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چکیده
هدف این مقاله ،مدلسازی ریاضی مسئله شناسایی مسیر حرکت دشمن در پدافند زمینی میباشد.
با حل مدل پیشنهاد شده بهترین راهبرد برای کمک به فرماندهان یگان زمینی جهت جلوگیری از
انتقال نیرو و تجهیزات دشمن ارائه میشود .این مسئله را میتوان بهعنوان یک مسئله از بازی جنگ
در نظر گرفت که شامل دو بازیکن است .بازیکن اول سعی در جابهجایی قوای خود به سمت یک هدف
مشخص را دارد و بازیکن دوم سعی در شناسایی مناطق مختلف توسط هواپیما ،پهباد ،قوای زمینی و
 ...را دارد تا بتواند دشمن را شناسایی کند .برای این مسئله که یک بازی بیزین ایستا میباشد یک
مدل ریاضی براساس فرضیات دنیای واقعی ارائه میشود .به دلیل پیچیده بودن مدل یک روش تولید
ستون برای حل مدل ارایه میشود .در نهایت کارایی مدل و روش حل با استفاده از شبیهسازی جنگ
بین عراق و کویت بررسی میشود .نتایج نشان میدهد استفاده از این رویکرد ریاضی تاثیر خوبی در
استفاده بهینه از تجهیزات جهت شناسایی دشمن دارد.
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مقدمه
در جنگهای زمینی دشمن میخواهد انتقال حداکثری نیرو به سمت هدف مورد نظر را داشته
باشد درحالیکه نیروهای خودی میخواهند این انتقال نیرو را بهوسیله تخریب یا محدود کردن
مسیرهای حرکت با استفاده از منابع در دسترس (مینگذاری ،استقرار نیرو ،موشکهای کروز،
هواپیماهای جنگی و  )...به حداقل برسانند .به این منظور ،ابتدا باید نیروهای شناسایی را در
محلهای کاندید در سر راه دشمن بگذارند تا بتوانند دشمن را شناسایی و سپس به آن ضربه
وارد کنند ( & Wood, 1993; Whiteman, 1999; Steinrouf, 1991; Salmeron, Wood
.)Baldick, 2004
بازی جنگ یک روش برای حل مسائل تصمیمگیری نظامی با در نظر گرفتن تاثیر متقابل
رخدادها است .هنگام برنامهریزی برای پدافند ،نیروهای خودی معموالً با این سؤال روبرو میشوند
که با توجه به محدودیت نیروهای شناسایی و احتماالً محدودیتهای دیگر (بهعنوان مثال
مالحظات سیاسی) ،در کدام قسمت از مسیر دشمن باید نیروهای شناسایی را مستقر کرد تا بتوان
دشمن را شناسایی و به طور مؤثر قابلیتهای جنگی دشمن را کاهش داد .مسئله ممانعت شبکه
به این سؤال پاسخ میدهد (.)Wood, 2010
ادبیات مربوط به ممانعت شبکه را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد :بازیهای متوالی
(بازیهای استاکلبرگ) و بازیهای همزمان (شکل ( )2را در این خصوص ببینید) .ما به یک مدل
بازی همزمان توجه داریم ،اما به طور خالصه در اینجا درباره مدلهای بازی متوالی نیز بحث
میکنیم تا تفاوتهای این دو مشخص شود( .برای بحث و مقایسه کلی بازیهای همزمان و
بازیهای متوالی به گیبونس )2110( 2مراجعه کنید).
در بازی ممانعت متوالی ،نیروهای خودی و دشمن راهبردهای خود را یکی پس از دیگری
اعمال میکنند بهعنوان مثال یک مدل ساده از ممانعت شبکه متوالی در پن 1و همکاران ()1113
توصیف شده است .نیروهای خودی چندین نیروی شناسایی را کنترل میکند و با قرار دادن آنها
روی کمانها شبکه بازی میکنند .دشمن میبیند که نیروهای شناسایی دقیقا کجا قرار گرفتهاند
و مسیری را انتخاب میکند که احتمال شناسایی حداقل شود .در نوع دیگری از بازیهای
استاکلبرگ ،نیروهای خودی کمانها و گرههای شبکه را تخریب میکند به طوری که عملکرد
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دشمن حداقل شود .عملکرد دشمن را میتوان حداکثر جریان (وود ،))2113( 2طول کوتاهترین
مسیر (فولکرسون و هاردینگ ،))2100( 1یا هزینه جریان چند کاالیی در نظر گرفت (لیم و
اسمیث.))1110( 3
در بازی ممانعت همزمان ،بازی نیروهای خودی و دشمن به طور همزمان یا حداقل بدون
دانستن راهبرد طرف مقابل صورت میگیرد .واشبرن 0و وود )2115( 5اولین مدل ممانعت همزمان
را ارائه کردند .کودیالم 9و الکشمان )1113( 0بازی ممانعت همزمان را در حوزه مخابرات بررسی
کردند .در این مقاله دشمن سعی میکند یک بسته مخرب را به یک راس شبکه ارتباطی تزریق
کند و دوست دارد که این بسته به یک راس هدف معین برود .به طور همزمان ،ارائه دهنده
خدمات ،زیر مجموعهای از بستهها را هنگام انتقال از طریق کمانها شبکه شناسایی میکند.
ممانعت از بیشترین درخت
فراگیر
ممانعت از بیشترین جریان
ممانعت از کوتاهترین مسیر
ممانعت از کمترین برش
بازیهای شناسایی شبکه
بازی های همزمان

بازی های ممانعت از بهینه سازی شبکه

بازی های استکلبرگ

بازی های امنیتی شبکه

شکل ( )1نمودار انواع بازیهای ممانعت از شبکه

به عنوان کارهای جدید انجام شده در زمینه ممانعت شبکه ،عبداهلل زاده و همکاران ()1111
یک مسئله ممانعت جدید به نام ممانعت از  s-tبرش کمینه را ارائه دادند که در آن مهاجم
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میخواهد کمترین  s-tبرش را انتخاب کند تا هر مسیر ممکن بین منبع و مقصد را قطع کند در
حالی که مدافع میخواهد ظرفیت کمانها را تحت بودجه مشخص افزایش دهد تا مقدار کمترین
برش را تا حد ممکن افزایش دهد .در مقاله خیا 2و همکاران ( )1111یک مدل دو هدفه برای
مسئله ممانعت از کوتاه ترین مسیر شبکه با ممانعت از گره ارائه شده است .اتمتورک 1و همکاران
( )1111یک کران باالی درجه دو برای مسئله ممانعت از شبکه گسسته به دست آوردند .فرقانی
و همکاران ( )1111یک مدل دوهدفه همراه با روش حل برای مسئله ممانعت جزئی روی
تسهیالت سلسله مراتبی ظرفیت دار ارائه دادند .جبارزاده و همکاران ( )1111ممانعت از توزیع
غیرقانونی محصول را در یک شبکه با چند منبع و مقصد مطالع کردند .محمدی و طیبی ()1121
مسئله ممانعت از مسیر با حداکثر ظرفیت تحت بودجه ثابت را مورد بررسی قرار دادند .در این
مقاله پس از ارائه مدل مسأله ممانعت بیشترین جریان با بودجه ثابت ،یک الگوریتم زمان
چندجملهای برای حل آن پیشنهاد گردیده است .مدلها و الگوریتمهای چندین مسئله ممانعت
در مقاله (اسمیث 3و سونگ )1111 0مرور شدهاند که خواننده عالقمند میتواند به آن رجوع کند.
نویسندگان در کارهای قبلی خود به بررسی انواع مسائل بازی در محیط عدم قطعیت پرداختهاند
(به طور مثال مقاالت بیگدلی و طیبی ()2319؛ بیگدلی و طیبی ( )2310را مشاهده کنید).
در این مقاله ابتدا یک مدل ریاضی برای مسأله ممانعت شبکه دونفره با چندین نوع نیروی
شناسایی ارایه میشود ،سپس بر پایه مدل ریاضی یک شبکه نمونه مورد تحلیل قرار میگیرد .از
نرمافزار گمز و از حلکننده سیپلکس برای حل مدل ریاضی استفاده میشود.
بخشبندی مقاله بهصورت زیر میباشد :در بخش  1مسأله تعریف شده و مدل ریاضی ارایه
میشود .در بخش  3روش تولید ستون برای حل مدل ارائه میشود .در بخش  0به تحلیل مدل
با استفاده از یک مثال پرداخته میشود .در بخش  5نتیجهگیری مقاله ارایه میگردد.
تعریف مسأله و مدل ریاضی
در این بخش یک بازی ممانعت شبکه دونفره مدلسازی میشود .در این مدل نیروهای خودی
میخواهند نیروها و تجهیزات شناسایی خود را به کمانهای شبکه اختصاص دهند تا بتوانند
دشمن را که از یک مبدا مشخص به یک مقصد در این شبکه در حال گذر است ،شناسایی کنند.
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این مسئله یک بازی همزمان میباشد که در آن راهبرد آمیختهی نیروهای خودی این است که
یک راهبرد احتمالی برای تخصیص نیروهای شناسایی به کمانها را انتخاب کنند و راهبرد
آمیختهی دشمن انتخاب یک راهبرد احتمالی برای تعیین مسیر است .این بازی یک بازی مجموع
صفر است به این معنا که عایدی بازیکنان کامال با هم در تعارض است؛ نیروهای خودی میخواهند
احتمال شناسایی را حداکثر کنند در حالی که دشمن میخواهد این احتمال را حداقل سازد.
معموووال در موودلهای ارائووه شووده بوورای ایوون مسووئله فوورض بوور ایوون اسووت کووه یووک نوووع
نیووروی شناسووایی ( بووه عنوووان مثووال تیمهووای نیووروی زمینووی) در اختیووار نیروهووای خووودی
میباشود؛ اموا در دنیوای واقعوی از چنودین نووع تجهیوزات بورای شناسوایی اسوتفاده میشووود.
ایوون تجهیووزات میتوانوود شووامل انووواع پهپادهووا ،سنسووورهای الکترونیکووی یووا تیمهووای
شناسووایی نیووروی زمینووی باشوود .در حقیقووت هوور یووک از منووابع مووذکور ،روشهووایی هسووتند
کووه میتواننوود در شناسووایی دشوومن اسووتفاده شوووند .هوور نوووع نیووروی شناسووایی احتمووال
متفاوتی نسوبت بوه سوایرین بورای شناسوایی دشومن دارد کوه البتوه ایون احتموال بسوته بوه
موقعیووت جغرافیووایی نیووز متفوواوت اسووت .بووه عنوووان مثووال در زمینهووای کوهسووتانی پهپ واد
عملکوورد بهتووری نسووبت بووه توویم نیووروی زمینووی دارد .در مقابوول ،نیووروی زمینووی در منوواطقی
کووه شوورایط سووخت آب و هوووایی ماننوود بوورف و بارنوودگی اسووت یووا در منوواطقی کووه پوشووش
جنگلی دارند ،عملکرد بهتری نسبت به پهپاد دارد.
در جوودول ( )2نمادهووای مووورد نیوواز بوورای تعری وف مسووأله شناسووایی دشوومن آورده شووده
است.
جدول ( )1نمادهای مورد استفاده در تعریف مسأله
مجموعهها

تعریف

i,j ∊ V

گرهها در یک گراف جهتدار )𝐸  𝐺 = (𝑉,است.

𝑬

مجموعه کمانهای گراف میباشد.

𝒕 𝒔,

𝑠 گره مبدا و 𝑡 گره مقصد دشمن است.

)𝒋 𝒆 = (𝒊,

کمانی که رأس  iرا به رأس  jمتصل میکند.

’𝑬

مجموعه کمانهای خارج شده از مبدا و وارد شده به مقصد که احتمال
شناسایی آنها صفر میباشد.

𝑳 ∊ 𝒍

مجموعه مسیرها از مبدا به مقصد (راهبردهای محض دشمن)

𝑹 ∊ 𝒓

مجموعه انواع نیروهای شناسایی

2

Directed graph
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𝑨 ∊ 𝒂

مجموعه راهکارهای مختلف برای تخصیص نیروهای شناسایی به
کمانها (راهبردهای محض نیروهای خودی)

پارامترها

تعریف

𝒆𝒍𝒈

پارامتری با مقدار صفر و یک است .اگر مسیر 𝑙 شامل کمان 𝑒 باشد
مقدار یک دارد و در غیر اینصورت صفر میباشد.

𝒂𝒓𝒆𝒉

پارامتری با مقدار صفر و یک است .اگر 𝑎 نیروی شناسایی نوع 𝑟 را به
کمان 𝑒 تخصیص دهد مقدار یک دارد و در غیر اینصورت صفر میباشد.

𝒓𝒆𝒑

میزان احتمال شناسایی دشمن توسط نیروی شناسایی نوع𝑟 در کمان
𝑒
تعداد شناساییهای مورد انتظار به وسیله راهبرد𝑎 اگر دشمن از مسیر

𝒍𝒂𝒅

𝑙 عبور کند.
𝒓𝒎

𝑟𝑒𝑝 𝑎𝑟𝑒𝑑𝑎𝑙 = ∑𝑒 ∑𝑟 𝑔𝑙𝑒 ℎ
تعداد نیروهای شناسایی نوع 𝑟 در دسترس برای تخصیص

𝑭

ماتریس وقوع گره-کمان که مؤلفههای آن به صورت زیر تعریف میشود:
1
𝑒 = (𝑖, 𝑗) ∊ 𝐸,
−1
𝑒
= (𝑗, 𝑖) ∊ 𝐸 ,
{ = 𝑒𝑖𝑓
0
در غیر اینصورت

𝒊𝒃

 𝑏𝑠 = 1و  𝑏𝑡 = −1و }𝑏𝑖 = 0 ∀ i ∊ V- {s,t

متغیرها

تعریف

𝒂𝒙

احتمال این که نیروهای خودی راهبرد 𝑎 را انتخاب کنند (فرم برداری
این متغیرها را با 𝑋 نمایش میدهیم)

𝒍𝒚

احتمال این که دشمن راهبرد 𝑙 را انتخاب کند (فرم برداری این متغیرها
را با 𝑌 نمایش میدهیم)

𝒆𝒚

احتمال این که دشمن از کمان 𝑒 عبور کند
𝑙𝑦 𝑒𝑙𝑔 ∑ = 𝑒𝑦
𝑙

با استفاده از نمادهوای تعریوف شوده مسوأله را میتووان بوه صوورت مودل دوسوطحی زیور
بیان کرد:
𝑙𝑦 𝑙𝑎𝑑 𝑎𝑥 𝑙∑ 𝑎∑ max min
).2الف(
𝑦

).2ب(
).2ج(

∑𝑎 𝑥𝑎 = 1,
∑𝑙 𝑦𝑙 = 1.

𝑥

s.t.

کاربرد مسئله بازی ممانعت شبکه دونفره در شناسایی دشمن

05

تابع هدف (.2الف) تعداد شناساییهای مورد انتظار را محاسبه میکند .سطح اول مدل مربوط
به نیروهای خودی میباشد که تعداد شناساییهای نیروهای خودی را حداکثر میکند در حالی
که سطح دوم مربوط به دشمن میباشد که تعداد شناساییهای نیروهای خودی را حداقل میکند.
محدودیتهای (.2ب) و (.2ج) تضمین میکنند که راهبردهای نیروی خودی و دشمن معتبر
باشند .با توجه به تعریف 𝑙𝑎𝑑 مدل را میتوان به صورت زیر نوشت:
𝑙𝑦 𝑟𝑒𝑝 𝑎𝑟𝑒max min ∑𝑎 𝑥𝑎 ∑𝑙 ∑𝑒 ∑𝑟 𝑔𝑙𝑒 ℎ
).1الف(
).2ج( .2),ب( s.t.
).1ب(
بهعالوه با توجه به تعریف 𝑒𝑦 میتوان این مدل را به صورت زیر بازنویسی کرد:
𝑒𝑦 ) 𝑟𝑒𝑝 𝑎𝑟𝑒max min ∑𝑎 𝑥𝑎 ∑𝑒 (∑𝑟 ℎ
).3الف(
).2ج( .2),ب( s.t.
).3ب(
𝑙𝑦 𝑒𝑙𝑔 𝑙∑ = 𝑒𝑦
∀ 𝑒 ∊ 𝐸,
).3ج(
𝑏 = 𝑦𝐹
).3د(
واشبرن و وود ( )2115نشان دادهاند که میتوان محدودیت (.2ج) و (.3ج) را بدون از دست
دادن کلیت حدف کرد .در نتیجه مدل نهایی معادل زیر حاصل میشود.
𝑒𝑦 ) 𝑟𝑒𝑝 𝑎𝑟𝑒max min ∑𝑎 𝑥𝑎 ∑𝑒 (∑𝑟 ℎ
).0الف(
∑𝑎 𝑥𝑎 = 1,

s.t.

).0ب(
𝑏 = 𝑦𝐹
).0ج(
همانطور که مشاهده میشود در این مدل تعداد راهبردهای محض نیروهای خودی (𝑎)
بسیار زیاد میباشد بنابراین نیاز به روشی برای بهدست آوردن آنها میباشد که در بخش بعد به
آن پرداخته میشود.
روششناسی پژوهش

در مدل ( )0تعداد راهبردهای محض بازیکن  1به تعداد یالهای شبکه بوده و در نتیجه این تعداد
محدود میباشد .در عین حال ،تعداد راهبردهای بازیکن  2بسیار زیاد بوده و با بزرگتر شدن
اندازهی مسأله به طور نمایی این تعداد رشد میکند .از این رو ،استفاده مستقیم از مدل  0میسر
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نبوده و نمی توان حتی آن را برای حل مسایلی با ابعاد متوسط و بزرگ (با استفاده از حل
کنندههایی نظیر گمز ،2لینگو ،1سیپلکس 3و گروبی )0به کار برد.
برای استفاده ضمنی از مدل ( ،)0در این بخش روش تولید ستون را به کار میبریم .ایده اصلی
در روش تولید ستون این است که لزومی ندارد که تمام ستون های (متغیرهای) مدل در ابتدا در
نظر گرفته شود؛ بلکه ستونها هر زمان که نیاز باشد ،تولید شده و به مسأله اضافه میگردند .به
بیان دقیقتر مدل با چند متغیر محدود ساخته شده و حل می گردد .سپس بر اساس جواب بهینه
حاصل ،هزینههای کاهش یافته برای همه متغیرها محاسبه میشود و بهینگی جواب سنجیده
می شود .اگر شرط بهینگی برقرار باشد ،که حل مسأله متوقف شده و در غیر این صورت ،حداقل
یک متغیر که شرط بهینگی را نقض کرده است ،به مسأله افزوده می شود .بنابراین در هر تکرار
حداقل یک متغیر به مسأله اضافه میگردد .البته قابل ذکر است که برای محاسبه هزینههای
کاهش یافته ملزم به حل یک مسأله کمکی هستیم .این رویکرد بسیار کارا بوده زیرا تنها
متغیرهایی را که به احتمال زیاد به پایه وارد میشوند را به مسأله اضافه مینماید .برای جزییات
این روش به آهوجا 5و همکاران ( )2113مراجعه کنید.
با ثابت در نظر گرفتن متغیر 𝑎𝑥 در سطح دوم ،مدل ( )0به یک مدل برنامهریزی خطی تبدیل
میشود .چون هر دو سطح در مدل ( )0دارای اهداف یکسان هستند مدل ( )0به یک مدل تک
سطحی تبدیل میشود و با گرفتن دوگان از آن مدل ارشد زیر حاصل میشود.
𝐏𝐌

).5الف(

𝑡𝛾 𝑧𝑀𝑃 = max 𝛾𝑠 −
𝛾𝑖 − 𝛾𝑗 − ∑𝑎 (∑𝑟 ℎ𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟 ) 𝑥𝑎 ≤ 0 ∀ 𝑒 ∊𝐸,
∑𝑎 𝑥𝑎 = 1.

s.t.

).5ب(
).5ج(
با در نظر گرفتن زیر مجموعهای از راهبردهای نیروهای خودی 𝐴 ⊂  𝐴′ابتدا مدل 𝐏𝐌 حل
میشود و متغیرهای دوگان بهینه ̂
𝝅 به ترتیب متناظر با محدودیتهای (.5ب) و (.5ج) به
𝜽̂ ,
دست میآیند .با استفاده از این متغیرها میتوان متغیر 𝑎𝑥 مربوط به کمان  𝑎 ∊ 𝐴 − 𝐴′با
هزینه کاهشیافته مثبت را به صورت زیر به دست آورد.

1

. Gamps
. Lingo
3
. Cplex
4
. Gurobi
5
. Ahuja
2
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𝟎>̂
𝝅 𝑟𝑒𝑝 𝑎𝑟𝑒𝟎 − ∑𝑒 ∑𝑟 ℎ
𝜽 ̂𝒆 −
بدین منظور ،مسئله زیر متغیری با مثبتترین هزینه کاهش یافته را به دست میآورد.
𝐁𝐔𝐒

).9الف(

̂
𝝅 𝑟𝑒𝑝 𝑎𝑟𝑒𝑧𝑆𝑈𝐵 = max − ∑𝑒 ∑𝑟 ℎ
𝜽 ̂𝒆 −

𝑅 ∊ 𝑟 ∀ 𝑟𝑚 = 𝑟𝑒s.t. ∑𝑒 ℎ
).9ب(
𝐸 ∊ 𝑒 ∀ ∑𝑟 ℎ𝑒𝑟 ≤ 1
).9ج(
𝑅 ∊ 𝑟 ℎ𝑒𝑟 ∊ {0,1} ∀ 𝑒 ∊ 𝐸,
).9د(
پس از شناسایی متغیر ،این متغیر جدید به 𝐏𝐌 اضافه شده و مسأله 𝐏𝐌 مجدد حل میشود.
این رفت و برگشت بین 𝐏𝐌 و 𝐁𝐔𝐒 ادامه پیدا میکند تا زمانی که هیچ متغیری با هزینه کاهش
یافته مثبت وجود نداشته باشد .در این لحظه جواب بهینه مسئله حاصل خواهد شد .این روش
به صورت گام به گام در زیر آمده است.
الگوریتم
ورودی :گراف )𝐸  ، 𝐺 = (𝑉,مبدا 𝑠  ،مقصد 𝑡 و مقادیر احتمال 𝑟𝑒𝑝.
خروجی :مقادیر پارامتر 𝑎𝑟𝑒 ℎبرای ستونهای تولید شده و مقادیر بهینه متغیر 𝑎𝑥.
گام  )2یک جواب اولیه تخصیص نیروهای شناسایی در نظر گرفته شود ،به بیان ریاضی:
;𝑎 ⃪ 1
برای
}};(all r in R) {for (i=1 to 𝑚𝑟 ){ e ⃪ e+1; ℎ𝑒𝑟𝑎 ⃪ 1
;}𝑎{ ⃪ 𝐴′
گام  )1مدل ارشد ( )5حل شود و مقادیر بهینه دوگان ̂
𝝅 به دست آید.
𝜽̂ ,
گام  )3مدل ( )9حل شود.
شرط توقف به صورت زیر میباشد:
اگر
{ )(𝑧𝑆𝑈𝐵 = 0
الگوریتم خاتمه مییابد.
}
در غیر اینصورت
{
;𝑎 ⃪ 𝑎 + 1
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;}𝑎{ ∪ 𝐴′ ⃪ 𝐴′
به گام  1برو.
}
تجزیه و تحلیل دادهها
در این بخش به ارزیابی مدل ارائه شده در بخش  1با استفاده از یک مثال واقعی (جنگ بین
عراق و کویت) پرداخته میشود .در این جنگ نیروهای عراقی میخواستند که با حداکثر قوا خاک
کویت را تصرف کنند و در عمل هم موفق به این امر در مدت چند روز شدند .اگر نیروهای کویتی
میتوانستند در راههای مواصالتی بین عراق و خاک خودشان نیروهای شناسایی قرار دهند تا
بتوانند دشمن را شناسایی و با توجه به تجهیزات دردسترس به مکانهای شناسایی شده حمله
کنند و به دشمن صدمه بزنند شاید میتوانستند از تجاوز عراق جلوگیری کنند .در اینجا این
موضوع با توجه به مدل ریاضی ارایه شده در بخش قبل بررسی میشود.
نقشه مسیرهای زمینی بین عراق و کویت در جنگ سال  2111در شکل ( )1نمایش داده
شده است .در شکل ( )3شبکه حاصل از این نقشه نشان داده شده است s .مبدا حرکت نیروهای
عراقی در خاک عراق و 𝑡 مقصد آنها در خاک کویت میباشد .دو نوع نیروی شناسایی فرض
میشود و برای هر نوع تنها یک نیرو در نظر گرفته میشود .مقادیر احتمال شناسایی برای هر
کمان و نیروی شناسایی در جدول ( )1ارائه شده است.

شکل ( )2نقشه مسیرهای زمینی بین دو کشور عراق و کویت
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شکل ( )3شبکه راههای مواصالتی زمینی بین عراق و کویت

مدل مورد نظر در یک رایانه شخصی با پردازنده  3هستهای و حافظه تصادفی  1گیگابایتی
در نرمافزار گمز کدنویسی شده و از حلکننده سیپلکس 2برای حل آن استفاده شده است .مقدار
بهینه تابع هدف  13031به دست آمده و مقادیر بهینه متغیر 𝑎𝑥 در جدول  3در ضمیمه نمایش
داده شده است .همانطور که مشاهده میشود الگوریتم پس از  3تکرار متوقف شده = 𝐴
} ،{1,2,3و در طول الگوریتم  3راهبرد تولید شده و مقادیر احتمال آن به دست آمده است .با
توجه به مقادیر بهدست آمده راهبرد  3بیشترین احتمال شتاسایی را دارد .بنابراین فرمانده
میتواند نیروی شناسایی اول را به کمان ) (7,8و نبروی شناسایی دوم خود را به کمان ()9,10
تخصیص دهد.
نتیجهگیری
در این مقاله ،کاربرد مسأله بازی ممانعت شبکه دونفره در شناسایی دشمن مورد مطالعه قرار
گرفت .برای این مسئله یک مدل ریاضی بیان شده ،سپس روش تولید ستون برای حل مدل ارائه
1

. Cplex
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شد .برای ارزیابی مدل ارائه شده ،جنگ بین عراق و کویت در سال  2111به عنوان یک مثال
واقعی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بهدست آمده تجزیه و تحلیل شد .نتایج به دست آمده
نشان میدهد که استفاده از این رویکرد ریاضی میتواند کمک قابل توجهی به تصمیمگیران
پدافند زمینی در مواجهه با تهاجم دشمن و پاسخ به آن با استفاده بهینه از منابع داشته باشد.
به عنوان کارهای آتی در این زمینه پیشنهاد میگردد که به کاربرد دیگر مسایل ممانعت
شبکه از جمله مسأله ممانعت از کوتاهترین مسیر ،مسأله ممانعت از بیشترین درخت فراگیر در
حوزههای نظامی پرداخته شود .این مسایل میتوانند به عنوان یک ابزار علمی در اختیار فرماندهان
جنگی قرار گیرند تا در تصمیم گیریها از آنها استفاده گردد.
ضمیمه
جدول ( )2مقادیر احتمال 𝒓𝒆𝒑 برای هر کمان و نوع نیروی شناسایی
احتمال شناسایی

احتمال شناسایی

نیروی شناسایی

نیروی شناسایی

نوع دو

نوع یک

0

1

)(𝑠,2

0

1

)(𝑠,1

00502

13551

)(2,1

001.0

13312

)(2,3

008.2

13111

)(1,2

002.5

13110

)(1,0

00285

13301

)(1,5

005.3

13159

)(3,0

00.22

13190

)(3,9

00.28

13511

)(0,1

004.3

13111

)(0,3

00413

13501

)(0,5

0011.

13112

)(0,9

00314

13091

)(5,0

0004.

13231

)(5,9

00338

13931

)(5,0

کمان
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احتمال شناسایی

احتمال شناسایی

نیروی شناسایی

نیروی شناسایی

نوع دو

نوع یک

00182

13251

)(9,1

00.45

13151

)(9,0

005.0

13991

)(9,5

00...

13035

)(9,0

002..

13351

)(0,1

00..1

13352

)(0,9

00.55

13232

)(1,1

00.2.

13251

)(1,21

00283

13511

)(1,1

0008.

13131

)(1,21

00102

13131

)(21,22

0

1

)𝑡 (21,

0

1

) 𝑡 (22,

کمان

جدول ( )3ظرفیت کمانهای شبکه
مقدار بهینه متغیر 𝒂𝒙

کمان تخصیص یافته
برای نیروی شناسایی
نوع دوم

کمان تخصیص یافته
برای نیروی شناسایی
نوع اول

راهبرد 𝒂

000.1

)(1,21

)(0,9

2

000.4

)(3,9

)(5,0

1

00108

)(1,21

)(0,1

3
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