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ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎراﯾﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻓﺮااﺑﺘﮑﺎري (  PSOو  ) ICAﺑﺮ روي ﺑﺮﺧﯽ
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ﺗﻮاﺑﻊ ﺧﺎص ﺑﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺎزي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻦﯾااﻟﮕﺘﯾرﻮﻢﻫﺎي ﻓﺎزي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﯾﺎ ﺑﺮﺪﻧزاﮔﯽ،رﺎﮐ ﺧﻮد را ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺳﺮاﺳﺮي ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺴﺖ اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺑ .ﺪﺎ دﻈﻧ رﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺪم
ﻗﻄﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺪلﺳﺎزي واﻗﻌﯽﺗﺮي از ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﺗ ﺪﺷﺎ ﺟﻫباﻮﺎي اﯾﺠﺎدﺷﺪه از
اﯾﻦ ﻣﺪل ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .درﻦﯾا ﺗﺤ،ﻖﯿﻘ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد در ﺳﺮﻋﺖ
ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺳﺮاﺳﺮي ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻪاو ﻢﯾ از ود روش  OSPو  ACIﺑﺎ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒ ﯽﺗﺎو اﯾاﺰﻓﺶ ﺳﺮﻋﺖ
ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ  ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي ﻫﻢ ﺑﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ  OSPﻓﺎزي و  ACIﻓﺎزيﺠﻧا ﺎم ﺖﻓﺮﮔ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  ACIﻓﺎزي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  OSPﻓﺎززا ي ﺳﺮﻫ ﺖﻋﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
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مقدمه
این پژوهش به مقایسه کارایی الگوریتمهای فراابتكاری (  PSOو  ) ICAبر روی برخی توابع خاص،
با انطباق پارامترهای فازی پرداخته است و با در نظر گرفتن عدم قطعیت ،مدلسازی واقعیتری از
مسئله ایجاد میکند .این روشهای پیشنهادی بر روی برخی توابع تست اعمال شدهاندکه از تابع
های آماده در متلب هستند .توابع مورد استفاده برای تست کردن الگوریتمهای بهینهسازی است.
به منظور نشان دادن عملی بودن روش پیشنهادی الگوریتمها ،از چهار تابع ،rastrigin ،Ackley
 rosenbrockو تابع کروی یا همان  sphereاستفاده کردیم .توابع تست برای ارزیابی ویژگیهای
الگوریتمهای بهینهسازی سودمند هستند .برخی اوقات ،تصورات اشتباهی در مورد مقایسه" منطق
فازی " و" واقعیت" وجود دارد .به عنوان مثال ،آیا حل مسائل مختلف در محیط فازی به واقعیت
نزدیکتر است یا در محیط کالسیک؟ آیا جوابهایی که در محیط کالسیک و قاطع حاصل میشوند،
به جواب های واقعی نزدیک هستند؟ در این تحقیق و مطالعات مشابه درمییابیم که ،پدیدههای دنیای
واقعی به دلیل عدم قطعیت بایستی در محیط فازی بررسی شوند (اقبالی و همكاران.)9515 ،9519 ،
به هر حال ،روش پیشنهادی در این تحقیق یک روش نوین برای انطباق پارامتر پویا در بهینهسازی
روشهای فراابتكاری است که یكی ازکاربردهای ریاضیات فازی را در علم کامپیوتر به تصویر میکشد.
دو مشكل اصلی الگوریتمهای ابتكاری ،گیرافتادن آنها در نقاط بهینه محلی و همگرایی زودرس به این
نقاط است .الگوریتمهای فراابتكاری برای حل این مشكالت الگوریتمهای ابتكاری ارائه شدهاند .در واقع،
الگوریتمهای فراابتكاری برای یافتن پاسخ بهینه به کار میروند.

سیستم استنتاج فازی ()FIS
صنعت سیستم فازی همانند عملكرد مغز انسان که توانایی تفسیر اطالعات حسی مبهم و ناقص را
دارد ،روشی سیستماتیک برای قضاوت از چنین اطالعات زبانی را فراهم میآورد .سیستم فازی،
فناوری جدیدی است که طراحی و مدلسازی یک سیستم نیازمند به ریاضیات پیچیده و پیشرفته را
با استفاده از مقادیر زبانی و دانش فرد خبره ممكن میسازد .ساختار اساسی سیستم استنتاج فازی
شامل دو زیرسیستم اصلی فازیساز و پایگاه قواعد و یک زیرسیستم فرعی غیرفازیساز است .فازی-
ساز و غیرفازیساز وظیفه تبدیل اطالعات بیرونی به مقادیر فازی و بر عكس را برعهده دارند
(مرادی و همكاران .)9519 ،مرکز سیستمهای فازی ،پایگاه دانش بوده به طوری که مؤلفه کلیدی
سیستمهای مبتنی بر دانش ،مجموعه قواعد اگر -آنگاه ( )IF-THEN rulesبه دست آمده از دانش
یا تجارب انسانی است (کوهساری و همكاران9512 ،؛ وانگ9117 ،؛ باتونكو و کریوشا0220 ،؛ کلوس
و کروز.)0220 ،
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یک مجموعه فازی با یک تابع عضویت که مقادیر آن بین صفر و یک تغییر میکند ،تعریف می-
شود .تابع عضویت دارای اعضایی با درجه عضویت متغیری بر اساس مقادیر تابع عضویت
است .به طور کلی ،دو نوع سیستم استنتاج فازی مطرح است :الف) سیستم استنتاج ممدانی
(ممدانی ،)9172 ،ب) سیستم استنتاج سوگنو (سوگنو و تاکاجی .)9122 ،این دو سیستم استنتاج
فازی خیلی مشا به هم هستند ،عمده تفاوت آنها در این است که تابع عضویت خروجی در روش
سوگنو ثابت و یا خطی است و نیازی به غیرفازیساز در آن وجود ندارد (آرشدیپ و آمیرت0290 ،؛
کوهساری و همكاران.)9512 ،
رفتار سیستمهای فازی به اطالعات طراحی شامل :انتخاب توابع عضویت و قوانین کنترلی
بستگی دارند .در روشهای طراحی سنتی ،اطالعات طراحی مبتنی بر تجربه افراد خبره است که از
طریق آزمون سعی و خطا تعیین میشود .بنابراین ،طراحی یک سیستم فازی مناسب زمان بر است.
بنابراین ،انتخاب بهینه قوانین فازی و یا شكل توابع عضویت ،مسئله بسیار مهمی است .و این مسئله
بدون نیاز به تجربیات افراد خبره از اهمیت ویژهای برخوردار است (عابدی نیا و امجدی.)9515 ،
دراین شرایط ،میتوان اطالعات و دادههای غیرقطعی را در قالب اعداد فازی بیان کرد (حسامی و
موالیی.)9512 ،
الگوريتمهای پیشنهادی
روش حل این پژوهش ،بدین صورت است که ابتدا الگوریتمهای مورد نظر (الگوریتم بهینهسازی
ازدحام ذرات (کندی و ابرهات )9112 ،و الگوریتم رقابت استعماری (لوکاس0227 ،؛ آتش پز
گرگری ))9527 ،را فازی کرده ،سپس برای تست کردن روشهای پیشنهادی و اینكه بفهمیم که آیا
الگوریتمهای پیشنهادی خوب عمل کردهاند یا خیر ،الگوریتمهای پیشنهادی را بر روی یک مسئله
اعمال یا تست کردهایم:
 .9الگوريتم  PSOفازیشده

محققان در  psoمعمولی ،میزان پارامترهای  c1و  c2را  252و  052در نظر میگیرند .به خاطر ثابت
فرض شدن این دو متغیر ،تنوع در ذرات کم است و به همگرایی خوبی منجر نمیشود (انگلبرت،
0222؛ یانگ و همكاران )0227 ،و برای رفع این مشكل (همگرایی و تنوع) ،یعنی بهبود همگرایی
و تنوع در  ، psoتطبیق پارامتر پویا در  psoانجام دادیم؛ یعنی پارامترهای  c1و  c2را فازی کردیم
تا معیار همگرایی و تنوع در الگوریتم  psoبهبود یابند و این الگوریتم ،قدرت همگرایی و تنوع
بیشتری در جست و جوی نقاط بهینه مسئله داشته باشد (ملین و همكاران.)0295 ،
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جدول  :9میزان پارامترها برای هر روش
فازیPSO3

فازیPSO2

فازیPSO1

ساده PSO

پويا

پویا

پویا

252

پارامترها
C1

پويا

پویا

پویا

052

C2

فرمولهای مورد استفاده در الگوریتمهای پیشنهادی : FPSO
 برای اندازهگیری تكرارهای الگوریتم در معادله ،درصدی از تكرارها استفاده شده است؛ یعنی
هنگامی که الگوریتم شروع به تكرار میکند ،مقدارش کم در نظر گرفته میشود و هنگامی که تكرار
تمام میشود ،مقدارش زیاد یا نزدیک 922درصد در نظر گرفته میشود .این ایده به صورت زیر
نشان داده میشود:
معادله (: )9
𝐧𝐨𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞𝐭𝐈 𝐭𝐧𝐞𝐫𝐫𝐮𝐂
𝐧𝐨𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞𝐭𝐈 𝐟𝐨 𝐦𝐮𝐦𝐢𝐱𝐚𝐌

= 𝐧𝐨𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞𝐭𝐈

 : Current Iterationتكرار جاری
 : Maximum of Iterationکل تكرارهای الگوریتم
 اندازهگیری تنوع در معادله ( )0نشان داد که اندازهگیری درجه پراکندگی ذرات در زمانی که
ذرات نزدیک به هم هستند ،در آنجا کمترین تنوع وجود دارد و زمانی که ذرات از هم دورند
بیشترین تنوع را دارد .معادله تنوع میتواند به عنوان متوسط فاصله اقلیدسی بین هر یک از ذرات و
بهترین ذره در نظر گرفته شود.
معادله (:)0
𝑠𝑛

𝑥𝑛

1
∑ √∑(𝑥𝑖𝑗 (𝑡) − 𝑥̅𝑖𝑗 (𝑡))2
𝑠𝑛

= ))Diversity (S(t

𝑗=1

𝑖=1

 : nsبیان گر تعداد ذرهها
 : Xijذره  iام در بعد  jام
 : X̅ijبهترین ذره  iام در بعد  jام
 اندازهگیری خطا تبه وسیله معادله ( )5تعریف شده است؛ به طوری که برابر است با میانگین
تفاوت بین برازندگی هر ذره و برازندگی بهترین ذره.
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معادله (:)5

𝑠𝑛

1
)∑(𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠(𝑥𝑖 ) − MinF
𝑠𝑛
𝑖=1

 :nsبیان گر تعداد ذرهها
 :Xiذره  iام
) :Fitness(xiبرازندگی ذره  iام
 : MinFبرازندگی بهترین ذره (کمترین برازندگی)

شکل  : 9سیستم فازی FPSO1

شکل  :7سیستم فازی FPSO2
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شکل  :3سیستم فازی FPSO3

در روش پیشنهادی  ، FPSO1در هنگام طراحی سیستم فازی برای فازی کردن پارامترهای  c1و
 c2در الگوریتم  ،psoاز دو ورودی تنوع و تكرار استفاده شده است؛ یعنی ورودی سیستم فازی
پیشنهادی برای تطبیق پارامتر دادن  c1و  ،c2معیارهای تكرار و تنوع بوده است .الگوریتم  psoدر
هنگام شروع یعنی در اوایل تكرار و شروع بهتر است فضای جست و جو را برای یافتن و بهرهبرداری
کردن بهترین ذره کاوش کند و برای محقق شدن این امر نیز بایستی دو معیار تكرار و تنوع لحاظ
شود .به همین دلیل ،چون سیستم پیشنهادی اول این دو معیار ( تكرار و تنوع ) را لحاظ کرده است،
پس نتیجه بهتری را در رسیدن به مینیمم سراسری هر یک از این توابع تست میدهد.
 .7الگوريتم  ICAفازی شده

محققان در  ICAمعمولی ،میزان پارامتر بتا را  9یا  0در نظر میگیرند .به خاطر ثابت فرض شدن
این متغیر ،تنوع در ذرات کم است و به همگرایی خوبی منجر نمیشود (خبازی و همكاران0221 ،؛
قاسمی )0292 ،و برای رفع این مشكل (همگرایی و تنوع)  ،یعنی بهبود همگرایی و تنوع در ، ICA
تطبیق پارامتر پویا در  ICAانجام دادیم؛ یعنی پارامتر بتا را فازی کردیم تا معیار همگرایی و تنوع
در الگوریتم  ICAبهبود یابد و این الگوریتم ،قدرت همگرایی و تنوع بیشتری در جست و جوی نقاط
بهینه مسئله داشته باشد.
جدول  :7میزان پارامتر بتا برای هر روش
فازی ICA

سادهICA

پارامتر ها

پويا

 9یا 0

Beta
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فرمول مورد استفاده در الگوریتم پیشنهادی : FICA
 برای اندازهگیری تكرارهای الگوریتم در معادله ( )2از درصدی از تكرارها استفاده شده است؛
یعنی هنگامی که الگوریتم شروع به تكرار میکند ،مقدارش کم در نظر گرفته میشود و هنگامی که
تكرار تمام میشود ،مقدارش زیاد یا نزدیک  922درصد در نظر گرفته میشود .این ایده به صورت
زیر نشان داده میشود:
معادله (: )2
Current Decade
Maximum of Decades

= Decade Factor

 :Current Decadeتكرار جاری
 : Maximum of Decadeکل تكرارهای الگوریتم

شکل  :7سیستم فازی FICA

 .3اعمال الگوريتمهای پیشنهادی بر روی توابع تست
توابع تست ،از توابع بهینهسازی با نقاط بهینه سراسری مشخصی هستند ،که برای استفاده در
مسائل بهینهسازی به کار میروند و برای تست روشهای مختلف بهینهسازی از این توابع استفاده
میشود .به طور جزئیتر بخواهیم مسئله را روشن کنیم ،مثال یک نمونه از توابع تست ،تابع اکلی
است ،این تابع دارای مینیمم سراسری در مبدا خود می باشد .حال ما روش پیشنهادی را بر روی
این تست میکنیم تا ببینیم روش بهینهسازی پیشنهادی ما ،این نقطه مینیمم سراسری را پیدا
میکند؟ یا در بهینههای محلی گیر میافتد و موفق به یافتن این بهینه سراسری نمیشود .برای
تست روش پیشنهادی نیز از چهار تابع  rosenbrock ،rastrigin ،Ackleyو تابع کروی یا همان
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 sphereاستفاده کردیم .جزئیاتی از مشخصات توابع تست در نظر گرفته شدهمان از جمله فرمول
هر تابع ،نموداری از تابع هدف ،محدودههای متغیرهای هدف و مختصات بهینه سراسری در شكل
 2آمده است.

شکل  :0توابع خاص در نظر گرفته شده برای تست روشهای پیشنهادی

در روش FPSO

نحوه انجام این کار نیز به این شكل است که پارامترهای  c1و  c2را فازی کرده ،سپس به الگوریتم
 psoداده ،یعنی همان سه الگوریتم پیشنهادی  psoفازی را هر یک به طور جداگانه بر روی توابع
تست اعمال شده؛ یعنی یک بار الگوریتم  fpso1را بر روی هر یک از این توابع تست گفته شده امتحان
میکند و یک بار الگوریتم  fpso2پیشنهادی را بر روی هر یک از این توابع تست گفته شده امتحان
میکند و بار آخر الگوریتم  fpso3را بر روی هر یک از این توابع تست گفته شده امتحان میکند.
نحوه تست کردن این توابع با استفاده از الگوریتمهای پیشنهادی نیز مانند اعمال دیگر
الگوریتمهای بهینهسازی بر روی توابع تست است؛ یعنی این توابع تست به عنوان تابع هدف
الگوریتم بهینهسازی پیشنهادی مان یعنی همان  fpsoدر نظر گرفته میشود و این الگوریتم با در
نظر گرفتن هر یک از این توابع تست به عنوان تابع هدف یا برازندگی ،کار خود را که رسیدن به
مینیمم سراسری هر یک از این توابع تست است ،انجام میدهد.
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نتیجه اعمال الگوريتم پیشنهادی  FPSO1بر روی توابع تست
تابع : Rosenbrock

تابع : Ackley

شکل  :9الگوريتم  FPSO1بر روی تابع
Rosenbrock

شکل  :7الگوريتم  FPSO1بر روی تابع Ackley

تابع :Rastrigin

تابع :Sphere

شکل  :7الگوريتم  FPSO1بر روی تابع Rastrigin
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شکل  :1الگوريتم  FPSO1بر روی تابع
Sphere
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نتیجه اعمال الگوريتم پیشنهادی  FPSO2بر روی توابع تست
تابع :Rosenbrock

تابع :Ackley

شکل :01الگوریتم  FPSO2بر روی تابع
Ackley

شکل  :97الگوريتم  FPSO2بر روی تابع
Rosenbrock

تابع : Rastrigin

تابع : Sphere

شکل : 99الگوريتم  FPSO2بر روی تابع Rastrigin
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شکل  : 93الگوريتم  FPSO2بر روی تابع
Sphere
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نتیجه اعمال الگوريتم پیشنهادی  FPSO3بر روی توابع تست
تابعAckley :

شکل :97الگوريتم  FPSO3بر روی تابع Ackley

تابعRastrigin :

شکل  :90الگوريتم  FPSO3بر روی تابع Rastrigin

تابعSphere :

تابعRosenbrock :

شکل  :97الگوريتم  FPSO3بر روی تابع Rosenbrock
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شکل  :97الگوريتم  FPSO3بر روی تابع Sphere
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 همان طور که در شكلهای باال مشاهده میکنید ،به نتایجی دست یافتیم که نشان میدهد
الگوریتم  FPSO1نسبت به الگوریتمهای  FPSO2و  FPSO3از لحاظ سرعت همگرایی و
گیرنكردن در دام مینیمم های محلی بهتر است .همان طور که مشاهده میشود الگوریتم FPSO1
خیلی کمتر در دام مینیمم های محلی افتاده است .منحنی مینیمم هزینه  FPSO1دارای شیب
تندتری نسبت به منحنی مینیمم هزینه  FPSO2و  FPSO3است و این امر نشان میدهد که
سرعت همگرایی FPSO1نسبت به  FPSO2و  FPSO3بیشتر است.
در روش FICA

نحوه انجام این کار نیز به این شكل است که پارامتر بتا را فازی کرده ،سپس به الگوریتم  icaداده،
یعنی همان الگوریتم پیشنهادی  icaفازی را بر روی توابع تست گفته شده اعمال میکند.
نحوه تست کردن این توابع با استفاده از الگوریتم های پیشنهادی نیز مانند اعمال دیگر
الگوریتمهای بهینهسازی بر روی توابع تست است؛ یعنی این توابع تست به عنوان تابع هدف
الگوریتم بهینه سازی پیشنهادی مان یعنی همان  FICAدر نظر گرفته میشود و این الگوریتم با در
نظر گرفتن هر یک از این توابع تست به عنوان تابع هدف یا برازندگی ،کار خود را که رسیدن به
مینیمم سراسری هر یک از این توابع تست است ،انجام می دهد.
نتیجه اعمال الگوريتم پیشنهادی  FICAبر روی توابع تست
تابعAckley :

شکل  :91الگوريتم  FICAبر روی تابع
Rastrigin

شکل  :99الگوريتم  FICAبر روی تابع Ackley

تابعRastrigin :
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تابع : Sphere

شکل  :79الگوريتم  FICAبر روی تابع
Sphere

شکل  :75الگوريتم  FICAبر روی
تابع Rosenbrock

همان طور که در شكلهای باال مشاهده میکنید ،به نتایجی دست یافتیم که نشان میدهد،
الگوریتم  FICAنسبت به الگوریتم  FPSO1از لحاظ سرعت همگرایی و گیرنكردن در دام مینیمم-
های محلی بهتر است؛ زیرا فاصله بین منحنی مینیمم و متوسط بسیار ناچیز است که این امر نشان
میدهد ،در الگوریتم  FICAتمام کشورها در نهایت به نقطه بهینه میل میکنند و خیلی کمتر در دام
مینیممهای محلی افتاده است .همان طور که در شكلها مشاهده میشود ،منحنی مینیمم هزینه
الگوریتم  FICAدارای شیب تندتری نسبت به منحنی مینیمم هزینه الگوریتم  FPSO1است و این
امر نشان میدهد که سرعت همگرایی  FICAنسبت به  FPSO1بیشتر است.
نتیجهگیری
بنابر مقایسهای که بین بهترین روش پیشنهادی ( FPSOیعنی )FPSO1و  FICAصورت گرفت،
میتوان گفت که در این پژوهش ،الگوریتم رقابت استعماری فازی به نتیجه بهتری نسبت به
الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات فازی رسیده است و کیفیت نتایج را از لحاظ سرعت همگرایی
بهبود میبخشد؛ زیرا الگوریتم  FICAخیلی کمتر در دام مینیممهای محلی افتاده است .نتایج
حاصل از آزمایشات ،کارایی و سرعت همگرایی باالی الگوریتم پیشنهادی در الگوریتم رقابت
استعماری فازی را تأیید میکنند.
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