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یک برنامه عدد صحیح آمیخته ی دو-سطحی برای برنامه ریزی حفاظتی
زیرساخت بحرانی

چکیده ــ آسیب پذیری به قطع ناگهانی سرویس به دلیل خرابکاری های عمدی و حمالت تروریستی ،یکی
از تهدید های اصلی امروز می باشد .در این مقاله ،ما یک فرمول بندی دو سطحی از مساله ی میانی بازدارندگی-
 rتقویت شده ) (RIMFرا ارایه می دهیم RIMF .مقرون بصرفه ترین روش برای اختصاص منابع حفاظتی
میان تاسیسات یک سیستم موجود آسیب پذیر می باشد ،بطوری که تاثیر مخرب ترین حمله به  rتاسیسات
حفاظت نشده ،کمینه شود .این مدل بر مبنای مدل مکان میانی p-قدیمی می باشد و در آن فرض شده که
بازده ی سیستم بر حسب هزینه های ارایه سرویس یا در دسترس بودن ،اندازه گیری می شود .در فرمول
بندی دو سطحی ،مساله ی سطح باال شامل تصمیماتی مربوط به اینکه کدام تاسیسات ،تقویت شوند تا کمینه
سازی کاهش بازده ی بدترین حالت ،ناشی از از دست رفتن تاسیسات حفاظت نشده ،انجام شود .خسارات
ناشی از بدترین حالت ،در مساله ی بازدارندگی سطح-پایین مدل شده است .ما مساله ی دو سطحی را از
طریق یک الگوریتم شمارش ضمنی ) (IEحل می کنیم ،که این مساله متکی به پاسخ موثر مساله ی بازدارندگی
سطح پایین می باشد .نتایج محاسبات گسترده نیز در اینجا آورده شده و با نتایج قبلی بدست آمده از مساله
ی یک-سطحی ،مقایسه شده است.

واژههای کلیدی :برنامه نویسی دو سطحی؛ مدل های حفاظتی؛ مساله ی مکان میانی

 .1مقدمه
امروزه یک مساله ی بحرانی در سیستم های پاسخ اضطراری ،تغذیه و توزیع ،تضمین پیوستگی و بازده
در ارایه سرویس در مواجهه با تهدیدهای طبیعی و انسانی می باشد .اگر منابع حفاظتی برای افزایش مقاوم
بودن و انعطاف سیستم محدود باشد ،یک سوال کلیدی برای تشخیص اینکه از کدام تاسیسات باید _در موارد
قطع شدگی های بیرونی یا خرابکاری های عمدی_ به منظور حفظ عملکرد سیستم تا حد امکان محفاظت
شود ،پیش می آید .این مقاله فرمول بندی تازه ای همراه با یک رویکرد جدید برای حل مساله ی میانی
بازدارندگی r-تقویت شده ) (RIMFارایه می دهد ،که این مساله در اصل توسط مرجع [Church and ( ]1

 )Scaparraبرای تعیین مقرون بصرفه ترین روش حفاظت تاسیسات در یک شبکه ی توزیع موجود در برابر
بدترین حالت _قطع انرژی دراز مدت_ پیشنهاد شد .در این مدل یک سیستم با  pتاسیسات عملیاتی و
مجموعه کاربرانی که از نزدیکترین تاسیسات خود تغذیه می شوند ،فرض شده است .بازده ی کل سیستم بر
حسب فاصله ی وزنی کل بین کاربران و نزدیک ترین تاسیسات آنها اندازه گیری شده ،و وزن ها تقاضای کاربر
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برای کاال یا سرویس را تعیین می کند .این نوع اندازه گیری بازده ،که مشخصه ی مساله ی مکان میانیp-

معروف است ،پیش از این در کاربردهای تنظیمی استفاده شده بود که در آن ،دسترسی مصرف کننده به مراکز
تامین هدف اصلی آنهاست .از این رو دسترسی مستقیما توسط فاصله ی بین مشتریان و نزدیک ترین تاسیسات
آنها تعیین می شود .اگر به دلیل یک حمله در سیستم برخی از تاسیسات از مدار خارج شود ،مشتریان بایستی
سفر کرده یا از تاسیساتی که دورتر هستند ،محموله (انرژی الکتریکی) را دریافت کنند .این کاهش در دسترسی
به سرویس می تواند مسایل هزینهبر و گاهی مضر را بوجود آورد؛ بویژه اگر که این تاسیسات ،کاال یا سرویس
های ضروری (مانند بیمارستان ها ،دارو ،یا واکسن و غیره) را ارایه دهند RIMF .شامل تعیین اختصاص مقدار
محدودی از منابع حفاظتی میان  pتاسیسات از یک شبکه توزیع بوده ،به طوری که کاهش دسترسی به دلیل
بدترین حالت از دست رفتن تاسیسات حفاظت نشده ی ) r(r < pکمینه شود .در این مدل فرض شده که
دقیقا  qتعداد تاسیسات را می توان حفاظت کرده (که  )q + r ≤ pو یک حمله بر روی تاسیسات حفاظت شده،
بی اثر خواهد بود.
مرجع [ ]1این مساله را به صورت یک مساله ی عدد صحیح آمیخته ) (IMFفرمول بندی کرده و آن را
با استفاده از حل کننده ی تجاری شاخه-و-کران حل می کند .متاسفانه ،تعداد متغیرها و قیود در مدل آنها،
مستقیما با در نظر گرفتن یک شمارش ضمنی از همه ی راه های ممکن برای از دست رفتن  rتعدد از  pتعداد
تاسیسات ،تعیین می شود .به آسانی می توان دید که اندازه ی این مدل ،به سرعت با افزایش  pو  rافزایش
می یابد ،به طوری که تنها مسایل با اندازه ی بسیار کم را می توان از طریق فرمول بندی  IMFحل کرد .در
یک تحقیق بعدی ،مرجع [ ]3یک روش جایگزین را با استفاده از مدل بهینه سازی عدد صحیح آمیخته برای
حل این مساله ،به نام  MCPCارایه داده است .این روش جدید بر مبنای فرمولبندی ماکزیمم تحت پوشش
قرار دادن بوده و پس از یک کاهش مدل مشخص بصورت بهینه حل می شود که این مدل شامل پاسخ تکراری
مسایل تحت پوشش قرار دادن ست می باشد .اگرچه این روش را می توان با سرعتی بسیار بیشتر از مدل قبلی
حل کرد ،دارای محدودیت هایی در نیاز به شمارش کامل همه ی راه های ممکن بازدارندگی  rاز  pتاسیسات
می باشد.
دراین مقاله ،ما یک روش چایگزین بر مبنای فرمول بندی دو سطحی از  RIMFرا ارایه می دهیم که
محدودیت های آن از رویکردهای قبلی کمتر است .در فرمول بندی دو سطحی ،مساله ی سطح باال شامل
تصمیمات مدافع یا برنامه ریز سیستم در مورد اینکه کدام سیستم ایمن سازی یا محکم کاری شود ،می باشد.
هدف مدافع ،کمینه سازی مجموع بدترین حالت فاصله های وزندار بین مشتریان و تاسیسات است که می
تواند در پی از دست رفتن  rتاسیاست از حفاظت نشده رخ دهد .از دست رفتن سناریوی بدترین حالت در
پاسخ به یک استراتژی تقویتی داده شده ،در مساله ی بازدارندگی سطح پایین مدل شده است ،که در آن یک
مهاجم بالقوه یا بازدارنده تصمیم می گیرد که به کدام یک از تاسیسات حفاظت نشده حمله کند تا بیشترین
کاهش در بازده ی سیستم رخ دهد (یعنی مجموع فاصله های وزندار را ماکزیمم کند) .مدل های بازدارندگی
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بطور گسترده در چند سال گذشته به عنوان ابزاری برای ارزیابی آسیب پذیری سیستم به قطع یک نود یا
ارتباط ،مورد استفاده قرار گرفته است .مسایل بازدارندگی بصورت ذاتی دو سطحی هستند؛ این دو سطح شامل
تصمیمات متناقض یک بازدارنده بوده که سعی به تضعیف عملکرد سیستم با غیرفعال کردن اجزای کلیدی
آن را داشته ،و تصمیمات کاربران سیستم که تالش به عملکرد سیستم بصورت بهینه پس از بازدارندگی را
دارند ،می باشد .در مورد خاص ما ،مساله ی مهاجم-کاربر را می توان به صورت یک مساله ی عدد صحیح
آمیخته ی دو سطحی مدل سازی کرد ،بطوری که آنچه در اصلی یک مساله ی مدافع-مهاجم-کاربر است را
می توان به یک مساله ی دو سطحی  min-maxکاهش داد.
مسایل برنامه نویسی دو سطحی _حتی در ساده ترین شکل خود با فقط متغیرهای پیوسته_ در دسته
ی مسایل  NP-hardقرار می گیرند .به منظور حل مساله ی  ،RIMFیک الگوریتم جستجوی درختی مخصوص
را پیشنهاد می کنیم .تالش مخاسباتی در رویکرد پیشنهادی ،وابسته به دشواری حل مساله ی بازدارندگی دو-
سطحی ) (RINمی باشد .از این رو چندینفرمول بندی مختلف از  RIMرا تست کرده و بصورت تجربی نشان
می دهیم که با استفاده از فرآیند کاهش متغیر و تحکیم ،می توان پیشرفت های محاسباتی قابل توجهی را
بدست آورد .در نتیجه ،اکنون قادر به حل مسایل  RIMFبا اندازه های بزرگ خواهیم بود که با رویکردهای
پیشین قابل حل نبود.
تمرکز اصلی این مقاله بر روی توسعه ی یک روش الگوریتمی کارآمد برای حل مساله ی گسسته ی دو
سطحی تقویت/بازدارندگی می باشد .در حالی که مسایل بازدارندگی توجه زیادی در نوشتارها بخود واداشته
است ،مساله ی پیچیده تری که شامل یک سطح اضافی از حفاظت بوده ،تنها به صورت گذرا توسط چند
محقق [ ]7 ،9اشاره شده است .تا آنجایی که نویسندگان این مقاله اطالع دارند ،هیچ الگوریتم کارآمدی ارایه
نشده که به مساله ی سه سطحی مدافع-مهاجم-کاربر بپردازد .مسایل  IMFو  MCPCنخستین تالش ها در
این جهت بوده ،اما آنها بر روی برخی از فرضیات ساده کننده تکیه دارند .رویکرد جدید این فرضیات را حذف
کرده و مقیاس پذیری و جامعیت مدل را بهبود می بخشد.
بقیه ی این مقاله بدین صورت سازمان یافته است .در بخش بعدی ،ما بطور خالصه نوشتارهای مربوطه
در مورد مدل سازی قابلیت اطمینان ،بازدارندگی و تقویت را مرور می کنیم .در بخش  RIMF ،3را به صورت
یک مساله ی عدد صحیح آمیخته ی دو سطحی فرمول بندی کرده و مشکالت موجود در حل مساله را با
ساختارهای  min-maxتودرتو مورد بحث قرار می دهیم .در بخش  ،4یک تکنیک جستجوی درختی مناسب
برای حل بهینه ی  ،RIMFارایه می دهیم .در بخش  5بر روی چگونگی ساده سازی رویکرد پاسخ با حل
فرمول بندی های فشرده ی مخصوص از مساله ی بازدارندگی سطح-پایین ،بحث می کنیم .در پایان نیز نتایج
محاسبات همراه به مجموعه ای از نتیجه گیری ها و توصیه ها برای تحقیقات آینده در بخش  6آورده خواهد
شد.
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 .2پیشزمینه
نیاز به ابزارهای سیستماتیک و تحلیلی برای پرداختن به مسایل آسیب پذیری سیستم و سرمایه گذاری
ایمنی ،بطور گسترده در میان دانشگاه ها و متخصصان معرفی شده است .با این حال ،هنوز هم تا حد زیادی
نیاز به مطالعه ی مدل های ریاضی و تکنیک های بهبود ایمنی سیستم می باشد .تحقیقات پیشین در این
زمینه ،اساسا بر روی تحلیل منابع ریسک تمرکز داشته و راهنماهای کلی برای کاهش تاثیرات مخرب حمالت
به سیستم با توجه به قابلیت آن در عملکرد موثر را بیان کرده است (برای مثال می توانید به مراجع []12 ،11
مراجعه کنید) .توجه نسبتا کمی به بهینه سازی واقعی ایمنی و قابلیت اطمینان در سیستم های لجستیک
متوجه گشته است.
بطور سنتی ،تحلیل قابلیت اطمینان سیستم ،متناسب با مطالعه ی شبکه های ارتباط از راه دور بوده و
شامل طراحی توپولوژی های شبکه می باشد که در برابر خرابی نودها یا خطوط ارتباطی مقاوم می باشد .در
نظریه شبکه ،قابلیت اطمینان به صورت توانایی سیستم در حفظ اتصال نود در شرایط خرابی های تصادفی
بوده و عمدتا بر مبنای رویکردهای  pathsetو  cutsetبرای تحلیل اتصال می باشند .در سیستم های تولید و
توزیع ،ایده ی قابلیت اطمینان کمی متفاوت می باشد؛ چرا که تمرکز اصلی دیگر در آن بر روی اتصال نود-
به-نود در خرابی های اجزا نیست ،بلکه بر روی تامین توان تحویلی و سرویس به مشتریان به صورت کارآمد،
بهنگام و مقرون بصرفه _حتی در شرایط قطع شدگی های عمدی_ می باشد.
تنها تعداد اندکی از مقاالت ،قابلیت اطمینان و امنیت را در سیستم های لجستیک مورد بحث قرار دادند.
مراجع [ ]16و [ ]17مساله ی مکان میانی p-غیرقابل اطمینان را مورد آزمون قرار داده که در آن  pتعداد
تاسیسات غیرقابل اطمینان بایستی طوری مکان یابی شوند تا فواصل سفر مورد انتظار بین مشتریان و
تاسیسات ،کمینه گردد .مرجع [ ]18چندین روش ریاضی برای بهبود قابلیت اطمینان و مقاوم بودن در زنجیره
ی تامین را از طریق انتخاب بهینه ی منابع ،ارایه می دهد .مرجع [ ]19چندین روش قابلیت اطمینان برای
یافتن مکان بهینه ی تاسیسات به منظور کمینه سازی هزینه های عملکرد منظم و نیز هزینه های انتظاری
ناشی از عدم دسترسی به برخی از تاسیسات را ،ارایه می دهد .در پایان ،مرجع [ ]20مدلی برای طراحی
سیستم های سرویس نوع-پوشش را پیشنهاد می کند .این مدل[ ]20مکان های بهینه ی مجموعه ای از
تاسیسات را به منظور بهینه سازی ترکیبی از پوشش تقاضای اولیه و کمینه سطح پوشش در پی از دست رفتن
یک یا چند تاسیسات ،پیدا می کند.
در همه ی مدل های باال ،نویسندگان نشان می دهند که اثر از دست رفتن تاسیسات را می توان در
طراحی اولیه ی یک سیستم ،کاهش داد .هر چند ،طراحی دوباره ی کل یک سیستم _با توجه به هزینه های
بسیار زیاد برای مکان یابی دوباره تاسیسات یا تعویض منابع_ همیشه یک راه حل مناسب نخواهد بود .در
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عوض ،روش هایی برای حفاظت ساختارهای موجود عالوه بر اولویت نسبت به روش های کوتاه مدت ،می تواند
پیشرفت های بسیار بیشتری در بهبود قابیلت اطمینان نسبت به استراتژی های طراحی غیرفعال ارایه کند.
بعالوه ،بیشتر روش های باال برای مدل سازی شرایطی مناسب بوده که در آن مسایل طبیعی یا تصادفی نگرانی
اصلی هستند .واضح است که مدل سازی استراتژی های حفاظتی در برابر حمالت عمدی ،بسیار متفاوت با
حفاظت بهینه در برابر بالیای طبیعی می باشد .در واقع ،طبیعت بصورت تصادفی حمله کرده ،اما دشمن
هوشمند تالش کرده تا بیشترین زیان را تحمیل کرده و می تواند استراتژی های حمله ی خود را متناسب با
اقدامات حفاظتی طراحی شده ،تنظیم کند .در این مقاله ،ما تمرکز خود را بر روی مسایل نوع دوم متمرکز
می کنیم.
گام نخست در مدل سازی حمالت حساب شده و منطقی ،استفاده از مدل های بازدارندگی می باشد.
مدل های بازدارندگی که نخست برای کاربردهای نظامی مطالعه شده است ،اساسا برای ارزیابی اثر از دست
رفتن ارتباط ها یا نودهای حیاتی در شبکه های حمل و نقل کاربرد داشته است .انواعی از مدل ها که بر حسب
اهداف و ساختارهای شبکه تحت ان با هم تفاوت دارند ،در نوشتجات پیشنهاد شده است .برای مثال ،اثر
بازدارندگی بر روی ماکزیمم جریان عبوری از یک شبکه ،در مراجع [ ]4و [ ]5مورد مطالعه قرار گرفته است.
مرجع [ ]21یک تغییر تصادفی از این مساله را پیشنهاد می کند .مرجع [ ]22و مرجع [ ]23اثر حذف قوس
بر روی طول با کوتاه ترین مسیر بین دو نود ،را تحلیل می کنند .مرجع [ ]24نسخه ی چندکاالیی مساله ی
کوتاه ترین مسیر را با هدف ارزیابی کاهش سودهای محموله به دلیل بازدارندگی های قوس ،بررسی می کند.
مروری بر مدل های بازدارندگی قبلی در مرجع [ ]6آورده شده است .مرجع [ ]6همچنین دو مدل بازدارندگی
تاسیسات را با نام های مدل بازدارندگی تاسیسات میانی ) (RIMو مدل بازدارندگی تاسیسات پوشش دهنده
) (RICتوسعه داده است که مجموعه منابع یا سیستم های پاسخ اضطراری را که موجب قطع بیشترین سرویس
را می شوند ،تعیین می کند.
مدل های بازدارندگی می تواند به آشکارسازی ضعف های شدید در یک سیستم ،کمک کند .هر چند،
این مدل ها بطور ضمنی مساله ی بهینه سازی امنیت را مورد کنکاش قرار نمی دهند .به راحتی می توان
نشان داد که ایمن سازی این تاسیسات که به عنوان تاسیسات بحرانی در یک پاسخ بازدارندگی بهینه مشخص
شده اند ،لزوما بیشترین محافظت در برابر یک حمله ی مخرب را ارایه نخواهد داد .بازدارندگی بهینه ،تابعی از
آنچه که تقویت شده می باشد؛ از این رو ثبت این وابستگی درونی در یک چارجوب مدل سازی ،اهمیت دارد.
در این مقاله ،ما مساله ی بهینه سازی امنیت یا تقویت مجموعه ای از تاسیسات موجود را به منظور خنثی
کردن هر چه بیشتر اثرات بازدارندگی ،مورد بحث قرار می دهیم .مساله ی تقویت/بازدارندگی منتج شده را
می توان در یک چارچوب تیوری بازی به صورت رهبر-پیرو یا بازی  Stackelbergتوصیف کرده و آن را به
صورت یک مساله ی برنامه نویسی دو سطحی به صورتی که در بخش بعدی تشریح می شود ،آنرا فرمول بندی
کرد.
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 .3فرمول بندی  RIMFبه صورت یک مساله ی برنامه نویسی دو سطحی
فرض می کنیم که یک سیستم تشکیل شده از  pتاسیسات ،وجود دارد .مجموعه ی  pتاسیسات در
حال کار در سیستم را با  ،Fو تعداد  nگره ی تقاضا را با  Nنشان می دهیم .عناصر موجود در این مجموع هها
به ترتیب با  jو  iنشان داده می شوند .تقاضا برای سرویس در هر نود  ،iبه صورت  aiبوده و کوتاه ترین فاصله
(یا هزینه ی حمل واحد) بین تاسیسات در  jو نقطه ی تقاضا  ،iبه صورت  dijنشان داده می شود .فرض می
کنیم که در پیکربندی اولیه ،تقاضا در هر نقطه کامال توسط نزدیک ترین تاسیسات به آن نقطع تغذیه می
شود ،و اینکه اگر آن تاسیسات به دلیل بازدارندگی از دست رود ،تقاضا توسط نزدیک ترین تاسیسات بعدی از
بین تاسیساتی که بازدارندگی به آنها آسیبی نزده تامین می شود .ما فرض می کنیم که هم منابع مهاجم و
هم منابع حفاظتی محدود هستند ،بطوری که در نهایت می توان به  rتاسیسات حمله کرد ،و حداکثر می توان
 qتعداد تاسیسات را در برابر بازدارندگی محکم کاری کرد.
 RIMFرا می توان به عنوان یک بازی شامل تصمیمات پی در پی دو بازیکن دید :یک برنامه ریز
تاسیسات (رهبر) نخست تصمیم می گیرد که کدام  qتاسیسات تقویت شود تا سیستم به کارآمدترین حد
ممکن در شرایط بازدارندگی عمل کند؛ سپس یک بازدارنده (پیرو) تالش کرده تا بازده ی سیستم را تا حد
ممکن با حمله به  rتعداد تاسیسات حفاظت نشده ،کاهش دهد .توجه شود که مساله ی بازدارنده برای محاسبه
ی ارزش هر برنامه ی تقویت بر مبنای از دست رفتن بدترین-حالت ،بکار می رود .از این نظر ،می توان فرض
کرد زمانی که بازدارنده تاسیسات مورد حمله ی خود را انتخاب می کند ،او اطالعات کامل در مورد تاسیسات
حفاظت شده دارد .در صورتی که این فرض را حذف کنیم ،ممکن است بازدارنده منابع حمله را با حمله کردن
به تاسیسات تقویت شده ،به هدر داده و در این صورت حمله ی او نشان دادن بدترین حالت نخواهد بود.
فرمول بندی دو سطحی  RIMFاز مجموعه های متغیرهای تصمیم گیری زیر استفاده می کند:
اگر تاسیسات قرار گرفته در  jتقویت شده باشد ،zj = 1 ،در غیر این صورت.Zj = 0 ،
اگر تاسیسات قرار گرفته در  jحذف شود ،یعنی بازدارندگی رخ دهد ،sj = 1 ،در غیر این صورت .sj = 0
اگر نقطه ی تقاضا  iتوسط یک تاسیسات در  jپس از بازدارندگی تامین شود ،xij = 1 ،در غیر این صورت xij

.= 0
متغیرهای  zjو  sjبه ترتیب نشان دهنده متغیرهای تقویت سطح باال و متغیرهای بازدارندگی سطح پایین می
باشند .ارزیابی بازده سیستم همچنین نیازمند تعریف متغیرهای انتساب  xijمی باشد که نشان دهنده ی
انتخاب

های

کاربر

است.

بعالوه،

در

فرمول

بندی

از

مجموعه

ی
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استفاده می شود؛ یعنی مجموعه ای از مکان های موجود
(بغیر از  )jکه فاصله ی آنها به اندازه ی فاصله  jاز تقاضای  iیا بیشتر از آن است.
 RIMFرا می توان به زبان ریاضی به صورت زیر نوشت:

که در آن

در فرمول بندی دو سطحی ( ،)10( – )1رهبر و پیرو اهداف متضادی دارند .یعنی رهبر دقیقا  qمنابع تقویت
را تخصیص داده ( )2تا تابع بازده ) H(1را کمینه سازد ،که نشان دهنده باالترین سطح ممکن فاصله ی وزندار
یا هزینه های ناشی از از دست رفتن  rاز  pتعداد تاسیسات می باشد .معنی  Hدر مساله ی رهبر تاکید می
شود که هدف آن شامل بیشینه ساختن فاصله ی وزندار یا هزینه ی سرویس پس از حذف  rتاسیسات می
باشد.
مساله ی سطح پایین ( ،)8(-)4مساله ی بازدارندگی  RIMبوده که توسط مرجع [ ]6فرمول بندی می
شود و قیود ( )8که از بازدارندگی هر سایتی که در مساله ی سطح باال برای تقویت انتخاب شده بود ،به آن
اضافه می گردد .در مساله ی بازدارندگی ،قیود ( )5بیان می دارد که هر نقطه ی تقاضا بایستی پس از
بازدارندگی به یک تاسیس اختصاص یابد .قیود ( )6مشخص می کند که تنها  rتعداد تاسیسات را می توان
بازداشته (مورد حمله ی بازدارنده قرار داد) .قید ( )7تثبیت می کند که هر نقطه ی تقاضا بایستی پس از
بازدارندگی به نزدیک ترین تاسیسات باز خود اختصاص یابد .بویژه ،این قیود بیان می دارند که اگر یک
تاسیسات داده شده  iبازداشته نشود ) ،(sj = 0مشتری  jرا نمی توان با تاسیساتی که دور تر از  jنسبت به i

است ،تامین کرد .این نوع از قید نزدیک ترین اختصاص ) ،(CAپیش از این در مرجع [ ]27برای تعیین مکان
تاسیسات انرژی ،و در مرجع [ ]28در مدل های مکان نیروگاه ،بکار رفته است .سازه های جایگزین که در
مراجع برای تاکید  CAپیشنهاد شده است ،در بخش  5.3مورد بحث قرار می گیرد.
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قیود ( )8مساله ی سطح باال و سطح پایین را به هم پیوند می دهد .در بقیه ی این مقاله ،ما از مساله
ی سطح پایین که شامل قیود ( )8است ،به عنوان  RIMقیدی ) (CRIMیاد می کنیم؛ زیرا چیزی که تقویت
شده ،طبیعتا دارای قید است .در پایان ،قیود ( )9( ،)3و ( )10به ترتیب نشان دهنده ی الزامات یکپارچگی
برای تقویت ،بازدارندگی و متغیرهای انتساب می باشند .در حل این مدل ،تنها برای متغیرهای بازدارندگی نیاز
به محدودیت های عدد صحیح  sjمی باشد؛ زیرا پاسخ بهینه با متغیرهای  xijکسری ،تنها زمانی رخ می دهد
که ارتباطی با نزدیک ترین تاسیسات باقی مانده وجود داشته باشد .این موارد ،اگرچه مورد عالقه است ،بر روی
بهینگی پاسخ تاثیر نمی گذارد.
توجه شود که این آرایش ،لزوما نیازمند این نیست که مشتریان نخست به تاسیسات نزدیکتر آنها
تخصیص یابند و به آسانی می توان آن را با شرایط مدل تنظیم کرد که در آن مشتریان آزاد به انتخاب
تاسیسات خود می باشند .مدل سازی این مورد ،تنها نیازمند این است که ترجیح مشتری برای ترتیب
تاسیسات ،برای برنامه ریز شبکه و بازدارنده ی فرضی ،معلوم باشد .قیود  CAرا هنوز می توان برای ثبت ترتیب
ارجحیت ،بکار برد (برای مثال به [ ]28مراجعه شود).
جزییات راجع به برنامه نویسی دو سطحی را می توان در مراجع [ ]29و [ ]30یافت .اگرچه کاربردهای
بسیاری برای برنامه نویسی دو سطحی را می توان در نوشتجات _هنگامی که همه ی متغیرها پیوسته باشند_
یافت ،تعداد اندکی از کاربردها منتشر شده که شامل متغیرهای گسسته هست (برای مثال بنگرید به [.)]33
مشکالت ناشی از حضور محدودیت های عدد صحیح در یک فرمت دو سطحی ،در مراجع [ ]31و [ ]32تشریح
شده است .بطور کلی ،دشواری در حل این مسایل ،وابسته به این موارد می باشد )1( :کالس برنامه های دو
سطحی گسسته ،و ( )2موقعیت متغیرهای سطح باال در مساله ی سطح پایین .مساله ی  RIMFرا می تواند
به پیچیدگی محدودیت های عدد صحیح ظاهر شده در هر دو سطح دسته بندی کرد ،و متغیرهای سطح باال
قیود مساله ی سطح پایین را تعیین می کند .تحقیق درباره ی حل مسایل برنامه نویسی دو سطحی گسسته،
بسیار محدود می باشد (برای مثال به [ ]32 ،31مراجعه شود) .مرجع [ ]34سه دسته ی اصلی از رویکردهایی
را که می توان از آنها برای بدست آوردن مدل های دارای محاسبات معقول از مسایل دو سطحی دشوار استفاده
کرد ،تعیین می کند :تجزیه ،دوگانی و فرمولبندی مجدد .تجزیه ،شامل استفاده از الگوریتم های صفحه ی
برش بوده و اغلب برای حل مسایل با قیود مستقل-از-پارامتر در مساله ی سطح پایین مشخص می شود .یک
تالش اولیه در حل  RIMFبا استفاده از تجزیه ی بندرز ،نشان داده است که این رویکرد برای پرداختن به
مسایل با ساختار پارامتریک  ،RIMFبسیار کُند می باشد .دوگانگی شامل گرفتن دوگان مساله ی داخلی به
منظور بدست آوردن یک مساله ی  min-minیا  max-maxتودرتو که بتوان آن را به صورت یک مساله ی
یک-سطحی حل کرد ،می باشد .از این روش به تکرار در حل مسایل جریان عبوری شبکه دو سطحی که در
آن مسایل جریان عبوری داخلی پارامتریک خطی هستند ،استفاده می شود .متاسفانه RIM ،این ویژگی را
ندارد ،بطوری که گرفتن دوگان آن یک گزینه ی عملی نیست .فرمول بندی مجدد ،مستلزم یافتن ساختارهای
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مدل معادل که پردازش آنها آسان تر است ،می باشد .به عنوان مثال ،می توان جریمه ها را به هدف پیرو اضافه
کرد تا متغیرهای رهبر از قیود پیرو ،حذف شود .تا آنجا که نویسندگان این مقاله می دانند ،تبدیالت مشابه را
نمی توان به  RIMFاعمال کرد .هر چند ،مدل های تک سطحی برای  RIMFکه در مرجع [ ]1و مرجع []3
آورده شده است را می توان در قالب استراتژی های فرمول بندی مجدد به حساب آورد ،زیرا هدف آنها بدست
آوردن فرمول بندی های قابل خل با بهینه سازی های عدد صحیح آمیخته است .در بخش بعدی ،ما رویکردی
کارآمدتر برای حل  RIMFرا که برای ساختار دو سطحی مخصوص این مساله مناسب است ،پیشنهاد خواهیم
کرد.

 .4حل  RIMFبه عنوان یک مساله ی دو سطحی
برای حل فرمول بندی دو سطحی ( )10(-)1مساله ی  ،RIMFما یک الگوریتم  IEرا پیشنهاد می کنیم.
کل رویکرد بر مبنای یک مشاهده ی ساده که توسط مرجع [ ]1انجام شده می باشد که در زیر با استفاده از
یک چارچوب رهبر-پیرو بازنویسی شده است.
مشاهده .1

فرض کنیم  Iمجموعه ی  rبازدارندگی در پاسخ بهینه ی مساله ی  RIMسطح پایین (-)4

( )10بدون تقویت باشد .آنگاه مجموعه ی بهینه از  qتقویت انتخاب شده توسط رهبر بایستی شامل حداقل
یکی از  rتاسیسات در  Iباشد.
این مشاهده را می توان به آسانی با در نظر گرفتن اینکه آیا هیچ کدام از تاسیسات در مجموعه بازدارندگی
بهینه حفاظت شده است یا خیر ،توصیف کرد ،پس هنوز از امکان بازدارندگی همه ی آنها و بدترین حالت
ممکن از بازدارندگی جلوگیری نشده است .اگرچه حداقل یکی از  rمکان بایستی عضوی از  Iباشد ،این ویژگی
لزوما برای بیش از یک مکان  Iصدق نمی کند.
نظریه ی اصلی روش پیشنهادی ،بهره بردازی از مشاهده  1به صورت بازگشتی می باشد تا تعداد پاسخ
هایی که نیاز به ارزیابی در یک درخت شمارش را دارند ،کاهش یابد .این روش را می توان با عبارات ساده
مطرح کرد .ما با حل مساله ی بازدارندگی پیرو بدون تقویت ،در نود ریشه ی درخت شمارش کار را آغاز می
کنیم .پس مجموعه ی بدست آمده از بازدارندگی های بهینه را با  Iنشان می دهیم .طبق مشاهده ی  ،1رهبر
بایستی سپس حداقل یکی از این تاسیسات را محکم کاری کند .از این رو ،ما بطور تصادفی یک محل (سایت)
 jاز این مجموعه انتخاب کرده و در متغیر تقویت  zjآن را _با قرار دادن آن بر روی  1یا صفر_ شاخه می زنیم.
هر شاخه منجر به یک نود جدید در درخت شمارش می شود که مطابق با یکی از موارد زیر ،پردازش می شود:
 .1این نود با قرار دادن یک متغیر  zjبر روی  ،1بدست می آید .در این صورت ،به صورت زیر پیش
خواهیم رفت:
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 .aمساله ی  CRIMرا حل می کنیم که در آن بازدارندگی همه ی متغیرهای  zjبرابر با  1از
مسیر ریشه به نود کنونی ،را مسدود کرده تا یک پاسخ بهینه ی جدید برای مساله ی پیرو و
مجموعه بازدارندگی بهینه ی  Iبدست آید.
 .bاگر مسیر ریشه تا نود کنونی دقیقا شامل  qمتغیر تقویت برابر با  1باشد (یعنی همه ی منابع
تقویت مورد استفاده قرار گرفته باشند) ،نود تحت مالحظه یک نود برگ است و می توان
دیگر آن را در نظر نگرفت .در غیر این صورت (یعنی هنوز منابع تقویت بیشتری در دسترس
باشد) ،مجموعه ی تقویت های کاندید را مطابق با پاسخ جدید به  CRIMو بهره ی شاخه
در یکی از متغیرهای مربوط به تاسیسات در مجموعه ی کاندید ،به روز رسانی می کنیم.
 .2نود با قرار دادن متغیر  zjبر روی صفر ،بدست می آید .این یعنی هیچ یک از تاسیسات در مجموعه
تقویت کاندید از نود والد ،هنوز تقویت نشده است .پس نیاز به تقویت حداقل یکی از تاسیسات باقی
مانده می باشد (به جز  .)jدو مورد امکان پذیر است:
 .aپس از حذف شدن  ،jمجموعه ی کاندید تقویت تهی باشد .در این صورت ،نود حاضر ،نود
فاتوم است.
 .bدر غیر این صورت ،ما تاسیس دیگری از مجموعه ی کاندید انتخاب کرده و با شاخه زدن در
متغیر متناسب با تاسیسات انتخاب شده ،دو نود فرزند بعدی را تضمین می کنیم.
این فرآیند آنقدر تکرار می شود تا همه ی نودها ،یا نود فاتوم یا برگ شوند .برگی که دارای کمترین تابع هدف
است ،پاسخ بهینه را مشخص می کند :با ردیابی از آن نود به ریشه ،می توان مجموعه تقویت بهینه را بازیابی
کرد.
یک مثال از چگونگی عملکرد این الگوریتم در عمل ،در شکل  1آورده شده که درخت باینری تولید شده
برای حل یک مساله ی ساده با شش تاسیسات در حال کار را (با شماره ی  1تا  ،)6دو بازدارندگی و دو تقویت،
نشان می دهد .این تصویو مجموعه تقویت های کاندید متناسب با هر نود در درخت و متغیرهای شاخه ی
انتخاب شده در هر نود را نشان می دهد .نودهای هاشور زده ،نشان دهنده ی نودهای فاتوم بوده در حالی که
نودهای سایهدار نشان دهنده ی نقاطی است که یک مساله ی  CRIMحل می شود .از میان آنها ،سایه های
تاریک نشان دهنده ی نودهای برگ است .پاسخ بهینه برای مساله ی میانی -2بازدارندگی بدون تقویت در نود
ریشه ،شامل بازدارندگی تاسیسات  1و  2می باشد .تاسیسات  1بصورت تصادفی از مجموعه ی بازدارندگی
بهینه انتخاب شده و متغیر مربوطه  z1شاخه زده می شود .هنگامی که فرزند باقی مانده پردازش می شود
) ،(z1 = 1یک  CRIMجدید با این محدودیت که تاسیسات  1را نمی توان بازداشته ،حل می گردد .مجموعه
ی بازدارندگی جدید ،شامل تاسیسات  3و  6می باشد .از آنجایی که رهبر دارای منابع کافی برای محکم کاری
تاسیسات دیگر است ،این فرآیند با شاخ زدن روی  z3تکرار شده و به همین ترتیب ادامه می یابد .پردازش
یک فرزند باقیمانده (یعنی نود بدست آمده با قرار دادن  ،)z1 = 0تنها نیازمند آپدیت کردن مجموعه تقویت
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کاندید _با حذف تاسیسات متناسب با متغیری که بر روی صفر ست شده است_ می باشد .آنگاه دو شاخه
جدید با ثابت کردن یکی از متغیرهای باقیمانده ،ایجاد می شود (مگر اینکه مجموعه ی منتخب ،تهی باشد که
در این صورت نود فاتوم است).
توجه شود که این روند جستجوی درختی ،امکان تعیین همه ی پاسخ های بهینه به مساله ی دو سطحی
را می دهد ،در صورتی که بیش از یکی موجود باشد .در عمل ،این الگوریتم را می توان با استفاده از بازگشت
و ردیابی ،پیاده سازی کرد .آرایش انتخاب متغیرهای شاخه بی اهمیت می باشد ،زیرا همه ی تقویت های
ممکن از مجموعه ی کاندید ،سرانجام در طی ساخت درخت در نظر گرفته می شود.

شکل  .1جستجوی درختی باینری .مثال با  q = 2 ،p = 6و .r = 2
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شکل  .2جستجوی درختی .مثال با  q = 2 ،p = 6و .r = 2

عملیاتی که سنگین ترین محاسبات را در این روند دارد ،حل مسایل  CRIMعدد صحیح آمیخته به
بهینگی می باشد .در پیاده سازی ما ،مسایل  CRIMبا استفاده از حل کننده ی  MIPهمه-منظوره ی Cplex

 9.0حل شده است .ویژگی خوب این رویکرد ،این است که مسایل پیرو از خراش در هر تکرار حل نمی شود.
بلکه نسبتا ،مساله ی  CRIMدر هر نود توسط مساله ی حل شده در نود والد _با ثابت قرار دادن متغیر
بازدازندگی مربوط به آخرین تقویت آنجام شده بر روی صفر_ تولید می شود .پاسخ بهینه برای مساله ی
 CRIMدر نود والد را می توان آنگاه به عنوان راه حل آغاز برای مساله ی جدید برای صرفه جویی در زمان
محاسبات ،بکار برد .یک کران باال برای تعداد مسایل پیرو که توسط روند شمارش حل شده است ،در پیشنهاد
زیر آورده شده است.
پیشنهاد .1

الگوریتم  IEجستجوی درختی ،در نهایت

تعداد مسایل  CRIMرا

حل می کند که  rتعداد بازدارندگی ها و  qتعداد تقویت ها می باشد.
اثبات .یک پیاده سازی غیر-باینری از استراتژی جستجو را در نظر بگیرید که در هر نقطه به اندازه ی تعداد
بازدارندگی ها  ،rشاخه می سازیم .هر شاخه نشان دهنده ی تقویت یکی از تاسیسات بازداشته شده در مجموعه
ی بهینه است و منجر به یک نود می شود که مساله ی  CRIMدر آن حل شده تا تقویت جدید انجام شده،
در نظر گرفته شود .بنابراین یک نمونه از درخت که برای مساله ی شکل  1بدست آمده ،در شکل  2ترسیم
شده است .به آسانی می توان دید که درخت کامل شمارش که بدین روش ساخته شده ،به اندازه ی تعداد
تقویت ها  qدارای سطوح می باشد .آنگاه درخت منتج شده ،دارای توده d-با  d = rو عمق  qمی باشد .تعداد
نودها در این درخت ،و در نتیجه تعداد  CRIMهای حل شده ،برابر با

می باشد

(برای مثال به مرجع [ ]35مراجعه شود) .هر چند ،در یک پیاده سازی غیر-باینری از درخت جستجو ،همین
تقویت ها را می توان در امتداد شاخه های مختلف درخت ،تکرار کرد و سپس همان  CRIMرا می توان

Electricaltranslate.ir
09354955463

چندین بار حل کرد .یک پیاده سازی باینری بر این مساله با اجتناب از تکرار یک الگوی تقویت ،غلبه می کند.
تنها یک کران باالیی بر روی تعداد CRIMهایی است که واقعا

از این رو ،تعداد
در طی یک جستجوی باینری حل شده اند.

پیشنهاد باال نشان می دهد که اندازه ی درخت شمارش و در نتیجه ،تعداد مسایل  CRIMحل شده در
طی جستحو ،مستقل از  pمی باشد .واضح است که پارامتر  pبر روی اندازه ی مسایل  CRIMو زمان محاسبات
برای حل آنها تاثیر می گذارد .حتی با اینکه تعداد مسایل  CRIMحل شده ،محدود به پیشنهاد  1است ،این
عدد می تواند نسبتا بزرگ باشد و از این رو از هیچ تالشی برای کاهش زمان حل  CRIMنباید دریغ شود در
بخش بعدی ،ما فرآیند های مختلف را که با آنها می توان حل  CRIMرا سرعت بخشید ،تشریح می کنیم.

 .5حل کارآمد  RIMو CRIM

تالش محاسباتی روند  IEپیشنهاد شده ،تا حد زیادی توسط بازده ای که مساله ی بازدارندگی سطح
پایین را می توان حل کرد ،تعیین می شود .به آسانی می توان دید که هر کاهش در زمان محاسبه برای حل
 CRIMها به بهینگی ،می تواند بر روی سرعت کل الگوریتم تاثیر مثبت بگذارد .بسط  CRIMسرراست می
باشد ،زیرا قیود ( )8تحت تاثیر اصالحات انجام شده ی اخیر ،قرار ندارد .سپس نشان می دهد که چگونه فرمول
بندی جدید ،بازده و مقیاس پذیری رویکرد کلی ما را بهبود می بخشد .بویژه ،ما کاهش های ممکن در مدل،
تحکیم های متغیر و فرمول بندی های جایگزین قیود  CAرا بررسی می کنیم .همچنین به طور خالصه بر
روی پیشرفت محاسباتی بدست آمده از معرفی این اصالحات ،اظهار نظر می کنیم .این اصالحات در متن
 RIMتوصیف می شود ،اما برای  CRIMنیز به همین سان کاربرد دارد.

5.1

کاهش مدل
فرمول بندی  RIMرا می توان با حذف متغیرهای مشخص ،کاهش داد .به ازای یک مساله ی داده شده

شامل  pتاسیاست موجود و تقویت  rتاسیسات ،می توان مشاهده کرد که بدترین حالت برای یک نقطه تقاضای
داده شده زمانی رخ می دهد که  rنزدیک ترین تاسیسات به نقطه تقاضا بازداشته شده باشد .این یعنی بدترین
حالت به ازای یک نقطه تقاضای داده شده  ،iزمانی رخ می دهد که نقطه ی تقاضا می بایست با  r + 1stنزدیک
ترین تاسیسات ،تامین شود .از این مشاهدات می توان برای کاهش اندازه ی  RIMبا تعریف مجموعه های
اضافی زیر ،استفاده کرد:
Gi

مجموعه ی  r + 1stنزدیکترین تاسیسات به نقطه تقاضا  iپیش از بازدارندگی
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 ،مجموعه ی سایت های موجود (بغیر از  )jکه

Uij

دارای فاصله ای برابر یا بیشتر از  jنسبت به مشتری  iمی باشند ،اما فاصله آنها بیشتر از  r + 1stنزدیکترین
سایت از  iنیست
Fi

مجموعه ی  rنزدیک ترین سایت به مشتری  iپیش از بازدارندگی.

 RIMرا می توان به صورت زیر بازنویسی کرد:

فرمول بندی اصالح شده شامل قیود و متغیرهای کمتری می باشد :تعداد متغیرهای انتساب ) (xijاز  npبه
) n(r + 1کاهش می یابد؛ تعداد قیود نوع ( )14از  npبه  nrکاهش می یابد .اثبات شده که این کاهش سرراست،
در عمل بسیار موثر بوده و زمان محاسبات در همه ی تست های مقدماتی که ما انجام می دهیم را کاهش
داده است .از این رو ،هنگامی که در بقیه ی این مقاله به  RIMرجوع می کنیم ،منظور ما مخصوصا این فرمول
بندی فشرده شده می باشد.

5.2

تحکیم متغیر
مرجع [ ]36بتازگی یک فرمول بندی مدل جدید برای مساله ی مکان -pمیانی را به نام COBRA

پیشنهاد کرده است .مدل  COBRAمتناسب با تعیین و تحکیم متغیرهای انتساب افزونگی تحکیم ،تحت
شرایط مجاورت خاصی ،می باشد .بطور مشخص تر ،مرجع [ ]36نشان داده که دو تقاضا را می توان به یک
سایت تاسیاست اختصاص داد اگر ،این سایت دارای مرتبه ی نزدیکی یکسانی برای هر دو تقاضا باشد و اگر
مجموعه ی سایت های نزدیک تر از سایت مورد نظر برای هر دو تقاضا ،یکسان باشد .این "شرایط اختصاص
معادل" در قضیه ی زیر فرمول بندی که اثبات آن در [ ]36آورده شده است.
قضیه .اگر تاسیسات  ،jنزدیک ترین سایت  kبرای هر دو تقاضای  sو  tباشد ،و اگر مجموعه ی  k – 1سایت
های نزدیک تر برای  sو  tیکسان باشد ،آنگاه در بهینگی .xsj = xtj
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ویژگی باالتحکیم برخی از متغیرها را ممکن می سازد ،از این رو امکان کاهش در اندازه ی مساله ی
کل ،فراهم می شود .فرآیند تحکیم متغیر ،تا حد زیادی اندازه ی مدل های -pمیانی را کاهش می دهد.
همچنین ،اندازه ی این کاهش در مسایلی که در آنها نودهای تقاضا بسیار بیشتر از سایت های تاسیسات است،
بسیار قابل توجه تر می باشد .این دقیقا مورد مساله ی  RIMاست ،با داشتن اینکه بازدارندگی ها محدود به
سایت های  pکه تاسیسات از پیش در آنها موجود بوده می باشد ،و  pدر کل بسیار کوچکتر از تعداد نودها n

است .ویژگی های مدل  ،COBRAمستقیما در مدل  RIMنیز کاربرد دارد ،که سپس می توان آن را به صورت
زیر کاهش داد.
فرض کنید که همه ی متغیرهایی که مطابق با  COBRAیکسان هستند ،با بازرسی مرتبه ی نزدیکی
سایت برای هر جفت تقاضاها ،مشخص شده است .طبق این همارزی ،متغیرهای انتساب اصلی را می توان با
مجموعه ای کوچکتر از متغیرها جایگزین کرد .ما این مجموعه متغیرهای جدید را با  vمشخص کرده و هر
متغیر جایگزین جدید را به صورت  xvنشان می دهیم .بعالوه ،فرض کنیم  Aمجموعه ی شاخص های
متغیرهای جدید باشد؛ یعنی {پس از جایگزینی در مدار گنجانده شود

 .رابطه ی بین متغیرهای

قدیمی و متغیرهای جدید را می توان فرمول بندی کرده و با معرفی مجموعه ای جدید از پارامترها
برای هر

 j ،در  Giو

تعریف شده ،به صورت زیر آن را نوشت:

اگر متغیر  xijبا متغیر انتساب جدید  xvجایگزین شود= 1 ،

خواهد بود ،در غیر این صورت = 0

سپس  RIMرا می توان بر حسب متغیرهای جدید به صورت زیر فرمول بندی کرد:

مزایای محاسباتی

که

.

