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چکیده
قابلیت اطمینان یک مشخصه مهم در سیستمهای الكتریكی و مكانیكی است .یافتن سطح
بهینه قابلیت اطمینان بر اساس محدودیتهای موجود در سیستم ،مسئله بهینهسازی قابلیت
اطمینان نامیده میشود .یكی از روشهای ارتقا قابلیت اطمینان سیستم ،استفاده از اجزا مازاد
در سیستم است .تخصیص قابلیت اطمینان مناسب به هر یک از اجزا و استفاده از اجزا مازاد به
صورت موازی در کنار اجزای اصلی سیستم تحت عنوان تخصیص قابلیت اطمینان  -مازاد
شناخته میشود .اثبات شده است که مسئله تخصیص مازاد یک مسئله بهینهسازی چند
جملهای غیر قطعی است و با افزایش اندازه مسئله و محدودیتها ،محاسبات به صورت نمایی
افزایش مییابد .از این رو ،یافتن راه حل مناسب در این دسته مسائل اهمیت دارد .در این
پژوهش ،مسئله تخصیص افزونگی – مازاد ،در ارتقای قابلیت اطمینان سیستمهای سری ،سری
– موازی و پل مورد بررسی قرار گرفت و به منظور حل مسائل از ترکیب الگوریتم رقابت
استعماری و ژنتیک استفاده شد .الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با رویكردهای پیشین عملكرد
بهتری را نشان داده است .در واقع ،پژوهش حاضر الگوریتم و روش حل مناسبی را برای حل
مسئله بهینهسازی قابلیت اطمینان ارائه کرده است.
واژگان کلیدی :بهبود قابلیت اطمینان ،تخصیص افزونگی – مازاد ،الگوریتم رقابت استعماری،
الگوریتم ترکیبی.
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مقدمه
در هر جامعه مدرن ،مهندسان و مدیران فنی مسئول برنامهریزی ،طراحی ،ساخت و بهرهبرداری از
سادهترین محصول تا پیدیدهترین سیستمها هستند .از کار افتادن محصولها و سیستمها موجب
وقوع اختالل در سطوح مختلفی میشود و میتواند حتی به عنوان تهدیدی شدید برای جامعه و
محیط زیست نیز تلقی شود .به همین خاطر ،مصرفکنندگان و به طور کلی جامعه انتظار دارند که
محصولها و سیستمها ،پایا ،اطمینانبخش و ایمن باشند .باید به جای تمرکز بر کاهش هزینهها بر
افزایش پایایی متمرکز شد؛ زیرا با بهبود پایایی ،به طور قطع ،هزینهها کاهش خواهد یافت (گارگ 9و
همكاران .)0292 ،تخصیص افزونگی 0یک راه مستقیم برای افزایش قابلیت اطمینان سیستم است
(ذوالفقاری و همكاران .)0292 ،افزونگی با اضافه کردن چند جز به جای یک جز و استفاده کردن از
همه آنها سعی میکند احتمال درست کارکردن سیستم را باال ببرد .بهینهسازی قابلیت اطمینان و
تخصیص مازاد به طور همزمان یكی از راههای ارتقا قابلیت اطمینان سیستم است که تحت عنوان
تخصیص قابلیت اطمینان  -مازاد 5شناخته میشود؛ چون ثابت کرد که مسائل بهینهسازی قابلیت
اطمینان از نوع مسائل چند جملهای غیر قطعی مشكل میباشند .یافتن جوابهای بهینه عمومی در
این نوع از مسائل ،باتوجه به گستردگی و رشد نمایی ف ای جوابها و همدنین وجود بهینههای
محلی متعدد بسیار مشكل بوده و با باال رفتن تعداد زیرسیستمها و افزایش حجم مسئله ،حل این
مسائل به کمک روشهای غیر معمول عمالً غیر ممكن میشود .این روشها نیازمند زمانهای
محاسباتی بسیار زیاد هستند و با باال رفتن حجم مسئله عمالً در یافتن جوابهای بهینه ناتوان
میباشند (چرن.)9110 ، 2
در سالیان اخیر ،عمده فعالیتهای انجامشده در ارتباط با حل مسئله تخصیص اجزاء مازاد،
شامل به کارگیری بسط و توسعه روشهای ابتكاری و الگوریتمهای فرا ابتكاری بوده است .در ابتدا
به دلیل عدم دسترسی به روشهای ابتكاری و فرا ابتكاری ،بهینهسازیها با استفاده از روشهای
دقیق ریاضی صورت میگرفت .یاالاوی و همكاران از برنامهریزی پویا برای حل مسئله تخصیص مازاد
استفاده کردهاند .آنان یک سیستم سری  -موازی را که به صورت برنامهریزی خطی عدد صحیح
مدل شده بود ،به کمک رویكرد تجزیه به چندین زیرمسئله تبدیل کردند که هر زیرمسئله معادل با
یک مسئله کولهپشتی تک بعدی بود؛ ساس هر کدام از این زیرمسئلهها را به کمک برنامهریزی پویا
حل کردند (یاالئی و همكاران .)0222 ،یكی دیگر از روشهای دقیق  ،روش برنامهریزی عدد صحیح
1. garg
2. redundancy allocation
3. reliability–redundancy allocation
4. chern
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است .بیلیونیت برای حل یک مسئله قابلیت اطمینان که دارای مدلی با هدف افزایش قابلیت
اطمینان است ،از برنامهریزی عدد صحیح استفاده کرد .این روش راه حلهای تقریباً شدنی را به ما
میدهد (بیلیونت .)0222 ،9ها و کائو روش شاخه و کران را ارائه دادند .در این مقاله ،سیستم به
صورت منسجم در نظر گرفته شده و مدل به صورت یک مسئله برنامهریزی غیر خطی عدد صحیح
است که برای حل آن از روش شاخه و کران استفاده شده است .نتای عددی در این مقاله نشان داد
که رویكرد شاخه و کران در بین روشهای دقیق برای حل مسئله تخصیص مازاد برتری دارند (ها و
کائو .)0222 ،0در تحقیقات یادشده مدلها به گونهای طراحی شدند که تنها استفاده از یک نوع از
اجزاء مازاد در هر زیرسیستم مجاز در نظر گرفته شد که اصطالحاً به این نوع مدلها ،مدلهای
تکانتخابه گفته می شود .در صورت مجاز دانستن بیش از یک نوع مازاد برای هر زیرسیستم و تبدیل
مدل تکانتخابه به مدل چندانتخابه ،ف ای جوابهای این مسئله غیر خطی بسیار وسیع شده است
و دشواری حل آن نیز به میزان قابل توجهی افزایش مییابد .در این صورت ،روشهای دقیق ریاضی
یادشده توانایی حل و بهینهسازی را نخواهند داشت .بنابراین ،نقطه ضعف بزرگ روشهای ریاضی در
حل مسائل بزرگ با پارامترهای زیاد است که این مع ل ،توانایی باالی آنها را در دستیابی به
جوابهای دقیق تحتالشعاع قرار میدهد .با این نگرش ،مارکز و همكاران راهكارهایی برای استفاده
از روشهای دقیق ریاضی ارائه کردند که استفاده از اجزاء متنوع در یک زیرسیستم را ممكن
میساختند .به عنوان مثال ،رویكرد حداکثر  -حداقل 5را به عنوان یک جانشین مفید و کارامد برای
مسائل بهینهسازی به حداکثر رساندن قابلیت اطمینان به کار بستند (مارکز 2و همكاران .)0222 ،با
این حال ،استفاده از روشهای ریاضی دقیق در عمل با مشكالتی همراه است .به عنوان مثال ،این
روشها در صورت باالرفتن تعداد زیرسیستمها و با افزایش تنوع اجزاء و گسترش ف ای جواب
کارایی خود را ازدست میدهند و عمالً در حل مسائل و ساختارهای کوچک قابلیت دارند .از این رو،
در سالهای اخیر استفاده از روشهای فرا ابتكاری نسبت به روشهای دقیق ریاضی ارجحیت پیدا
کردهاند .در همین راستا ،الین و دراگت با در نظر گرفتن سیستمهایی با خرابی ناکامل از الگوریتم
ژنتیک برای حل آن استفاده کردند .در این مسئله ،مدل به صورت چند هدفه است (الین و دراگت،2
 .)0299همدنین ابویی اردکان و همدانی الگوریتم ژنتیک اصالحشده را برای حل مسئله تخصیص
قابلیت به کار بردند .در این مسئله ،مدل تک هدفه است و به صورت برنامهریزی عدد صحیح مختلط

1. Billionnet
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4. Ramirez-Marquez
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01

فصلنامه مهندسی سیستم و بهرهوری ،سال اول ،شماره  ،4زمستان 9911

فرمولبندی شده است .در این مقاله ،برای اولین بار از راهبرد مازاد آماده به کار سرد استفاده شده
است (اردکان و همدانی .)0292 ،ابویی اردکان و همدانی ،همدنین بار دیگر برای یک سیستم سری
 موازی  ،راهبردی فعال و آماده به کار سرد را با هم در نظر گرفتند که با عنوان راهبرد مختلطمعرفی شد .بنابراین ،در این نوع مسئله تعیین نوع اجزاء ،سطوح مازاد ،تعداد واحدهای فعال و آماده
به کار به طور همزمان در هر زیر سیستم به منظور افزایش قابلیت اطمینان باید مشخص شود .این
مدل نیز با الگوریتم ژنتیک حل شد.
الگوریتم بهینهسازی ذرات به وسیله گارک و شارما مورد استفاده قرار گرفت .در این مقاله ،یک
مسئله تخصیص قابلیت اطمینان  -مازاد به صورت دو هدفه داریم که اهداف شامل کاهش هزینهها
و افزایش قابلیت اطمینان است .سیستم مورد بررسی یک سیستم با ساختار سری است (گارگ 9و
همكاران .)0292 ،با توجه به فاکتورهای غیر قطعی و نامشخص ،کاهش هزینههای سیستم و بهبود
قابلیت اطمینان به طور همزمان مشكل است .در چنین شرایطی تصمیمگیری دشوار است و وجود
چند تابع هدف منجر به راه حل بهینه پاراتو به جای یک راه حل واحد بهینه میشود .با این حال ،به
منظور انعطافپذیری و سازگاری بیشتر مدل برای تصمیمگیری بهتر ،مسئله بهینهسازی به صورت
یک مسئله برنامهریزی غیر خطی فازی با اعداد فازی بیان میشود .بنابراین ،در یک محیط فازی
مسئله بهینهسازی چند هدفه فازی فرموله میشود و برای حل آن از الگوریتم بهینهسازی ذرات
استفاده شده است.
در ادامه ،روشهای نوظهوری مانند الگوریتم جست و جوی هارمونی جهانی مؤثر از سوی زو و
همكاران ارائه شد .در این مقاله ،الگوریتم جست و جوی هارمونی جهانی مؤثر برای حل دو مسئله
قابلیت اطمینان به کار میرود .در مسئله اول ،این مدل برای حل یک مسئله بهینهسازی با ساختار
0
شبكه پل به کار میرود و مسئله دوم ،یک سیستم حفاظت از سرعت غیر مجاز توربین گازاست (زو
و همكاران .)0299 ،هر دو مسئله به صورت برنامهریزی عدد صحیح مختلط فرمولبندی میشوند.
الگوریتم جست و جوی هارمونی جهانی مؤثر با الگوریتم هارمونی با مفهوم هوش جمعی در الگوریتم
بهینهسازی ذرات ترکیب میشود .این الگوریتم توسعهیافته ،همگرایی و ظرفیت جست و جوی
ف ای بیشتری را نسبت به الگوریتم جست و جوی هارمونی دارد.
در پژوهشی مشابه برای حل یک مسئله تخصیص قابلیت اطمینان  -مازاد که هدف تعیین
قابلیت اطمینان اجزا و تعداد آنها در هر زیر سیستم میباشد از الگوریتم جست و جوی فاخته با یک

1. Garg
2. Zou
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تابع جریمه استفاده شده است .نتای عددی نشان میدهد که الگوریتم فاخته با تابع جریمه ،عملكرد
بهتری نسبت به الگورتیم فاخته بدون تابع جریمه دارد (گارگ.)0292 ،
الگوریتم رقابت استعماری یكی از الگوریتمهای فرا ابتكاری نوظهور است که در مسائل بسیاری
کاربرد دارد .شریفی و ممبینی برای حل مسئله تخصیص مازاد که یكی از مهمترین مسائل در زمینه
قابلیت اطمینان است ،از الگوریتم رقابلت استعماری استفاده کردند .مسئله مورد بررسی شامل:
سطوح مازاد با هدف افزایش قابلیت اطمینان تحت یكسری محدودیت است (شریفی و ممبینی،
 . )0292روش تابع تولید جهانی و الگوریتم بازگشتی برای ارزیابی قابلیت اطمینان در پژوهشی که از
سوی خورشیدی و همكاران ارائه شده به کار رفته است .این الگوریتمها برای سیستم وزنی چند
حالته با ساختار  kاز nمورد استفاده قرار گرفته است (خورشیدی و همكاران.)0292 ،
در پژوهش لویتین انتخاب راهبرد مازاد مورد بررسی قرار گرفته است .راهبرد مازاد آماده به کار
گرم سریعتر حالت خرابی را تشخیص میدهد و هزینههای نگهداری در حالت مازاد آماده به کار گرم
بیشتر از مازاد آماده به کار سرد است .در حالت فعال جزء مازاد به صورت سری به زیرسیستم مورد
نظر متصل میشود و هر دو همزمان با یكدیگر شروع به کار میکنند و تا زمانی که یكی از این دو
(جزء اصلی یا جزء اضافی) کار کنند ،زیرسیستم کار میکند اما در حالت راهبردی آماده به کار جزء
مازاد به صورت موازی به زیرسیستم مورد نظر متصل میشود .زمانی که جزء اصلی از کار بیفتد جزء
مازاد شروع به کار میکند و جانشین جزء اصلی در سیستم میشود و تا زمانی که این جزء اضافی از
کار نیفتاده باشد ،سیستم به کار خود ادامه خواهد داد .در این پژوهش ،راهبرد مازاد آماده به کار
مورد استفاده قرار گرفته و برای حل مدل از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است (لوتئین و زین ،9
 .)0922یک الگوریتم ترکیبی جدید بر مبنای الگوریتم بهینهسازی ذرات و جست و جوی فاخته نیز
از سوی وان و چای ارائه شد (وان  .)0221 ،برای بررسی و آشنایی بیشتر با مسائل تخصیص
مازاد ،بهینهسازی قابلیت اطمینان و بهینهسازی مازاد اشارهای میکنیم به مقاله هیلین و وب که
در آن خالصهای از تمام مقاالت منتشرشده از سالهای 9112تا 0295در این زمینه است (هیلین
و وب.)0292 ،0
در این مقاله ،مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط برای سه سیستم سری ،سری – موازی و پل
ارائه میشود و یک الگوریتم ترکیبی بر مبنای الگوریتم رقابت استعماری و ژنتیک ارائه خواهد شد.
ساختار این مقاله به شرح زیر است :در بخش  0به معرفی سه نوع از مسائل تخصیص قابلیت
اطمینان – مازاد می پردازیم .در بخش  5عالوه بر توضیح مختصری در مورد الگوریتم رقابت
1. Levitin, G., Xing, L
2. Heiling, L., & Vob, S
59

فصلنامه مهندسی سیستم و بهرهوری ،سال اول ،شماره  ،4زمستان 9911

استعماری و ژنتیک به شرح الگوریتم ترکیبی خواهیم پرداخت  .در بخش  2کارایی الگوریتم
ارائهشده را بررسی میکنیم و در نهایت ،بخش  2شامل نتیجهگیری است.
تعريف مسئله
از آنجایی که مقادیر عدد صحیح سطوح افزونگی منجر به بازه پیوسته صفر و یک برای قابلیت
اطمینان مؤلفههاست ،مسئله تخصیص قابلیت اطمینان  -مازاد در دسته مسائل برنامهریزی عدد
صحیح مختلط قرار میگیرد ( شیخعلی شاهی و ابراهیم پور ) 0295 ،مدل ریاضی مسئله تخصیص
قابلیت اطمینان  -مازاد به صورت زیر است:

) max R  f (r , n
s
g (r , n )  b

)(1
n Z 
i
RS
n
m
b
r
ri
gi

, 0r 1
i

1i m

قابلیت اطمینان سیستم
بردار تخصیص افزونگی (تعداد اجزا مازاد)
تعداد زیر سیستمها
حد باالی منبع
قابلیت اطمینان اجزا
قابلیت اطمینان جز در زیرسیستم  iام
 iامین تابع محدودیت

 .1سیستم سری
در این سیستمها ،عملكرد صحیح سیستم ،در گرو عملكرد صحیح تمامی اجزا آن است و در صورت
از کار افتادگی یک جزء یا هر جزء ،تمامی سیستم از کار خواهد افتاد .در واقع ،در سیستمهای سری
تعدادی زیرسیستم به صورت متوالی به هم متصل شدهاند .یک سیستم سری تا زمانی به کارکرد
صحیح خود ادامه خواهد داد که همه زیرسیستمهای متوالی به کار رفته در آن به درستی کار کنند.
به عبارت دیگر ،به محض اینكه یكی از زیرسیستمها از کار بیفتد کل سیستم از کار کردن باز
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میایستد .این بدان معنی است که در یک سیستم سری طول عمر سیستم برابر با مینیمم طول عمر
زیرسیستمهای آن است .شكل و مدل سیستم سری به صورت زیر است:

شکل  :1سیستم سری

) max f (r , n )   i 1 R i (n i
n

)(2

m

)(3

g1 (r ,n )w iv i 2ni 2 v

)(4

m
1000 i
g 2 (r ,n )ai (
) [ni e 0.25 ni ]c
ln
r
i 1
i

i 1

m

g 3 (r ,n )w i ni e 0.25 ni w

)(5

i 1

ni Z  ri R

,

, 1i m

0ri 1

معادله ( )0قابلیت اطمینان سیستم را نشان میدهد .محدودیت ( )5ترکیبی از وزن ،تخصیص مازاد
و حجم سیستم است V.حد باالی حجم است .محدودیت ( )2مربوط به هزینه سیستم است و C
نشاندهنده حد باالی هزینه است .محدودیت ( )2مربوط به وزن سیستم و  Wحدأکثر میزان وزن
موجود است.
حجم مؤلفه در زیرسیستم  iام
v
i

wi

وزن مؤلفه در زیرسیستم  iام

ni

تعداد اجزا در زیرسیستم  iام

i

ویژگیهای فیزیكی

ai

ویژگیهای فیزیكی

m
ri

تعداد زیرسیستم ها
قابلیت اطمینان اجزا
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جدول زیر دادههای ورودی سیستم سری است:
جدول  :1دادههای ورودی سیستم سری
stage
9
0
5
2
2

5

10 a i

0.552
9.222
2.229
2.222
9.122

𝒊𝜷

𝒊𝟐𝒗 𝒘𝒊 .

𝒊𝒘

9
0
5
2
0

9
0
5
2
0

7
2
2
1
2

V

C

W

992

972

022

 .5سیستم سری – موازی
در اغلب موارد ،سیستمها ترکیبی از زیرمجموعههای سری و موازی هستند .در چنین حالتی ،شبكه
مورد نظر را میتوان به زیرسیستمهای موازی و سری تقسیم کرد .سیستم زیر یک سیستم سری –
موازی با پن زیر سیستم است .محدودیتها مانند سیستم سری است اما با توجه به ساختار مسئله
تابع هدف به صورت زیر است:

شکل  :5سیستم سری – موازی

)(6

) max f ( r , n )  1  (1  R1R 2 )(1  (1  R 3 )(1  R 4 ) R 5
m

g1 (r ,n )w iv i 2ni 2 v
i 1

m
1000 i
g 2 (r ,n )ai ( 
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ri R

ni Z 
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دادههای ورودی این سیستم در جدول زیر است:
جدول  :5دادههای ورودی سیستم سری – موازی

𝒊𝜶 𝟏𝟎𝟓 .
0.222
9.222
2.229
2.229
0.922

stage
9
0
5
2
2

𝒊𝜷
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2

𝒊𝟐𝒗 𝒘𝒊 .
0
2
2
2
2

𝒊𝒘
5.2
2.2
2.2
5.2
2.2

C
972

V
922

W
922

 .9سیستم پل
در این سیستمها برخی از اجزا به صورت اشتراکی بین زیرسیستمها عمل میکنند .این شبكهها
دارای حالت بینابین سیستمهای موازی و سری هستند .در این سیستم نیز همان محدودیتهای
سیستم سری را خواهیم داشت اما تابع هدف متفاوت است:

شکل  :9سیستم پل
max f ( r , n )  R1R 2  R 3 R 4  R 1R 4 R 5  R 2 R 3R 5 
R1R 2 R 3 R 4  R1R 2 R 3 R 5  R 1R 3 R 4 R 5 
)(6

R 2 R 3 R 4 R 5  2 R 1R 2 R 3 R 4 R 5
m

g1 ( r ,n )w i v i 2ni 2 v
i 1

m
1000 i
g 2 ( r ,n )ai ( 
) [ ni e 0.25 ni ]c
ln ri
i 1
m

g 3 ( r ,n )w i ni e 0.25 ni w
i 1

ri R



ni Z
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در جدول زیر دادههای ورودی این مسئله را خواهیم داشت:

stage
9
0
5
2
2

𝑖𝛼 105 .
0.552
9.222
2.229
2.222
9.122

جدول  :9دادههای ورودی سیستم پل
V
𝑖𝑤
𝑖𝛽
𝑤𝑖 . 𝑣𝑖2
992
7
9
9.2
2
0
9.2
2
5
9.2
2
2
9.2
1
0
9.2

C
972

W
022

پیادهسازی الگوريتم ترکیبی رقابت استعماری و ژنتیک
 .1الگوريتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک یک روش آماری است که در حل مسائل بهینهسازی بهکار میرود .ایده اولیه این روش
از نظریه تكاملی داروین الهام گرفته شده است و کارکرد آن براساس ژنتیک طبیعی استوار است .اصول
اولیه الگوریتم ژنتیک از سوی هلند و همكارانش در دانشگاه میشیگان ارائه شد .ساس در سال،9172
مبانی ریاضی آن در کتابی از سوی هلند با نام"تطابق در سیستمهای طبیعی و مصنوعی"منتشر شد
(مقدم و همكاران .)9522 ،آنان در تحقیقات خود به فرایند سازگاری در سیستمهای طبیعی توجه و
برای مدلسازی آن در سیستمهای مصنوعی که باید دارای تواناییهای سیستمهای طبیعی باشند،
تالش کردند .الگوریتم ژنتیک یكی از مهمترین الگوریتمهای فرا ابتكاری است که از آن برای
بهینهسازی برای توابع تعریفشده روی دامنه محدود استفاده میشود .در این الگوریتم ،اطالعات
گذشته با توجه به موروثی بودن الگوریتم استخراج شده و در روند جستت و جو مورد استفاده قرار
میگیرد .مفاهیم الگوریتم ژنتیک در سال 9121از سوی گلبرگ توسعه داده شد.
• ساختار الگوريتم ژنتیک
 .1کروموزوم

رشته یا دنبالهای از بیتها که به عنوان شكل کد شده یک جواب ممكن (مناسب یا نامناسب) از
مسئله مورد نظر است ،چنانده از کدگذاری دودویی استفاده شود ،هر بیت ،یكی از مقادیر صفر و
یک را میپذیرد.
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 .5تابع هدف و برازندگی

تابعی است که مقدار متغیر مسئله در آن قرار داده شده است ،بدین طریق ،مطلوبیت هر جواب
مشخص میشود .در مسائل بهینهسازی ،9تابع هدف به عنوان تابع برازندگی به کار میرود.
تابع هدف برای تعیین اینكه افراد چگونه در محدوده مسئله ایفای نقش میکنند ،استفاده
میشود و تابع برازندگی معموالً برای تبدیل مقدار تابع هدف به یک مقدار برازندگی وابسته به آن
استفاده میشود .به عبارت دیگر ،داریم:
))F (n) = g (f(x
)(7
به طوری که  fتابع هدف بوده و تابع  gمقدار تابع هدف را به یک عدد غیر منفی تبدیل میکند
و  Fبرازندگی مربوط به آن است .مناسب بودن یا نبودن جواب با مقداری که از تابع برازندگی به
دست میآید ،سنجیده میشود .چون مسئله از نوع بهینهسازی است ،تابع برازش با تابع هدف مسئله
یكسان است.
 .9اندازه جمعیت و تعداد تولید

تعداد کروموزوم ها را اندازه جمعیت میگویند .یكی از مزیت های الگوریتم های ژنی نسبت به
روش های جست و جوی سنتی این است که از جست و جوی موازی استفاده می شود .با
تعریف فوق ،اندازه جمعیت ،اندازه جست و جوهای موازی است .یكی از ویژگی های الگوریتم
ژنتیک این است که به جای تمرکز بر روی یک نقطه از ف ای جست و جو یا یک کروموزوم بر
روی جمعیتی از کروموزوم کار می کند.
 عملگرهای ژنتیک

برای پیدا کردن یک نقطه در ف ای جست و جو باید از عملگرهای ژنتیک استفاده کرد .دو مورد از
این عملگرها عبارتاند از:
 .1عملگر تقاطعی

عملگر اصلی جهت تولید کروموزومهای جدید در الگوریتم ژنتیک ،عملگر تقاطع است .این عملگر
مشابه همتای خودش در طبیعت ،افراد جدیدی تولید میکند که اجزای (ژن های) آن از والدینش
تشكیل میشود.
 .5عملگر جهش

1. optimization
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جهش ،یک فرایند تصادفی است که در آن محتوای یک ژن با ژن دیگر برای تولید یک ساختار
ژنتیک جدید جایگزین میشود .عملگر جهش ،نقش بسیار مهمی در فرار از بهینههای محلی و
افزایش سرعت همگرایی الگوریتم ژنتیک ایفا میکند ( والنت و گانكالوز.)0221 ،9
 نسل

هر تكرار الگوریتم را که منجر به ایجاد یک جمعیت جدید میشود ،یک نسل میگویند  .جهش
یكی از پدیدههای علم ژنتیک که به ندرت در برخی از کروموزومها رخ میدهد .و در طی آن
فرزندان خصوصیاتی پیدا میکنند که متعلق به هیچ یک از والدین نیست .نقش جهش در الگوریتم
ژنتیک بازگرداندن مواد ژنتیكی گم شده و یا پیدا نشده داخل جمعیت است تا از همگرایی زودرس
الگوریتم به جوابهای بهینه محلی جلوگیری شود .در جهش ،یكسری از ژنها را به طور تصادفی
برمیگزینیم و صفرها را به یک و یکها را به صفر تبدیل میکنیم .یكی از روشهای جهش بدین
صورت است که ابتدا با توجه به یک عدد کوچکتر از یک به نام احتمال جهش برای هر ژن از
جمعیت یک عدد تصادفی فراخوانی میشود .اگر این عدد تصادفی از احتمال جهش کوچکتر بود،
در آن ژن جهش رخ میدهد.
 .5الگوريتم رقابت استعماری
الگوریتم رقابت استعماری 0روشی در حوزه محاسبات تكاملی است که به یافتن پاسخ بهینه مسائل
مختلف بهینهسازی میپردازد .این الگوریتم با مدلسازی ریاضی فرایند تكامل اجتماعی  -سیاسی،
الگوریتمی برای حل مسائل ریاضی بهینهسازی ارائه میدهد .از لحاظ کاربرد ،این الگوریتم در دسته
الگوریتم های بهینهسازی تكاملی همدون :الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم بهینهسازی ذرات ،الگوریتم تبرید
شبیهسازی شده ،5الگوریتم کلونی مورچگان و  ...قرار میگیرد .همانند همه الگوریتمهای قرار گرفته
در این دسته ،الگوریتم رقابت استعماری نیز مجموعه اولیهای از جوابهای احتمالی را تشكیل میدهد.
این جوابهای اولیه در الگوریتم ژنتیک با عنوان "کروموزوم" ،در الگوریتم ازدحام ذرات با عنوان
"ذره" و در الگوریتم رقابت استعماری نیز با عنوان "کشور" شناخته میشوند .الگوریتم رقابت
استعماری با روند خاصی که در ادامه میآید ،این جوابهای اولیه (کشور ها) را به تدری بهبود میدهد
و در نهایت ،جواب مناسب مسئله بهینهسازی (کشور مطلوب) را در اختیار میگذارد.
پایههای اصلی این الگوریتم را سیاست همسانسازی ،رقابت استعماری و انقالب تشكیل
میدهند .این الگوریتم با تقلید از روند تكامل اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی کشورها و با مدلسازی
1. Valente, J., & Goncalves
2. Imperialist Competitive Algorithm
3. Simulated Annealing
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ریاضی بخشهایی از این فرایند ،عملگرهایی را در قالب منظم به صورت الگوریتم ارائه میدهد که
میتوانند به حل مسائل پیدیده بهینهسازی کمک کنند .در واقع ،این الگوریتم جوابهای مسئله
بهینهسازی را در قالب کشورها نگریسته و سعی میکند ،در طی فرایندی تكرارشونده این جوابها را
رفته رفته بهبود دهد و در نهایت به جواب بهینه مسئله برساند .همانند دیگر الگوریتمهای تكاملی،
این الگوریتم ،نیز با تعدادی جمعیت اولیه تصادفی که هر کدام از آنها یک «کشور» نامیده میشوند،
شروع میشود .تعدادی از بهترین عناصر جمعیت (معادل نخبهها در الگوریتم ژنتیک) به عنوان
استعمارگر 9انتخاب میشوند .باقیمانده جمعیت نیز به عنوان مستعمره ،0در نظر گرفته میشوند.
استعمارگران بسته به قدرتشان ،این مستعمرات را با یک روند خاص که در ادامه میآید ،به سمت
خود میکشند .قدرت کل هر اماراطوری ،به هر دو بخش تشكیلدهنده آن یعنی کشور استعمارگر
(به عنوان هسته مرکزی) و مستعمرات آن بستگی دارد .در حالت ریاضی ،این وابستگی با تعریف
قدرت اماراطوری به صورت مجوع قدرت کشور استعمارگر به اضافه درصدی از میانگین قدرت
مستعمرات آن ،مدل شده است .با شكلگیری اماراطوریهای اولیه ،رقابت استعماری میان آنها
شروع میشود .هر اماراطوریای که نتواند در رقابت استعماری ،موفق عمل کند و بر قدرت خود
بیفزاید (و یا حداقل از کاهش نفوذش جلوگیری کند) ،از صحنه رقابت استعماری حذف خواهد شد.
بنابراین ،بقای یک اماراطوری ،وابسته به قدرت آن در جذب مستعمرات اماراطوریهای رقیب و به
سیطره در آوردن آنها خواهد بود .در نتیجه ،در جریان رقابتهای استعماری ،به تدری بر قدرت
اماراطوریهای بزرگتر افزوده میشود و اماراطوریهای ضعیفتر حذف خواهند شد .اماراطوریها
برای افزایش قدرت خود مجبور خواهند شد تا مستعمرات خود را نیز پیشرفت دهند.

شکل  :7نحوه تقسیم مستعمرات میان کشورهای استعمارگر

1. Imperialist
2. Colony
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• سیاست جذب

1

یعنی حرکت مستعمره به سمت استعمارگر .اماراطوریها با پیگیری سیاست جذب ،تالش بسیاری
را برای جذب مستعمرات در خود داشتند.

شکل  : 2اعمال سیاست جذب در الگوريتم رقابت استعماری

خطی که مستعمره را به استعمارگر وصل میکند ،یک بردار است با مختصات . d=t-x :
 Tموقعیت استعمارگر و  xموقعیت مستعمره میباشد .اگر یک مستعمره وسط این خط باشد
مختصات آن ضریبی از مختصات مستعمره اول میشود که این ضریب در الگوریتم رقابت استعماری
با بتا شناخته میشود که داریم:
0 2
)(8
وقتی نتایجی که ارئه میدهیم ،معتبر است که تقریباُ مطمن باشیم تمام پاسخهای ممكن را
بررسی کردهایم .به همین دلیل ،در سیاست جذب از حرکت مستقیم نمیتوان نتیجه خوبی گرفت؛
زیرا جوابها تنوع الزم را ندارند .به همین دلیل ،از پارامتر دیگری به نام  θاستفاده میکنیم .در
واقع ،به اندازه زاویه کوچكی انحراف ایجاد میکنیم تا سایر ف اها را هم جست و جو کنیم.
همانطور که گفته شد ،با ایجاد مقداری کمی انحراف (به اندازه زویه  ) θمیتوانیم ف اهای دیگر را
هم جست و جو کنیم و محدود به یک خط راست نباشیم اما پیادهسازی این کار کمی مشكل است؛
زیرا در ف ای  nبعدی به تعداد n-1زاویه نیاز داریم .بنابراینریا ،با افزایش بعد ف ا به تعداد بیشتری
 θنیاز است که پیادهسازی همه آنها مشكل است .برای رفع این مشكل برای هر کدام از مؤلفههای
بردار تفاضل یک عدد تصادفی مجزا تعریف میکنیم .در واقع ،با این کار محدود به ف ای خاصی
نمیشویم( .دقیقا همان نتیجهای را به ما میدهد که با پارامتر  θانجام میشد).

1. Assimilation
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)(9

)x ′ = βr(t − x

موقعیت مستعمره جدید = x ′

ضریب assimilation= β
یک عدد تصادفی بین (r = )9،2
 انقالب

1

تغییرات ناگهانی در موقعیت یک کشور .در واقع ،اگر کشوری نخواهد مانند استعمارگرخود عمل
کند ،انقالب اتفاق میافتد .بروز انقالب تغییرات ناگهانی را در ویژگیهای اجتماعی سیاسی یک
کشور ایجاد میکند .در الگوریتم رقابت استعماری ،انقالب با جا به جایی تصادفی یک کشور
مستعمره به یک موقعیت تصادفی جدید مدلسازی میشود .انقالب از دیدگاه الگوریتمی باعث
میشود ،کلیت حرکت تكاملی از گیر کردن در نقاط بهینه محلی نجات یابد که در بع ی موارد
باعث بهبود موقعیت یک کشور میشود و آن را به یک محدوده بهینگی بهتری میبرد.

شکل :1اعمال سیاست انقالب در الگوريتم رقابت استعماری

 تعويض مستعمره و استعمارگر

گاهی درراهبرد جذب یكی از مستعمرات مقدار برازش بهتری نسبت به استعمارگر دارد .در این حالت،
الگوریتم موقعیت استعمارگر و مستعمره را تغییر میدهد؛ ساس این رویه با استعمارگر جدید و در
موقعیت جدید ادامه پیدا میکند و مستعمرات به سمت موقعیت استعمارگر جدید حرکت میکنند.

1. Revolution
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شکل  :7جا به جايی موقعیت مستعمره و استعمارگر

• رقابت بین امپراطوریها

برای ارزیابی اماراطوریها از یک شاخص ارزیابی استفاده میکنیم:
 = Mean (f (col)) f (imp) + zetaمقدار تابع هدف برای اماراطوری
) f(impمقدار تابع هدف برای استعمارگر
 Zetaضریب ثابت با مقدار 2.9
) )f(colمقدار تابع هدف برای مستعمره
 .9الگوريتم ترکیبی
با ترکیب هوشمندانه از الگوریتمهای تكاملی رقابت استعماری و ژنتیک ،این الگوریتمها میتوانند
نقاط ضعف یكدیگر را باوشانند .الگوریتم ژنتیک توانایی تشخیص مهمترین مناطق از مناطق
بهینهسازی را ندارد .این الگوریتم همیشه کل منطقه بهینهسازی را برای یافتن جواب بهینه جست و
جو می کند و تمرکزی روی منطقه خاص که امكان وجود جواب در آن بیشتر است ،ندارد .این ضعف
باعث همگرایی زودرس میشود (لیو .)0220 ،بنابراین ،الگوریتم رقابت استعماری در تكرار اول
بهینهسازی به جای الگوریتم ژنتیک روی مناطق بهینهسازی که شانس بیشتری برای بهینه جهانی
شدن دارند ،تمرکز میکند .بر همین اساس ،در تكرارهای اول الگوریتم رقابت استعماری سریعتر
عمل میکند و از لحظهای که به یک نقطه خاص می رسد تا زمانی که مقدار بهینه مورد نظر را
پیدا کند ،بسیار زمان صرف میکند اما الگوریتم ژنتیک اگرچه دیرتر به نقطه خاص میرسد اما برای
رسیدن به نقطه دوم که پاسخ است ،زمان کمتری صرف میکند و این نشان میدهد که الگوریتم
ژنتیک در گام دوم بهینهسازی سریعتر عمل میکند .از طرفی ،در الگوریتم رقابت استعماری یک
کروموزوم (کشور) وقتی میخواهد از نقطهای به نقطه دیگر انتقال یابد ،باید یک مسیر مشخصی را
طی کند تا به مكان مورد نظر برسد اما در الگوریتم ژنتیک کروموزومها به ناگهان از نقطهای از
20
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صفحه دو بعدی به نقطه دیگر انتقال مییابند .فرض کنید با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
یک جمعیت اولیه به صورت تصادفی ایجاد شده که این جمعیت به سمت اماراطوری در حرکت
است .اگر الگوریتم رقابت استعماری به همین شكل ادامه یابد ،ممكن است این جمعیتی که حتی با
زاویه های تصادفی به سمت اماراطوری خود در حرکتند در نزدیكی نقاط بهینه مطلق از نقاطی رد
شده و صرف نظر کرده باشند .در واقع ،وقتی از نقطهای رد میشوند ،امكان برگشت به آن نقطه
بسیار پایین است و فقط می توان تمهیداتی را در الگوریتم رقابت استعماری اعمال کرد تا جمعیت با
آن نقطه برگردد .از خاصیت آشفتگی الگوریتم ژنتیک استفاده خواهیم کرد .با اعمال الگوریتم
ژنتیک جمعیتی که جمع شده است ،آشفته میشود و این کار باعث میشود جمعیتی که طبق یک
روال عادی و تكراری در اطراف اماراطوریهایشان جمع شدند ،به عقب و نقاطی که در نظر
نگرفتهاند ،نگاهی بیندازند و در نهایت ،یكبار دیگر این جمعیت با الگوریتم رقابت استعماری منظم
میشود (خوزانی و همكاران .)0292 ،در این مقاله ،در مرحله اول الگوریتم رقابت استعماری اجرا
میشود .ابتدا جمعیت اولیه تشكیل میشود که شامل ترکیبی از کروموزومهایی(کشورهایی) است
که به صورت تصادفی تولید شدهاند که در وقع ،همان قابلیت اطمینان هر جز ( )rو تعداد اجزا مازاد
( )nاست .ساس جمعیت اولیه که شامل ترکیبی از جوابهای نهایی حاصل از اجرای فرایند رقابت
استعماری در مرحله اول و جوابهایی است که به طور تصادفی تولید شدهاند ،به الگوریتم ژنتیک
منتقل میشوند و ساس الگوریتم ژنتیک به کمک این مجموعه جواب اولیه اجرا شده و این فرایند
تا رسیدن به معیار توقف ادامه مییابد .اگر شرایط راضیکننده نباشد ،بار دیگر الگوریتم رقابت
استعماری اجرا خواهد شد .در نهایت ،آن قدر بین الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری تكرار انجام
خواهد شد تا به پاسخ بهینه برسیم.
تحلیل نتايج
با توجه به اینكه نرمافزار متلب یک نرمافزار بهینهسازی بوده و قادر به یافتن مقدار بهینه برای
مسائل بهینهسازی است ،مسائل محک را با این نرمافزار حل کردیم و بعد از حل مسائل تعداد
بهینه اجزا مازاد در هر زیرسیستم ،قابلیت اطمینان هر یک از از اجزا و قابلیت اطمینان کلی سیستم
به دست آمد .این نتای در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول  :7نتايج قابلیت اطمینان در سیستمهای سری ،سری – موازی و پل
Bridge system
0.999974
3
4

Series_ parallel system
0.999828
6
4
25

Series system
0.952417
3
3

parameter
)F(r,n
𝑛1
𝑛2
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Bridge system
3
3
1
0.8223
0.8404
0.9083
0.6511
0.7875

Series_ parallel system
1
1
1
0.8134
0.5871
0.8886
0.5750
0.7065

parameter
𝑛3
𝑛4
𝑛5
𝑟1
𝑟2
𝑟3
𝑟4
𝑟5

Series system
3
3
3
0.7994
0.8070
0.8648
0.7206
0.7931

همان طور که از نتای مشخص است ،الگوریتم ترکیبی ارائهشده کارایی الزم برای حل مسئله
بهینهسازی قابلیت اطمینان را داراست .اگر چه در تمامی سیستمها قابلیت اطمینان کلی سیستم
باالست اما در سیستم پل قابلیت اطمینان بیشترین مقدار ممكن را به خود اختصاص داده است.
در جدول زیر نتای این الگوریتم ترکیبی را با الگوریتم رقابت استعماری و ژنتیک که هر کدام به
طور جداگانه در مسائل به عنوان روش حل استفاده شدهاند ،مقایسه میکنیم:
جدول  :2نتايج قابلیت اطمینان با الگوريتم ژنتیک
Bridge system
0.999879
)(3,3,3,3,1
0.814090
0.864614
0.890291
0.701190
0.734731

GA
Series – parallel
system
0.9728
)(2,2,2,2,4
0.7854
0.8429
0.8853
0.9179
0.8703

Series system

Parameter

0.931578
)(3,2,2,3,3
0.779427
0.869482
0.902674
0.714038
0.786896

R
n

r

جدول  :1نتايج قابلیت اطمینان با الگوريتم رقابت استعماری
Bridge system
0.999889
)(3,3,2,4,1
0.82764257
0.85747845
0.91419677
0.64927372

ICA
Series – parallel
Series system
system
0.931679
0.9845
)(3,2,2,3,3
)(2,2,2,2,4
0.779874
0.872057
0.903426
0.71096

0.8220
0.8436
0.8912
0.8986
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Bridge system
0.704092

ICA
Series – parallel
Series system
system
0.786902
0.8682

Parameter

جدول  :7نتايج قابلیت اطمینان با الگوريتم ترکیبی رقابت استعماری و ژنتیک
ICA-GA
Series – parallel
Parameter
Series system
Bridge system
system
R
0.952417
0.9998
0.999974
n
)(3,3,3,3,3
)(6,4,1,1,1
)(3,4,3,3,1
0.7994
0.8134
0.8223
0.8070
0.5871
0.8404
0.8648
0.8886
0.9083
r
0.7206
0.5750
0.6511
0.7931
0.7065
0.7875

هسیه و همكاران مسئله تخصیص مازاد را به کمک الگوریتم ژنتیک و آفونسو و همكاران این
مسئله را با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری حل کردهاند .با توجه به نتای  ،ترکیب این دو
الگوریتم نتیجه بهتری در هر سه سیستم خواهد داشت .در واقع ،الگوریتم ترکیبی حاضر ،باعث
افزایش بیشتری در قابلیت اطمینان نسبت به استفاده از هر کدام از این الگوریتمها به طور جداگانه
خواهد شد.
نتیجهگیری
تخصیص قابلیت اطمینان مناسب به هر یک از اجزا و استفاده از اجزا مازاد به صورت موازی در کنار
اجزای اصلی سیستم ،به طور همزمان یكی از راههای ارتقا قابلیت اطمینان است .این نوع تخصیص
تحت عنوان تخصیص قابلیت اطمینان _ مازاد شناخته میشود .از این رو ،در این مقاله برای افزایش
قابلیت اطمینان از این راهكار برای افزایش قابلیت اطمینان استفاده شد .وجود عبارات پیدیده
غیرخطی در مسئله بهینهسازی مورد بحث ،لزوم استفاده از روشهای فرا ابتكاری مناسب در مقابله
با این پیدیدگیها را بیش از پیش نشان میدهد .برای حل مدل از ترکیب الگوریتم رقابت
استعماری و ژنتیک استفاده شده است؛ چرا که در بسیاری از زمانها راه حلهای ترکیبی
راهحلهای مناسبتری هستند و میتوان با استفاده از یک الگوریتم نقاط ضعف الگوریتم دیگر را
پوشش داد و با استفاده از نقاط قوت الگوریتمهای ترکیبشونده میتوان عملكرد بهتری را در حل
مسائل بهینهسازی مختلف داشت .نتای عددی نشان میدهد که این رویه حل ،بسیار کاراست و
عملكرد بهتری نسبت به استفاده از هر کدام از الگوریتم ها به تنهایی خواهد داشت.
22
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