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چکیده
دش دندای پرتنش و پرآیوب امروای ،وجود ندروی نظامی قوی و کاشآمز اا سرمایههای شاهبردی هر ملت محسوب
مییود .دش این مدان ،طراحی و بهشواشسانی تجهدزات نظامی و افزایش قابلدت اطمدنان و مانزگاشی آنها اهمدیت
ویژ ای داشد .مزل شیاضی بهدنه ساای تجهدزات نظامی دش مرحله طراحی ،اا یکسو به دلدل پدچدیزگی و حجیم
باالی محاسبات دش گرو مسائل  Np-hardقراش دایته و برای حل نداامنز شوشهای فرا ابتکاشی اسیت و اا سیوی
دیگر دش گرو مسائل چنزهزفه قراش دایته ،دش نتدجه مستلزم بهر گدری اا شوشهای چنزهزفه است .اما توسیعۀ
شواافزون و تنوع ایاد شوش های فرا ابتکاشی چنزهزفه ،انتخاب الگوشیتم مناسب شا دش حل مزل مذکوش بیا چیالش
مواجه کرد است .لذا تحقد حاضر تالش داشد ضمن مروش الگیوشیتمهیای میزشن و پرکیاشبرد ،بیا کمیک نمونیه
مطالعاتی شویی مناسب برای حل مسئله بهدنه ساای تجهدزات نظامی اشائه دهز .بنیابراین ضیروشت میزلسیاای
شیاضی دش مسئله بهدنهساای طراحی تجهدزات نظامی و برشسی و انتخاب شوش حل مناسب ،انگدز و هزس اصلی
این تحقد شا یکل میدهز .تحقد حاضر اا منظر هزس دش گرو تحقدقات کیاشبردی و اا منظیر شوش دش گیرو
تحقدقات آامایشی قراش داشد .دش این پژوهش چهاش الگوشیتم PESA-II ،MOPSO ،NSGA-II :و  MALOبرشسیی
یز و با کمک یش یاخص مختلف به تحلدل و اشایابی نتایج پرداخته یز اسیت .ضیمن آنکیه بیرای واندهیی
یاخصها اا شویکرد ترکدبی فرآینز تحلدل سلسله مراتبی و آنتروپی ) (AHP-Entropyو برای اشایابی الگوشیتمهیا
اا شوش پرامدتی ) (PROMETHEEاستفاد یز است .نتایج حاصل ضمن تأکدز بر اهمدت بیاالی ییاخصهیای
«امان اجرا» و «تعزاد پاسخهای پاشتو» ،بر اولویت الگوشیتم « »MOPSOدش حل مسئله تحقد تأکدز داشد.
واژگان کلیدی :بهدنهساای ،شوشهای فرا ابتکاشی ،طراحی تجهدزات نظامی ،قابلدت اطمدنان.
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مقدمه
به طوش کلی قابلدت اطمدنان ،احتمال آن است که یک وسدله اهزاس کیاشکردی خیود شا دش دوش
مطلوبی اا امان ،به دشستی و تحت یرایط عملداتی مشیخص انجیام دهیز (امدیری .)7505 ،دش
علم مهنزسی قابلدت اطمدنان ،مؤلفه ای کمّی مختلفی به عنیوان معدیاشهیای نشیانگر وضیعدت
سدستم تعریف مییونز .دش سدستمهای تعمدرپذیر که اجزا قابلدت تعمدرپیذیری داشنیز ،مؤلفیه
های دیگری ماننز دسترسپذیری و متوسط امان مانزگاشی سدستم ،جایگزین ییاخص قابلدیت
اطمدنان مییود .بهدنه ساای طراحی بیر مبنیای قابلدیت اطمدنیان ،یکیی اا مراحیل اصیلی دش
طراحی و تولدز سدستمهای نوین محسوب مییود و اهمدت آن دش تجهدزات نظامی ،بیه دلدیل
تأثدر مستقدمی که بر نتایج جنگها و سرنویت ملتها داشد ،اا اهمدت بدشتری برخوشداش است.
ساامانهای نظامی و صنعتی پدوسته دش پی افیزایش سیطح قابلدیت اطمدنیان و دسیترسپیذیری
تجهدزات خود هستنز (شمضانی و معدنی.)7502 ،
استفاد اا اجزای ماااد یکی اا شویکردهای معمول دش بهدنهساای قابلدت اطمدنان اسیت کیه
به مسئلۀ تخصدص افزونگی 7یهرت داشد .استفاد اا افزونگی به این معنی اسیت کیه دش مرحلیۀ
طراحی سدستم برای هر یک اا ایرسدستمها یا اجزای سدستم چنز جزء کمکی دش نظیر گرفتیه
یود تا دش صوشت خرابی ایرسدستم مزبوش ،اجزای کمکی یا به عباشت دیگر اجزای ماااد میانع اا
ااکاشافتادگی کل سدستم یود .لذا هزس اا مسئله بهدنهساای ،پدزا کردن تعزاد بهدنیه قطعیات
مااادی است که بایز جهت اشضای اهزاس مهنزس قابلدت اطمدنیان دش سدسیتم میوشد اسیتفاد
قراش گدرنز ،اما معموالً بهبود دش قابلدت اطمدنان منجر به تغددیر دش مؤلفیه هیایی ماننیز هزینیه،
حجم و وان سدستم مییود که این مفاهدم ندز دش طراحی تجهدزات نظامی بیرای جنیگهیای
مزشن حداتی است و دش نتدجه لزوم برقراشی تعادل مدان منابع ذکر ییز بیا کمیک میزلهیای
شیاضی ضروشی خواهز بود.
به طوش کلی دش بهدنهساای یک پزیز همواش دو گام اساسی وجود داشد -7 :مزلسیاای؛ -5
حل مزل جهت دستدابی به جواب مسئله بهدنهساای؛ بزون انجام هر یک اا این دو گام ،مقولیۀ
بهدنهساای ناقص انجام یز است (آذش .)7505 ،بنابراین ضروشت مزلساای شیاضیی دش مسیئله

)1. Redundancy Allocation Problem (RAP
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بهدنهساای طراحی تجهدزات نظامی اا یک سو و برشسی و انتخاب شوش حیل مناسیب اا سیوی
دیگر ،انگدزۀ اصلی تحقد حاضر شا یکل میدهز.

بیان مسئله
دش دندای پدچدز و پرآیوب امروای ،وجود ندروی نظامی قوی و کاشآمز ،دش کنیاش تجهدیزات بیه
شوا با پایایی و قابلدت اطمدنان باال اا اهمدت ویژ ای برخوشداش است .اما معموالً بهبود دش قابلدت
اطمدنان منجر به تغددر دش متغدرهایی ماننز هزینه ،حجم و وان سدستم مییییود و دش نتدجیه
لزوم برقراشی تعادل مدان منابع ذکر یز با کمک مزلهای شیاضی ضروشی خواهز بود.
مزل شیاضی بهدنهساای تجهدزات نظامی دش مرحله طراحی ،اا یک سو به دلدل پدچدیزگی و
حجم باالی محاسبات دش گرو مسائل  Np-hardقراش داشد و بیرای حیل نداامنیز شوشهیای فیرا
ابتکاشی اسیت و اا سیوی دیگیر دش گیرو مسیائل چنزهزفیه قیراش داییته ،دش نتدجیه مسیتلزم
بهر گدری اا شوشهای چنزهزفه میباییز .امیا توسیعۀ شواافیزون و تنیوع اییاد شوشهیای فیرا
ابتکاشی چنزهزفه ،انتخاب الگوشیتم مناسب شا دش حل مزل مذکوش با چالش مواجه کیرد اسیت.
این موضوع مسئله و دغزغه اصلی تحقد حاضر بود است .ضمن آنکه الگوشیتمهای فراابتکیاشی
شوشهای تقریبی هستنز که جوابهای متنوعی اشائه میدهنز و ممکن است شوشهای مختلیف
برای یک مسئلۀ خاص پاسخهای متفاوتی اشائیه دهنیز کیه دش نتدجیه ییاخصهیای مقایسیه و
شوشهای اشایابی آنها ندز چالشی جزی خواهز بود.

اهداف و سؤاالت تحقیق
تحقد حاضر تالش داشد ضمن برشسی و مروش الگیوشیتمهیای فیرا ابتکیاشی میزشن و پرکیاشبرد،
مناسبترین شوش شا برای حل مسیئله تخصیدص افزونگیی تجهدیزات نظیامی بیا کمیک نمونیۀ
مطالعاتی یناسایی و تحلدل نمایز .لذا هزس اصلی تحقد اشائه شهدافت مناسیب بیرای طراحیی
بهدنۀ محصوالت نظامی است .دش این مسدر پس اا مزلساای مسئله با اهزاس ،محیزودیتهیا و
7
متغدرهییای کییاشبردی و عملدییاتی ،اا چهییاش شوش :الگییوشیتم ژنتدییک مرتییبسییاای نییامغلوب5-
( ،)NSGA-IIالگوشیتم چنزهزفیه بهدنیهسیاای اادحیام ذشات ،)MOPSO( 5الگیوشیتم انتخیاب

1. Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-I
2. Multi-Objective Particle Swarm Optimization
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مبتنی بر الگوی پاشتو ،(PESA-II) 75-الگوشیتم چنزهزفه بهدنیهسیاای ییدرموشچه(MALO) 5

برای حل مزل نمونه مطالعاتی استفاد نمود و نتایج حاصل شا با کمیک ییش ییاخص :تعیزاد
2
جوابهای پاشتو ،(NPS) 5یاخص کدفدیت ،(QM) 8ییاخص متوسیط فاصیله اا نقطیه اییز آل
4
) ،(MIDیاخص فاصله ،(SM) 5یاخص گوناگونی (DM) 1و یاخص امیان اجیرای الگیوشیتم
) (Timeمقایسه و تحلدل خواهدم نمود .دش این مسدر اا دو تکندک آنتروپیی 0و تحلدیل سلسیله
مراتبی 79برای واندهی یاخصها و اا تکندک پرامدتی 77برای اشایابی و شتبهبنیزی الگیوشیتمهیا
استفاد خواهز یز.
به طوش کلی سؤاالت تحقد شا میتوان به یکل ایر اشائه نمود:

سؤال اصلی
شهدافت مناسب برای حل مسئله تخصدص افزونگی دش تجهدزات نظامی کزام است؟

سؤاالت فرعی
-

مزل مناسب برای بهدنهساای طراحی تجهدزات نظامی کزام است؟
مناسبترین شوشهای فرا ابتکاشی برای حل مسئله چنزهزفه تخصدص افزونگی کزامنز؟
یاخصهای اشایابی شوشهای فرا ابتکاشی چنزهزفه کزامنز؟
شوشهای مناسب برای واندهی و شتبهبنزی شوشهای فرا ابتکاشی چنزهزفه کزامنز؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
قابلدت اطمدنان باال نگرانی استفاد اا محصول شا دش طول امان کاهش میدهز و بیه ایین علیت
همواش دغزغه صنایع حساس ،پدچدز و مهمی ماننز صینایع نظیامی بیود اسیت (کرباسیدان و
1. Pareto Envelope-based Selection Algorithm-II
2. Multi-Objective Ant Lion Optimizer
)3. Number of Pareto Solution (NPS
)4. Quality Metric (QM
)5. Mean Ideal Distance (MID
)6. Spacing Metric (SM
)7. Diversification Metric (DM
8 .CPU Time
9. Entropy
)10. Analytic Hierarchy Process (AHP
)11. Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (PROMETHEE
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قوچانی .)7509 ،اا جمله عواملى که به دیمن متصوش ،جرذت اقزام به تجاوا به حیریم کشیوش شا
می دهنز ،احتمال پایدن بودن سطح قابلدیت اطمدنیان سیامانه هیاى دفیاعى و قابلدیت آمیادگى
عملداتى تسلدحات نظامى است (پدروی.)5995 ،
دش نسل جزیز نبردها و جنگ های یهری ،کاشبرد تجهدزات و تسلدحات با قابلدیت اطمدنیان
باال ضمن دش نظر گرفتن متغدرهایی ماننز هزینه ،حجم و وان کیل اا عوامیل اصیلی موفقدیت و
پدروای محسوب مییود (امدری و همکیاشان .)7502 ،دش سیالدان اخدیر کاشبسیت میزلسیاای
شیاضی برای بهدنهساای این متغدرها و بهر گدری اا شوشهیای نیوین فیرا ابتکیاشی بیرای حیل
مزلهای مذکوش ،موشد توجه دانشمنزان و محققان علوم دفاعی و نظامی قراش گرفته است.
با توجه به مؤلفه ها و متغدرهای تأثدرگذاش دش طراحی بهدنه تجهدیزات نظیامی (متناسیب بیا
جنگهای امروای و نبردهای نوین) ،مزل شیاضی مسئله دش تحقد حاضر یامل اهیزافی ماننیز
بدشدنهساای قابلدت اطمدنان و مانزگاشی سدستم و کمدنهساای هزینه کل سدستم خواهز بیود
و محزودیتهایی ماننز حجم کل و وان کل ندز دش میزل مسیئله لحیاظ خواهیز ییز .بنیابراین
مسئله تحقد دش گرو مزلهای چنزهزفه قراش دایته و نیاگزیر بیه اسیتفاد اا شوشهیای حیل
چنزهزفه خواهدم بود .اا سوی دیگر مسئله تخصدص افزونگی اا گیرو مسیائل بیا کیالس Np-
( hardچرن )7005 ،7است و حل بهدنۀ آن دش امان محاسباتی معقیول بیا شوشهیای سینتی و
ابزاشهای بهدنهیابی متزاول امکانپذیر نخواهز بود و برای حل این گونه مسائل نداامنز اسیتفاد
اا شوشهای تقریبی و فراابتکاشی هستدم .بنابراین دش حل مسئله تخصیدص افزونگیی تجهدیزات
نظامی ،بهر گدری اا الگوشیتمهای فراابتکاشی چنزهزفه ،شهدافتی منطقی و علمی محسوب یز
که دش تحقد حاضر ندز به برشسی و اشایابی این شوشها پرداخته خواهز یز.
اما با گسترش استفاد اا الگوشیتمهیای فیرا ابتکیاشی (بیه دلدیل پدشیرفتهیای مربیوط بیه
سختافزاش و نرمافزاش شایانهها) ،کاشبرد این الگوشیتمها جهت حل مسائل بهدنیهسیاای تخصیدص
افزونگی نسبت به سایر شوشها بدشیتر ییز اسیت (کیو و ون .)5991 ،5ولیی اا آنجیا کیه ایین
شوشها ،الگوشیتمهای تخمدنی برای حل مسائل بهدنهساای محسوب ییز و میاهدتی تصیادفی
داشنز ،حل یک مسئله با شوشهای مختلف ممکن است به پاسخهای مختلیف منجیر ییود .لیذا
1. Chern
2. Kuo & Wan
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اشایابی مطلوبدت و کدفدت جوابهای اشائهیز اا طری الگوشیتمهای مختلیف ،گیامی میؤثر دش
استفادۀ بهدنه اا شوشهای مذکوش محسوب مییود.

پیشینۀ تحقیق
دش حواۀ بهدنهساای طراحی تجهدزات نظامی ،پدشدنۀ مطالعاتی قابلتوجهی وجود نزاشد ،امیا دش
سالهای اخدر دش امدنۀ کاشبردهای خیاص پیس اا مرحلیۀ طراحیی مطالعیات محیزودی انجیام
پذیرفته که اا جمله آنها میتوان به مواشد ایر ایاش نمود:
علوی و همکاشان دش دو پژوهش مجزا بیه برشسیی اسیتانزاشدهای قابلدیت اطمدنیان قطعیات
الکتروندکی دش حوا نظامی و اشایابی قابلدت اطمدنان مبیزل بیاک تیوان بیاال بیرای کیاشبرد دش
صنایع نظامی دشیایی پرداختهانز (علوی و همکاشان7502 ،الف و ب) .دش پژوهشی دیگر حسدنی
و همکاشان ( )7505بر اهمدت استفاد اا فدلترهای هاشموندکی دش سدستمهیای قیزشت حسیاس
ماننز سدستم قزشت کشتیهای نظامی که داشای محیزودیت دش ابعیاد و وان و نداامنیز قابلدیت
اطمدنان باال هستنز ،تأکدز نمود انز .همچندن حکمت ( )7545دش تحقدقی با عنوان ویژگیها و
الزامات طراحی و اجرای سدستمهای مکاندز نگهزاشی و تعمدیرات بیر اهمدیت نیت مبتنیی بیر
قابلدت اطمدنان دش آماد به کاشی تجهدیزات نظیامی و غدرنظیامی تأکدیز کیرد اسیت .پدیروی
( )5995ندز به برشسی عوامل کاهش قابلدت اطمدنان و آمیادگی عملدیاتی تسیلدحات پرداختیه
است .همچندن امدری و همکاشانش ( )7502دش پژوهشی با عنوان بهدنهساای قابلدیت اطمدنیان
تجهدزات و تسلدحات نظامی با شویکرد ترکدبی ییبدهسیاای و الگیوشیتم هیای فیرا ابتکیاشی بیه
مزلساای مسئله مذکوش پرداخته و با کمک شوش  NSGA-IIمزل نهایی شا حل نمودنز.
اا سوی دیگر قراش گرفتن مسیئله تخصیدص افزونگیی دش گیرو مسیائل  ،Np-hardضیروشت
استفاد اا الگوشیتمهای فرا ابتکاشی شا انکاشناپیذیر جلیو داد و محققیان و پژوهشیگران صینایع
مختلف ،طدف گسترد ای اا این شوشها شا دش تحلدل مسیئله چنزهزفیه تخصیدص افزونگیی دش
کاشبردهای مختلف به کاش گرفتهانز .جزول  7به برخی اا این تحقدقات به تفکدک الگوشیتمهیای
موشد استفاد ایاش نمود است.
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جدول  :6کاربرد الگوریتمهای فرا ابتکاری در حل مسئله تخصیص افزونگی
محققان

الگوریتم استفادهشده
7

Non-dominated Sorting Genetic
Algorithm-II
)(NSGA-II

5

8

5

امدری و خواجه ( ،)5975ابوئی و همکاشان ( ،)5972کشاوشا قرابی و
همکاشان ( ،)5972صفری ،)5975( 2چمبری 5و همکاشان ( ،)5975امدری و
همکاشان ( ،)7502سدا مراگویی ( ،)7502اشادنه ( ،)7508صادقی (،)7505
یقاقی (.)7505
77

Multi Objective Particle Swarm
(MOPSO)Optimization

ژانگ 1و چن ،)5975( 4دولتشاهی انز 0و خلدلی دامغانی ،)5972(79ژانگ
و همکاشان ( ،)5978خلدلی دامغانی و همکاشان ( ،)5975ابراهدم پوش و
همکاشان ( ،)5975چمبری و همکاشان (.)5975

Non-dominated Ranked Genetic
)Algorithm (NRGA

موسوی و همکاشان (  ،)5972سدا مراگویی ( ،)7502یقاقی (.)7505

(SA)Simulated Annealing
Imperialist Competitive
(ICA)Algorithm
Epsilon-constraint & DEA
Multi Objective Artiﬁcial Bee
(MOABC)Colony
PROMETHEE&Simulation

ااشع طلب 75و همکاشان ( ،)5972ابراهدمی اشجستان 75و پسنزیز ،)5975( 78
صادقی (.)7505
امدری و همکاشان ( ،)5978عزیزمحمزی  72و همکاشان (.)5975
خلدلی دامغانی و امدری ()5975
75

جدانشنگ و همکاشان ()5978
عظدمی و هادینژاد ()7502

مروش مطالعات پدشدن نشاندهنیزۀ مقبولدیت و کیاشبرد گسیتردۀ دو الگیوشیتم  NSGA-IIو
 MOPSOدش مسئله چنزهزفه تخصدص افزونگی میبایز که دش نتدجیه دش تحقدی حاضیر ندیز
1. Amiri
2. Khajeh
3. Abouei Ardakan
4. Keshavarz Ghorabaee
5. Safari
6. Chambari
7. Zhang
8. Chen
9. Dolatshahi-Zand
10 Khalili-Damghan
11. Zhang
12. Zaretalab
13. Ebrahimi Arjestan
14. Pasandideh
15. Azizmohammadi
16. Jiansheng
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موشد تحلدل قراش خواهنز گرفت .عالو بر این شوشها ،با هزس اطمدنان اا پایایی و اعتباشسنجی
نتایج ،اا دو الگوشیتم جزیز که اخدراً مطرح گردییز بیا نیامهیای  )5997( PESA-IIو MALO
( )5975ندز استفاد خواهز یز و نتایج حاصیل اا حیل مسیئله نمونیۀ مطالعیاتی دش هیر چهیاش
الگوشیتم مذکوش موشد تحلدل و اشایابی قراش خواهز گرفت.

روش و گامهای تحقیق
تحقد حاضر با توجه به اهزاس و گزاش های ایاش یز دش گرو تحقدقات کاشبردی قراش دایته و
اا منظر شوش ندز به دلدل سنجش شوابط بدن متغدرها دش گیرو تحقدقیات آامایشیی قیراش داشد.
یکل  7الگوی مفهومی و گامهای نهگانۀ تحقد شا نشان میدهز.
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گامهای تحقیق

روش کار

گام اول

یناسایی اهزاس و محزودیتهای
کاشبردی مسئله تحقد

Literature Review

گام دوم

مزلساای شیاضی مسئله

گام سوم

تعددن شهدافت مناسب
برای حل مسئله

گام چهارم

تخمدن تابع هزس اول مزل مسئله

Simulation

یناسایی الگوشیتمهای فرا ابتکاشی

Literature Review

گام ششم

حل مزلهای مسئله با کمک الگوشیتمهای
فرا ابتکاشی چنزهزفه

NSGA-II, MOPSO
PSEA-II, MALO

گام هفتم

یناسایی یاخصهای اشایابی
الگوشیتمهای فرا ابتکاشی

Literature Review

گام هشتم

واندهی یاخصهای اشایابی

Entropy-AHP

اشایابی ،شتبهبنزی و تحلدل الگوشیتمها

PROMETHEE

گام پنجم

گام نهم

چنزهزفه مزشن و پرکاشبرد

شکل  :6الگوی مفهومی تحقیق

)Linear Programming (LP

Via Optimization
)Simulation (OVS

اشایابی و مقایسۀ الگوشیتمهای فراابتکاشی چنزهزفه برای حل مسئله 697/...

مدل ریاضی مسئله تحقیق
دش مطالعات گذیته با هزس ساد ساای و امکانپذیری محاسبات شیاضی ،مفروضاتی ماننز عیزم
امکان تعمدر قطعات ،نرخ خرابی ثابت و ساد (ماننز تابع توایع نمایی) و یا تکهزفه بیودن ،بیه
مزل مسئله تخصدص افزونگی تحمدل میگردیز .اما دش تحقد حاضر ضیمن حیذس مفروضیات
پدشگفته به دلدل امکان تعمدر قطعات مختلف تجهدزات نظامی ،نرخ خرابیی و تعمدیر متفیاوت
اجزا و همچندن وجود اهزاس مختلف ،سعی دش طراحی مزلی کاشبردی متناسب با یرایط محدط
عملداتی و جنگهای نوین یز است .با توجه به اهمدت مفاهدم «قابلدت اطمدنیان» سدسیتم و
«هزینه» سدستم دش طراحی تجهدزات نظامی ،این دو مفهوم دش تابع هزس میزل شیاضیی میوشد
تأکدز قراش گرفته و محزودیتهای محدط عملداتی دش جنگهای یهری و نبردهای نیوین ماننیز
حجم و وان کل سدستم به عنوان محزودیتهای مزل خطی موشد توجه قیراش گرفتیه اسیت .دش
نتدجه مزل شیاضی پدشنهادی بزین یکل خواهز بود:
)(1

i=1, 2, ..., k

;) Max Z= Min (MTTFFi
i

k

; Min Cs =  Ci X i

)( 2

i=1

St:
k

;  Wi Xi  Ws

)( 3

i=1
k

;  Vi Xi  Vs

)( 4

i=1
k

; Ns

) (5

 Xi 
i=1

) (6

i=1, 2, ...,k

Li  X i  M i

)( 7

i=1, 2, ...,k

Xi : integer.

عالئم و نمادهای مربوط به این مزل عباشتنز اا:
  :Xiتعزاد قطعه (مؤلفه) دش ایرسدستم  iام (متغدر تصمدم) : i -انزیس نشانگر ایرسدستمها
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 : kتعزاد ایرسدستمها
 : Ciهزینه هر واحز قطعه دش ایرسدستم  iام
 : Wiوان هر واحز قطعه دش ایرسدستم  iام
 : Viحجم هر واحز قطعه دش ایرسدستم  iام
 : Liحزاقل تعزاد قطعه دش ایرسدستم  iام
 : Miحزاکثر تعزاد قطعه دش ایرسدستم  iام
 : Csهزینه کل سدستم
 : Wsحزاکثر وان کل سدستم
 : Vsحزاکثر حجم کل سدستم
 : Nsحزاکثر تعزاد قطعات کل سدستم
 :MTTFFiمدانگدن امان تا اولدن خرابی ایرسدستم iام

دش مزل مذکوش تابع هزس اول (شابطه ییماشۀ  )7بیه منظیوش بدشیدنهسیاای متوسیط امیان
مانزگاشی سدستم موشد توجه قراشگرفته است .طبدعیی اسیت دش سدسیتمهیای سیری -میواای،
امانی که هر یک اا ایرسدستمها خراب یود ،کل سدستم اا کاش میافتز و بزین ترتدب میتیوان
برای ماکزیمم کردن مانزگاشی کل سدستم ،کمترین مانزگاشی ایرسدستمهیا شا میاکزیمم کیرد.
همچندن اا آنجا که سدستم تعمدرپذیر است ،دش تابع هزس به جای قابلدیت اطمدنیان اا مفهیوم
مانزگاشی استفاد یز است .تابع هزس دوم (شابطه ییماش  )5ندیز کمدنیه کیردن هزینیه کیل
سدستم شا لحاظ کرد است .شوابط یماش  5و  8محزودیتهای مربوط بیه حیز بیاالی حجیم و
وان سدستم شا تعددن کرد که دش طراحی تسلدحات نظامی اهمدت وییژ ای داشد .بیزیهی اسیت
سالح و تجهدزات با حجیم و وان کمتیر تیأثدر فراوانیی دش بهبیود اثربخشیی و کیاشایی آنهیا دش
جنگهای امروای خواهز دایت .شابطه یماش  2محزودیت احتمالی مربوط بیه حیزاکثر تعیزاد
مجاا اجزا دش کل سدستم و شابطه یماش  5بااۀ مجاا تعزاد قطعیات دش هیر ایرسدسیتم شا میوشد
توجه قراش داد است .دش نهایت شابطه یماش  1بر این نکته تأکدز داشد که متغدر تصمدم (تعیزاد
اجزا) تنها میتوانز اعزاد صحدح شا بپذیرد.

تشریح مدل و روش حل با کمک نمونۀ مطالعاتی
برای تشریح مزل شیاضی و فرآینز حل و دش نهایت اشایابی و تحلدل شوشهای حیل ،اا داد هیای
یک سدستم اشتباطی نظامی به عنوان نمونۀ مطالعاتی استفاد میگردد .اهمدت اشتباطیات ایمین

اشایابی و مقایسۀ الگوشیتمهای فراابتکاشی چنزهزفه برای حل مسئله 693/...

و با قابلدت اطمدنان باال دش جنگهای نوین اا یک سو و تأثدرگذاشی متغدرهای حجیم و وان دش
تحرک ندروهای دشگدر اا سوی دیگر اا مهمترین دالییل انتخیاب نمونیه مطالعیاتی بیود اسیت.
سدستمهای اشتباطی به دلدل تأثدر مستقدمی که دش سرنویت جنگها داشنیز و هرگونیه وقفیه و
عزم کاشکرد مطلوب آنها می توانز تأثدر فراوان و غدرقابل جبرانی بیر نتیایج نبردهیا و سرنوییت
ملتها دایته بایز ،اا اهمدت ویژ ای دش صینایع نظیامی برخوشداشنیز .سدسیتم اشتبیاطی میوشد
مطالعه یامل چهاش ایرسدستم بود که با تخصدص قطعات میاااد بیه هیر ایرسدسیتم و تبیزیل
سدستم به یک مزاش سری -مواای سعی دش بهبود قابلدت اطمدنان و متوسط امان مانزگاشی آن
با توجه به محزودیتهای مختلف خواهدم نمود .هزس پدزا کردن تعیزاد بهدنیۀ قطعیات میاااد،
ضمن برآوشد کردن اهزاس (مانزگاشی و هزینه) و محزودیتهای (حجم و وان کل ،تعزاد مجیاا
قطعات) مزل مسئله تحقد میبایز .جزول  5ویژگییهیای قطعیات هیر ایرسدسیتم شا نشیان
میدهز.
جدول  :2دادههای مسئله در نمونۀ مطالعاتی
حداقل
زیرسیستم
)(i

تعداد

حداکثر

قطعه

قطعات مجاز
)(Mi

مورد نیاز
)(Li

نرخ خرابی

7

7

5

)Erlang (10,2

5

5

4

)Weibull(10,2

5

5

79

)Erlang (5,1

8

7

4

)Weibull(5,1

وزن کل
مجاز

2599

حجم کل مجاز

5899

هزینه

وزن

حجم

نرخ تعمیر

قطعه
)(Ci

قطعه
)(Wi

قطعه
)(Vi

)Normal(100,15

752

529

559

779

729

749

09

799

759

782

529

859

)Normal(200,10
Uniform
)(150,200
Uniform
)(100,150

تعداد کل قطعات مجاز

55

دش ادامه به تشریح گامهای نهگانه ،تعرییف مسیئله تحقدی  ،شوش حیل و اشاییابی پاسیخهیا
پرداخته مییود.

گام اول :شناسایی اهداف و محدودیتهای کاربردی مسئله تحقیق
همان طوش که دش بخش قبلی ایاش گردیز؛ مفروضات غدرکاشبردی که دش مطالعیات مشیابه و بیه
منظوش ساد ساای مزلهای شیاضی به مسئله تخصیدص افزونگیی تحمدیل مییگردییز ،دش ایین
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تحقد حذس گردیز و تالش گردیز اهزاس و محزودیتهای مسئله به یرایط واقعی و محیدط
عملداتی نزدیک یونز .برای این منظوش امکان تعمدرپذیری قطعیات و لحیاظ نمیودن نیرخهیای
خرابی و تعمدر مختلف (متناسب با نیوع قطعیه) دش میزل مسیئله اعمیال گردییز و دو مفهیوم
«قابلدت اطمدنان یا مانزگاشی سدستم» و «هزینه کل» به دلدل اهمدت فراوانی کیه دش طراحیی
تجهدزات نظامی داشنز ،به عنوان تابع هزس و محزودیتهایی ماننز «هزینۀ کل» و «حجم کیل»
به دلدل اهمدتی که دش جنگهای نوین داشنز ،به عنوان محزودیتهای مسئله موشد تأکدیز قیراش
خواهنز گرفت.

گام دوم :مدلسازی ریاضی مسئله
با توجه به توابع هزس و محزودیتهای موشد نظر و همچندن داد های مسیئله نمونیه مطالعیاتی
(جزول  ،)5مزل شیاضی مسئله تحقد بزین یکل خواهز بود:
)(8

) Max Z=Min (MTTFF1 , MTTFF2 , MTTFF3 , MTTFF4

)( 9

Min Cs = C1X1 + C2 X 2 + C3X3 + C4 X 4
St:

)(10

;W1X1 + W2 X 2 + W3X3 + W4 X 4  5200

)(11

;V1X1 + V2 X 2 + V3X3 + V4 X 4  6400

)(12

;X1 + X 2 + X3 + X 4  22

)(13

;1  X1  6, 2  X 2  8, 2  X3  10, 1  X 4  8

)(14

X1 , X 2 , X3 , X 4 : integer.

گام سوم :تعیین رهیافت مناسب برای حل مسئله
به دلدل ناتوانی شوشهای شیاضی برای برآوشد تابع هزس اول (متوسط امان مانزگاشی سدسیتم)،
دش این تحقد ناگزیر به استفاد اا شوش یبدهساای خواهدم بود .همچندن بیه دلدیل Np-hard
بودن مسئله تخصدص افزونگی (چرن ،)7005 ،ناچاش به استفاد اا شوشهای فرا ابتکیاشی بیرای
حل مزل خواهدم بود .دش نتدجه شهدافت پدشنهادی برای حیل میزل تحقدی  ،شویکیرد ترکدبیی
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بهدنهساای مبتنی بر یبدهساای (OVS) 7خواهز بود .به طوش کلی ضعف تکندکهای تحقد دش
عملدات دش مزلساای مسائل تصادفی و نرخهای خرابی و تعمدر متنیوع اا ییک طیرس و ضیعف
تکندک ییبدهسیاای دش بهدنیه سیاای مسیائل اا طیرس دیگیر ،موجیب اشائیه شویکیرد ترکدبیی
بهدنهساای مبتنی بر یبدهساای گردیز که دش تحقد حاضر ندز اا آن استفاد یز تا عیالو بیر
همافزایی نایی اا مزایای هر یک ،نقاط ضعف آنها ندز مرتفع گردد (هادینژاد.)7505 ،

گام چهارم :تخمین تابع هدف اول مدل مسئله
همان طوش که دش بخش قبل عنوان گردیز ،برای برآوشد تابع هیزس اول و اعمیال نیرخ خرابیی و
تعمدر دلخوا دش مسئله تحقد  ،نداامنز استفاد اا تکندک یبدهساای خواهدم بیود .بیرای ایین
منظوش دش تحقد حاضر اا نرمافزاش یبدهساای  ،ED5به عنوان یکی اا پرکاشبردترین نرمافزاشهای
بهکاششفته دش امدنه مزلساای و یبدهساای استفاد میگردد .پس اا طراحی مسئله دش محیدط
نرمافزاش و اجرای مکرش مزل و ثبت امان توقف سدستم بیه دلدیل خرابیی ،بیه شاحتیی مییتیوان
متوسط امان مانزگاشی سدستم (تابع هزس اول) شا محاسبه نمود .یکل  5طراحی کل سدسیتم
نمونه مطالعاتی شا دش محدط نرمافزاش نشان میدهز.

شکل  :2شبیهسازی نمونۀ مطالعاتی با چهار زیرسیستم و نرخ خرابی و تعمیر متفاوت
)1. Optimization Via Simulation (OVS
2. Enterprise Dynamic Simulation Software
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گام پنجم :شناسایی الگوریتمهای فرا ابتکاری چندهدفه مناسب
با مروش مطالعات مشابه ،دو شوش پرکاشبرد الگوشیتم ژنتدک مرتیبسیاای نیامغلوبNSGA-( 5-

 ،)IIالگییوشیتم چنزهزفییه بهدنییهسییاای اادحییام ذشات ( )MOPSOکییه بدشییترین فراوانییی شا دش
تحقدقات پدشدن دایته به همرا دو شوش نوین الگیوشیتم انتخیاب مبتنیی بیر الگیوی پیاشتو5-
) (PESA-IIو الگوشیتم چنزهزفه بهدنهساای یدرموشچه ) (MALOکیه اخدیراً مطیرح گردییز
بهعنوان شوش های حل مسئله تحقد انتخاب گردیز که دش ادامیه میوشد برشسیی قیراش خواهنیز
گرفت.

گام ششم :حل مدلهای مسئله با الگوریتمهای فرا ابتکاری چندهدفه
دش این مرحله بایز مزل شیاضی اشائه یز با کمک چهیاش شوش انتخیابی حیل گردنیز .دش ادامیه
ضمن مروش مختصر شوشهای مذکوش ،نتایج حل مزل به تفکدک الگوشیتمها اشائه خواهز یز.

حل مدل مسئله با روش الگوریتم ژنتیک مرتبسازی نامغلوب)NSGA-II( 2-
شوش الگوشیتم ژنتدک مرتبساای نامغلوب  5محبوبترین و پرکیاشبردترین شوش ژنتدیک بیرای
بهدنهساای مسائل چنزهزفه است (بشدری و جلدلی .)7505 ،ایین الگیوشیتم اا اصیول انتخیاب
طبدعی داشوین برای یافتن فرمول یا جواب بهدنه به منظوش پدشبدنی ییا تطبدی الگیو اسیتفاد
میکنز (البرای .)78-75: 7544 ،مزیت اصلی این الگوشیتم داشا بودن یک شویکرد شویین بیرای
فراهم آوشدن چگالی دش بدن جوابهای بهدنه پاشتو میبایز (دب .)7541 ،تفاوت این الگوشیتم با
الگوشیتم ژنتدک تک هزفه ،دش شوش مرتبساای پاسخهیا اسیت .دش واقیع دش حالیت چنزهزفیه،
پاسخها ابتزا بر اساس غلبه شتبهبنزی یز و سپس بر اساس فاصله اادحامی 7مرتب مییییونز.
یکل  5نحوۀ مرتبساای جوابهای نامغلوب یک جمعدت شا نشان میدهز.

1. Crowding Distance

اشایابی و مقایسۀ الگوشیتمهای فراابتکاشی چنزهزفه برای حل مسئله 649/...

شکل  :9مرتبسازی جوابهای نامغلوب یک جمعیت در الگوریتم NSGA-II

نتایج حل مزل مسئله با کمک الگوشیتم  NSGA-IIدش یکل  8و جزول  5نشیان داد ییز
است.

یکل  :8مجموعه پاشتو حاصل اا الگوشیتم  NSGA-IIدش حل مسئله تحقد
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جدول  :9نتایج حاصل از اجرای الگوریتم  NSGA-IIدر حل مسئله تحقیق
Cost
480
570
715
825
970
1105
1195
1340

MTTFF
57.01507
65.70778
104.6966
125.302
141.5521
168.2386
189.7397
246.7744

X4
1
1
2
2
3
3
3
4

X3
1
2
2
2
2
2
3
3

X2
1
1
1
2
2
2
2
2

X1
1
1
1
1
1
2
2
2

نتایج نشاندهنز هشت نقطه پاشتو غدر مغلوب برای توابع هزس مانزگاشی و هزینه کل سدسیتم
میبایز که جزئدات ساختاش ایرسدستمها و تعزاد مؤلفهها دش جزول فوق نشان داد یز است.
حل مدل مسئله با روش الگوریتم چندهدفه بهینهسازی ازدحام ذرات ()MOPSO
الگوشیتم بهدنهساای چنزهزفه اادحام ذشات به وسدلۀ کوئلو و همکاشان ) 5998 ( 7معرفی
گردیز .دش الگوشیتم  MOPSOمفهومی به نام آشیدو یا مخزن 5نسبت به الگوشیتم  PSOمزیز
گردیز که به تاالش مشاهدر 5ندز معروس است .انتخاب بهترین جواب کلی و بهترین خاطر
یخصی برای هر ذش گام مهم و اساسی دش این الگوشیتم محسوب مییود .هنگامی که ذشات
میخواهنز حرکتی انجام دهنز ،یک عضو اا مخزن شا به عنوان لدزش یا شهبر انتخاب میکننز.
این لدزش حتماً بایز عضو مخزن و نامغلوب بایز .یکل  2نحو عملکرد الگوشیتم شا نشان
میدهز.

1. Coello et al
2. Repository
3. Hall of fame

اشایابی و مقایسۀ الگوشیتمهای فراابتکاشی چنزهزفه برای حل مسئله 645/...

شکل  :5نحوه عملکرد الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات

نتایج حل مزل مسئله با کمک الگوشیتم  MOPSOدش یکل  5و جزول  8نشان داد یز است.

شکل  :1مجموعه پارتو حاصل از اجرای الگوریتم  MOPSOدر حل مسئله تحقیق

 / 641فصلنامۀ مزیریت نظامی ،سال هفزهم ،یماشۀ  ،8امستان 7505
جدول  :4نتایج حاصل از اجرای الگوریتم  MOPSOدر حل مسئله تحقیق
Cost
480
660
805
825
970
1105
1195
1340
1485
1575

MTTFF
57.01507
65.70778
104.6966
125.302
141.5521
168.2386
189.7397
246.7744
283.8185
299.3986

X4
1
1
2
2
3
3
3
4
5
5

X3
1
3
3
2
2
2
3
3
3
4

X2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

X1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

نتایج این الگوشیتم  79نقطه پاشتو غدرمغلوب شا نشان میدهز کیه معمیاشی آن دش جیزول فیوق
نشان داد یز است.
حل مدل مسئله با روش الگوریتم انتخاب مبتنی بر الگوی پارتو(PESA-II) 2-

الگوشیتم انتخاب بر مبنای الگوی پاشتو 5-نسخه تجزیز نظر یز اا شوش  PESAاسیت کیه بیه
وسدلۀ کوشن 7و همکاشان ( )5997معرفی گردیز .دش این تکندک ،به جای اختصاص یک تناسیب
انتخابی به یک فرد ،این تناسب به هایپرباکسهایی دش فضای واقعی اختصاص داد میییود کیه
دش حال حاضر به وسدله حزاقل یک فرد دش فضای کنونی اا مرا پاشتو اییغالییز انیز؛ بنیابراین
یک هایپرباکس انتخاب مییود و فردی که دش نتدجه این کاش انتخیاب ییز اسیت ،بیه صیوشت
تصادفی اا این هایپرباکس برگزیز خواهیز ییز .ایین شوش انتخیاب دش مقایسیه بیا شوشهیای
انتخابی فردمحوش ،به حصول اطمدنان اا ییک پراکنیزگی خیوب اا توسیعه دش طیول میرا پیاشتو
حساستر است .یکل  1مفهوم تقسدمبنزی فضای پیاشتو شا دش فضیای هیزس دو تیابع مدنیدمم
ساای نشان میدهز.

1. Corne

اشایابی و مقایسۀ الگوشیتمهای فراابتکاشی چنزهزفه برای حل مسئله 647/...

شکل  :7تقسیمبندی فضای پارتو در الگوریتم PESA-II

نتایج حل مزل مسئله با کمک الگوشیتم  PESA-IIدش یکل  4و جزول  2نشان داد یز است.

شکل  :8مجموعۀ پارتو حاصل از اجرای الگوریتم  PESA-IIدر حل مسئله تحقیق
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جدول  :5نتایج حاصل از اجرای الگوریتم  PESA-IIدر حل مسئله تحقیق
Cost
480
570
715
825
970
1105
1195
1340

MTTFF
57.01507
65.70778
104.6966
125.302
141.5521
168.2386
189.7397
246.7744

X4
1
1
2
2
3
3
3
4

X3
1
2
2
2
2
2
3
3

X2
1
1
1
2
2
2
2
2

X1
1
1
1
1
1
2
2
2

نتایج این الگوشیتم نشاندهنز هشت نقطه پاشتو غدرمغلوب برای توابع هزس مانزگاشی و هزینیه
کل سدستم میبایز که جزئدات ساختاش ایرسدستمها و تعزاد مؤلفیههیا دش جیزول فیوق نشیان
داد یز است.
حل مدل مسئله با روش الگوریتم چندهدفه بهینهسازی شیرمورچه )(MALO

الگوشیتم چنزهزفه بهدنه ساای یدرموشچه ،الگوشیتمی جزیز و الهام گرفته اا طبدعت اسیت کیه
برای اولدن باش به وسدلۀ مدرجلدلی )5975( 7مطرح گردیز .این الگوشیتم نسخه چنزهزفیه شوش
بهدنهساای یدرموشچه ( )ALOاست که این شوش تقلدز اا مکاندسم یکاش یدرموشها دش طبدعت
است که بر اساس پنج مرحله اصلی یکاش کردن :یعنی شا شفتن تصادفی موشچهها ،ساختن تلیه،
به دام افتادن موشچهها دش تله ،جذب طعمه و بااساای تله پداد ساای مییونز .دش طیی فرآینیز
یکاش ،یدرموشچه گودال مخروطی یکلی دش ین و ماسههای نرم میسااد (ماننز ییکل  )0و دش
پایدن گودال صبوشانه منتظر طعمه (موشچه ها و سایر حشرات) میمانز .دش صوشت لغزش طعمیه
به پایدن گودال ،به سرعت به وسدلۀ یدرموشچه یکاش مییود و اگر تالش به فیراش اا تلیه کنیز،
یدرموشچه با پرتاب ین و ماسه به سمت لبه گودال منجر به لغیزش سیطح و دش نهاییت پیایدن
افتادن طعمه به پایدن گودال و یکاش آن میگردد.

1. Mirjalili

اشایابی و مقایسۀ الگوشیتمهای فراابتکاشی چنزهزفه برای حل مسئله 643/...

شکل  :3رفتار شکار شیرمورچه ها در الگوریتم MALO

نتایج حل مزل مسئله با کمک الگوشیتم  MALOدش یکل  79و جزول  5نشان داد یز است.

شکل  :61مجموعه پارتو حاصل از اجرای الگوریتم  MALOدر حل مسئله تحقیق
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جدول  :1نتایج حاصل از اجرای الگوریتم  MALOدر حل مسئله تحقیق
Cost
480
570
715
825
970
1195
1340

MTTFF
57.01507
65.70778
104.6966
125.302
141.5521
189.7397
246.7744

X4
1
1
2
2
3
3
4

X3
1
2
2
2
2
3
3

X2
1
1
1
2
2
2
2

X1
1
1
1
1
1
2
2

نتایج ایین الگیوشیتم نشیاندهنیز  1نقطیه پیاشتو غدرمغلیوب مییباییز کیه جزئدیات سیاختاش
ایرسدستمها و تعزاد مؤلفهها دش جزول فوق نشان داد یز است.

گام هفتم :شناسایی شاخصهای ارزیابی الگوریتمهای فرا ابتکاری
با توجه به اینکه شوشهای فرا ابتکاشی ،الگوشیتمهای تخمدنی بیرای حیل مسیائل بهدنیهسیاای
محسوب یز و ماهدتی تصادفی داشنز؛ حل یک مسئله اا طری شوشهای مختلف ممکن اسیت
به پاسخهای مختلف منجر یود ،لذا اشایابی الگوشیتمهیا و انتخیاب الگیوشیتم مناسیب بیا کمیک
یاخصهای متنوع میوشد توجیه محققیان علیوم مختلیف قیراش گرفتیه اسیت؛ امیا همگراییی دش
پاسخهای پاشتو و فراهم نمودن چگالی و تنوع دش مدان مجموعه پاسیخهیا ،دو هیزس مجیزا و تیا
حزودی متضاد دش الگوشیتمهای تکاملی چنزهزفه محسوب مییییونز ،لیذا معدیاش مطلقیی کیه
بتوانز دش موشد عملکرد الگوشیتم ها تصمدم بگدرد ،وجود نزاشد .دش نهایت پس اا برشسیی ادبدیات
موضوع ،یش یاخص ایر به عنوان یاخصهای اشاییابی عملکیرد الگیوشیتمهیا دش ایین تحقدی
یناسایی و معرفییز انز.
-

شاخص تعداد جوابهای پارتو(NPS) 6

این یاخص نشانگر تعزاد پاسخهای پاشتو یافت یز اا طری الگوشیتم میبایز و هر چه این
تعزاد بدشتر بایز ،نشاندهنز کاشایی بهتر الگوشیتم موشد نظر است (اشدانه.)7508 ،

)1. Number of Pareto Solution (NPS

اشایابی و مقایسۀ الگوشیتمهای فراابتکاشی چنزهزفه برای حل مسئله 656/...
-

شاخص کیفیت(QM)6

این یاخص نشاندهنز سهم الگوشیتم دش مجموعه پاسخهای پاشتو حاصل اا ترکدب پاسیخهیای
پاشتو اشائه یز اا طری کلده الگوشیتمهای موشد مقایسه اسیت (محمیزی5و همکیاشان .)5977 ،
هر چه مقزاش این یاخص بدشتر بایز ،نشانه کاشایی بهتر الگوشیتم است.
-

شاخص متوسط فاصله از نقطه ایده آل(MID) 9

این یاخص نشاندهنز مدانگدن فاصله نقاط پاشتو اا جواب اییز آل اسیت .مقیزاش اییز آل
برابر با بهترین مقزاش ممکن برای هر یک اا توابع هزس دش تمامی الگوشیتمهای به کاش شفته است
(اایزاگ 8و جاسکدویگ .)7004 ،2کمتر بودن مقزاش این یاخص به معنیای بهتیر بیودن کیاشایی
الگوشیتم میبایز.
-

شاخص فاصله(SM) 1

این یاخص نشاندهنز انحراس معداش فاصله پاسخهای نامغلوب میباییز .بیه عبیاشت دیگیر
مدزان فاصله نسبی پاسخهای متوالی پاشتو شا محاسبه مینمایز (چمبری و همکاشان .)5975 ،هر
چه مقزاش این یاخص بدشتر بایز ،نشان کاشایی بهتر الگوشیتم است.
-

شاخص گوناگونی(DM) 7

این یاخص فاصله اقلدزسی بدن جواب ابتزایی و انتهایی مجموعه پاسخ پاشتو شا نشیان میی-
دهز (ایتلر 4و سدله .)7004 ،0این یاخص طول قطر مکعیب فضیایی شا کیه بیه وسیدلۀ مقیادیر
انتهایی اهزاس برای مجموعه پاسخهای نامغلوب به کاش میشود ،انزاا میگدرد .هر چه مقزاش این
یاخص مقادیر بزشگتری اختداش کنز ،الگوشیتم مربوطه کاشایی باالتری خواهز دایت.
-

شاخص زمان اجرای الگوریتم(Time) 61

این یاخص بر امان اجیرای الگیوشیتم تأکدیز کیرد و اا مهمتیرین ییاخصهیا دش مقایسیه
)1. Quality Metric (QM
2. Mohammadi
)3. Mean Ideal Distance (MID
4. Czyzak
5. Jaszkiewicz
)6. Spacing Metric (SM
)7. Diversification Metric (DM
8. Zitzler
9. Thiele
10. CPU Time
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الگوشیتمهای مختلیف اسیت و هیر چیه مقیزاش آن کمتیر باییز (دش صیوشت برابیر بیودن سیایر
یاخصها) ،الگوشیتم موشد نظر کاشاتر خواهز بود (اشدانه.)7508 ،
پس اا یناسایی یاخصها ،دش ادامه میبایست مقادیر هر یاخص دش الگوشیتمهیا محاسیبه و
اشائه گردد .جزول  1مقادیر موشد نظر شا (ماتریس تصمدم نهایی) نشان میدهز.
جدول  :7نتایج ارزیابی الگوریتمها در شش شاخص شناساییشده
C6
TIME

C5
DM

C4
SM

C3
MID

C2
QM

C1
NPS

17.47344

4.626988

55.21009

0.750978

0.8

10

MOPSO

A1

20.15

3.633442

35.47239

0.688733

0.8

8

NSGAII

A2

14.97344

3.633442

35.47239

0.688733

0.8

8

PESAII

A3

20.79375

3.633442

43.70693

0.693362

0.7

7

MALO

A4

گام هشتم :وزندهی شاخصهای ارزیابی
دش تحقد حاضر برای تعدیدن اواان و مدیزان اهمدیت ییاخصهیا اا شوشهیای تصیمدمگدیری
چنزمعداش  7استفاد میگردد .این شوشها به سهولت کاشبرد معروس هستنز و شویههای ترکدبیی
آنها (چنانچه به دشستی ترکدب یونز) ،میتواننز این نقطه قوت شا حفظ کننز و منابع چنزگانیه
ای اا دانش و تجربه ایجاد نماینز (یده 5و همکاشان .)5991 ،تکندک تحلدل سلسیله مراتبیی بیه
دلدل سهولت کاشبرد و دقت مناسب اا مؤثرترین و پرکاشبردترین فنون مطیرح دش تصیمدمگدیری
است که به صوشت نظری و تجربی دش دامنۀ وسدعی اا وضعدتهای تصمدمگدری آامیایش ییز
است (ژو 5و همکاشان .)5995 ،تکندک آنتروپی یانون ندز یکی اا معروسترین شویهای محاسیبه
اواان یاخصها است (منگ 8و همکاشان .)5979 ،دش نتدجه دش این پژوهش ضمن ترکدب تکندکهیای
آنتروپی و تحلدل سلسله مراتبی دش مرحله واندهی تالش میگردد ضمن همافزاییی ،نقیاط ضیعف هیر شوش بیا

کمک نقاط قوت شوش دیگر پویش داد یود .به طوش کلی تکندک آنتروپی اا میاتریس تصیمدم بیرای

1. MCDM
2. Shih
3. Zhou
4. Meng

اشایابی و مقایسۀ الگوشیتمهای فراابتکاشی چنزهزفه برای حل مسئله 659/...

واندهی به یاخصها استفاد کرد و یاخصی که بدشیترین پراکنیزگی شا دش گزینیههیا ایجیاد
کنز ،داشای وان بدشتری خواهز یز؛ اما تکندک تحلدل سلسیله مراتبیی اا قضیاوتهیای ذهنیی
تصمدمگدرنز یا کاشیناسان استفاد کرد و با مقایسه هیای اوجیی پدیاپی ،وان ییاخصهیا شا
احصا میکنز .دش این پژوهش برای بهر منزی اا هر دو منبع اطالعات ،اا هر دو تکندک میذکوش
استفاد خواهز یز.
وزندهی شاخصها با کمک تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP)7

برای تعددن اواان یاخصها با کمک تکندک  ،AHPمقایسات اوجی به وسدلۀ د نفر اا خبرگان
دانشگاهی که با مفاهدم مربوطه آینا بود انجام و به وسدلۀ نیرمافیزاش  Expert Choiceتحلدیل
گردیز .نتایج مقایسات با نرخ ناسااگاشی قابلقبول  9/98دش یکل  77نشان داد یز است.

شکل  :66تعیین اوزان شاخصها با کمک تکنیک تحلیل سلسله مراتبی

وزندهی شاخصها با کمک تکنیک آنتروپی

5

برای تعددن اواان معداشها اا طری تکندیک آنتروپیی ،اا میاتریس تصیمدم (جیزول  )1اسیتفاد
نمود و گامهای تکندک آنتروپی شا برابر الگوشیتم مربوطه محاسبه می نمیایدم .جیزول  4نتیایج
اواان به دست آمز با این شوش شا نشان میدهز.

)1. Analytic Hierarchy Process (AHP
2. Entropy
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جدول  :8تعیین اوزان شاخصها با کمک تکنیک آنتروپی
C6

C5

C4

C3

C2

C1

0.1911

0.1393

0.4145

0.0162

0.0376

0.2011

محاسبۀ اوزان نهایی شاخصها
اواان نهایی یاخصها ،با ترکدب وانی نتایج به دستآمز اا دو تکندک تحلدل سلسله مراتبیی و
آنتروپی به دست میآیز .جزول  0اواان نهایی یاخصها شا نشان میدهز.
جدول  :3اوزان نهایی شاخصها
W6

W5

W4

W3

W2

W1

0.4615

0.1294

0.0098

0.0699

0.1036

0.2258

نتدجه حاصله بر اهمدت یاخصهای «امان اجیرای الگیوشیتم» ) (C6و «تعیزاد جیوابهیای
پاشتو» ) (C1تأکدز داشد.

گام نهم :ارزیابی ،رتبهبندی و تحلیل الگوریتمها
دش این مرحله برای اشایابی نهایی و شتبهبنزی الگوشیتمهیا و تحلدیل نتیایج اا تکندیک پرامدتیی
استفاد خواهدم نمود .تکندک پرامدتی به دلدل سیهولت اسیتفاد و ییهرت فیراوان دش گسیتر
وسدعی اا علوم مختلف ماننز مزیریت مالی و بااشگانی ،مزیریت انرژی ،لجستدک و حمل و نقل،
کشاوشای ،آمواش و پروشش ،پزیکی ،وشایی و  ...موشد استفاد قراش گرفته اسیت (بهزادییان 7و
همکاشان .)5979 ،مزیت اصلی این تکندک ،قابلدت استفاد دش مسائلی است کیه ماننیز تحقدی
حاضر یاخصهای مسئله تصمدم با یکزیگر وابستگی داشنز (امدری و هادینژاد .)7508 ،ضیمن
آنکه وجود نرمافزاش قوی  Visual PROMETHEEبا قابلدتهای منحصربهفردی ماننیز ،GAIA
 Walking weightو امکان تحلدل حساسدت اا دیگیر عوامیل انتخیاب ایین تکندیک دش مسیئله
حاضر میبایز.
یکل  75نتایج مقایسه و شتبهبنزی الگوشیتمها شا دش حل مسئله تحقدی بیا کمیک تکندیک
1. Behzadian

اشایابی و مقایسۀ الگوشیتمهای فراابتکاشی چنزهزفه برای حل مسئله 655/...

پرامدتی نشان میدهز.

شکل  :62مقایسه و رتبهبندی الگوریتمها در حل مدل مسئله تحقیق

نتایج نشاندهنز برتری شوش  MOPSOدش مقایسه بیا سیایر الگیوشیتمهیا دش حیل مسیئله
تحقد میبایز .دش ادامه به تحلدیل ،اعتبیاش سینجی و آنیالدز حساسیدت الگیوشیتمهیا پرداختیه
مییود .برای ایین منظیوش ییکل  75مقیادیر جرییان خیالص گزینیههیا شا بیا توجیه بیه اواان
بهدستآمز نشان میدهز .این مقادیر دش فرآینز پرامدتی ،عامل اصیلی اولوییتدهیی گزینیههیا
محسوب مییونز.

شکل  :69مقایسه الگوریتمها در اوزان بهدستآمده

 / 651فصلنامۀ مزیریت نظامی ،سال هفزهم ،یماشۀ  ،8امستان 7505

یکل  78ندز وضعدت گزینهها شا دش صوشت اواان برابر یاخصها نشان میدهز.

شکل  :64مقایسه الگوریتمها با اوزان برابر

برشسی دو یکل فوق نشاندهنز عیزمتغددیر دش شتبیهبنیزی الگیوشیتمهیا دش صیوشت اواان
مساوی یاخص ها است که این موضوع بر مطلوبدت مناسب و اولویت شوش  MOPSOدش یرایط
مختلف تأکدز داشد .یکل  72وضعدت یاخصها دش دو الگوشیتم برتر حل مزل نمونیه مطالعیاتی
شا نشان میدهز .مقایسه یاخصها دش این شوشها نشاندهنز علل اشجحدت و نقاط قوت شوش
انتخابی است .بر این اسیاس ییاخصهیای  SM ،NPSو  DMاا علیل اولوییت شوش MOPSO
نسبت به شوش  NSGA-IIمحسوب مییونز.

اشایابی و مقایسۀ الگوشیتمهای فراابتکاشی چنزهزفه برای حل مسئله 657/...

شکل  :65مقایسه شاخصها در دو الگوریتم برتر حل مدل مسئله تحقیق

یکل  75ندز نشاندهنز موقعدت هنزسی گزینهها با توجه به ییاخصهیا و اواان آنهیا دش
حل مزل مسئله تحقد میبایز .با برشسی مکان گرافدکی و فاصله یاخصها نسبت به شوشها،
میتوان به نقاط ضعف و قوت هر شوش و علل اولویتبنزی نهایی بهدستآمز پیی بیرد .تمرکیز
یاخصها دش نزدیکی الگوشیتم  MOPSOبر اشجحدت ایین شوش دش حیل میزل مسیئله تحقدی
تأکدز داشد.

شکل  :61موقعیت هندسی گزینهها با توجه به شاخصها )(GAIA
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نتیجهگیری و پیشنهادها
ساامانهای نظامی و صنعتی پدوسته دش پی افزایش سطح قابلدیت اطمدنیان و دسیترسپیذیری
تجهدزات خود هستنز (شمضیانی و معدنیی .)7502 ،اا ویژگییهیای مهیم و اثرگیذاش دش نتدجیۀ
نبردهای امروای و جنگهای یهری ،وجود تجهدزات و تسلدحات نظامی بیا قابلدیت اطمدنیان و
پایایی باال است که اگر مشخصههایی ماننز هزینه ،حجم و وان آنها ندز دش حالت بهدنه و پاییزاش
قراش دایته بایز ،بر اثربخشی و کاشایی آن افزود خواهز یز (امدری و همکاشان .)7502 ،مسئله
بهبود قابلدت اطمدنان تجهدزات نظامی دش مرحله طراحی ،اا گرو مسائل بهدنهساای تخصیدص
افزونگی است که دش دسته مزلهای سخت طبقیهبنیزیییز و دش نتدجیه بیرای حیل نداامنیز
شوشهای فراابتکاشی میباینز؛ اما توسعۀ شواافزون شوشهای فرا ابتکاشی اا ییک سیو و ماهدیت
تصادفی این شوشها (که منجر به تولدز جوابهای متفاوت دش یک مسیئله خیاص مییییود) اا
سوی دیگر ،لزوم تحلدل و اشایابی این شوشها دش حل مسیائل بهدنیهسیاای طراحیی تجهدیزات
نظامی شا مهم جلو میدهز.
بنابراین تحقد حاضر با هزس اشایابی و تحلدل الگوشیتمهای فرا ابتکاشی پرکیاشبرد و میزشن
دش مسئله بهدنهساای طراحی تجهدزات نظامی انجام پذیرفته و با استفاد اا شوشهیای مختلیف
تصمدمگدری چنزمعداش سعی دش معرفی شوش مناسب برای تحلدل مسئله مذکوش نمیود اسیت.
برای این منظوش دش ابتزا مزل شیاضی یک سدستم اشتباطی نظامی به عنوان نمونه مطالعیاتی (بیا
اهزاس و محزودیتهای کاشبردی و متناسب با یرایط عملداتی) فرموله گردیز و سپس با کمیک
تکندک یبدهساای تابع هزس آن برآوشد گردیز .دش ادامه مزل مسئله با کمک چهیاش الگیوشیتم
 PESA-II ،MOPSO ،NSGA-IIو  MALOحل گردیز و نتایج حاصل موشد تحلدل قراش گرفت.
برای تحلدل الگوشیتمهای حل با توجه بیه ییش ییاخص عملکیردی موجیود دش ادبدیات ،اا
شویکرد ترکدبی فرآینز تحلدل سلسله مراتبی و آنتروپی دش مرحله واندهیی و تکندیک پرامدتیی
دش مرحله اشایابی و شتبهبنزی (با توجه به مزایای ذکر یز برای هر کزام اا یک سو و همافزایی
نایی اا شویکردهای ترکدبی اا سوی دیگر) استفاد گردیز .برشسی نتایج ضمن تأکدز بر اهمدیت
یاخصهای «امان اجرای الگوشیتم» و «تعیزاد جیوابهیای پیاشتو» بیر اولوییت شوش الگیوشیتم
چنزهزفه بهدنهساای اادحام ذشات ( )MOPSOدش حل مسئله تحقد تأکدز نمود است.
همچندن کاشبست الگوشیتم  MOPSOدش سایر مسائل گرو  Np-hardنظامی ،برشسی نتیایج

اشایابی و مقایسۀ الگوشیتمهای فراابتکاشی چنزهزفه برای حل مسئله 653/...

سایر الگوشیتم های فرا ابتکاشی دش تحلدل مزل مسئله تحقد  ،توسیعۀ ییاخصهیای عملکیردی
الگوشیتمها و بهر گدری اا منط فاای دش شوشهیای اشاییابی الگیوشیتمهیا مییتوانیز نقشیه شا
مناسبی برای محققان آینز محسوب یود.
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