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بهبود مدیریت موثر عدمقطعیت در تصمیمگیریهای نظامی با استفاده از
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چكيده
تصمیمگیری یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی در تحقیقات نظامی بشمار میرود .یکی از چالشهای موجود در
این بحث وجود عدمقطعیت در محیطهای جنگی میباشد که تاثیرات مخربی بر کیفیت و دقت تصمیمگیری میگذارد.
در مقاله هروی و همکارانش ،چاپ شده در سال  ، 2193بکارگیری ترکیبی از دو موضوع عاملهای شناختی و دستهبندی
براساس قوانین وابستگی فازی به عنوان زمینههای موثر و پرکاربرد ،توانسته بود تا حدودی این مسئله را کمرنگ کرده و
سعی در کاهش عدمقطعیت داشته باشد .ولی هم چنان در شرایط حساس و بحرانی ،نیاز به سرعت عمل بیشتر با حذف
قوانین نامعتبر و ناکارای استخراج شده در اتخاذ تصمیمهای موثرتر قابل انکار نیست.
هدف این مقاله ،بهرهگیری از ظرفیتهای الگوریتم ژنتیک در انتخاب قوانین واقعبینانهتر به عنوان یک روش فراابتکاری
در تکمیل روش قبلی بصورت ترکیبی ،برای کاهش هرچه بیشتر عدمقطعیت در تصمیمگیریها میباشد .نتایج تجربی
بدست آمده در مقایسه با روش پیشین ،به روشنی نشان میدهد که این ترکیب عالوهبر مزیتهای روش قبل ،بدلیل کاهش
هرچه بیشتر قوانین تولید شده برای اتخاذ تصمیم ،قابل فهمتر ،دقیقتر و ریسکپذیری عاقالنهتری دارد.

واژگان كلیدی :تصمیمگیری ،مدیریت عدمقطعیت ،جنگهای نامتقارن ،عاملهای شناختی ،دستهبندی براساس قوانین
وابستگی فازی ،انتخاب ژنتیکی قوانین.
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مقدمه
امروزه نیروهای نظامی برای نشان دادن قدرت و برتری خود در میدان جنگ و افزایش احتمال
پیروزی در مقابل دشمن ،بخش بزرگی از تحقیقات و سرمایههای خود را در راستای دستیابی
به تکنولوژیهای جدید و پیشرفته هزینه کردهاند .بنابراین جنگهای تکنولوژی محور به
عنوان نسل جدیدی از مبارزات پا به عرصه گذاشته که در آن محوریت هنرهای رزمی از بشر
به ماشینهای هوشمند منتقل شدهاست .تصمیمگیری ( 9)DMبه عنوان اساسیترین بخش در
عملیاتهای مختلف نظامی مطرح است .فرماندههای ارشد نیز بدلیل این که بیشتر ویژگیهای
محیطی 2بر روی DMها اثر گذاشته و شرایطی همراه با پیچیدگی 3و عدمقطعیت 4را ایجاد
میکنند ،سعی در بهبود تصمیمهای خود به روشهای هوشمند و نوین علمی دارند
( .)Russell and Norvig, 2009جنگهای نامتقارن 9به تازگی در ادبیات نظامی توسعه
یافته و اشاره به دسته خاصی از هنرهای رزمی دارد که در آن طرفین جنگ بدنبال بهرهگیری
از ظرفیتهای موجود برای تضعیف دشمن و ایجاد اختالل در اهداف دشمن میباشند
(.)Cordesman, 2002
یکی از مسائل چالش برانگیز در این زمینه عدمقطعیت در جنگ با اطالعات نامتقارن است که
اثرات مخرب بسیاری بر روی نتایج DMهای نظامی خواهد گذاشت .فینکلAscough ( 6
 )et al., 2008بیان میکند که "عدمقطعیت در  DMمطرح میشود ،هر زمان که ابهام و یا
بحث در مورد چگونگی تعیین و مقایسه اهداف اجتماعی وجود دارد" .اندرسون و
همکارانش )Anderson et al., 1981( 2گفتهاند که "عدمقطعیت وضعیتی است که در
آن ،هیچ آگاهی در مورد این که کدام حالت طبیعی رخ داده است و یا رخ میدهد وجود
ندارد".
1. Decision Making
2. Properties in Environment
3. Complexity
4. Uncertainty
5. Asymmetric Warfare
6. Finkel
7. Anderson et al.
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برای حل یک مسئله دو نوع فرایند پردازشی ممکن است صورت بپذیرد ( Heravi et al.,
 ،)2013نوع اول ،هنگامی مطرح میشود که عامل 9موقعیتهای آشنا را مجددا تجربه کند.
این موضوع موجب میشود ،عامل براساس دانش پیشین کسب شده ،واکنشهای موثر در آن
شرایط را بدون پردازش خاصی به صورت یک فرایند خودکار (به فرم قوانین اگر -آنگاه)2
اجرا کند ( .)Weyns, 2010; Albus and Barbera, 2005به عنوان یک مثال ساده

از فرم قانون اگر -آنگاه ،میتوان ساختاری مشابه "ماشین(گران) ⇒ درآمد(باال) &

سن(جوان)" به م فهوم اگر شخصی جوان باشد و درآمد باالیی نیز داشته باشد ،آنگاه تمایل به
خرید یک ماشین گران قیمت را دارد بیان کرد .دستهبندهای مبتنیبر قوانین وابستگی فازی
( 3)CFARبه عنوان یک تکنیک قانون بنیان ،در این شرایط بسیار مفید واقع خواهند شد
( .)Heravi et al., 2015aاز مزیتهای دیگر این تکنیک ،کاهش ریسک و پیچیدگی در
 DMو همچنین باال بردن دقت ،قابلیت فهم ،سرعت تحلیل و انتشار اطالعات موثر است که
در نهایت موجب کاهش عدمقطعیت موجود در محیط پیرامون میشود ( Heravi et al.,
 )Heravi et al., 2015a; Chen and Chen, 2008( CFAR .)2015aبا رابطه

 X⇒Cتعریف شده که  Cعمل انتخابی برای پاسخدهی به محیط و  Xادراکات دریافت شده

از محیط را شامل میشود  .این روش با کاهش قوانین کم اهمیت از انتخاب اعمالی که از
قطعیت پایینی در پاسخدهی به محیط برخوردار هستند جلوگیری کرده و قوانین مفیدتری را
برای  DMاستخراج میکند (.)Heravi et al., 2015a; Chen and Chen, 2008
نوع دوم ،زمانی است که عامل با موقعیتهای جدید و متفاوتی روبهرو میشود که هیچ
تجربه و واکنش یادگرفته شده ی قبلی نسبت به آن ندارد .در این شرایط ،نیاز به یک فرایند
شناختی و کنترل شده مطرح است که عاملهای شناختی ( 4)CAبا طرحریزیهای موثر این
مسئله را پوشش میدهند ( .)Weyns, 2010; Albus and Barbera, 2005تنها
مشکلی که وجود دارد این است که فرایندهای شناختی بدلیل نحوه برنامهریزی منعطفی که
1. Agent
2. If-then Rules
3. Classification based on Fuzzy Association Rules
4. Cognitive Agents
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دنبال میکنند از سرعت پایینتری نسبت به فرایندهای خودکار برخوردار هستند
(.)Friedenberg and Silverman, 2006
بدلیل پراکندگی اطالعات در محیط و نیاز به  DMبراساس آنها در سالهای اخیر توجه
ویژهای به سیستمهای چند عامله ( 9)MASشدهاست MAS .و بطور خاص مدلهای
مبتنیبر  ،CAامروزه بخش وسیع و پراهمیت تحقیقات در حوزههای نظامی و عملیاتی را به
خود اختصاص دادهاند ( .)Cil and Mala, 2010; Castro et al., 2012این مدلها از
استداللهای مبتنیبر هوش انسانی به عنوان نمونه مدل  2BDIمخفف واژگان باورها،
انتظارات و اهداف ،بهره بردهاند ( ،)Lawniczak and Stefano, 2012و کمک بسیاری
در حل مسائل پیچیده و  DMدر موقعیتهایی پرتنش همراه با عدمقطعیت باال کردهاند
( .)Weiss, 1999از ویژگیهای دیگری که باعث مطرح شدن مدلهای مبتنیبر  CAاست،
میتوان به شبیهتر شدن نحوه رفتار و فکر کردن عاملها به انسان اشاره کرد ( Albus and
 .)Barbera, 2005در حالت کلی ،یک عامل با درکی که از محیط بدست میآورد ،سعی
می کند تا پاسخی بهینه و مناسب با شرایط محیطی از خود بروز دهد و این روند را به صورت
یک چرخه تکرار کرده تا به اهدافش دست پیدا کند.
با وجود نقاط ضعفی که در هر دو روش  CAو  CFARبه صورت جداگانه وجود دارد،
ترکیب این دو روش تاثیر بسیاری در کاهش عدمقطعیت داشته است ( Heravi et al.,
 .)2013به عبارتی ،در تکنیک  CFARبا افزایش دقت و اطمینان از قوانین ،قابلیت فهم و
سرعت انتشار اطالعات و دانش را باال برده ولی با این کار انعطافپذیری و هوشمندی بدلیل
محدود کردن حق انتخاب به شدت کاهش یافته و موجب میشود که این روش در محیطهای
جدید کاربرد چندان مفید و بهینهای نداشته باشد .در تکنیک  CAنیز با افزایش
انعطافپذیری در کنار رفتار و فکر کردن انسانگونه ،عملکرد در محیطهای جدید بهبود یافته
ولی بدلیل افزایش تطبیقپذیری 3در ابتدای ورود به یک محیط ناشناخته ،احتمال انتخاب
1 .Multi Agent Systems
2 .Belief, Desire and Intention
3 .Adaptability
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عملهایی که تاثیری نداشته و یا تاثیرات منفی میگذارند وجود دارد ( Heravi et al.,
.)2013
بزرگترین نقطه ضعف این الگوریتم ترکیبی این است که تا هنگامی که اطالعات محدود
بوده و از دادههای کمی برخوردار باشد مفید واقع میشود ،ولی در شرایطی که با حجم
عظیمی از دادهها روبهرو باشیم کارایی خوبی از خود نشان نمیدهد و از قدرت تاثیرگذاری
آن در برطرف کردن عدمقطعیت کاسته خواهد شد .در این شرایط با توجه به اهمیت زمان در
یک میدان رزم ،بدلیل تعدد قوانین تولید شده ،سرعت تجزیه و تحلیل به مراتب پایین آمده و
این مسئله موجب کاهش سرعت پاسخگویی و افزایش زمان پردازش میشود .که در نهایت
بر روی نتایج جنگ نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.
الگوریتمهای تکاملی در مقایسه با سایر الگوریتمهای بهینهسازی برتریهایی دارند که موجب
شدهاست بطور گسترده مورد استفاده قرار بگیرند ( ;Yuan and Gallagher, 2003
Ishibuchi et al., 1997; Ishibuchi et al., 2001; Anandhavalli et al.,
 .)2009; Ghosh et al., 2010; Heravi et al., 2015bبه عنوان مثال ،این
الگوریتمها ،نیاز به معرفی کامل مسئله نداشته و تنها با داشتن اطالعات چندی در مورد تعریف
مسئله میتوانند کار کنند که این شرایط در تمامی محیطهای دارای عدمقطعیت به وفور یافت
میشود .همچنین عمل تکامل باعث میشود که جمعیت با محیط خود بیشتر و بیشتر سازگار
شده و برای جستجو فضاهای بزرگ که بطور ضعیف توصیف شدهاند ،کارامد باشد .عالوهبر
این موارد ،چون الگوریتمهای تکاملی دارای جمعیتی از موجودات هستند و روی طیفهای
مختلفی از جمعیت بطور موازی کار میکنند ،احتمال کمتری برای قرار گرفتن در بهینههای
محلی دارند و معموال میتوانند در نهایت با داشتن فضای مسئله پیچیده و پیوسته به جواب
تقریبا بهینهای برسند (.)Yuan and Gallagher, 2003
تکنیکی که در این مقاله معرفی شدهاست ،قصد دارد مقاله هروی و همکارانش( 9مقاله پایه)
( )Heravi et al., 2013که در سال  2193چاپ شده است و مربوط به یک مدل ترکیبی
1. Heravi et al.
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از دو الگوریتم  CFARو  CAمیباشد را بهبود داده و با الهام از الگوریتم ژنتیک ( 9)GAبه
عنوان یک الگوریتم تکاملی و فراابتکاری 2مهم ،با انتخاب ژنتیکی قوانین ()GRS

3

( ،)Heravi et al., 2015bقوانین استخراج شده را بیش از پیش اصالح کند .تا عالوهبر
داشتن ویژگیهای ذکر شده در مقاله مورد بحث ( ،)Heravi et al., 2013بتواند
ضعفهای موجود از جمله کاهش سرعت و کارایی موثر در میدانهای وسیع جنگی را
برطرف کرده ،و یک نتیجه واقع بینانهتر و دقیقتری را تولید کند.
به همین منظور در ادامه مقاله در بخش دوم ،تاریخچه مختصری از تکنیکهای مرتبط در
گذشته با موضوع ،به همراه بخشهای اصلی از مدل ارائه شده در مقاله پایه ( Heravi et
 )al., 2013مطرح شدهاست .در بخش بعدی با نام روششناسی تحقیق (سوم) ،به تشریح
الگوریتم  GRSپرداخته شده و سپس مدل معماری پیشنهادی به همراه روند اجرای فاز افزوده
شده به مدل قبلی ارائه شدهاست .همچنین روند کلی شبیهسازی و نتایج بدست آمده از این
روش در بخش چهارم مطرح شده و با تکنیک قبلی مقایسهای صورت گرفته است .در بخش
پنجم نیز ،به جمعبندی ،نتیجهگیری و پیشنهاداتی برای ادامه این پژوهش در آینده پرداخته
شدهاست.

1. Genetic Algorithm
2 .Meta-Heuristic
3. Genetic Rule Selection
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پیشینه و ادبیات تحقیق
تصمیمگیری به عنوان یک اصل مهم در هر زمینهای در طول تاریخ مورد توجه بوده است .امروزه
نحوه اتخاذ تصمیم متفاوت از گذشته صورت میپذیرد .با پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی ،از
این پیشرفت در زمینههای مختلف از جمله شبیهسازی مسائل مدیریتی ،اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی ،پزشکی و نظامی برای اتخاذ بهترین تصمیم و پشتیبانی از نتایج آن بهره گرفته شدهاست
( Takahashi et al., 2007; Heravi and Setayeshi, 2014; Heravi and Setayeshi,
.)2015; Heravi et al., 2016; Heravi and Azimi Galeh, 2016

امروزه بسترهای گوناگونی در زمینه شبیهسازیها بکار گرفته شدهاست ،از جمله ،MASON
 Netlogo ،Repastو  Breveکه این بسترها براساس مفاهیم بسیار سادهای از روابط
واکنشی بین عاملها ایجاد شدهاند ( North et al., 2006; Gilbert and Troitzsch,
 .)2005; Klein, 2003نیاز به رفتارهای هوشمندانه از عاملها برای حصول تصمیماتی
واقعگرایانه و کارامدتر ،موجب ارائه ساختار دیگری با نام معماری شناختی شد که از جمله
میتوان به سیستمهای  ICARUS ،Soarو Laird, 2008; Langley and ( ACT-R
 )Choi, 2006; Anderson, 1996که توانایی مدیریت تصمیم ،حافظه و یادگیری را
دارا هستند ،اشاره کرد ( .)Sun, 2007روش دیگری که از اهمیت ویژهای برخوردار شد،
بکارگیری مجموعی از عاملها با معماری شناختی در یک ارتباط واکنشی بین آنها بود که به
معماری  BDIمعروف شد و جایگاهی مابین معماری شناختی و بسترهای شبیهسازی اجتماعی
با روابط واکنشی داشت که از جمله میتوان به تکنیکهایی مثل  3APL ،Jasonو
 CoJackاشاره کرد (.)Hindriks et al., 1999; Evertsz et al., 2008
محققین بسیاری از مفهوم بکار رفته در معماری  BDIبه شکلهای مختلف ،در پژوهشهای
نظامی خود بهره بردهاند ( Heravi et al., 2013; Castro et al., 2012; Xu and
 .)Chen, 2005در مقاله پایه ( )Heravi et al., 2013نیز ،با مفهوم برگرفته شده از این
معماری ویژه ،یک مدل ترکیبی موثر بر اتخاذ تصمیم ارائه شد (شکل 9مشاهده شود) که
نسبت به تکنیکهای گذشته ،رفتار و کارکرد بهتری داشت.
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شروع
ادراکات

دریافت
مجموعه فازی
پایگاه دانش

قوانین وابستگی فازی
کاهش قوانین

یادگیری
دستهبندی
پاسخدهی
عملکرد

پایان
شکل :1مدل ارائه شده در مقاله هروی و همکارانش چاپ شده در سال )Heravi et al., 2013( 3112

دستهبندی براساس قوانین وابستگی فازی
یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده این مدل (شکل ،)9تکنیک  CFARاست .اگر حالت

پایهای قوانین وابستگی فازی ( ،9)FARقانونی به صورت  X⇒Yدر نظر گرفته شود که در
آن مجموعه حاالت فازی X 2و  Yبه عنوان ادراکاتی که از محیط دریافت میشوند ،هیچ
اشتراکی با هم نداشته باشند (.)Heravi et al., 2015a; Chen and Chen, 2008
1. Fuzzy Association Rules
2. Fuzzy Set

بهبود مدیریت موثر عدمقطعیت در تصمیمگیریهای نظامی با استفاده از …
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مانند مثال روبرو :خطر(زیاد) & پیشروی(کم) & استتار(زیاد) ⇒ موقعیت دشمن(نزدیک،
شعاع  9تا  2کیلومتری) & تعداد نیروهای خودی(کم)

آنگاه میتوان  CFARرا با رابطهای به صورت  X⇒Cمطرح کرد که  Cحالت خاصی از Y

بوده ،و به عنوان برچسب کالس 9و عکسالعمل منتخب برای پاسخدهی به محیط نامگذاری
میشود ( .)Heravi et al., 2015a; Chen and Chen, 2008مانند مثال زیر:

حمله ⇒ میزان مهمات(زیاد) & تعداد نیروهای دشمن(کم)

این الگوریتم (مطابق شکل )2با بهره گرفتن از مباحث پرکاربرد و مهم دستهبندی ،2قوانین
وابستگی 3و عبارات فازی ،4برخوردی انعطافپذیر و هوشمندانهای با مسئله لبههای تیز و
حساس 9داشته و برمبنای درجه اطمینان 6و پشتیبان 2که به ترتیب با نماد  Dconfو Dsupp
معرفی میشوند ،قوانین مطلوب مورد نیاز را استخراج میکند .برای درک بهتر این دو مفهوم،
به عنوان مثال اگر گفته شود ،قانون  m & n ⇒ C1که در آن مقدم قانون ( mو )n
متغییرهای ورودی و تالی قانون ( )C1کالس استنتاج شده و مقدار  Dsupp = 20%و
 Dconf = 80%تعیین شده باشد .به این مفهوم است که پشتیبانی وجود دارد که در آن
زمان مشخص  n ،mو  C1با احتمال  %21در کل مشاهدات با هم مشاهده شوند و همچنین این
اطمینان وجود دارد که با احتمال  %01وقتی  mو  nاتفاق افتاده باشد C1 ،به عنوان کالس
برگزیده خواهد شد.

1. Class Label
2. Classification
3. Association Rules
4. Fuzzy Linguistics
5. Sharp Boundary Problems
6. Support
7. Confidence
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شروع
داده
مجموعه فازی

دستهبندی براساس
قوانین وابستگی فازی

قوانین وابستگی فازی

کاهش قوانین

دستهبندی
قانون
پایان
شکل :3شمای کلی الگوریتم دستهبندی براساس قوانین وابستگی فازی

()9

⌉

) (

) (
⌉
()2
) (
⌉
که در آن  p[E]=Cادراکات

⌈) (

∑

(
| |
] [ ∑
⌈) (
(
) ⇒ (
∑
⌈) (
(
بدست آمده از محیط مربوط به کالس  µX(p) ،Cدرجه
] [

) ⇒ (

ادراکات مربوط به ویژگی  Xبا مقداری بین صفر و یک MS ،مقدار برش آستانهای که با
نادیده گرفتن ادراکات کم ارزش میزان ریسک کار را پایین میآورد و | |Eتعداد کل
ادراکات دریافتی میباشد.
برای باال بردن دقت و قابلیت فهم در قوانین استخراج شده نیز ،دو استراتژی تقدم و مرغوبیت

برای کاهش روابط 9کم ارزش با حذف روابط متضاد )F⇒ C1, F⇒ C2( 9و حذف
1. Reduce Rules

بهبود مدیریت موثر عدمقطعیت در تصمیمگیریهای نظامی با استفاده از …
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روابط دارای حشو)F⇒ C1, Dconf = m; FF’⇒ C1, Dconf = n; m > n( 2
مورد استفاده قرار گرفت ( Heravi et al., 2013; Heravi et al., 2015a; Chen
.)and Chen, 2008
بعد از بدست آوردن تمامی قوانین مناسب ،بایستی صحت و درستی این قوانین برای تشخیص
کالس تراکنشهای جدیدی که داده میشود ،بررسی شود ( ;Nguyen et al., 2012
 .)Nguyen et al., 2013; Wang et al., 2012برای انجام این کار معیار DF
( )Heravi et al., 2015a; Chen and Chen, 2008; Heravi et al., 2015bاز
قدرت تاثیرگذاری باالیی برخوردار بوده که به فرم زیر میباشد و با توجه به بهترین انتخاب با
بیشترین مقدار و کیفیت ،کالس تراکنش مورد نظر را مشخص میکند .به عبارتی سادهتر،

اگر یک قانون فازی به صورت  r: F⇒Cو یک تراکنش جدید به نام  dداشته باشیم .میزان

اطمینان از دستهبندی  dبراساس قانون  rبا کمک فرمول 3قابل حصول و ارزیابی است.
) (

()3
) (
که در آن ) Dconf (rمقدار اطمینان قانون  rو ) µF(dدرجه ادراکات مربوط به تالی قانون
 rبوده که به فرم زیر تعریف میشود µF(d) .مقادیری بین صفر و یک داشته با این مفهوم که
هر چه به مقدار یک نزدیک شود ،یعنی قانون  rتوانایی بیشتری در پوشش تراکنش  dداشته و
هر چه به مقدار صفر نزدیک شود ،یعنی قانون  rتوانایی کمتری در پوشش تراکنش  dدارد.
}

()4
()9

}) (

) (

) ( {

{
) (

عاملهای شناختی
از اجزای اصلی دیگر تشکیل دهنده مدل مطرح شده در شکل ،9مفهوم برگرفته شده از
 MASو بطور خاص مدلهای مبتنیبر  CAاست .یک عامل به عنوان یک موجودیت
هوشمند محاسباتی عالوهبر این که میتواند با مشاهده یک سری ادراکات که بوسیله
1. Conflict
2. Redundant
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حسگرهایش بدست میآورد ،قضاوت کرده و در هر مرحله برای نزدیک شدن هرچه بیشتر
به اولویتها و اهدافش ،عملی سازگار با شرایط در آن زمان بر روی محیط بوسیله بازوهای
محرک خود انجام دهد .همچنین میتواند در محیطهای جدید و ناشناخته به صورت کامال
خودمختار 9به کمک تجربهاندوزی ،2بهخاطرآوری ،3تطبیق سریع خود با محیط و تحلیل
موقعیتها 4و یا به بیانی سادهتر به کمک یادگیری ،رفتاری منعطف و معقول از خود نشان
دهد .مجموع رفتارهای خودمختار ،انعطافپذیر و عاقالنه به همراه توانایی یادگیری در یک
عامل ،شرایط ایدآلی برای حل مسائل پیچیده ،طرحریزیهای هوشمند و پویا ،و  DMدر
شرایط پرتنش همراه با عدمقطعیت را فراهم کرده است ( .)Weiss, 1999از ویژگیهای
 MASمیتوان به ،سرعت عمل باال ،9کارآمدی ،6مقاوم بودن ،2قابل اعتماد بودن،0
مقیاسپذیری ،5انعطافپذیری ،91توسعهپذیری ،99قابلیت استفاده مجدد 92و غیره اشاره کرد
(.)Weiss, 1999
 CAمشابه یک سیستم دانش بنیان ،همه دادهها و دانشهای مورد نیاز و ضروری مربوط به
طرحریزی و پاسخگویی به محیط را به منظور دستیابی به اهدافش دارا میباشد و پیدرپی
آنها را برای انجام فرامینی مانند :ارتباط ،93هماهنگی ،94همکاری ،99رقابت 96و مذاکره 92با
دیگر عاملهای موجود بروز رسانی میکند ( .)Yang et al., 2008یکی از مهمترین
1. Autonomously
2. Experiencing
3 Reminding
4. Analyzing Situations
5. Speed-up
6. Efficiency
7. Robustness
8. Reliability
9. Scalability
10. Flexibility
11. Development
12. Reusability
13. Communication
14. Coordination
15. Cooperation
16. Competition
17. Negotiation

بهبود مدیریت موثر عدمقطعیت در تصمیمگیریهای نظامی با استفاده از …
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نمونههای  ،CAمعماری  BDIاست که از یک نوع استدالل مبتنیبر هوش انسانی تبعیت
میکند ( .)Bratman et al., 1988یک  CAبرگرفته شده از مدل  BDIکه قابلیت
اجرای فرامین شناختی را به فرمی متوالی و پویا دارا باشد (همانند شکل )3به صورت زیر قابل
بیان است (.)Cil and Mala, 2010
شروع
ادراکات

عامل شناختی

پایگاه دانش

دریافت

استدالل

قضاوت
یادگیری
پاسخدهی
عملکرد

پایان
شکل :2شمای کلی معماری عامل شناختی

مرحله دریافت و درک کردن 9که در آن اطالعات از محیط (یا دیگر عاملهای موجود)
توسط حسگرها دریافت شده و برای پردازش آماده میشوند .مرحله استدالل کردن 2که در
آن اطالعات موجود به شکل سادهای پردازش شده و پایگاه دانشی به فرم شرطی (مثال" ،اگر
آنها کار  aرا انجام دهند ،ما نیز کار  bرا در مقابل انجام خواهیم داد )".ایجاد میشود.
1. Perceiving
2. Reasoning
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مرحله قضاوت و داوری کردن 9که در آن بوسیله فعالیتهایی از قبیل استخراج ویژگی،2
شناسایی 3و تخمینزدن 4بر روی اطالعات و دانش بدست آمده ،درباره ارزش هر واکنش
قضاوتی صورت گرفته و بهترین واکنش انتخاب میشود .مرحله پاسخدهی 9که در آن
اطالعات بدست آمده از الیه قبل (قضاوت و داوری کردن) یا در اختیار دیگر عاملهای
مرتبط که به این اطالعات نیاز دارند قرار میگیرد و یا به کمک بازوهای محرک 6موجود،
یک عمل روی محیط به عنوان پاسخ انجام میپذیرد .مرحله یادگیری 2که در آن همزمان با
اجرای الیههای دیگر در حال اجرا میباشد و هنگام برخورد  CAبه نیازها و مسائل جدید،
تغییرات متناسبی در ساختارهایش برای تولید پاسخهای بهینهتر و انطباق بیشتر با شرایط تغییر
یافته ایجاد کرده و دانش تجربی خود را بهبود میبخشد.

روششناسی تحقيق
الگوریتم ژنتيک و انتخاب ژنتيکی قوانين
الگوریتم ژنتیک به عنوان یک الگوریتم تکاملی مهم توسط هُلند 0ارایه شده ( Holland,
 )1992و همچنین توسط گُلدبِرگ 5مورد مطالعه قرار گرفته است (.)Goldberg, 1989
الگوریتم ژنتیک یک تکنیک مبتنی بر جستجوی اتفاقی 91برای یافتن راهحل به شکلی بهینه در
مسائل میباشد ( Anandhavalli et al., 2009; Ghosh et al., 2010; Heravi et
 .)al., 2015b; Lu and Cheng, 2007فرم استاندارد از شبهکد الگوریتم ژنتیک به
صورت زیر میباشد .فلوچارت آن نیز در شکل 4نشان داده شدهاست.
Begin /* Genetic Algorithm */
Generate initial population.
1. Judging
2. Feature Extraction
3. Identification
4. Estimation
5. Responding
6. Actuators
7. Learning
8. Holland
9. Goldberg
10. Stochastic Search Based
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Compute fitness of each individual.
While NOT finished Do
| Begin /* produce new generation */
| For population_size / 2 Do
| | Begin /* reproductive cycle */
| | Select two individuals from old generation for mating.
| | /* Biased in favour of the fitter ones */
| | Recombine the two individuals to give two offspring.
| | Compute fitness of the two offspring.
| | Insert offspring in new generation.
| End
| If population has converged Then
| finished := TRUE
End
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شروع

تولید تصادفی جمعیت اولیه از کروموزومها (راه حلها)

ارزیابی برازندگی

ضوابط خاتمه یافتن
برآورده میشوند؟

بلی

جواب بهینه

خیر

انتخاب کروموزومهای برازندهتر

پایان

انجام اعمال آمیزش و جهش بر روی کروموزومها

نسل بعدی جمعیت

شکل :4فلوچارت الگوریتم ژنتیک استاندارد

الگوریتم ژنتیک شامل یک جمعیت 9از افراد 2یا همان کروموزومها میشود که به عنوان
کاندیدهای 3راهحل در فضای جستجو رمزنگاری 4میشوند.
1. Population
2. Individuals
3. Candidate
4. Encoding

بهبود مدیریت موثر عدمقطعیت در تصمیمگیریهای نظامی با استفاده از …
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دامنه مشخصی به عنوان تابع برازندگی 9برای تعیین کیفیت هر فرد (کروموزوم) استفاده میشود.
این تابع برازندگی به همراه فرایندهایی چون انتخاب ،2پیوند 3و جهش ،4فرایند جستجو را بسمت
بخشهای محتملتر از فضای جستجو سوق میدهد (.)Lu and Cheng, 2007
این تکنیک با استفاده از الگوریتم ژنتیک میتواند خیلی سریع در جستجوهای پیچیده ،9مسائل
غیرخطی سطح باال 6و فضاهای جستجوی چند بعدی 2با نتایج مفیدی که بدست میآورد
(جواب) ،ما را در حل مسئله تعریف شده یاری رساند و محدودیتهای موجود را نیز ارضا
کند (.)Koza, 1992
الگوریتمهای ژنتیک در حل بسیاری از مسائل علمی و مهندسی بکار گرفته شدهاند .برخی از
موارد کاربرد این الگوریتمها عبارتاند از :بهینهسازی ،برنامهسازی خودکار ،یادگیری ماشین،
تکامل تدریجی و یادگیری ،اکولوژی و سیستمهای اجتماعی .یکی از مهمترین کاربردهای
این الگوریتم انتخاب قوانین موثر از میان قوانین موجود است ( ;Ishibuchi et al., 1997
Ishibuchi et al., 2001; Anandhavalli et al., 2009; Ghosh et al.,
 .)2010; Heravi et al., 2015bشیوه انتخاب قوانین موثر در الگوریتم  GRSبه این
صورت میباشد .اگر فرض کنیم که  Nتعداد قوانین تولید شده برای عمل دستهبندی باشد،
استراتژی تعریف شده برای الگوریتم  GRSدر اینجا ،انتخاب بخشی از قوانین با بهره بردن از
الگوریتم ژنتیک به عنوان پاسخ نهایی می باشد که هر دو شرط کاهش قوانین و افزایش دقت
را در بر داشته باشد .به عبارتی بتواند با کمترین قوانین بیشترین دقت را بدست آورد.

مدل پیشنهادی
در مقاله پایه ،با هدف ایجاد یک مرز مشترک و متعادل بین تطبیقپذیری و هوشمندی با
قابلیت فهم و افزایش دقت دستهبندها ،معماری متفاوتی ارائه شد .تا بتواند بطور همزمان در
1. Fitness Functions
2. Selection
3. Crossover
4. Mutation
5. Searching Complex
6. Highly Nonlinear
7. Multi-Dimensional Search Spaces
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کیفیت و انعطافپذیری DMها دخیل بوده و موجب افزایش قدرت  DMو سرعت واکنش،
در شرایط پیشبینی نشده به شکلی موثر حتی بهتر از انسان شود (.)Heravi et al., 2013

اما این مدل در شرایطی که با حجم عظیم و متنوعی از دادهها و اطالعات ورودی مواجه
می شد ،از کارایی و نتیجه مناسبی برخوردار نیست .به همین خاطر با بهره گرفتن از الگوریتم
 ، GRSبخش جدیدی به منظور بهبود این نقطه ضعف در معماری مدل قبلی ،به آن افزوده
شد (شکل 9مشاهده شود).
روند اجرای مدل پیشنهادی درست مشابه مدل مقاله پایه ( )Heravi et al., 2013بوده و
فاز جدید افزوده شده به آن یعنی بخش مربوط به معماری الگوریتم  ،GRSبه صورت
گامهای زیر پیادهسازی شدهاست (.)Heravi et al., 2015b
گام :1-تعیین پارامترها و مقداردهی اولیه .در این گام پارامترهایی همچون تعداد جمعیت
اولیه ،تعداد فرزندانی که از این جمعیت تولید میشوند ،نحوه انتخاب افراد برای نسل بعد،
چگونگی تاثیر محیط در تغییر فرزندان با معیارهای پیوند و جهش و در نهایت شروط پایان
چرخه تولید نسلها تعیین و مقداردهی شدهاست.
در پیادهسازی صورت گرفته تعداد افراد جمعیت اولیه با نماد  Popبرابر 21بوده که به صورت
تصادفی تولید شده اند .تعداد فرزندان تولید شده از این جمعیت نیز در هر مرحله برابر 21در
نظر گرفته شدهاست .میزان احتمال تاثیرگذاری در عمل جهش با نماد  Pmبرابر  1/3بوده،
میزان جنش در الگوریتم ژنتیک بر حسب نوع مسئله مقداری برابر صفر تا یک داشته و با
توجه به تجربیات کسب شده روی این مسئله خاص و انجام آزمون و خطا ،مقدار  1/3برای
آن به عنوان بهترین گزینه انتخاب شدهاست .به این معنا که هر بخش تشکیل دهنده از یک
فرد در عمل جهش شانس برابری در انتخاب شدن و جهش کردن داشته که احتمال آن 31
درصد است .عمل پیوند با نماد  Pcنیز به صورت تصادفی با یکی از سه روش تک نقطهای،9
دو نقطهای 2و یکنواخت 3انجام شدهاست .در پیوند با روش تک نقطه ،با استفاده از رابطه ≤ 1
1. Single-point Crossover
2. Two-point Crossover
3. Uniform Crossover
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 ،x ≤ m-1یک عدد تصادفی ( )xاز یک تا طول هر فرد یا والد ( )mمنهای یک تولید شده
که تعیین کننده محل پیوند است .پیوند با روش دو نقطه همانند روش قبل بوده با این تفاوت
که دو نقطه ( xو  )yبرای تعیین محل پیوند انتخاب میشود که رابطه آن به فرم 1 ≤ x < y
 ≤ m-1است .در پیوند با روش یکنواخت نیز یک الگو به طول  mبه صورت تصادفی تولید
شده و از جمع این الگو با هر دو والد به صورت مجزا ،فرزندان جدیدی تولید میشود .در زیر
نمونههایی از این سه روش در شکل ،6شکل 2و شکل 0نمایش داده شدهاست.
شروع
ادراکات

دریافت
مجموعه فازی
پایگاه دانش

یادگیری

قوانین وابستگی فازی

کاهش قوانین

دستهبندی

انتخاب ژنتیکی قوانین

پاسخدهی
عملکرد

پایان

شکل  :9معماری مدل پیشنهادی
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2

8

4

1

7

5

3

والد9

3

5

7

8

6

1

2

4

والد2

3

5

7

8

6

7

5

3

فرزند9

6

2

8

4

1

1

2

4

فرزند2

شکل :6ترکیب تک نقطهای

6

2

8

4

1

7

5

 3والد9

3

5

7

8

6

1

2

 4والد2

6

2

7

8

6

7

5

 3فرزند9

3

5

8

4

1

1

2

 4فرزند2
شکل :7ترکیب دو نقطهای

1

1

1

1

1

1

1

1

والد9

0

0

0

0

0

0

0

0

والد2

1

0

1

1

0

1

0

0

الگو

1

0

1

1

0

1

0

 0فرزند9

0

1

0

0

1

0

1

 1فرزند2
شکل :8ترکیب یکنواخت
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در انتخاب هر زوج از والدین 9برای تولید فرزند نیز ،از روش انتخاب مسابقهای 2به این دلیل
که از نظر محاسباتی نسبت به روشهای دیگر کاراتر بوده و برای پیادهسازیهای موازی
مناسبتر میباشد ،بهره گرفته شدهاست ( .)Russell and Norvig, 2009در برخی
شرایط این روش به مانند نخبهگزینی رفتار کرده که روش نسبتا خوبی است ( Russell and
.)Norvig, 2009
گام :9-عملیات تولید نسل .در این گام هر زوج از والدین فرزندانی را تولید میکنند .این
فرزندان ویژگیهای برتر والدین خود را به ارث برده و سعی در رفع نواقص موجود در
نسلها ی گذشته (والدین) خود دارند .به گونه ای که نسبت به والدین خود از برتری بیشتر و
نقاط ضعف کمتری برخوردار هستند .از مهمترین بخشهای این گام ،توانایی رمزنگاری
دقیقی از صورت مسئله در فضای شبیهسازی مورد بررسی است .اهمیت این موضوع به این
خاطر است که هر چقدر این کار دقیقتر صورت پذیرد ،امکان دستیابی به پاسخهایی با معنی
و واقعگرایانه در زمانی معقول و مناسب بیشتر میشود .در مدل پیشنهادی ،ساختار یک فرد از
جمعیت به صورت شکل 5رمزنگاری شدهاست.
اندازه ساختار افراد جمعیت متناسب با تعداد قوانین (بطور فرض  mتا) تولید شده در فاز یک
است .همچنین مقادیر صفر موجود بیانگر نادیده گرفتن و مقادیر یک موجود بیانگر در نظر
گرفتن یک قانون مشخص با اندیس یکسان در این ساختار است.
1 0 1 … 0 0 1
 mتا

در نظر گرفتن قانون با اندیس مشابه

نادیده گرفتن قانون با اندیس مشابه

شکل :9ساختار رمزنگاری یک فرد از جامعه
1. Parent
2. Tournament Selection
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حال به کمک تابع برازندگی که برمبنای معیار ( DFفرمول )3تعریف شدهاست ،ارزش هر
فرد محاسبه می شود .این معیار به دلیل توانایی که در معرفی قوانین بهینه در دستهبندی قوانین
دارد ،میتواند بهترین گزینه ب رای سنجش برازندگی در تابع برازندگی و رسیدن به هدف
نهایی مسئله باشد .سپس با روش انتخاب مسابقهای والدینی که از ارزش بیشتری برخوردار
هستند برای تولید فرزندان انتخاب میشوند .عملگرهای پیوند و جهش نیز همانطور که
پیشتر شرح داده شد ،بر روی فرزندان تولید شده تاثیر میگذارند.
گام : 2-ارزیابی افراد و انتخاب برای نسل بعد .در هر نسل والدین و فرزندان تولید شده از آن-
ها ،با هم برای ادامه زندگی و رفتن به نسل بعدی به رقابت میپردازند .این رقابت براساس
همان تابع برازندگی توضیح داده شده در گام قبل اتفاق میافتد و برندگان حق بقا در نسل بعد
را مییابند و مابقی افراد آن نسل از بین می روند .همچنین برای کنترل جمعیت فقط تعداد
مشخصی توانایی راهیابی به نسل بعد را خواهند داشت.
گام :3-شرط خاتمه تولید نسل .تولید نسلهای جدید با ویژگیهای برتر تا جایی ادامه پیدا
میکند که مبتنی بر نوع مسئله ،نیاز مسئله ارضا شده و جواب مناسبی تولید شده باشد و دیگر
نیازی به تولید نسلهای بعدی نباشد .در مدل پیشنهادی شروط خاتمهای که مد نظر گرفته
شده ،یکی محدود کردن تعداد نسلهایی که تولید خواهند شد با نماد  IterLimitکه مقدار
آن برابر  911مرحله میباشد و دیگری عدم ایجاد بهبودی محسوس در  3نسل متوالی است.
این روند تا جایی ادامه مییابد که حداقل یکی از شروط ارضا شود ،در غیر این صورت
مجددا به گام 9-باز میگردیم.
گام :4-خروجی الگوریتم .بعد از اتمام کار ،نتایج و پاسخهای تولید شده باید از حالت
کدهای موجود در فضای شبیهسازی رمزگشایی 9شده و به فرمی قابل فهم و روشن (قوانین
اگر -آنگاه) تبدیل شوند.

نتایج شبيهسازی
1. Decoding

بهبود مدیریت موثر عدمقطعیت در تصمیمگیریهای نظامی با استفاده از …

002

برای بررسی و ارزیابی عمل کرد مدل پیشنهادی ،این مدل در شرایطی مشابه با مقاله پایه
( ،)Heravi et al., 2013روی یک میدان جنگ فرضی در جنگهای نامتقارن مورد
آزمایش قرار گرفت .در این شبیهسازی که در محیط نرمافزاری متلب ()MATLAB
کدنویسی دستی شدهاست ،ویژگیهای خاصی همچون زمان ،شرایط اقلیمی ،کیفیت موضع
خودی و دشمن ،تعداد تقریبی نیروهای خودی و دشمن ،میزان تقریبی مهمات و مجموعه
دستورات کلیدی از قبیل حمله ،دفاع ،عقبنشینی ،استتار و تخریب ،به همراه نتایج نهایی
بدست آمده از هر ماموریت ،به عنوان اطالعات ورودی به صورت یک پایگاه داده به سیستم
وارد شدهاست .در جدول 9به طور کلی متغییرهای ورودی -خروجی و دامنه تغییرات آنها در
ساختار قوانین مطرح شدهاست.

جدول :1متغييرهای ورودی -خروجی و دامنه کلی تغييرات آنها در
ساختار قوانين توليد شده

آنگاه (خروجی)
دامنه تغییرات

دامنه تغییرات

متغییر

نتیجه ماموریت

 24ساعت

زمان

9 – 91

شرایط اقلیمی

≤ Minsup

میزان پشتیبان قانون

9 – 91

میزان مهمات

≤ Minconf

میزان اطمینان قانون

موفقیت
شکست

متغییر

⇒

اگر (ورودی)

بر حسب نفر
(حدودی)
بر حسب نفر
(حدودی)

تعداد نیروهای خودی
تعداد نیروهای دشمن

حمله
تسخیر موضع دشمن
عقبنشینی
دفاع از موضع خودی
تخریب موضع دشمن
حمله با حفظ استتار

دستورات

000
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همانطور که در جدول 9مشاهده میشود ،بعضی دادهها به صورت بازهای بین  9تا 91
مشخص شده اند که میزان کیفیت در شرایط اقلیمی و کمیت در میزان مهمات را بیان کردهاند.
در اینجا اینگونه فرض شدهاست که هر چه این مقدار بزرگتر باشد به ترتیب به مفهوم
شرایط اقلیمی مناسبتر و میزان مهمات بیشتر است .همچنین در بخش ورودی قانون،
متغییرهای تعریف شده به دلیل عدم قطعیت و امکان نقص در اطالعات تنها در صورت وجود
بیان میشوند ولی در بخش خروجی قانون ،هر سه متغییر میبایست وجود داشته یا بدست
آیند .در مورد متغییر دستورات نیز ،امکان انتخاب چندین دستور به طور همزمان وجود دارد.
باید به این نکته توجه شود که برخی از متغییرهای ذکر شده در باال دارای دامنه کمی (چه
گسسته و چه پیوسته) بوده و برای ایجاد درک بهتری نسبت به این ویژگیها بایستی آنها به
دامنههای کیفی تبدیل شوند .به همین منظور از فازیسازی با تابع عضویت مثلثی با نماد
 MemFunc_Kindدارای  9بخش با نماد  MemFunc_Parameterبهره گرفته شده-
است (.)Heravi et al., 2013
مدل همانند ساختار قبلی خود ،با توجه به اطالعات ورودی توسط سنسورها ،ابتدا آنها را با
قوانین موجود بررسی کرده و اگر اطالعات آن موقعیت تحت پوشش قانونی قرار گرفت آن
قانون نمایش داده خواهد شد ولی اگر قانونی توانایی پوشش موقعیت را نداشت و یا با
موقعیت جدیدی مواجه شده باشد ،به کمک تکنیک نزدیکترین همسایگی ،9نزدیکی شرایط
به قوانین و دستورات تجربه شده را تعیین کرده و در صورتی که میزان اختالف این نزدیکی از
یک آستانه مشخص شدهای کمتر باشد ،قوانینی که شرط را برآورده کردهاند به عنوان تصمیم
اتخاذ شده و به خروجی می روند .در هر دو حالت مدل سعی میکند بهترین شرایط را
برگزیده ،و اطالعات مربوطه را ذخیره کند .در هر مرحله قوانین ذخیره شده با توجه به شرایط
جدید تصحیح شده تا در زمانهای بعدی فرایند  DMبا احتمال هر چه بیشتر به نقاط بهینه
سراسری نزدیک شود.

تشریح نحوه اجرای مدل در یک مثال ساده
1. Nearest Neighbor Technique
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به منظور ایجاد درک بهتر نسبت به مدل ارائه شده در این مقاله ،در قالب یک مثال ترتیب
روند اجرای مدل به اختصار شرح داده شده است .در ابتدا ،ترکیبهای مختلفی از متغییرهای
موجود در جدول 9که از مشاهدات افراد و تجربیات فرمانده آن جنگ بدست آمده ،برای
تولید پایگاه دانش به مدل داده میشوند (جدول 2مشاهده شود).

جدول :2نمونهای از مشاهدات افراد و تجربيات فرمانده در جنگ

نتیجه

دستورات

ماموریت
موفقیت

 حمله -تسخیر موضع دشمن

تعداد

تعداد

نیروهای

نیروهای

دشمن

خودی

41

91

میزان

شرایط

مهمات

اقلیمی

0

5

 تخریب موضعشکست

دشمن

31

9

0

3

 -حمله با حفظ استتار

زمان
2:22
ب.ظ
3:99
ب.ظ

برخی از پارامترهای ورودی حالت کمی داشته (ارائه حالت کیفی بجای کمی نیز قابل قبول
است) که براساس تابع عضویت فازی مطرح شده در شکل 91به فرم زبانی و قابل فهم برای
همه تبدیل میشوند.

شکل :11بخشبندی  5قسمت فازی در دامنه [.]1 -1

حرروف اختصرراری برره ترتیرب  :Sکوچررک :MS ،نسرربتا کوچرک :M ،متوسررط :ML ،نسرربتا
بزرگ و  :Lبزرگ میباشند.
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مفاهیم زبانی برای متغییرهای مختلف مانند ساعت (بامداد ،صبح ،ظهر ،غروب و شب) ،شرایط
اقلیمی (بسیار نامناسب ،نامناسب ،متوسط ،مناسب و بسیار مناسب) و میزان مهمات و نیروهای
دو طرف (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد وخیلی زیاد) نسبت به هم تفاوتهایی دارند .اما از
نظر ارزش مکانی یکسان محسوب میشوند .برای مثال ،اگر گفته شود شرایط اقلیمی برابر 2
می باشد ،یعنی میزان تعلق این شرایط به بخشهای مختلف در تابع عضویت شکل 91به
صورت جدول 3است.
جدول :3ميزان تعلق شرایط اقليمی به  5بخش مختلف فازی

بسیار مناسب مناسب متوسط نامناسب بسیار نامناسب
1

1/0

1/29

1

1

فازسازی
شرایط اقلیمی

توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت بوده که میزان تعلق به یک حالت در شرایط عادی ،صفر
(عدم تعلق) یا یک (تعلق کامل) است و در شرایط فازی مقداری بین صفرو یک ،با این حال
میبایست همیشه مجموع تعلقات یک ویژگی به بخشهای مختلف فازی برابر یک باشد .در
مورد شرایط اقلیمی ( )1/0 + 1/29 = 9/19این شرط برقرار نیست ،پس باید با فرمول میزان
تعلق هر بخش تقسیم بر مجموع تعلقات نرمالسازی شود که به ترتیب برای حالت متوسط و
مناسب مقادیری برابر  1/230و  1/262خواهیم داشت .در ادامه برای حفظ اختصار از آوردن
میزان تعلق چشم پوشی شده و تنها بخشی که بیشترین مقدار را دارد نوشته شدهاست.
حال قوانینی براساس الگوریتم  FARتولید شده و با کمک دو استراتژی تقدم و مرغوبیت تعریف
شده در بخش دسته بندی بر اساس قوانین وابستگی فازی دارای حشو و تضاد حذف میشوند.
سپس الگوریتم  GRSروی این قوانین اعمال میشود .اگر فرض شود که حدود  91قانون در
اتمام مرحله کاهش قوانین باقیمانده باشد ،در گام 1-الگوریتم  GRSجمعیتی  21نفره به صورت
کامال تصادفی ایجاد شده که طول هر فرد یا کروموزوم در آن برابر  91با ساختاری باینری است.
مابقی پارامترها نیز همانطور که در بخش مدل پیشنهادی مطرح شده تعیین میشوند .گامهای دیگر
این الگوریتم آنقدر تکرار میشوند تا شروط خاتمه ارضا شود .خروجی که در پایان این بخش از
مدل بدست میآید ،همان قوانین با اهمیت مورد استفاده در دستهبندی بوده که ادعا کردیم از دقت
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و کیفیت باالتری برخوردار هستند و توانایی دستیابی هر چه بیشتر به بهینه سراسری را دارا میباشند.
پس از اتمام یادگیری اطالعات وارد شده و ذخیره کلیه قوانین به همراه ارزش پشتیبان و اطمینان
هر قانون در پایگاه دانش ،حال مدل آماده اتخاذ یک تصمیم جدید براساس شواهد دریافتی جدید
میباشد .البته این نکته بایستی بیان شود که کلیه قوانین پیش از اعمال الگوریتم  GRSدر پایگاه
دانش مدل ذخیره میشوند ولی تنها در تعیین دو پارامتر اطمینان و پشتیبان سهیم هستند و فقط آن
قوانین استخراج شده از الگوریتم  GRSدر تصمیمگیری و دستهبندی نقش خواهند داشت.
حال فرض کنید  ،فرمانده قصد دارد احتمال موفقیت یا شکست ماموریت جدیدی را نسبت به
فرمانهایی که صادر خواهد کرد با توجه به موقعیتی که در آن قرار دارند بدست آورد .پس به
فرم زیر اطالعات محیطی و دستورات خود را وارد میکند.
دستورات
?

⇒

(تخریب موضع
دشمن)

&

تعداد نیروهای
خودی (کم)

&

میزان مهمات
(خیلی زیاد)

&

شرایط
اقلیمی ()2

&

زمان
(شب)

مشاهده میکنید که در اطالعات ورودی فرمانده ،تعداد نیروهای دشمن نامشخص بوده و
عنوان نشده است .همچنین شرایط اقلیمی نیاز به فازی شدن داشته و نتیجه ماموریت مورد نیاز
است .در این شرایط احتمال بروز دو وضعیت وجود دارد.
وضعیت اول ،اگر در قوانین تصمیمساز قانونی وجود داشته باشد که توانایی همپوشانی
اطالعات جدید را داشته و بتواند با معیار  DFنتیجه را تشخیص دهد ،پاسخی که در این
وضعیت بدست میآید به صورت زیر بیان میشود.
Dsupp = 43%

دستورات

موفقیت ⇒ (تخریب موضع دشمن& /
Dconf = 89%
حمله با حفظ استتار)

میزان مهمات
(خیلی زیاد)

&

شرایط اقلیمی
(متوسط به باال)

&

همانطور که مشاهده میشود در قانون تعیین شده میزان نیروهای خودی در تصمیمگیری تاثیر
نداشته و در شرایط اقلیمی بخشهایی که در موقعیت متوسط ،مناسب و بسیار مناسب قرار
دارند ،پوشش داده میشوند .توسط مدل دستورات نیز اصالح شده و به شکل کاملتری ارائه
شدهاند تا احتمال موفقیت را باال ببرند.

زمان
(شب)

002

مطالعات مدیریت صنعتی ،سال چهاردهم ،شماره ، 24پاییز 59

وضعیت دوم ،اگر در قوانین تصمیمساز قانونی وجود نداشته باشد که توانایی همپوشانی
اطالعات جدید را داشته و بتواند با معیار  DFنتیجه را تشخیص دهد ،پاسخ به کمک
الگوریتم نزدیکترین همسایگی بدست میآید .به این صورت که پارامترهای موجود در یک
شرایط با هر مقداری که داشته باشند ،یک نقطه از فضای مسئله را اشغال میکند .حال با تعیین
نزدیکی موقعیت این شرایط با همسایگانش ،امکان تشخیص موثر نتیجه وجود دارد .در
شکل 99نمونه ای از تعیین کالس توسط این الگوریتم آمده که با توجه به وجود دو پارامتر در
فضای دوبعدی قابل ترسیم است .باید توجه شود که در این بحث به دلیل تعدد پارامترها یک
فضای  nبعدی ( nبرابر است با تعداد متغییرهای مسئله) خواهیم داشت که امکان ترسیم آن
میسر نیست و توسط ابرصفحهها مکانیابی و اندازهگیری میشوند.
در پایان کار تصمیم گیری ،موقعیتی که توسط فرمانده وارد شده و در مورد آن قضاوت و
تصمیمگیری شد ،بعد از تایید صحت به پایگاه دانش مدل افزوده میشود.

شکل :11نمونهای از تعيين کالس توسط الگوریتم نزدیکترین
همسایگی

بررسی و تحليل نتایج مدل
برای راستی آزمایی تکنیک ،از پایگاه دادهای که اطالعات یک میدان نبرد فرضی در
جنگهای نامتقارن را داراست استفاده شدهاست .این پایگاه داده براساس تجربیات و اطالعات
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افرادی خبره در شرایطی مشابه ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است ( Heravi et
 .)al., 2013به مدل پیشنهادی به ترتیب 911 ،و  9111رکورد وارد شد .از این تعداد نیز به
صورت تصادفی ،به ترتیب حدود  411و  4111رکورد به عنوان دانش اولیه و مابقی برای
تشخیص کارایی و محاسبه دقت مدل به آن داده شد .همچنین برای صحت آزمون ،این فرایند
 91مرتبه تکرار شده و نتایج پایانی میانگین جوابهای این  91تکرار است .تنظیمات انتخاب
شده به عنوان مقادیر اولیه برای الگوریتمهای مورد استفاده نیز در جدول 4آورده شدهاست.
جدول :4مقدار پارامترهای اوليه در الگوریتمهای مورد استفاده

مقدار پارامترها
Minsup = 0.1, Minconf = 0.85, MS = 0.15
Pop = 20, IterLimit = 100, Pm = 0.3,
= Pc = 3 (Method), MemFunc_Parameter = 5 , MemFunc_Kind
Triangular

الگوریت
م
CFAR
GRS

مقایسهای بین مدل ارائه شده در مقاله پایه ( )Heravi et al., 2013و مدل پیشنهادی در
این مقاله ،شامل تعداد قوانین تولید شده و درصد انتخاب صحیح تصمیمها با تشخیص درست
موقعیت در دو وضعیت تعداد ورودیهای کم ( 911رکورد) در جدول 9و تعداد ورودیهای
انبوه ( 9111رکورد) در جدول 6صورت گرفتهاست .این مطلب نشان میدهد که مدل
پیشنهادی در یک محیط همراه با عدمقطعیت و انبوه داده ورودی ،نتایج خوبی را با قابلیت
فهم و دقت باالیی حاصل کرده و نتایج بدست آمده به وضوح بیانگر ادعای مطرح شدهاست.
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جدول :5مقایسه نتایج با  511رکورد

ميانگين دقت انتخاب
صحيح تصميم (تشخيص
درست موقعيت)
% 57/8

ميانگين
تعداد قوانين
توليد شده
57

% 88/7

57

ویژگی
روش
CA & CFAR
& CA & CFAR
GRS
مدل پیشنهادی

جدول :6مقایسه نتایج با  5111رکورد

ميانگين دقت انتخاب
صحيح تصميم (تشخيص
درست موقعيت)
% 16/7

ميانگين
تعداد قوانين
توليد شده
686

CA & CFAR

% 88/1

85

CA & CFAR & GRS
مدل پیشنهادی

ویژگی
روش

با توجه به دو جدول 9و جدول 6مشاهده میشود که در هر دو شرایط مدل پیشنهادی از دقت
باالتری برخوردار بوده و همچنین توانسته است این تصمیمات را با تعداد کمتری از کلیه
قوانین موجود داشته باشد که این مسئله باعث سرعت بخشیدن به فرایند اتخاذ تصمیم میشود.
با توجه به عدم قطعیت موجود ،میتوان گفت میانگین دقت بدست آمده از میزان خوبی در
تشخیص برخوردار بوده است.
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جمعبندی و نتيجهگيری
جمعبندی
 DMدر شرایط بحرانی که به احتمال زیاد با اطالعاتی ناقص و نامعلوم همراه است ،یکی از
مشکالت اساسی در بسیاری از حوزههای علم مدیریت به حساب میآید ( Takahashi et
;al., 2007; Heravi and Setayeshi, 2014; Heravi and Setayeshi, 2015
 .)Heravi et al., 2016; Heravi and Azimi Galeh, 2016به کمک باال بردن
دقت ،نرخ انتخاب  DMدرست براساس ورودیها افزایش یافته و به کمک قابلیت فهم بیشتر،
پاسخهایی با مطلوبیت بیشتر انتخاب میشوند که این مسئله موجب کاهش تعداد انتخابهای
ممکن در میان کل حالتهای قابل انتخاب میشود .از طرفی دیگر تطبیقپذیری و هوشمندی
شرایطی را مهیا میکنند که طی آن عامل محیط را بهتر شناخته و میتواند خود را برای DM
کارآمد با محیط اطراف و عاملهای دیگر موجود در آن هماهنگ کند ( Heravi et al.,
.)2013
برای ایجاد درک بهتری از فضای مسئله و اهدافی که دنبال شدهاند ،در غالب مثالی جمعبندی
و نتیجهگیری از بحث تشریح شدهاست .ابتدا یک میدان نبرد در جنگی نامتقارن را فرض
کنید .همانطور که میدانید ،در اینگونه جنگها به دلیل عدمتقارن در میدان نبرد ،اطالعات
بسیار دچار عدم قطعیت و گنگی بوده و از تغییرات و پیچیدگی بسیار باالیی برخوردار هستند.
حال فرماندهای را تصور کنید که در این شرایط با وجود تمام پیچیدگیها ،عدمقطعیتها و
حتی اطالعات ناقصی که به او داده میشود ،موظف است تصمیمی مشخص در کوتاهترین
زمان ممکن بگیرد .اگر تصمیم اتخاذ شده اشتباه باشد ،بیشک جان افرادش به خطر خواهد
افتاد و اگر زمان اتخاذ تصمیم طوالنی شود ،مشکالت بسیار دیگری پیش خواهد آمد و کار
سختتر خواهد شد .در این میان نقشی که مدل ارائه شده بازی میکند ،این است که همانند
یک انسان متخصص (فرمانده جنگ) اطالعات موجود را براساس تجربیات و دانشهایی که
از قبل کسب کرده ،تحلیل و پردازش کند و در نهایت تصمیماتی را به همراه نتایج بدست
آمده و درصد احتمال وقوع آنها در اختیار فرمانده قرار دهد .مزیتی که این امر دارد ،با ایجاد
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آگاهی در فرمانده به فرایند تصمیمگیری سرعت بخشیده و ضریب خطای تصمیم نهایی را به
شدت کاهش خواهد داد.
به این منظور ،پیشتر در سال  2193مقالهای توسط هروی و همکارانش ارائه شد ( Heravi et
 )al., 2013که در آن ابتدا یک مدل از  CAشامل پنج توانایی تعریف شد .در این مدل با
افزایش تطبیقپذیری در کنار رفتار و فکر کردن انسانگونه ،عملکرد در محیطهای جدید
بهبود یافته ولی به دلیل وجود همین افزایش تطبیقپذیری در ابتدای ورود به یک محیط
ناشناخته ،احتمال انتخاب عملهایی که تاثیر ناچیزی داشته و یا تاثیرات منفی میگذارند
وجود داشت .به همین خاطر در ادامه طراحی معماری موجود کمی تغییر اعمال شد و به جای
دو بخش استدالل و قضاوت که از فرایندهای ساده با دقت پایینی تشکیل شده بودند،
الگوریتم  CFARجایگزین شد ،تا عالوه بر کاهش تعداد حالتهای قابل انتخاب برای
دستیابی به پاسخ بهینه ،با کمک منطق فازی بکار گرفته شده در آن ،عدمقطعیت موجود در DM
را نیز کاهش دهد .نقطه قوتی که این مدل داشت ،کارایی ،دقت و کیفیت بهتر تصمیمگیری در
شرایط عدم قطعیت (پرتنش) بود .ولی نقطه ضعف آن این بود که تنها با ورودیهای
اطالعاتی کم و متوسط (چه اطالعات از پیش تعریف شده به فرم قانون به عنوان دانش مدل و
چه قوانین تولید شده در حین اجرای مدل) سازگاری خوبی داشت .عالوهبر این با افزایش
دانش موجود در پایگاه دانش براساس قوانین تولید شده ،به مرور زمان از سرعت در آن
کاسته شده ،همچنین امکان گیر افتادن در نقاط بهینه محلی نیز محتملتر میشد .به همین دلیل
این مسئله موجب اتخاذ تصمیمهای نچندان دقیق در زمانی نامناسب بود که نیاز به اصالح الگو
داشت.
برای حل این مسئله دو ایده وجود داشت .اولین ایده این بود که برای تعداد قوانین یادگیری
شده و ذخیره شده در هر مرحله در پایگاه دانش مدل ،مرز و محدوهای تعریف شود ،یعنی با
افزایش تعداد قوانین در هر مرحله ،تعدادی از قوانین دیگر از پایگاه دانش حذف شود تا
همیشه میزان مشخصی از دانش وجود داشته باشد .در واقعیت این کار به این مفهوم است که
فرد تصمیمگیر (فر مانده) فراموشی گرفته باشد .در این حیطه این ایده بسیار خطرناک است،
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پس پیش از شبیهسازی مردود اعالم میشد .دومین ایده این بود که دانش بیشتر ،تصمیم
معقولتر و قابل اطمینانتری تولید میکند منتها باید قوانین به درستی اتخاذ شوند .در واقع
بایستی اصالحی صورت میگرفت که با افزایش دانش مدل عالوهبر بهتر شدن فرایند تصمیم-
گیری ،با توجه به شرایط بحرانی موجود به طور متوسط سرعت اجرایی مناسبی نیز داشته باشد.
انتخاب این ایده برای شبیهسازی معقوالنه بود.

نتيجهگيری
مسئله اصلی و به تعبیری هدف کلی که در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته و دنبال شده-
است ،بهبود دقت ،کیفیت و زمان ،با کاهش انتخاب تعداد قوانین کم اهمیت و یافتن قوانین با
اهمیت بیشتر (به عبارتی تنظیم قوانین برای حصول نتایج بهتر) که در فرایند اجرای مدل تولید
شده ،به جای حذف قوانین موجود در پایگاه دانش مدل است .این ایده ،توانست این مسئله
مهم را با اعمال یک الگوریتم تکاملی و فراابتکاری حل کند .تا عالوهبر رفع نقطه ضعف
مطرح شده ،مزیتهای موجود در روش قبلی شامل ایجاد یک تعادل مناسب بین تطبیقپذیری
و هوشمندی ،افزایش قابلیت فهم و دقت دستهبندی کنندهها را حفظ کند .و بطور همزمان
نقش مهمی در افزایش کیفیت و انعطافپذیری DMها ایفا کرده و در نهایت قدرت  DMو
سرعت واکنش در شرایط غیرقابل پیشبینی را به شکلی موثر افزایش دهد.
انتخاب ژنتیکی قوانین این مزیت را به همراه داشت که با افزایش دانش ،بدون افزایش زمان
اجرا ،رفته رفته انتخابهای دقیقتری داشته باشد و به تعبیری توانست با ایجاد ترکیبی کارا با
جلوگیری از انتخاب پاسخهای نامناسب نسبت به ادراکات محیطی در هر مرحله به جای
داشتن جوابهای بهینه محلی ،احتمال انتخاب جوابهایی که به بهینه سراسری نزدیک
میشوند به مراتب بیشتر شود.

پيشنهادهای آتی
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هر روزه ایدههای کاربردی و مهم جدیدی در معماریهای شناختی تولید شده و مورد استفاده
قرار میگیرند که بسیاری از مسائل سطح باال به کمک آنها قابل حل شدهاند .به عنوان یکی از
کارهای آتی ،میتوان از این ایدهها در طرحریزی موثر و بهتر ساختار مدل استفاده شده در
این مقاله بهره برد .همچنین باید توجه شود که  DMدر میادین جنگی در شرایط پرتنش از
پیچیدگی بسیار باالیی برخوردار است و تنها به چند متغییر استفاده شده در این مقاله ختم
نمیشود .پارامترهای دیگری چون شرایط روحی روانی افراد ،میزان خستگی و آستانه تحمل
آنها در زمان جنگ ،از جمله موارد پراهمیتی است که در  DMمطرح میباشند .مورد توجه
قرار دادن این متغییرهای کلیدی به عنوان پژوهشهای آتی ،شرایط مناسب و موثرتری برای
 DMایجاد کرده و ضریب شکست را به شدت کاهش میدهد .از جمله زمینههای تحقیقاتی
دیگری که پیشنهاد میشود ،بحث طراحی دو هدفه و تفسیر پذیری نتایج تولید شدهاست که
کیفیت کار را بیش از پیش افزایش خواهند داد.
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