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چکیده
این مقاله روی مدلسازی رفتار فرماندهان در شبیهسازی نبرد تمرکز میکند .یک مأموریت
نظامی اغلب با اهداف متضاد چندگانه ازجمله موفقیت در وظایف ،زمان اتمام ،نابودی دشمنان و
بقای نیروهای خودی همراه است .در این مقاله با در نظر گرفتن سناریوهای غیردفاعی و دفاعی
و با استفاده از بهینهسازی چند هدفی ،مدلی بهمنظور کمینهسازی تلفات نیروهای خودی و
بیشینهسازی نابودی دشمنان معرفی میشود .همچنین با استفاده از روش وزندهی و شرایط
بهینگی کاروش-کان-تاکر ،یک مدل شبکه عصبی بازگشتی زمان پیوسته برای حل مسألهی
بهینهسازی چند هدفی معرفیشده ،طراحی میشود .ایدهی اصلی رهیافت شبکه عصبی برای
مسألهی بهینهسازی چند هدفی معرفیشده ،ایجاد یک دستگاه دینامیکی بهصورت معادالت
دیفرانسیل معمولی مرتبه اول است .شبکه عصبی معرفیشده نیاز به هیچ پارامتر تنظیم کنندهای
ندارد و ساختار آن یک پیادهسازی سخت افزاری ساده را امکان پذیر میسازد .روش معرفیشده
میتواند بهعنوان یک مشاور برای فرماندهی که برای نیروهای تحت امر خود تصمیم میگیرد،
عمل کند .در پایان ،با استفاده از یک مثال اعتبار و کارایی مدل پیشنهادی نشان داده میشود.
واژههای كلیدی:
شبیهسازی نبرد ،شبکه عصبی ،بهینهسازی چندهدفی.
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مقدمه
شبیهسازی یکی از فنون آیندهپژوهی است و فرماندهان نظامی میتوانند در تحلیل و بررسی
طرحها و نتایج آنها از آن استفاده کنند .زمینههای کاربردی فراوانی مانند حوزههای نظامی،
صنایع خدماتی ،سازمانهای تولیدی و شرکتهای حملونقل در سراسر جهان وجود دارند که از
شبیهسازیهای کامپیوتری بهطور گسترده استفاده میکنند (لو و کلتون .)0330 ،برای مثال در
حوزههای نظامی ،شبیهسازی کامپیوتری برای آموزش سربازان در تانکها و هواپیماها ،ارزیابی و
آزمایش برنامههای عملیاتی و ساختارهای نیروی نظامی و نیز ارزیابی و مقایسه سامانههای دفاعی
و سالحهای جدید مورداستفاده قرار میگیرد (اُسوالت .)0339 ،شبیهسازی کامپیوتری دارای
مزایای متعددی نسبت به سایر روشهای مرسوم ارزیابی سامانهها مانند روشهای پایلوت است.
دلیل اصلی استفاده از شبیهسازی این است که آنها نتایج واقعی را با هزینهی پایینتری نسبت
به روشهای دیگر ارائه میدهند .گاهی اوقات به دلیل اندازه و پیچیدگی سامانهها در دنیای
واقعی ،تنها ابزار کارا برای ارزیابی آنها شبیهسازی است .همچنین سامانههایی وجود دارند که
استفاده مستقیم از آنها خطرناک و پرهزینه است ،بنابراین استفاده از شبیهسازی ضروری به نظر
میرسد .سایر مزایای استفاده از شبیهسازی توانایی کنترل کامل بر شرایط آزمایشی و بررسی
عملکرد سامانه در یک بازه زمانی طوالنیمدت (لو و کلتون )0330 ،هستند.
در ساالهای اخیر با اساتفاده از روشهای گوناگون به شابیهساازی نبرد پرداختهشده است.
کیلمر ( )0331نشااان داد که میتوان شاابکههای عصاابی مصاانوعی را بهعنوان ابزاری مؤثر در
توسااعهی متامدلها برای شاابیهسااازی نبرد به کار گرفت .ژو و همکاران ( )2101یک الگوریتم
 LMBP0تعمیمیافته برای شابیهساازی نبرد معرفی کردند .تنگ و همکاران ( )2102یک شبکه
عصبی خود سازمانده به نام  TD-FALCONرا برای شبیهسازی مانورهای هوایی بهکار گرفتند.
بوتساالیو و رینگرز ( )2109شاابکههای عصاابی و مدلهای جمعی تعمیمیافته  GAMLSS2را
برای مدلسازی شبیهسازی نبرد با یکدیگر مقایسه کردند.
ازآنجاکه زمان موردنیاز برای حل مسائل بهینهسازی و بهخصوص مسائل بهینهسازی غیرخطی
بسیار وابسته به بعد و ساختار مسأله است بنابراین الگوریتمهای عددی کارایی کمی از خود نشان
میدهند .یک رهیافت امیدوارکننده برای حل مسائل بهینهسازی با ابعاد باال استفاده از شبکههای
عصبی مصنوعی میباشد .قابلیت محاسبات توزیعشده موازی سنگین و همگرایی سریع ازجمله
1

. Levenberg-Marquardt algorithm
). Generalised Additive for Location, Scale and Shape (GAMLSS
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ویژگیهای شبکههای عصبی مصنوعی هستند که آنها را برای حل مسائل بهینهسازی زمان
حقیقی با ابعاد باال کارا میسازد .از دیدگاه ریاضیات در طراحی شبکههای عصبی برای حل مسائل
بهینهسازی ساختن یک تابع انرژی (تابع لیاپانوف) و یک دستگاه دینامیکی که نمایشگر مدل آن
شبکه است ،اهمیت ویژهای دارد .این دستگاه دینامیکی بهطورمعمول متشکل از معادالت
دیفرانسیل معمولی مرتبه اول است.
تانک و هاپفیلد ( )0381اولین مدل شاابکه عصاابی را برای حل مسااائل بهینهسااازی معرفی
کردند و نشاااان دادند که وضاااعیت شااابکه در هر تکرار بهگونهای تغییر میکند که تابع انرژی
متناظر با آن بهطور یکنواخت کاهش مییابد تا جایی که به نقطه مینیمم خود میرساااد و این
نقطه مینیمم متناظر با نقطه تعادل شابکه عصابی میباشد .کندی و چا ( )0388با افزودن یک
پارامتر جریمه متناهی به شابکه هاپفیلد آن را توسعه دادند و از آن برای حل مسأله برنامهریزی
غیرخطی محدب استفاده نمودند .برای جلوگیری از بهکار بردن پارامتر جریمه یک شبکه عصبی
ساوئیچ -خازن توسط رودریگز -وازکِز ( )0331و همکاران معرفی شد .همچنین محققان زیادی
براساس روش الگرانژ ،روش تابع تصویر و غیره ،برای حل مسائل برنامهریزی خطی و درجه دوم
(بوزردوم و پاتیسن 0339 ،؛ ژو و بیان2111 ،؛ گائو و لیائو 2101 ،؛ عفتی و همکاران )2100 ،و
مساااائل برنامهریزی غیرخطی (ما و شاااانبالت 0332 ،ژانگ و کنساااتانتینیدس0332 ،؛ ژیا و
همکااران 2112 ،؛ ژیاا و وانگ2115 ،2112 ،؛ ناظمی و عفتی2109 ،؛ عفتی و مقدس)2101 ،
چندین مدل شبکه عصبی را معرفی کردهاند.
در این مقاله نوعی نبرد انتزاعی بین نیروهای خودی و دشااامن ،و همچنین دو ساااناریوی
غیردفاعی و دفاعی در نظر گرفته میشااود .سااپو با اسااتفاده از بهینهسااازی چند هدفی ،مدلی
بهمنظور کمینهساازی تلفات نیروهای خودی و بیشاینهساازی نابودی دشمنان معرفی میشود.
همچنین با اسااتفاده از روش اسااکالر سااازی وزندهی ،0شاارایط بهینگی کاروش -کان -تاکر
( )KKT2و نظریه سایساتمهای دینامیکی یک مدل شابکه عصبی بازگشتی زمان پیوسته برای
حل مساأله بهینهسازی چند هدفی معرفیشده ،طراحی میشود .شبکه عصبی معرفیشده پایدار
باه مفهوم لیاپانوف و همگرای ساااراساااری به جواب بهینه مساااأله بهینهساااازی چند هدفی
معرفیشاده ،اسات .در پایان نتایج شابیهساازی ،کارایی و عملکرد شابکه عصابی معرفیشده را
نشان میدهند.
1

. Weighting method
). Karush-Kuhn-Tucker (KKT
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بررسی مبانی نظری و پیشینهها
بهینهسازی چندهدفی

مسأله بهینهسازی چندهدفی را بهصورت زیر در نظر میگیریم.
یافتن بردار  x  ( x1, x2 ,..., xn ) بهطوریکه
() 0

F ( x)  ( f1 ( x), f 2 ( x),..., f k ( x))T
x  ( n ),

max
subject to

 i  1,..., k ، fi : n و
کاااه در آن ) F ( xباااردار تاااواباااع هااادف و
    x  n | g ( x)  0, h( x)  0فضاااااای تصاااااماایاام اسااااات بااهطااوریکااه
 g ( x)  ( g1( x), g2 ( x),..., gm ( x))Tیک تابع برداری پیوساااته - mبعدی اسااات .همچنین
 (0  l  n) rank( A)  l ، A ln ، h  x   Ax  bو  . b lدر طول این مقاله فرض
میشود توابع  f iو  g jمحدب و دوبار مشتقپذیر هستند.
تعریف (سااکاوا x*  .)01 :0339 ،جواب بهینه پارتوی مساأله بهینهسازی چند هدفی ()0
نامیده میشاااود هرگاه نقطهای مانند  xموجود نباشاااد بهطوریکه برای هر ، i  1,..., k
) * fi ( x)  fi ( xو برای حداقل یک . fi ( x)  fi ( x* ) ، i
ازجمله روشهای اساکالرساازی متداول برای مسائل بهینهسازی چندهدفی ،روش وزندهی
اسات .درروش وزن دهی برای یافتن جواب بهینه پارتو باید مسأله معادل با ( )0را که تابع هدف
آن مجموع وزندار شاااده توابع هدف ( )0اسااات ،حل کنیم .بنابراین مساااأله وزن دهی شاااده
بهصورت زیر تعریف میشود:
k

() 2

)Fw ( x)   wi f i ( x
i 1

max

subject to x ,

بهطوریکه )  w  (w1, w2 ,..., wkبردار وزن تخصاای دادهشااده به توابع هدف اساات و فرض
میشااود که  . w  0اثبات میشااود اگر  x* به ازای یک بردار  w  0جواب بهینه مسااأله
( )2باشد آنگاه * xجواب بهینه پارتو مسأله چند هدفی ( )0است (ساکاوا.)01 :0339 ،
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دیگر روشهای اساااکالرساااازی متداول برای مساااائل بهینهساااازی چندهدفی روش معیار
سراسری ،0برنامهریزی آرمانی ،2برنامهریزی فازی 9و روشهای تعاملی 2هستند .تمام این روشها
نیازمند نقاط مرجع ابتدایی برای به دساات آوردن جواب یا جوابهای سااازگار هسااتند .بهطور
هندساای جواب سااازگار ،جوابی اساات که کمترین فاصااله از نقطه ایدهآل را دارد (یو.)0319 ،
اکنون ما عالقهمند به یافتن جواب سازگار مسأله ( )0هستیم.
فرض کنیاد )  F   ( f1 , f 2 ,..., f kنقطه ایدهآل یا ایدهآل مثبت برای بردار توابع هدف
بااشاااد باهطوریکه )  i  1,...,k ، fi  maxx fi (xو )  F   ( f1 , f 2 ,..., f kنقطه
ضااادایدهآل یا ایدهآل منفی برای بردار توابع هدف باشاااد بهطوریکه )، fi  min x fi ( x
 . i  1,..., kحال از متر  L pیا نرم  pبرای به دسات آوردن فاصله استفاده میکنیم .متر L p

فاصله بین ) F ( xو  F را بهصورت زیر تعریف میکند:

1

() 9

p  1,2,..., 

p
 ,



p

))f i ( x

 k
  wi ( f i 
 i 1




dp

که  wiاهمیت نسبی  iامین تابع هدف را نشان میدهد و فرض میشود که  . wi  0با مفروض
بودن بردار وزن )  ، w  (w1, w2 ,..., wkجواب  xwpحاصال از کمینه کردن ( )9را جواب سازگار
مساااألاه ( )0میناامیم .باایاد توجاه شاااود کاه مجموعه جوابهای  xwpبه ازای 1  p  
درصورتیکه  w  0جوابهای بهینه پارتو را تشکیل میدهند (ساکاوا.)01 :0339 ،
اگر توابع هادف ) i  1,..., k ، fi ( xهم مقیااس نباشاااند از یک تابع مقیاسگذاری برای
توابع هدف استفاده میشود .در این حالت متر زیر مورداستفاده قرار میگیرد:
1

() 2

p p
 k
 f i   f i ( x)  
d p   wi  
  , p  1,2,..., 
 i 1
fi  fi   






روششناسی پژوهش
مدل شبکه عصبی

در ابتدای این بخش بهمرور بعضی از مفاهیم و تعاریف اولیه میپردازیم.
تعریف .سیستم دینامیکی زیر را در نظر بگیرید:
1

. Global criterion method
. Goal programming
3
. Fuzzy programming
4
. Interactive approaches
2
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() 5

,

که در آن  Hیک تابع از

n

 . H ( x* )  0اگر همسایگی

به
n

n

dx
 H ( x(t )), x(t0 )  x0 
dt

میباشد x* .یک نقطه تعادل ( )5نامیده میشود اگر

n

  از  xوجود داشته باشد که  H ( x )  0و به ازای
*

*

*

هر }* ، H  x   0 ، x * \{xآنگاه * xیک نقطه تعادل تنها نامیده میشود.

تعریف .فرض کنید که )  x(tیک جواب برای ( )5باشد ،نقطه تعادل تنهای * ، xپایدار به مفهوم
لیاپانوف است اگر برای هر )  x0  x(t0و هر  ،   0یک    0وجود داشته باشد بهطوریکه
اگر  x(t0 )  x*  آنگاه  x(t )  x*  برای هر . t  t0
تعریف .فرض کنید

n

  یک همسایگی باز از  xباشد .تابع بهطور پیوسته مشتقپذیر

 V : n یک تابع لیاپانوف در  xروی مجموعه  برای ( )5است اگر
 V  x   0 )0و به ازای هر . V  x   0 ، x   \  x 
 ، V  x   [ xV ( x )]T f ( x(t ))  0 )2به ازای هر . x 

لم (میلر و میشل .)00 :0382 ،نقطه تعادل تنهای * xاز سیستم ( )5پایدار لیاپانوف است اگر
یک تابع لیاپانوف روی همسایگی * از * xوجود داشته باشد.
تعریف .فرض کنید *  Xمجموعه نقاط تعادل ( )5باشد .سیستم دینامیکی ( )5همگرای سراسری
به *  Xگفته میشود اگر برای هر نقطه آغازین دلخواه ،مسیر )  x(tدر رابطه
 lim dist( x(t ), * )  0صدق کند که در آن . dist  x, *   inf x  y
t 

*y

ماهیت شبکههای عصبی زمان پیوسته که برای حل مسائل بهینهسازی به کار میروند یک
دستگاه دینامیکی است .این دستگاه دینامیکی بهطور مرسوم از معادالت دیفرانسیل معمولی
مرتبه اول تشکیل میشود .انتظار میرود به ازای یک نقطه آغازین منحنیهای این دستگاه
دینامیکی به سمت نقطه تعادل آنکه متناظر با جواب بهینهی مسأله موردنظر است میل کنند.
در این بخش به معرفی یک شبکه عصبی برای حل مسأله ( )2و درنتیجه حل مسأله ()0
میپردازیم .برای این منظور ابتدا تابع الگرانژ متناظر با ( )2را بهصورت زیر در نظر میگیریم:
l
1 m 2
u
g
(
x
)

)vs hs ( x

j j
2
j 1
s 1

L( x, u, v)   Fw ( x) 
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که  u mو
n
 )0میدانیم که

l

09

 vضاارایب الگرانژ هسااتند .از کتاب برنامهریزی غیرخطی (بازارا:2115 ،
 x* یک جواب بهینه پارتو برای ( )0اساات اگر و تنها اگر  u*  mو

 v* وجود داشته باشند بهطوریکه   x*T , u*T , v*T در شرایط  KKTزیر صدق کند:
T

l

u*  0, g ( x* )  0, u*T g ( x* )  0,
Fw ( x* )  g ( x* )T u*  h( x* )T v*  0,
h( x* )  0

() 1

  u*T , v*T بردار ضارایب الگرانژ متناظر با * xنامیده میشاود .اکنون یک شبکه عصبی برای

T

حل ( )2و درنتیجه حل ( )0با سیستم دینامیکی زیر معرفی میکنیم:
dx
  x L( x, u, v),
dt
du
 u L( x, u, v)  diag(u1,..., um ) g ( x),
dt
dv
 v L( x, u, v)  hs ( x), s  1,..., l,
dt

() 1

با نقطه آغازین   x0T , u0T , v0T و  . ( j  1,.., m) u j (t0)  0توجه کنید در شبکه عصبی
T

( )1ضرایب متناظر با محدودیتهای نامساوی بهصورت  ( j  1,.., m) u 2jتعریفشدهاند .مزیت
اصالح ضرایب متناظر با محدودیتهای نامساوی این است که محدودیت نامنفی ( ) u  0
میتواند حذف شود و شرایط  )1( KKTبرقرار شوند .حال با در نظر گرفتن
n  m l

 z   xT , uT , vT  و
T

 

1
T 2
T 
   Fw ( x)  g ( x) u  h( x) v  
2
 



( x, u, v)  
)diag u1,..., um g(x
,


)h( x











شبکه عصبی ( )1را میتوان بهصورت زیر نوشت:
() 8

 dz
 ( z),

 dt
 z t  z , u t  0.
0
0
 0

 

 

پایداری و همگرایی شبکه عصبی ( )8را با استفاده از قضایای زیر میتوان موردبررسی قرارداد.
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قضیه (ناظمی .)02 :2102 ،فرض کنید  z*   x*T , u*T , v*T نقطه تعادل شبکه عصبی ()8
T

باشد .آنگاه * xدر شرایط  )1( KKTصدق میکند.
قضیییه (ناظمی .)02 :2102 ،اگر ) 2 Fw ( xمعین مثبت و ) ( j  1,..., m)  2 g j ( xنیمه
معین مثبت باشد یا اگر ) 2 Fw ( xنیمهمعین مثبت و ) ( j  1,..., m)  2 g j ( xمعین مثبت
باشاد ،آنگاه شابکه عصابی ( )8پایدار سراسری به مفهوم لیاپانوف و همگرای سراسری به نقطه
 z*   x*T , u*T , v*T  ،KKTمیباشد بهطوریکه * xجواب بهینه مسأله ( )2است.
T

یافتههای پژوهش
طراحی آزمایش
در این بخش کاربردی از شبکهی عصبی معرفیشده در شبیهسازی نبرد را میبینیمSIMBAT .

یک شبیهسازی تصادفی از جنگهای متعارف است که مفاهیمی مانند تحرک ،خرابی ،خستگی،
استفاده از سوخت و مهمات ،آتش مستقیم و غیرمستقیم و تصمیمات فرماندهی را مدل میکند.
کاربر میتواند یک سناریو (رزمندگان ،زمین عملیات ،اهداف و  )...بر اساس مواردی مثل وسایل
نقلیه زرهی که در یگانها طبقهبندی میشوند و ممکن است ترکیبی از اجزای مختلف (تانکها،
ضاادتانک ،توپ ،پیادهنظام و غیره) باشااند ،تعریف کند .سااناریوی اسااتفادهشااده در این مقاله
درگیری بین نیروهای آبی متشاکل از دودسته تانک و دودسته پیادهنظام زرهی مجهز به وسایل
نقلیه جنگی پیادهنظام ( )IFV0و نیروهای قرمز متشاکل از دودسته تانک و یک دسته پیادهنظام
زرهی مجهز به  ،IFVمیباشد.
در این مقاله ما نیروهای آبی را بهعنوان نیروهای خودی و نیروهای قرمز را بهعنوان نیروهای
دشامن در نظر میگیریم .نوعی نبرد انتزاعی بین نیروهای خودی و دشمن را در نظر میگیریم.
در هر دور واحدها بهطور همزمان مبارزه میکنند .نبرد بین دو گروه از واحدها آغاز میشاااود و
بعاد از یک دنباله از مبارزات یک گروه حذف میشاااود .در نبردها فرض میکنیم واحدها دارای
ویژگیهای زیر هستند:
 :hقدرت دفاعی واحد2
 :aارزش حمله( 9مقدار خسارتی که یک واحد میتواند وارد کند که ثابت فرض میشود).
1

. Infantry Fighting Vehicles
. Hitpoints
3
. Attack value
2
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 :cزمان انتظار تا حمله بعدی( 0که مقداری ثابت فرض میشود).
هر واحد دارای یک سالح باارزش حمله  aو زمان انتظار تا حمله بعدی  cمشخ است .اگر
سالح خنک شده باشد ،یعنی از آخرین شلیک سالح  c+1دور گذشته باشد میتواند دوباره آتش
کناد .قبل از حمله ،واحدها باید هدف خود را انتخاب کنند و در گام بعد آنها میتوانند تنها به
آن هدف شاالیک کنند .اگر یک واحد میخواهد هدف دیگری را موردحمله قرار دهد ،باید آن را
نشااانه بگیرد و این کار یک گام زمانی هزینه در بردارد .دو سااناریوی غیر دفاعی و دفاعی را در
نظر میگیریم .در سااناریوی غیردفاعی هنگامیکه به یک واحد حمله میشااود قدرت دفاعی او
باهانادازه مقادار و ارزش حمله مهاجم کاهش مییابد .اگر قدرت دفاعی واحدی زیر  0بیاید ،آن
واحد نابود و از نبرد حذف میشااود .نمونهای از تغییر قدرت دفاعی واحدها را در یک سااناریوی
غیردفاعی در شکل ( )0میبینید.

شکل ( )1سناریوی غیردفاعی و تغییر قدرت دفاعی واحدها درنبرد (فلشها حمالت را نشان میدهند)

همچنین میتوان سااناریوی دفاعی را پیش گرفت .اقدام دفاعی ،واحد را قادر میسااازد تا از
ارزش حمله ( )aخود برای دفاع اساااتفاده کند .بهطور مشاااخ  ،اگر یک واحد بهجای حمله
تصاامیم به دفاع از خود بگیرد ،یک نساابت معین (احتماالً بزرگتر از یک) از ارزش حملهاش را
بهطور موقت به قدرت دفاعی ( )hخود اضااافه میکند .هنگامیکه به این واحد حمله میشااود،
تنها زمانی مهاجم باعث آسایب به واحد خواهد شاد که ارزش حملهاش بزرگتر از نسبت ارزش
حمله اضاافهشده برای دفاع واحد باشد .اگر به یک واحد حمله نشود ،قدرت دفاعش بدون تغییر
بااقی میمااناد و افزایش نمییابد .عالوه بر این ،یک واحد دفاعی نیز میتواند باعث آسااایب به
مهاجم شاود .موضاع دفاعی یک واحد در کنار اینکه مزایای مشاخصی دارد ریسک نیز محسوب
میشاود زیرا واحدی که اقدام به دفاع میکند ممکن است موردحمله قرار نگیرد و درنتیجه یک
دور را هدر میدهد .سناریوی نبرد دفاعی در شکل ( )2نشان دادهشده است.

1

. Cool–down period
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شکل ( )2سناریوی دفاعی و تغییر قدرت دفاعی واحدها درنبرد

در سناریوهای شرح دادهشده میتوان قدرت دفاعی (  ) hiیک واحد را بهعنوان برآوردگر امید
به زندگی آن واحد اسااتفاده کرد .درحالیکه ارزش حمله تقساایمبر زمان انتظار تا حمله بعدی

بهاضاافه یک ( ) ) ai (ci  1را میتوان بهعنوان میانگین خسارتی که یک واحد وارد میکند در
نظر گرفت .بنابراین میتوان مجموع طول عمر و آساایب زنندگی گروهی متشااکل از  nواحد را
hi  ai

n


i 1 c  1

i
در نظر گرفت .برای هر فرمانده بهتر اساات که نیروهایی با توزیع قدرت
بهصااورت
دفاعی یکنواخت داشاته باشاد تا اینکه بخشای از نیروهایش قدرت دفاعی پایین و بخشی دیگر
قدرت دفاعی باال داشاته باشند .علت این موضوع این است که واحدهای باقدرت دفاعی پایین به
ناابودی نزدیاکتر هساااتند .بنابراین برای آنکه توزیع یکنواختتر قدرت دفاعی را برقرار کنیم

ریشاااه دوم قدرت دفاعی هر واحد یعنی  hiرا در نظر میگیریم .میتوان دو تابع هدف برای
این مساأله در نظر گرفت .بیشینهسازی قدرت دفاعی نیروهای خودی و نابودی نیروهای دشمن
و کمینهساااازی قدرت دفاعی نیروهای دشااامن و تلفات نیروهای خودی .بنابراین میتوان توابع
هدف را بهصورت زیر در نظر گرفت:

() 3

hi f  aif
cif  1

n1

hie  aie
cie  1

n2


i 1

i 1


max f 
1



min f 2 


که  n1و  n2به ترتیب تعداد نیروهای خودی و نیروهای دشاامن هسااتند .درنتیجه مطابق با
مساأله وزن دهی شاده ( )2میتوان تابع هدف معادل با توابع هدف ( )3را بهصورت زیر در نظر
گرفت:

01
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 n2 he  a e 
hi f  aif 
i
i 


w
2 
e
f



c

1
ci  1
 i 1 i


()01



n1



max w1  
 i 1


بطویکه  . w1 , w2  0حال شبکه عصبی معرفیشده ( )8را برای حل این مسأله به کار میبریم.
شاابیهسااازی در نرمافزار مطلب  2014aو با حلکننده  ode45انجام میشااود .جدول 0خروجی
شابکه عصابی ( )8را برای مساأله ( )01و با ساناریوی تشاری شاده با وزنهای مختلف نشان
میدهد:
جدول ( )1نتایج شبیهسازی با استفاده از مدل ( )11و شبکه عصبی ( )8و وزنهای مختلف
نوع

مقادیر توابع هدف ) ( f1 , f 2

درصد پیروز شدن نیروهای
خودی

بردار وزن ) (w1 , w2

سناریو

)(50.36,5.02

90%

)(5,10

دفاعی

)(40.50,11.00

73%

)(5,5

دفاعی

)(43.00, 7.75

82%

)(10,5

غیردفاعی

نتایج عددی در جدول ( )0نشاااان میدهند که اساااتفاده از مدل ( )01و شااابکه عصااابی
معرفیشاااده ( )8در افزایش درصاااد پیروزی نیروهای خودی و نابودی نیروهای دشااامن مؤثر
بودهاند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
در این مقاله یک شاابکه عصاابی زمان پیوسااته برای حل مسااائل بهینهسااازی چند هدفی و
شابیهساازی نبرد معرفی شاد .شابکه عصابی معرفیشده با استفاده از شرایط بهینگی  KKTو
نظریه دساتگاههای دینامیکی به دسات آمد .شابکه عصبی ارائهشده پایدار به مفهوم لیاپانوف و
همگرای ساراساری به جواب بهینه مساأله بهینهساازی چند هدفی معرفیشده است .از مزایای
مدل شاابکه عصاابی معرفیشااده میتوان به ساااختار ساااده ،توانایی حل مسااائل با ابعاد باال و
پیادهسااازی سااختافزاری قدرتمند آن اشاااره کرد .همچنین در این مقاله به طراحی یک نبرد
انتزاعی بین دو گروه پرداخته شاد و منجر به یک مسأله چند هدفی گردید و نشان داده شد که
شبکه عصبی معرفیشده در حل انکار است .نتایج عددی نشان دادند که مدل معرفیشده در باال
بردن موفقیت نیروهای خودی و شاکست نیروهای دشمن موفق است .بنابراین مدل معرفیشده
میتواند بهعنوان یک مشاااور برای فرماندهی که برای نیروهای تحت امر خود تصاامیم میگیرد
عمل کند .اساتفاده از روش شبکههای عصبی برای حل مدلهای نبرد و سناریوهای بازی جنگ
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، بهعنوان پژوهشهای آتی هدف آن اسات که با بهبود ساختار شبکه عصبی.پیشانهاد میشاود
.زمان شبیهسازی را کاهش دهیم
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