهنده تسهیالتی است که باز
شدهاند اما حفاظت نشدهاند و  2نشاندهنده تسهیالتی است که
حفاظت میشوند .نمونهای از رشته جواب برای  |𝐽| = 10در شکل
زیر نمایش داده شده است که در آن تسهیالت  5 ،3 ،1و  8تسهیالت
باز شدهاند که از بین آنها تسهیالت  5و  8حفاظت شدهاند .این رشته
6

𝑝

5

4

3

2

1

0

0

2

0

0

2

0

1

0

1

0 × 30

0 × 31

2 × 32

0 × 33

0 × 34

2 × 35

0 × 36

1 × 37

0 × 38

1 × 39

1 × 39 + 1 × 37 + 2 × 35 = 22.374

شماره تسهیل
وضعیت
مقدار هش

شکل ( :)4نمایشی از یک جواب مسئله سطح باال در الگوریتم جستجوی ممنوعه و مقدار هش مربوطه

عدد صحیح اعشاری مربوط به این راهحل بهعنوان مقدار هش شناخته
میشود و با استفاده از تابع هش زیر محاسبه میشود:
|𝐽|

𝑗𝐻𝑎𝑠ℎ(𝜎) = ∑𝑗=1 𝐶𝑒𝑙𝑙𝑗 × 3|𝐽|−

()22
تابع هش فوق یک طرح مکانیابی -حفاظت را میگیرد و یک عدد
صحیح را برمیگرداند که در یک لیست هش ذخیره میشود .این
لیست ،حافظه موردنیاز و محاسبات مربوط به چک کردن اینکه آیا

جواب ساخته شده جدید در لیست ،قبالً در حافظه ذخیرهشده است یا
نه را کاهش میدهد .اگر مقدار هش جواب فعلی ( 𝑟𝑢𝑐 )ℎ𝑎𝑠ℎرا بدانیم،
مقدار هش جواب همسایه جدید )  (ℎ𝑎𝑠ℎ𝑛𝑒𝑖𝑔ℎمیتواند در
زمان ) O(1محاسبه شود .فرمولهای موردنیاز برای محاسبه این مقدار
برای هر یک از انواع حرکتها در الگوریتم موردبررسی در جدول 6
نمایش داده شده است.
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جدول ( :)7فرمولهای مورد نیاز برای حرکات در الگوریتم مورد بررسی
فرمول 𝒉𝒈𝒊𝒆𝒏𝒉𝒔𝒂𝒉

نوع حرکت

اندیس تسهیل 1

اندیس تسهیل 2

1-Drop
1-Add

𝑗
-

𝑘

1-Flip

𝑗

-

ℎ𝑎𝑠ℎ𝑐𝑢𝑟 + 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑗 × 3
𝑗ℎ𝑎𝑠ℎ𝑐𝑢𝑟 − 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑘 × 3|𝐽|−
اگر 𝑗𝑙𝑙𝑒𝑐 در جواب  σیک باشدℎ𝑎𝑠ℎ𝑐𝑢𝑟 + 3|𝐽|−𝑗 , .
درغیراینصورت ℎ𝑎𝑠ℎ𝑐𝑢𝑟 − 3|𝐽|−𝑗 ,

1-Swap-Int

𝑗

𝑘

اگر 𝑗𝑙𝑙𝑒𝑐 در جواب  σدو باشدℎ𝑎𝑠ℎ𝑐𝑢𝑟 + 3|𝐽|−𝑗 − 3|𝐽|−𝑘 , .

1-Swap-Ext

𝑗

𝑘

𝑘ℎ𝑎𝑠ℎ𝑐𝑢𝑟 + 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑗 × 3|𝐽|−𝑗 − 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑘 × 3|𝐽|−

تابع هش و لیست هش پیشنهادی ،کمک میکند تا از افتادن در
دور و گیر کردن در جواب بهینه محلی جلوگیری شود .در این حالت،
الگوریتم حل دقیق برای مسئله حمله مهاجم به ازاء هر طرح مکانیابی-
حفاظت بهدستآمده برای طراح سیستم ،تنها یکبار اجرا میشود و
اثربخشی الگوریتم افزایش مییابد .در لیست هش پیشنهادی ،نهتنها
مقدار هش بلکه تابع هدف  𝑍sysبرای جواب فعلی  σو نوع هر یک از
جواب های تولید شده در هر تکرار الگوریتم (جواب فعلی یا جواب
همسایه) نیز در این لیست ذکر میشود .مقدار هش هر جواب جدید
در لیست هش مرتبشده از ابتدا و انتهای لیست جستجو میشود .اگر
این مقدار در این لیست یافت شد 𝑍sys ،مربوطه اصالح میشود و با
بهترین جواب همسایه که تاکنون یافت شده است ،مقایسه میگردد.
اگر چنین مقدار هشی در طول لیست یافت نشد ،مقدار  𝑍sysمربوط
به جواب جدید ،در ابتدا محاسبه میشود و سپس همراه با مقدار هش
مربوط به آن در موقعیت مناسب در لیست قرار داده میشود .بعد از
اینکه جستجوی همسایگی تکمیل شد ،بهترین جواب همسایه بهعنوان
جواب فعلی جدید در نظر گرفته میشود و فیلد مربوط به نوع این

𝑘|𝐽|−

جواب در لیست هش از جواب همسایه به جواب فعلی تغییر داده
میشود .حفظ ترتیب صعودی مقادیر هش در طول لیست ،بهمنظور
حفظ اثربخشی روش جستجوی دوسطحی مورداستفاده الزامی است.
𝑡  :شمارنده تکرارهای الگوریتم
 :τشمارنده تکرارهای متوالی که طی آنها بهترین جواب یافت شده
تاکنون بهبود نیابد.
𝑡 :σجواب فعلی در تکرار 𝑡
𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ

𝑡𝜎 :یک جواب در همسایگی 𝑡σ

𝑡𝑠𝑒𝑏𝑡𝜎 :بهترین جواب یافت شده در همسایگی 𝑡σ

𝑆𝐸𝑉𝑂𝑀 :مجموعه انواع حرکات برای ساختن جواب همسایه
𝑡𝑗𝑏𝑂 :مقدار تابع هدف طراح سیستم (  )𝑍sysدر جواب فعلی 𝑡σ

𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ

𝑡𝜎

 :𝑂𝑏𝑗𝑛𝑒𝑖𝑔ℎمقدار تابع هدف طراح سیستم در جواب همسایه
𝑡𝑠𝑒𝑏𝑗𝑏𝑂 :مقدار تابع هدف طراح سیستم در بهترین جواب همسایه

𝑡𝑠𝑒𝑏𝑡𝜎
∗ 𝑗𝑏𝑂 :مقدار هدف طراح سیستم در بهترین جواب یافت شده تاکنون

جدول ( :)1پارامترهای استفادهشده در نمونههای تولیدشده
 :1تا زمانیکه شرط 𝑟𝑒𝑡𝐼_𝑥𝑎𝑀 ≤ 𝑡 و 𝑟𝑒𝑡𝐼_𝑝𝑚𝑖𝑛𝑜𝑁_𝑥𝑎𝑀 ≤ 𝜏 برقرار است کارهای زیر را تکرار کنید:

:2

∞ ← 𝑡𝑠𝑒𝑏𝑗𝑏𝑂

 :3برای هر نوع حرکت  ،k ∈ MOVESکارهای زیر را تکرار کنید:
 σneighاز نوع  kکارهای زیر را تکرار کنید:
 :0برای هر جواب همسایه موجه
t
 :5با استفاده از  hashcurمقدار  hashneighرا محاسبه کنید.
 σneighدر لیست هش ،پیشتر به عنوان جواب فعلی ثبت شده است ،آنگاه
 :7اگر
t
 σneighبعدی ادامه بدهید.
 :6این جواب را کنار بگذارید و با
t
 σneighدر لیست هش به عنوان جواب همسایه ثبت شده باشد ،آنگاه
 :8درغیراینصورت اگر
t
 Objneigh :9را مجددا محاسبه نمایید.
 :12در غیراینصورت
 :11جواب بهینه مساله مهاجم را بر اساس  Objneighو با استفاده از نرمافزار سیپلکس محاسبه نمایید.
 σneighمحاسبه نمایید.
 :12براساس جواب بهینه این مساله Objneigh ،را برای
t
 σneighرا به همراه  Objneighو  hashneighبه عنوان جواب همسایه ثبت کنید.
 :13در لیست هش،
t
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 .5اعتبارسنجی الگوریتم پیشنهادی
بهمنظور ارزیابی کارایی الگوریتمهای حل پیشنهادی ،تعدادی مسئله
تصادفی مسیریابی در شرایط حمله به شبکه ایجاد میشود .بهمنظور

ارزیابی کارایی الگوریتم ،ده مسئله بهصورت تصادفی تولید میشود.
مقادیر پارامتر 𝑖𝑑 به مقادیر 𝑖̅𝑑 وابستهاند که  ،Qنشان میدهد که

تخمینهای توزیعکننده تا چه میزان دقیق است .بر این اساس اطالعات
نمونههای آزمودهشده در جدول  8خالصه شدهاند.

پارامتر

𝒊𝒅

̅̅̅
𝒊𝒅

𝑸

𝒋𝒇

𝒋𝒉

𝒃و𝒓

مقدار

]𝑈[5000,20000

))𝑄 𝑈 (𝑑𝑖 . 𝑄, 𝑑𝑖 . (2 −

276

]𝑈[120000,150000

]𝑈[20000,60000

متناسب با مسئله
تعریف شده

شکل ( :)5شبه کد الگوریتم جستجوی ممنوعه توسعه داده شده

جهتتت مقایستته و ارزیتتابی الگتتوریتم حتتل پیشتتنهادی ،الگتتوریتم
با استفاده از نترمافتزار مطلتب  2212aکدنویستی شتده استت و بتر
روی رایانتته اینتتتل پنتیتتوم  0بتتا  3725 ،CPUگیگتتاهرتز و حافظتته
 512مگابایت اجرا شده است.
نتایج حاصل از حل نمونههای تصادفی مختلف با استفاده از الگوریتم
پیشنهادی در دو حالت با در نظر گرفتن عدمتقارن اطالعات و بدون

در نظر گرفتن عدمتقارن اطالعات ،از دیدگاه معیارهای منطقی بودن
مستقیم و موزون برای مسئله سطح باال (مسئله طراح سیستم) در
جدول  9و از دیدگاه میانگین و بهترین برازندگی سطح باال در جدول
 12به ازاء دقت تخمینی معادل  𝑄 = 0.6نشان داده شده است.

جدول ( :)3مقایسه نتایج حاصل از حل مدل دو سطحی توسط الگوریتم جستجوی ممنوعه براساس منطقی بودن
معیار منطقی بودن مستقیم
شماره مسئله

معیار منطقی بودن وزنی

با در نظر گرفتن

بدون در نظر گرفتن

با در نظر گرفتن عدمتقارن

بدون در نظر گرفتن

عدمتقارن اطالعات

عدمتقارن اطالعات

اطالعات

عدمتقارن اطالعات

12-0-2

277

273

223

015

15-0-2

272

277

2178

985

22-6-3

270

270

5575

781

25-6-3

273

273

8276

32573

32-6-3

278

272

267

772

32-12-5

279

275

19272

1255

52-15-6

276

275

36573

678

82-22-15

279

277

19872

095

122-23-15

278

277

15770

236

222-25-16

279

270

12270

78270

همانطور که در جدول ( )9مشاهده میشود ،الگوریتم جستجوی
ممنوعه توسعه دادهشده برای حل مسائل حمله به شبکه با اطالعات
نامتقارنی با ابعاد متفاوت ،قابلاستفاده هستند و نتایج نسبتاً منطقی
صرفنظر از ماهیت فضای حل در اختیار قرار میدهند .از سوی دیگر
در شرایطی که دو بازیکن اطالعات کاملی در مورد یکدیگر ندارند،
میتوانند این عدمتقارن اطالعات را در تصمیمگیریهای خود در نظر
بگیرند یا اینکه بدون در نظر گرفتن این فرض تصمیمگیری نمایند .بر
اساس نتایج حاصل از در نظر گرفتن فرض عدمتقارن اطالعات یا لحاظ

نکردن این فرض در تصمیمگیری توسط طراح سیستم ،مشاهده
میشود که میزان خدمات دادهشده توسط طراح سیستم به نقاط تقاضا
در شرایطی که این فرض را در نظر میگیرد ،بهطور قابلمالحظهای
افزایش مییابد و این امر اهمیت در اختیار داشتن اطالعات درست و
دقیق از رقیب را در مسئله موردبررسی نشان میدهد.
مقایسه جوابهای حاصل از الگوریتم جستجوی ممنوعه پیشنهادی
با جوابهای حاصل از روش کروش-کان-تاکر ،اثربخشی الگوریتم
فراابتکاری پیشنهادی نسبت به کروش-کان-تاکر را نمایش میدهد.

ارائه الگوریتم جستجوی ممنوعه جهت حل مسأله مکانیابی – حمله -حفاظت تسهیالت بحرانی در شرایط عدم تقارن اطالعات

521

جدول ( :)11مقایسه نتایج حاصل از حل مدل دو سطحی توسط الگوریتم جستجوی ممنوعه بر اساس برازندگی سطح باال

شماره مسئله

میانگین برازندگی مسئله سطح باال در الگوریتم

بهترین برازندگی مسئله سطح باال در الگوریتم

جستجوی ممنوعه

جستجوی ممنوعه

برازندگی مسئله
سطح باال در روش

با در نظر گرفتن

بدون در نظر گرفتن

با در نظر گرفتن

بدون در نظر گرفتن

عدمتقارن اطالعات

عدمتقارن اطالعات

عدمتقارن اطالعات

عدمتقارن اطالعات

12-0-2

37108

12175

37930

12922

37930

15-0-2

57272

31605

57113

33659

57113

22-6-3

66067

05857

66610

06616

82573

25-6-3

86027

72101

86769

58921

91223

32-6-3

112112

65195

113772

62519

125378

32-12-5

110952

57831

115602

71661

12723273

52-15-6

162509

62032

162362

69970

167220

82-22-15

273722

95228

276232

112211

-

122-23-15

398223

153265

022078

181255

-

222-25-16

725096

299118

732570

282507

-

جهت نمایش اثربخشی الگوریتم در ابعاد بزرگ ،نتایج حاصل از
الگوریتم جستجوی ممنوعه مبتنی بر لیست هش پیشنهادی با نتایج
حاصل از الگوریتم جستجوی ممنوعه پایه بدون در نظر گرفتن لیست
هش در مسائل نمونه مقایسه شد و نتایج حاصل در جدول  11نمایش
داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،استفاده از لیست هش،
اثربخشی الگوریتم جستجوی ممنوعه را برای مسائل موردمطالعه
افزایش داده است.
لیست هش مورداستفاده در الگوریتم پیشنهادی ،حافظه موردنیاز و
محاسبات مربوط به چک کردن اینکه آیا جواب ساخته شده جدید در
لیست ،قبالً در حافظه ذخیرهشده است یا نه را کاهش میدهد.
همچنین مقدار هش جواب همسایه جدید میتواند در زمان کوتاهتری
محاسبه شود.

کروش-کان-تاکر

تابع هش و لیست هش پیشنهادی ،کمک میکند تا از افتادن در دور
و گیر کردن در جواب بهینه محلی جلوگیری شود .در این حالت،
الگوریتم حل دقیق برای مسئله حمله مهاجم به ازاء هر طرح مکانیابی-
حفاظت بهدستآمده برای طراح سیستم ،تنها یکبار اجرا میشود و
اثربخشی الگوریتم افزایش مییابد .حفظ ترتیب صعودی مقادیر هش
در طول لیست نیز یکی دیگر از دالیل اثربخشی الگوریتم پیشنهادی
است.
همانطور که در جدول  12مشاهده میشود ،الگوریتم جستجوی
ممنوعه پیشنهادی میتواند مسئله را در زمان بسیار کوتاهتری نسبت
به روش کروش-کان-تاکر و روش جستجوی ممنوعه پایه حل نماید.

جدول ( :)11مقایسه نتایج حاصل از حل مدل دو سطحی توسط الگوریتم جستجوی ممنوعه پیشنهادی و پایه
میانگین برازندگی مسئله سطح باال در الگوریتم جستجوی

بهترین برازندگی مسئله سطح باال در الگوریتم جستجوی

ممنوعه

ممنوعه

شماره مسئله

جستجوی ممنوعه پیشنهادی

جستجوی ممنوعه پایه

جستجوی ممنوعه پیشنهادی

جستجوی ممنوعه پایه

12-0-2
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15-0-2
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01572

57113
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76022
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77312

25-6-3
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82222
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113772

99212

32-12-5
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95232

115602
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52-15-6
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157322
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82-22-15

273722

235222

276232

236822

122-23-15

398223

353265

022078

372572

222-25-16

725096

598322

732570

722282
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 جمعبندی و نتیجهگیری.2
حمله-حفاظت-در این تحقیق مدلی دوسطحی برای مسئله مکانیابی
برای تسهیالت حیاتی با فرض عدمتقارن اطالعات و امکان حمالت
تاکر-کان- از روش کروش،جزئی پیشنهاد شد و برای حل این مسئله
و همچنین الگوریتم جستجوی ممنوعهای مبتنی بر لیست هش جهت
 نتایج حاصل از.جلوگیری از بررسی جوابهای تکراری استفاده شد
 لزوم در نظر،حل مسائل نمونه با استفاده از روشهای پیشنهادی
گرفتن فرض عدمتقارن اطالعات در تصمیمگیری توسط رقبا زمانی که
.دو بازیکن درک یکسانی از اطالعات یکدیگر ندارند را تأیید میکند
) در این1( :تحقیق حاضر میتواند از جنبههای متفاوتی توسعه یابد
 درصورتیکه. صرفا عدمتقارن اطالعات موردبررسی قرار گرفت،تحقیق
اطالعات بازیکنان از یکدیگر مقادیر تصادفی باشند و بازیکنان بر اساس
 پارامترهای رقیب را حدس بزنند الزم است،توابع توزیع احتمالی
بازیهای با اطالعات ناکامل که تحت عنوان بازیهای بیزین شناخته
) در برخی از2( .میشوند برای این نوع از مسائل توسعه داده شوند
 بازیکنان از ابتدا شناخت کاملی از بازیکن رقیب ندارند اما به،موارد
 اطالعات وی تکمیل،مرور زمان و در طول تکرارهای متوالی بازی
 در نظر گرفتن فرایند یادگیری در طول بازی میتواند یکی از.میشود
.توسعههای جالب مدل موجود جهت استفاده در شرایط واقعی باشد
مراجع
[1] Smith, J. C. (2010). Basic interdiction models. Wiley
Encyclopedia of Operations Research and
Management Science.
[2] Church, R. L., Scaparra, M. P., Middleton, R. S.
(2004). “Identifying critical infrastructure: the
median and covering facility interdiction
problems”, Annals of the Association of American
Geographers, 94(3): 491-502.
[3] Murray, A. T., Matisziw, T. C., Grubesic, T. H.
(2007). “Critical network infrastructure analysis:
interdiction and system flow”, Journal of
Geographical Systems, 9(2): 103-117.
[4] Scaparra, M. P., & Church, R. (2012). “Protecting
supply systems to mitigate potential disaster: a model
to fortify capacitated facilities”, International
Regional Science Review, 35(2): 188-210.

572

 حفاظت تسهیالت بحرانی در شرایط عدم تقارن اطالعات-ارائه الگوریتم جستجوی ممنوعه جهت حل مسأله مکانیابی – حمله

attacks”, Computers & operations research, 64, 210224.
[27] Forghani, A. & Dehghanian, F. & Salari, M. &
Ghiami, Y. (2020). “A bi-level model and solution
methods for partial interdiction problem on
capacitated hierarchical facilities”. Computers &
Operations
Research
114.
104831.10/1016/j.cor2019/10483.
[28] Bricha, N., & Nourelfath, M. (2013). “Critical
supply network protection against intentional attacks:
A game-theoretical model”, Reliability Engineering
& System Safety, 119: 1-10.
[29] Bricha, N., Nourelfath, M. (2014). “Extra-capacity
versus protection for supply networks under
attack”, Reliability Engineering & System
Safety, 131: 185-196.
[30] Bricha, N., Nourelfath, M. (2015). “Protection of
warehouses
and
plants
under
capacity
constraint”, Reliability Engineering & System
Safety, 138: 93-104.
[31] Berman, O., Krass, D., & Drezner, Z. (2003). “The
gradual covering decay location problem on a
network”, European Journal of Operational
Research, 151(3): 474-480.
[32] Sinha, A., Malo, P., Deb, K. (2017). “A review on
bilevel optimization: From classical to evolutionary
approaches and applications”, IEEE Transactions on
Evolutionary Computation, 22(2): 276-295.
[33] Sun, M. (2006). “Solving the uncapacitated facility
location problem using tabu search”, Computers &
Operations Research, 33(9): 2563-2589.
[34] Aras, N., & Aksen, D. (2008). “Locating collection
centers for distance-and incentive-dependent
returns”, International Journal of Production
Economics, 111(2): 316-333.
[35] Aras, N., Aksen, D., Tanuğur, A. G. (2008).
“Locating collection centers for incentive-dependent
returns under a pick-up policy with capacitated
vehicles”. European Journal of Operational
Research, 191(3): 1223-1240.
[36] Aksen, D., Aras, N. (2013). “A matheuristic for
leader-follower games involving facility locationprotection-interdiction decisions”. In Metaheuristics
for Bi-level Optimization (pp. 115-151). Springer,
Berlin, Heidelberg.

interdiction median problem”, Computers &
Industrial Engineering, 102: 219-232.
[16] Lim, C., Smith, J. C. (2007). “Algorithms for
discrete and continuous multicommodity flow
network
interdiction
problems”,
IIE
Transactions, 39(1): 15-26.
[17] Berman, O., Gavious, A. (2007). “Location of terror
response facilities: A game between state and
terrorist”, European Journal of Operational
Research, 177(2): 1113-1133.
[18] Berman, O., Gavious, A., & Huang, R. (2010).
“Location of response facilities: a simultaneous game
between state and terrorist”, International Journal of
Operational Research, 10(1): 102-120.
[19] Church, R., ReVelle, C. (1974). “The maximal
covering location problem”, Papers in regional
science, 32(1): 101-118.
[20] Berman, O., Drezner, T., Drezner, Z., Wesolowsky,
G. O. (2009). “A defensive maximal covering
problem on a network”, International Transactions in
Operational Research, 16(1): 69-86.
[21] Aksen, D., & Aras, N. (2012). “A bilevel fixed
charge location model for facilities under imminent
attack”, Computers & Operations Research, 39(7):
1364-1381.
[22] Keçici, S., Aras, N., & Verter, V. (2012).
“Incorporating the threat of terrorist attacks in the
design
of
public
service
facility
networks”, Optimization Letters, 6(6): 1101-1121.
[23] Akbari-Jafarabadi, M., Tavakkoli-Moghaddam, R.,
Mahmoodjanloo, M., & Rahimi, Y. (2017). “A trilevel r-interdiction median model for a facility
location problem under imminent attack”. Computers
& Industrial Engineering, 114: 151-165.
[24] Zhang, X. Y., Zheng, Z., Cai, K. Y. (2017). “A
fortification model for decentralized supply systems
and its solution algorithms”, IEEE Transactions on
Reliability, 67(1): 381-400.
[25] Fard, A. M. F., Hajiaghaei-Keshteli, M. (2018). “A
bi-objective partial interdiction problem considering
different defensive systems with capacity expansion
of facilities under imminent attacks”, Applied Soft
Computing, 68: 343-359.
[26] Aliakbarian, N., Dehghanian, F., Salari, M. (2015).
“A bi-level programming model for protection of
hierarchical
facilities
under
imminent

IERPS

Journal of Industrial Engineering
Research in Production Systems

Journal of Industrial
Engineering Research
in Production Systems

Autumn and Winter 2020, Volume 7., No. 15., pp. 255-271
www.ier.basu.ac.ir

ISSN: 2345-2269

DOI: 10.22084/ier.2020.19334.1860

A Tabu-Search Algorithm for Location-Interdiction-Protection Problem Under
Asymmetric Information
M. Mesibidgoli1*, J. Jozani2
1, 2

ARTICLE

Department of Industrial Engineering, Golpaigan University, Iran

INFO

Article history:
Received 8 June 2019
Accepted 16 January 2020
Keywords:
Network Interdiction
Covering Facility Location
Protection
Tabu search algorithm
Information asymmetry

*

ABSTRACT
Most of the terrorist activities that have taken place over the past two decades
have been based on accurate information, which has led to disturbances in
the security and some extensive damages and it is a major threat to public
and government infrastructures. The dramatic expansion of such activities
has shown the necessity and importance of the correct location and protection
of these infrastructures in order to reduce the damage caused by the attack to
increase the reliability of facilities for providing services. In such cases, a
Stachelberg game is formed between the system designer and the attacker.
Due to the high value and the lack of accurate information in the context of
confliction, in this research, we are going to model the location-interdictionprotection problem under asymmetric information as a bi-level programming
model and explore the advantages and risks of neglecting the information
asymmetry in decision-making. In order to solve the suggested bi-level
model, two solution methods are proposed. At first, Karush-Kuhn-Tucker
conditions are used to convert the model to a single level model.Then for
large size problems, we develop a matheuristic which searches the solution
space of the upper level problem according to tabu search principles, where
a hash function calculates and records the hash values of all visited solutions
for the purpose of avoiding cycling, and resorts to a CPLEX based exact
solution technique to tackle the lower level problem. Test results show
efficiency and effectiveness of the proposed heuristic algorithm.
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