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 نميتوان، در اين سي ستمها. يک روش خودکار و راهکاری منا سب بهمنظور در ستييابي سي ستمهای نرمافزاری مطمئن ا ست، وار سي مدل:چکيده
 سي ستمهای. قبل از پياده سازی و در سطح مدل انجام شود،ري سک بروز خطا را حتي در فرآيند ت ست پذيرفت و لذا الزم ا ست فرآيند در ستييابي
 اما اين. از پرکاربردترين سي ستمهای مدل سازی رسمي و راهکاری مناسب بهمنظور مدل سازی و وارسي سي ستمهای پيچيده هستند،تبديل گراف
سي ستمها در فرآيند وار سي مدل از م شکل انفجار ف ضای حالت رنج ميبرند که در صورت گ ستردهبودن ابعاد م سئله و لذا بزرگ شدن ف ضای حالت
 پي شنهاد راهکاری جهت مقابله با اين مشکل در فرآيند وارسي سي ستمهای، لذا هدف از اين پژوهش. سي ستم با کمبود حافظه مواجه مي شود،مدل
 هدايت، آن را در جهت رس تيدن به يک حالت خطا بهطور مثال بنبستتت، بهجای توليد کل فضتتای حالت، راهکارهای ارائهشتتده.تبديل گراف استتت
 راهکار پي شنهادی بر مبنای الگوريتم پرندگان طراحي شده و برای جلوگيری از مشکل به دام افتادن در بهينههای محلي که مشکل اصلي.ميکنند
 در نهايت بهمنظور ارزيابي. ترکيب شده ا ست، با الگوريتم ج ستجوی گران شي که دارای قدرت خوبي در ج ستجوی محلي ا ست،اين الگوريتم ا ست
.پيادهسازی شدهاند- از ابزارهای مدلسازی تبديل گراف-Groove  اين راهکارها در ابزار،نتايج راهکارهای ارائهشده
. الگوريتم جستجوی گرانشي، الگوريتم پرندگان، انفجار فضای حالت، سيستم تبديل گراف، وارسي مدل:واژههای کليدی

An Approach to Cope with the State Space Explosion Problem in Graph
Transformation Systems Using PSO and GSA Algorithms
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Abstract: One of the best solutions to verify software systems (especially critical systems) is model checking in which all reachable
states are generated from an initial state and the generated state space is searched to find errors or some desirable patterns. However,
the problem for many real and complex systems is the state space explosion in which model checking cannot generate all the states. In
this paper, a solution is presented to cope with this problem in systems modeled by graph transformation. Since meta-heuristic
algorithms are proper solutions to search in very large problem spaces, they employed in this research to find errors (e.g. deadlocks) in
systems which cannot be verified through existing model checking approaches because of state space explosion problem. To do so, a
Particle Swarm optimization (PSO) algorithm is empployed to consider only a subset of states (called population) in each step of the
algorithm. To avoid local optima problem, PSO is combined with Gravitational Search Algorithm (GSA). Our proposed approach is
implemented in GROOVE –a toolset for designing and model checking graph transformation system-. The experiments show better
results in terms of accuracy, speed and memory usage in comparison with the existing approaches.
Keywords: Model checking, deadlock, particle swarm optimization, PSO, gravitational search algorithm, graph transformation
system, state space explosion

33/01/18 :تاريخ ارسال مقاله
33/04/28 :تاريخ اصالح مقاله
33/00/30 :تاريخ پذيرش مقاله
 وحيد رافع:نام نويسنده مسئول
 گروه کامپيوتر-  دانشکده فني و مهندسي-  پرديس دانشگاه اراک-  سردشت-  اراک-  ايران:نشاني نويسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 45, no. 4, winter 2015

Serial no. 74

 /104مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز ،جلد  ،45شماره  ،4زمستان 34

 -1مقدمه
وابستگي زندگي بشر به کامپيوتر،روزبهروز و به سرعت در حال گسترش
ا ست .با پي شرفت علم ب شر در همه زمينهها ،نياز به سرعت و دقت به
خصتتتور در حوزه هايي که پيچ يدگي بااليي دار ند و ان جام کار ها و
محاستتباتي که در آنها به ستترعت و دقتي فراتر از تواناييهای معمول
بشتتتر ن ياز دارد ،اهم يت يافته و بهتبع آن ،صتتتحت ستتتيستتتتم های
کت تامپيوتری ،تبديل بت ته يت تکي از دغت تدغت تههای کت تارشناسان حوزه
نرمافزارگرديده ا ست .ا سا سا توليد سي ستمها با بروز خطاهايي همراه
استتت .برخي از اين خطاها تأثيرات بحراني روی زندگي بشتتر ندارند ،اما
گاهي اوقات سي ستم موردبحث ،يک سي ستم ايمني-بحراني ا ست .در
اين سيستمها حتي برای مرحله تست نيز نميتوان ريسک بروز خطتت تا
را حتي بتتتترای يکبار پذيرفت .وجود يک خطای کوچک برنامهنوي سي
در اين س تيستتتمها ميتواند منجر به وارد آمدن خستتارات مالي و جاني
جبرانناپذير شتتود [ .]1در اينگونه موارد ،از فرآيند وارستتي مدل برای
در ستييابي م سئله مفروض ا ستفاده مي شود که پيشنياز آن ،تو صيف
رسمي سيستم است .وارسيکننده مدل از طريق بررسي تمام حالتها و
انتقالها مشتت م ميکند که مستتئله مدلشتتده در اين ستتيستتتم آيا
خصوصيت موردنظر را برآورده ميکند يا خير؟
يک روش بستيار پرکاربرد برای مدلستازی ،استتفاده از ستيستتم
تبديل گراف استتت که برای توصتتيف و مدلستتازی از پايه رياضتتياتي
مبتني بر گراف استتتتفاده ميکند،]2[ Groove .يکي از ابزارهای رايج
برای در ستييابي م سائل مدل شده در سي ستم تبديل گراف ا ست که
پس از مدلکردن و از طريق توليد کل فضتتتای حالت مدل و ستتتپس
بررس تي تمام حالتها ،عمليات وارس تي را انجام ميدهد .اما اين روند از
مشکتت تل انفجار فضتت تای حتت تالت رنج ميبرد .فضای حالت ،مجموعه
حالتهای محتملي استتت که با شتترو از حالت اوليه ميتوان به آنها
رستتيد .تعداد اين حالتها بستتته به ابعاد مستتئله ميتواند بستتيار زياد و
روند ر شد آن نمايي با شد .ف ضای حالت گاهي آنقدر بزرگ ا ست که
حافظه سي ستم قادر به توليد ،نگهداری و برر سي همه حالتها ني ست
لذا اين فرآيند به دليل کمبود حافظه ،بدون نتيجه و ناموفق خواهد بود.
لذا راهحلهای متعددی برای مقابله با اين مشکل ارائه شده است.
تتتتتتتاکنتتتتتتون از روشهای کالستتيکي همچون درستتتتييابي
ترکيبي ،]4،3[1کاهش بر مبنای ترتيب جزئي 5 ،3[2و  ]0و کاهتتتتتش
تقتارني ]4-3[3بهمنظورکاهش اندازهی فضای حالت مدل ،استفاده شده
استتت .اگرچه اين روشها توانستتتهاند مشتتکل انفجار فضتتای حالت را تا
حدی بهبود ب شتتند ولي اين مشتتکل همچنان بهعنوان يک مشتتکل
بنيادی در سي ستمهای وار سي مدل باقي مانده ا ست و اين سي ستمها
همت تچنان از مشکل کمبود حافظه و سرعت پايين رنج ميبت ترنت تد .در
ستالهتای اخيتر ،روشهتای هتوش مصتنوعتي نيتز بهمنتظور رسيدن
به راهحل يا افزايش سرعتتتت همگرايي بهطتتترف راهحلها در سيستم
های وارسي مدل ،مورد توجه قرار گرفتهاند [.]10-15
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روش پيشتتنهادی ارائهشتتده ،با بهکارگيری روشهای هوشتتمند،
ازجمله الگوريتم پرندگان( ،]10[4)PSOدر مسائلي با فضای حالت بسيار
بزرگ و پيچيده ،سعي بر کشف خطا دارد .قابلذکر است ،الگوريتم ارائه
شده ،متمرکز بر کشف بنبست در مسائل مدل شده در سي ستم تبديل
گراف استتت .اما ازآنجاکه الگوريتم پرندگان از مشتتکل به دام افتادن در
بهي نه های محلي رنج ميبرد ،با ترک يب آن با الگوريتم جستتتتجوی
گران شي( ]14[ 5)GSAسعي شده ا ست دقت راهکار پي شنهادی تا حد
ممکن ،مورد قبول باشد.
در نهايت با تجهيز ابزار  Grooveبه راهکار پيشنهادی ،تالش شده
استتتت گامي مؤثر در جهت بهبود فرآيند وارستتتي مدل قبل از تول يد
سيستم برداشته شود .با بررسي نتايج ،مشاهده ميشود که الگوريتمهای
ارائه شده در مقاي سه با راهکارهای موجود ،توان ستهاند نتايج قابل قبولي
را به دست آورند.
در ادامه مقاله ،در ب ش  2به کارهای مرتبط که در اين زمينتتته
انجتتتام شتتتده است اشاره ميشتتتود .در ب ش  3بر رويکرد ارائهشده
نگتتتاهي م تصر مياندازيم .مفاهيم اوليه در راستای پژوهش انجامشده
ازجمله؛ وارستتتي مدل ،ستتتيستتتتم تبد يل گراف ،الگوريتم پرندگان و
الگوريتم ج ستجوی گران شي در ب ش  4به صورت اجمالي مطرح شده
اند .در ب ش  5نحوه ترکيب وار سي مدل با الگوريتمهای پي شنهادی و
روند عملکرد آنها مورد بررس تي قرار گرفته استتت .روش پيادهستتازی و
ارائه نتايج بهدستتتتآمده از راهکارهای پيشتتتنهادی و ارزيابي آنها در
ب ش  0نشتتان داده شتتده استتت .ب ش  4نيز شتتامل نتيجهگيری و
پيشنهادها برای کارهای آتي است.

 -2کارهای مرتبط
امتتتتروزه بتتتترای کشف خطاهايتتتتي همچون بنبست 0درسي ستمهای
ايمني–بحراني ،از وارستتي مدل استتتفاده ميشتتود .بهطوریکه پس از
مدلشدن سيستم ،کل فضای ح تالت آن ت توليد ش تده و ت تمام ح تالت
هتتتتتا بررستتي ميشتتوند .اين روش با وجود مزايايي که دارد ،مهمترين
م شکل آن انفجار ف ضای حالت ا ست؛ به اين صورت که با بزرگ شدن
ابعاد م سائل ،ف ضای حالت به صورت نمايي ر شد ميکند و با گ سترش
ف ضای حالت ،فرآيند وار سي با م شکل مواجه مي شود .لذا پژوهشهای
م تلفي در راستای مقابله با اين مشکل ارائه شده است.
ازجمله راهحلهای پي شنهاد شده با ا ستفاده از روشهای کال سيک
جهت ن يل به اين هدف ،ميتوان به راه حل های مبتني بر کاهش اندازه
فضتتتای حا لت مدل [ 18 ،8و  ]13و راه حل های مبتني بر اندوختن
حافظه [ ]20-23اشتتاره کرد .اين پژوهشها ،برای کاهش اندازه فضتتای
حالت از روشهايي چون درستتتييابي ترکيبي [ ،]4 ،3کاهش برمبنای
ترتيب جزئي [ 5 ،3و  ]0و کاهش تقارني[ ]4-3ا ستفاده ميکنند .برای
ا ندوختن حاف ظه نيز از الگوريتم هايي ج هت کاهش حاف ظه الزم برای
ذخيره سازی حالتها ا ستفاده مي شود .اين روشهتتتتا با اينکه م شکل
انفجار فضای حالت را تا حدی بهبود ب شيدهاند ،امتت تا مشکل همچنان

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 45, no. 4, winter 2015

 /105مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز ،جلد  ،45شماره  ،4زمستان 34

باقي استتت و فرآيند وارستتي مدل در ستتيستتتمها همچنان از مشتتکل
مواجهه با کمبود حافظه و سرعت پايين رنج ميبرد.
روشهای اکتشافي ،4دسته ديگری از روشهايي هستند که جهت
مقابلتتته بتتتا مشکتتتل انفجار فضای حالت در وارسي مدل ،به کارگرفته
شتتدهاند .در وارستتي مدل نمادين در [ ]24و در وارستتي مدل صتتريح
در[ ،]25از روشهای اکت شافي ا ستفاده شده ا ست که در ج ستجوی
آنها ،ابتدا حالتهايي مالقات ميشتتتوند که بيشترين احتمال را برای
رس تيدن به خطا دارند .يک جستتتجوی اول بهترين ،در وارس تي مدل بر
پتتاي ته نمودار تصتتتميمگيری دودويي ،توستتتط ابزار  Murφدر[]20
مورداستتتفاده قرارگرفته استتت .در [ ]24نويستتندگان،يک چارچوب با
ا ستفاده ازج ستجوی اکت شافي بهمنظور آناليز خ صو صيات ساختاری
ستيستتتمهای مدلشتتده با ستيستتتم تبديل گراف ترتيب دادهاند .آنها
معتقدندکه جستجتتتوی اکتشافي به کاهش آناليزها و نيز رسيدن به راه
حلهای کوتاهتر – مستتيرهای کوتاهتر در س تيستتتم تبديل گراف کمک
ميکند .در اين پيادهستتازی ،از الگوريتم* Aاستتتفاده شتتده استتت .اين
چارچوب در  HSF-SPINکه يک وار سيکننده مدل ت ميني سازگار با
وارسيکننده مدل  SPINاست ،پيادهسازی شده است [.]28
روشهتای اکتشافي کته تتاکتنون به آنها اشاره شد ،همگي روش
های جستتتتجوی کامل 8هستتتتند و در تمامي آنها در بدترين حالت،
بتتتتايتتتتد کل فضای حالت کاوش شود .بنابراين اگرچه اين روشها ،به
يافتن خطا به نحو سريعتر کمک ميکنند ،اما همچنان از مشکل انفجار
فضتتتای حالت رنج ميبرند .در روش پيشتتتنهادشتتتده در اين پژوهش،
راهحلي ارائه شده ا ست که در آن بهجای کل ف ضای حالت ،هر بار تنها
ب شهايي از آن برای جستجو در نظر گرفته ميشوند.
ازجمله ديگر روش هايي که در چارچوب هوش مصتتتنوعي در اين
3
راستتتا به کار گرفته شتتده استتت ،ميتوان از الگوريتم کلوني مورچهها
[ 11 ،10و  ]15چارچوبي مبتني بر يادگيری تقويتي [ ]12و الگوريتم
ژنتيک [ 13-15و  ]23نام برد.
راهکارهای مبتني بر الگوريتم کلوني مورچهها ،در هنگام پي مايش
مستتتيرها برای يافتن حا لت خ طا ،با ال هام گرفتن از رفتار مور چه ها،
مستتيرهای کوتاهتر را به مستتيرهای طوالنيتر ترجيح ميدهند؛ که اين
نکته به دليل نياز به حافظه کمتر برای ذخيره حالتها ،باعث جلوگيری
از انفجار فضای حالت ميشود .لذا در پژوهشهای صورتگرفته برمبنای
اين الگوريتم ،برنامههای وارسي مدل توانستهاند بهينهترين يا نزديک به
بهينهترين پاستتخ را برای مستتائل بيابند 11 ،10[ .و  ]15با اينحال تا
کنون پژوهشي در اين زمينه در حوزه سي ستمهای تبديل گراف صورت
نگرفته است.
هدف از ارائه يک چارچوب مبتني بر يادگيری تقويتي ،بهينهسازی
م صرف حافظه بهکمک افزايش احتمال انت اب م سيرهايي ا ست که در
آنها خصتتوص تيات مورد نظر ،نقض ميشتتوند .اين چارچوب ،تنها برای
وارسي خصوصيات ارائهشده توسط منطق زماني خطي 10ارائه شده است
[.]12
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به کمک الگوريتم ژنتيک 11نيز کارهايي در مقابله با مشکل انفجتار
فضتتتتای حالت سي ستمهای وارسي مدل ،انجام شده است [ 14 ،13و
 .]23در [ ]14،13تمرکز بر روی مقابله با مشکل انفجار فضای حتتتالت
در فت ترآيت تند وارسي مت تدل در مسائت تل مدلشده برمبنای مدلسازی
مبتني بر متن ا ست .در [ ]13يک چارچوب برای کاهش ف ضای حالت
در سي ستمهای واکنشي 12ارائه شده است .در اين روش با بهرهگيری از
الگوريتم ژنتيک ،بهجای جستتتجوی همه فضتتای حالت ،جستتتجو را به
سمت حتتتالتهای خطتتتا؛ بتتتهطتتتور مثال بنبست ،هدايت ميکند.
الگوريتم ارائهشده ،در  verisoftکه ابزاری جه تت ک تاوش فض تای حالت
مبتني بر مدل سازی متني ا ست ،پياده سازی شده ا ست .در [ ]14نيز
يک سيستم وارس تي م تدل مبتني ب تر م تدلس تازی م تت تني ،ج ته تت
کشتتتف بتتتنبتتتست ،بر روی ،(Java Pathfinder) JPFکه يک سيستم
درستييابي برنامههای اجرايي جاوا ا ست ،طراحي شده است .همانطور
که ا شاره شد اين پژوهشها بر روی مدلهای متني و نه سي ستمهای
تبديل گراف تمرکز کردهاند.
تمامي راهکارهای ارائه شده ،با هدف مقابله با مشکل انفجار فضای
حالت در سي ستمهای وارسي مدل انجام شدهاند اما هيچيک از آنها بر
روی سي ستمهای تبديل گراف متمرکز ني ستند .اين در حالي ا ست که
ستيستتم تبديل گراف ،يک زبان رستمي گرافيکي استت که در فازهای
م تلف توستتتعه نرمافزار مانند فرامدلستتتازی ،]30[13ارائه ستتتبک
معماری ،]31[14پااليش ،]32[15بازستتتازی ،]33[10تبد يل مدل[،]34
تحليل کارايي ]35[14و  ...مورد استفاده قرار ميگيرد.
در [ ،]30يک تکنيک از نو وارستتي مدل محدودشتتده،)BMC(18
برای سي ستمهای تبديل گراف ،ارائه شده ا ست .در اين تکنيک ،نمونه
گراف  ،BMCبه يک نمونه  13SMTتبديل مي شتتتود که گراف اوليه،
قوانين تبديل و خصتتوصتتيات مورد وارستتي ،توستتط منطق مرتبه اول
توصيف مي شوند .در اين تکنيک ،خطايي که در پي کشف آن هستيم،
به صورت يک گراف ممنوعه 20در نظرگرفته شده و برر سي مي شود که
آيا آن الگوی ممنوعه ،دستتتر پذير استتت يا نه .محققان اين پژوهش،
ابزار مورد نظر خود را بهعنوان افزونهای بر روی ابزار  Grooveپيادهسازی
کردهاند .اگرچه ماهيت اين پژوهش ،به کلي با پژوهش حاضتتتر متفاوت
ا ست و با ا ستفاده از حلکنندههای  SATبه برر سي و آناليز سي ستم
ميپردازد و بر پايه جبر رابطهای کار ميکند و همچنين متتتحققان آن،
آزمايشهای خود را تنها بر روی يک مطالعه موردی ت ست کردهاند و به
جزئيات پيادهستتازی نظير کامپيوتری که آزمايشها را بر روی آن انجام
داده اند ،اشتتتارهای نکردهاند ،با اين حال ،نتايج اين پژوهش را با نتايج
پژوهش حاضر در ب ش  ،0مقايسه کردهايم.
در [ ]1نيز با بهرهگيری از الگوريتم ژنتيک ،نيل به هدف موردنظر،
با تأکيد بر يافتن بنبستتت ،بر روی س تيستتتمهای تبديل گراف متمرکز
شده است .ايده کلي در اين روش اين است که بهجای توليد کل فضای
حالت در فرآيند وارس تي مدل ،با استتتفاده از روشتتي مبتني بر الگوريتم
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ژنتي ت ت تک ،هر بار تنها ب شي از فضای حالت توليد شود .اين پژوهش
موفق شده است مصرف حافظه را بهبود ب شد.

 -3رويکرد پيشنهادی
پس از مطالعه کارهای مشتتتابه ميتوان گفت باوجود کاربردهای فراوان
سي ستم تبديل گراف [ ،]30-35بهجز [ ]1و [ ]43در پژوهش ديگری
بر روی مقابله با م شکل انفجار ف ضای حالت در وار سي مدل با تمرکز بر
سي ستمهای تبديل گراف پژوه شي صورت نگرفته ا ست .مقاي سه نتايج
راهکار پيشتتتنهادی با نتايج اين دو پژوهش در ب ش  0موجود استتتت.
همچنين ازآنجاکه هدف از اين مقاله ،مقابله با مشتتتکل انفجار فضتتتای
حا لت ج هت وارستتتي مدل استتتت ،روش هايي که بر مب نای حذف
راهحلهای احتمالي کار ميکنند ،نميتوانند روشهای مؤثری باشتتتند.
لتتتتذا يافتن راهکاری جهت هدايت الگوريتم به سمت حالتهای بهينه
به جای حذف آن ها ،منطقيتر به نظر ميرستتتد .همانطور که پيشتر
ذکر شد ،از اين ايده در [ ]1توسط الگوريتم ژنتيک استفاده شده است.
باوجود اينکه الگوريتم ژنتيک در حل مسائل بهينه سازی ،م صوصا در
فضاهای بزرگ ،کارکرد مناسبي دارد ،بااينحال بهکارگيری آن در هدف
موردبحث اين پژوهش ،از مشتتتکل همگرايي ديرهنگام و در مواردی از
م شکل نتايج ضعيف رنج ميبرد [ .]1لذا بهتر ا ست الگوريتم ديگری را
برای نيل به اين هدف بکار بستتتت .الگوريتم پرندگان ،با به کارگيری
مفاهيم ستتتاده و پارامترهای اندک ،يکي از الگوريتم های مؤثر در زمره
هوش م صنوعي و محا سباتي بهح ساب ميآيد .ميتوان با بهرهگيری از
اين الگوريتم و با ايده گرفتن از فرآيند وارستتتي مدل ،راهکار بهتری را
جهت نيل به هدف اين پژوهش ارائه داد.
الزم به ذکر استتتت ،الگوريتم پرندگان نيز دچار ضتتتعف استتتت و
ميتوا ند جستتتتجو را در دام بهي نه های محلي گرف تار ک ند .ب نابراين
پيشتتتنهاد اين پژوهش استتتتفاده از الگوريتم پرندگان در کنار الگوريتم
ديگری است که ضعف الگوريتم پرندگان را بهبود ب شد .ازآنجاکه ثابت
شده ا ست الگوريتم ج ستجوی گران شي ،در اجتناب از به دام افتادن در
بهينه های محلي ،بهتر از الگوريتم پرندگان عمل ميکند ] ،[51-52در
اين پژوهش از ترکيبي از الگوريتم پر ند گان و الگوريتم جستتتتجوی
گرانشتي استتفاده شتده و نتايج آن با پژوهشهای قبلي مقايسته شتده
استتت .برای مدلستتازی و عمليات مربوط به کشتتف خطا (بنبستت) در
مدل ،از ابزار  ]3[ Grooveکه يکي از ابزارهای پرکاربرد سي ستم تبديل
گراف است ،استفاده شده است.

 -4مفاهيم اوليه
 -1-4وارسي مدل
وار سي مدل ،فرآيندی ا ست که بهطور سي ستماتيک و خودکار برر سي
ميکند که آيا مدل توصيف شده از سيستم ،خصوصيات مورد انتظار را
برآورده ميکند يا خير .در فرآيند وارسي مدل ،پس از توصيف سيستم
توسط يک زبان رسمي و توصيف خصوصيات مهم آن ،فضای حالت ،در
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قالب يک گراف شتتامل حالتهای م تلف ستتيستتتم بهعنوان رئو و
انتقالهای بين آنها بهعنوان يالها ،ايجاد شتتده و وارستتيکننده مدل،
تمامي حالت ها و ستتتناريوهای ممکن ستتتيستتتتم را کاوش ميکند.
بهاينترتيب ميتوان نشان داد که مدل ارائهشده از سيستم ،خصوصيات
موردنظر را بهدرستي برآورده ميکند يا خير.
فرآيند وارسي مدل ،قبتتل از پيادهستتتازی و در سطح مدل انجام
ميشود و شامل دو قاعده اصتتلي است:
 )1توصيف سيستم توسط يک روش رسمي.
 )2توصيف خصوصيات مهم سيستم توسط روش رسمي.
وارستتتيکننده مدل از طريق بررستتتي تمام حالتها و انتقالهای
مدل شده توسط روش رسمي ،مش م ميکند که سيستم ،خصوصيت
موردنظر را پشتتتتيباني ميکند يا منجر به کشتتتف خطا بهطور مثال؛
بنبست ميشود ] .[2در بحث وارسي مدل ،بنبست ،با توجه به توصيف
سي ستم ،به و ضعيتي اطالق مي شود که ف ضای حالت سي ستم ،دارای
حالتي باشتتتد که هين انتقال خروجي ندارد .بهعبارتديگر ،پسازآن
حالت که نماينده يک و ضعيت از سي ستم ا ست ،هين سناريوی ديگری
برای سيستم ،وجود ندارد .بهطور مثال در درخت فضای حالت شکل ،1
حالت قرمزرنگ ،دچار بنب ست ا ست چراکه هين گذر خروجي برای آن
وجود ندارد.

شکل  :1به وضعيت نود قرمزرنگ کته دارای هين گتذر ختروجي نيست ،بن-
بست گفته ميشود

 -2-4سيستم تبديل گراف
تبديتل گتراف ،يک زبتان رسمي تصويری جهت مدلسازی سيستمهای
نرمافزاری استتت که برای توصتتيف خصتتوصتتيات رفتاری و ستتاختاری
ستتيستتتمها از يالها و رئو استتتفاده ميکند و به دليل بهرهگيری از
وي تژگي گرافيکي ب تودن ،ب ترای ت توصيف گويای سيستمهای نرمافزاری
ب سيار منا سب ا ست [ .]33يک سي ستم تبديل گراف ،به صورت يک
3تايي تعريف ميشتتود GTS=(TG,HG,R) :که  ،TGگراف نو ،HG ، 21
گراف ميزبان ، 22و  ،Rمجموعه قوانين است.
گراف نو  ،کليت ستتيستتتم را مشتت م ميکند و به عبارت بهتر
فرامدل سيستم است.
گراف ميزبان ،گرافي ا ست که ن شاندهنده و ضعيت اوليه سي ستم
استتت که بايد نمونهای از گراف نو باشتتد .بهعبارتديگر ،گراف ميزبان
بايد همري ت گراف نو باشد [.]40
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يک قانون تبديل گراف به صورت  p: L→Rو شامل دو گراف  Lو
 Rاستتت که همري ت گراف نو هستتتند .مش ت صتتات يالها ،مطابق با
مش صات يالها در گراف نو و رئو ابتدا و انتهای آنها نيز مطابق با
گراف نو  ،دارای همان انوا هستتتند ،L .بيانگر پيششتترطهای قوانين
ا ست و  ،Rپس شرطها را تو صيف ميکند .وظيفه قوانين در سي ستم
هتتتتتای تبديل گراف ،تعميم و تبديل استت بهاينصتورت که در گراف
دادهشده ،با وقو زيرگراف  ،Lآن را با  Rجايگزين ميکند [.]40

 -3-4الگوريتم پرندگان
اين الگوريتم از رفتار دستتتتهجمعي پرندگان به هنگام جستتتتجوی غذا
الهام گرفته شتتتده استتتت .گروهي از پرندگان به دنبال غذا ميگردند
درحاليکه تنها يکتکه غذا وجود دارد .ايده اصتتتلي الگوريتم پرندگان
دنبال کردن پرندهای استتتت که کمترين فاصتتتله را تا غذا دارد .در اين
الگوريتم ،هر راه حل ،م عادل يک پر نده استتتت .هر ذره يک م قدار
شتتايستتتگي دارد که هرچه به غذا ،که در هر مستتئله ،هدف استتت،
نزديکتر با شد ،ارزش شاي ستگي بيشتر خواهد بود .هر ذره دارای يک
موقعيت در فضای جستجو و يک سرعت است که موجب هدايت حرکت
و تغيير موقعيت آن ذره ميشود.
روند الگوريتم به اين صتتورت استتت که ابتدا ،گروهي از ذرات که
همان راهحلهای احتمالي ه ستند ،بهطور ت صادفي ايجاد مي شوند .در
هر تکرار ،برای هر ذره ميزان شتتايستتتگي محاستتبه ميشتتود .ستتپس
درصورتيکه شتتترط ختتتاتمه بتتترآورده نشد pbest ،و  gbestبتتتهروز
ميشوند pbest .در هر مرحله ،بهترين موقعيتي است که ذره تاکنون در
آن بوده استتتت و  ،gbestبهترين موقعيت در بين تمام ذرات استتتت که
تاکنون تجربه کردهاند .پس از يافتن اين دو بهترين مقدار ،ستتترعت و
موقعيت هر ذره با استتتفاده از روابط ( )1و ( )2بهروز شتتده و الگوريتم
وارد تکرار بعدی خواهد شد .الگوريتم تا جايي ادامه مييابد که يا شرط
خاتمه برآورده شود و يا تعداد معيني تکرار صورت گيرد.
()1
()2

𝑣[𝑡 + 1] = 𝑤 × 𝑣[𝑡] +
𝐶1 × 𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑡) × (𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡[𝑡] − 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛[𝑡]) +
)]𝑡[𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝐶2 × 𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑡) × (𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡[𝑡] −
]𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛[𝑡 + 1] = 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛[𝑡] + 𝑣[𝑡 + 1

 ،wوزن اينر سي ا ست که جهت کنترل تأثير سرعت ذره در مرحله قبل
بر ستترعت فعلي آن استتتفاده ميشتتود .اين پارامتر باعث برقراری تعادل
بين ج ستجوی عمومي و محلي خواهد شد ،C1.در کنار عدد ت صادفي
() ،randتعيينکننده اين ا ست که ذره تا چه ميزان به تجربه ش صي
ختتود وابستتته استتت ،C2 .در کنار عدد تصادفي () ،randتعيينکننده
اين است که ذره تا چه ميزان به تجربه جمعي وابسته است ، rand .يک
عدد تصتتادفي بين  0و  1استتت و . 4 ≤ C1 + C2 ≤ 0اکثر اوقات =C1
 C2 = 2در نظر گرفته ميشود [.]41

Serial no.74

استفاده از الگوريتمهای تکاملي جهت مقابله ...

ستترعت ذرات در هر بعد ،به يک مقدار  Vmaxمحدود ميشتتود .اگر
بهروزر سانيها باعث شوند که سرعت در يک بعد از  Vmaxبيشتر شود،
مقدار سرعت در آن بعد برابر با  Vmaxقرار ميگيرد.
هم تانط تور ک ته اشاره شد ،در الگوريتم پرندگان ،ذرات بهمرور به
سمت بهترين راهحل پيدا شده ،متمايل مي شوند .اگر اين راهحل ،يک
بهينه محلي باشتتتد ،ذرات به ستتتمت آن ميروند و در اطراف آن جمع
ميشوند و گاهي اين روند باعث ميشود که تکرارهای الگوريتم به پايان
برسد و هنوز ذرات از دام اين بهينه محلي رها نشده باشند و لذا راهحل
اصتتلي ،در تکرارهای الگوريتم يافت نميشتتود .اين مشتتکل که "به دام
اف تادن در بهي نه های محلي" نام دارد ،بزرگترين مشتتت کل الگوريتم
پرندگان است.

 -4-4الگوريتم جستجوی گرانشي
در اين الگوريتم ،ف ضای ج ستجو شامل مجموعهای از اجرام ا ست
بهگونهای که هر جرم شتتامل خصتتوصتيت مکان ،جرم گرانشتي و جرم
اينرسي و ميزان شاي ستگي است .مکان يا موقعيت هر جرم ،يک راهحل
از مستتئله استتت که هدف ،بهينهکردن آن استتت .جرمگرانشتتي و جرم
اينرسي هرکدام توسط روابط ( )3و ( )4قابل محاسبه هستند [.]42
()3

)𝑡(𝑡𝑠𝑟𝑜𝑤 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠𝑖 (𝑡) −
)𝑡(𝑡𝑠𝑟𝑜𝑤 𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑡) −

= )𝑡( 𝑖𝑚

 fitnessميزان شاي ستگي ذره best ،بهترين جرم ازنظر ميزان شاي ستگي
و  worstبدترين جرم ازنظر ميزان شتتتايستتتتگي در هر تکرار از اجرای
الگوريتم است.
)𝑡( 𝑖𝑚
𝑁∑
)𝑡( 𝑗𝑚 𝑗=1

()4

= )𝑡( 𝑖𝑀
جرم i

اگر در ستتيستتتمي  nجرم وجود داشتتته باشتتد ،موقعيت
بهصورت رابطه ( )5بيان ميشود که 𝑑𝑖𝑥 ،بعد  dاز موقعيت جرم  iاست.
()5

𝑋𝑖= (𝑥𝑖1 , … , 𝑥𝑖𝑑 , … , 𝑥𝑖𝑛 ) for i=1,…,n

در اين سي ستم در زمان  tاز سوی جرم  jبه جرم  iدر را ستای
بعد  dنيرويي برابر )𝑡( 𝑑𝑗𝑖𝐹 وارد ميشود که طبق رابطه ( )0محاسبه مي
شود و در آن  Gبرابر ضريب گرانش در زمان  𝑀𝑖 (𝑡) ،tو )𝑡( 𝑗𝑀 جرم
ذرات  iو  jو )𝑡( 𝑗𝑖𝑅 فاصله بين اين دو جرم است.
()0

))𝑡( 𝑑𝑖𝑥 (𝑥𝑗𝑑 (𝑡) −

)𝑡( 𝑗𝑀×)𝑡( 𝑖𝑀
)𝑡( 𝑗𝑖𝑅

)𝑡(𝐺 = )𝑡( 𝑑𝑗𝑖𝐹

طبق قانون گرانش ،نيروی وارد بر جرم  iدر ز مان  ،tاز مجمو
نيروهای وارد شده از طرف ساير اجرام موجود در سي ستم بر اين ج سم
ارزيابي مي شود .الگوريتم ج ستجوی گران شي برای ر سيدن به بهينگي
بهتر در ستترعت و دقت ،تنها  kجرم بهتر را در نظر ميگيرد .لذا نيروی
وارد بر جسم  iبا رابطه ( )4قابل محاسبه است.
()4

)𝑡( 𝑑𝑗𝑖𝐹

∑ = )𝑡( 𝑑𝑖𝐹

𝑖≠𝑗𝑗𝜖𝐾𝑏𝑒𝑠𝑡 ,
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در رابطه ( K-best ،)4مجموعه  Kجرم بهتر استتتت .الگوريتم ،در ابتدا
نياز به جستتتجوی ستتراستتری دارد .در اين حالت مقدار  Kبرابر ميزان
جمعيت است و با افزايش تکرارها بهصورت خطي کاهش مييابد.
طبق قانون دوم نيوتن ،نيروی وارد بر جرم  iدر راستتتتای بعد ،d
شتابي مطابق با رابطه ( )8را پديد ميآورد.
𝑖𝑑𝐹
)𝑡(𝑀

()8

استفاده از الگوريتمهای تکاملي جهت مقابله ...

پرنده عبارت است از  .2 ,0 ,1 ,1 ,0 :عالوه بر موقعيت ذرات ،سرعت و
شتاب ذرات نيز آرايههايي از اعداد متناسب با ابعاد مسئله هستند.

= 𝑑𝑖𝑎

سپس اين شتاب منجر به تغيير سرعت جرم مي شود .مقدار اين
سرعت طبق رابطه ( )3محاسبه ميشود.
()3

)𝑡( 𝑑𝑖𝑎 𝑣𝑖𝑑 (𝑡 + 1) = 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖 × 𝑣𝑖𝑑 (𝑡) +

که در اين رابطه rand ،يک عدد تصادفي بين  0و  1است.
ستتتپس موقعيت جرم نيز مطابق رابطه ( )10تغيير خواهد کرد و جرم
حرکت ميکند.
𝒕( 𝒅
)𝒕( 𝒅
𝒅
𝒊𝒙 = )𝟏 𝒙𝒊 +
)𝟏 + 𝒗𝒊 (𝒕 +
()10
در هر مرحله از اجرای الگوريتم و با گذشتتت زمان ،مقدار ضتتريب
گرانش  Gطبق رابطه ( )11کاهش خواهد يافت.
𝑡
()11
𝑇𝑎𝐺(𝑡) = 𝐺0 𝑒 −
در اين رابطه G0 ،ثابت و برابر  a ،100ثابت و برابر  20و  Tدفعات تکرار
الگوريتم استتت .الگوريتم تا جايي ادامه مييابد که يا با به دستتت آمدن
شايستگي مورد نظر ،شرط خاتمه برآورده شود و يا با تعداد معين تکرار
به پايان برسد.

 -5ترکيب وارسي مدل و الگوريتمهای پيشنهادی
 -1-5موقعيت هر پرنده و تابع شايستگي
فضتتای حالت ،مجموعهای از حالتها و انتقالهای بين آنها استتت که
بهصتتورت يک درخت بهعنوان درخت فضتتای حالت ،ترستتيم ميشتتود.
هدف ،يافتن يک حالت خطا ،بهطور مثال؛ بنبستتت ،در فضتتای حالت
گسترده مسئله است .برای رسيدن به بنبست ،مجموعهای از حالتها و
انتقالها بايد طي شتتود .در راهکار پيشتتنهادی ،برای يافتن يک مستتير
بهينه به يک حالت بنبستتت ،از الگوريتم پرندگان و ستتپس ترکيبي از
اين الگوريتم به همراه الگوريتم جستجوی گرانشي استفاده شده است.
با توجه به اين موضو  ،در راهکار پيشنهادی ،فرض شده است که
هر پرنده يا ذره که همان راهحل احتمالي ا ست ،نماينده چنين م سيری
استتت .لذا ،موقعيت هر پرنده ،بهصتتورت دنبالهای از اعداد نمايش داده
مي شود که هر يک از اين اعداد ،يک عدد ت صادفي توليد شده بين  0تا
حداکثر  - nتعداد انتقالهای خروجي در هر مستتئله استتت .مقدار  nدر
هر مستتتئله متفاوت استتتت و برای ت مين دقيقتر آن ميتوان از ابزار
 Simulatorنرمافزار  ،Grooveقستتتمت  ،LTSب ش  ،State Spaceبهره
جست .در شکل  ،2برای روشن شدن نحوه انت اب ذرات ،يک مسير ،به
رنگ قرمز در ف ضای حالت فر ضي ن شان داده شده ا ست .اين م سير
نماينده يک پرنده در الگوريتم پرندگان استتتت .در اين حالت ،موقعيت

Serial no.74

شکل  :2يک راهحل احتمالي که معادل يک ذره است

در روشهای هوش مصنوعي که در الگوريتم پيشنهادی استفت تاده
خت تواهت تد شت تد ،بت ترای تعيين ميزان شايستگي هر يک از راهحلهای
احتمالي ،بايد از يک تابع شايستگي متناسب باهدف مسئله است ت تتفاده
شتتود .با توجه به اينکه اين پژوهش متمرکز بر يافتن حالتهای شتتامل
بنبستتت استتت ،تابع شتتايستتتگي طبق رابطه ( ،)12مجمو تعداد کل
انتقالهای خروجي که در طول يک م سير طي شده وجود دارد ،در نظر
گرفته شده ا ست؛ چرا که يک ا ستراتژی هو شمند ساده ميتواند اين
باشتتتد که هر چه تعداد خروجيهای حالتهای م تلف در يک مستتتير
کمتر با شد ،احتمال ر سيدن به بنب ست افزايش مييابد .جهت محا سبه
شاي ستگي و ک شف بنب ست از ا ستراتژی تعريف شده در ] [1ا ستفاده
شده ا ست .اين ا ستراتژی برای هر ذره تو سط ابزار  Generatorنرمافزار
 Grooveفراخواني شتتده و ميزان شتتايستتتگي آن محاستتبه ميگردد.
بنبستتت در صتتورت وجود ،کشتتف و نتيجه برای ادامه کار به الگوريتم
بازگردانده ميشود.
𝐿𝐸∑= )F(x
]𝑖=1 𝐿𝑖 [1

()12

 -2-5راهکار مبتني بر الگوريتم پرندگان
در اين پژوهش ،جهت کشتتتف بنبستتتت در مدلهای مبتني بر تبديل
گراف ،ابتدا راهکاری بر پايه الگوريتم پرندگان ارائه ميشود .روال کار در
راهکار پيشنهادی به اين صورت است که پس از مش م شدن گرامر،
گراف ميزبان و عمق مورد نظر جهت جستجو ،ابتدا تعداد  pذره (پرنده)
بهطور تصتتتادفي بهعنوان جمعيت اوليه تول يد شتتتده ،مقداردهي اوليه
ميشتتوند .هر ذره شتتامل دو ويژگي ستترعت و موقعيت استتت .لذا در
مقداردهي اوليه ،ابتدا ستترعت هر ذره صتتفر و موقعيت آن نيز مطابق با
روالي که در ب ش قبل به آن ا شاره شد ،مقداردهي مي شود .سپس،
ميزان شايستگي هر يک از ذرات ،با استفاده از رابطه  12محاسبه شده
و چنانچه خطا کشتتتف شتتتد ،اجرا پايان مييابد .در غير اين صتتتورت،
بهترين تجربه ش صي هر ذره ) (pbestو بهترين تجربه جمعي مجموعه
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ذرات ( )gbestبا توجه به مقادير شاي ستگي ذرات و همچنين سرعت و
موقع يت هر ذره با توجه به روابط  1و  2بهروز ميگردند .بدين معني
که ،مسيرهای موجود ،به سمت مسيرهای بهتر تغيير جهت ميدهند و
اين روال تکرار مي شود تا اينکه بنب ست ک شف شود يا تکرارها پايان
پذيرد .شبهکد اين راهکار به شرح زير است:
 .1تعداد  pذره بهطور تصادفي بهعنوان جمعيت اوليه توليد ميشود.
 .2هريک از ذرات جمعيت اوليه ،مقداردهي اوليه ميشوند.
 .3ميزان شتتايستتتگي هر يک از ذرات محاستتبه شتتده و چنانچه خطا
کشف شد برو به .4
 pbest .4و  ،gbestبا توجه به مقادير شايستگي ذرات ،بهروز ميشوند.
 .5سرعت و موقعيت هر ذره بهروز ميشوند.
 .0برو به مرحله .3
 .4پايان.
نحوه عملکرد محا سبه تابع شاي ستگي و ک شف بنب ست در مرحله
 3از شبهکد راهکار پيشنهادی ،از استراتژی مطرح شده در ] ،[1استفاده
شده ا ست .ا ستراتژی بهکارگرفته شده ،به اين صورت عمل ميکند که
هر بار تنها يک ذره يا به عبارتي يک مسير خار را به نرمافزار Groove
ميفرستتتد .به عبارتي Groove ،بهجای اينکه در فرآيند وارستتي مدل،
کل فضای حالت مدل را توليد و عمليات وارسي را جهت کشف بنبست
انجام دهد ،تنها ب شتتتي از فضتتتای حالت را در هر ستتتطح ،طبق ذره
ار سالي ،توليد ميکند .سپس ف ضای حالت توليد شده با ا ستفاده از ذره
يا مسير ارسالي را برای وجود بنبست يا عدم وجود آن وارسي ميکند.
همچنين استراتژی مطرحشده ،ميزان تابع شايستگي آن مسير يا ذره را
نيز محاستتبه کرده و اين دو را بهعنوان پارامترهای خروجي به الگوريتم
برميگرداند.

 -3-5راهکار مبتني بر ترکيب الگوريتم پرندگان و الگوريتم
جستجوی گرانشي
در اين ب ش ،راهکار پيشتتنهادی حاصتتل از ترکيب الگوريتم پرندگان و
الگوريتم جستجوی گرانشي موردبررسي قرار گرفته است.
روال عملکرد اين الگوريتم به اين صتتورت استتت که ابتدا مطابق با
راهک ت تار ارائهشده در ب ش  2-5و پس از مش م شدن گرامر مسئله
مورد نظر ،گراف ميزبان و عمق مورد نظر جهتتتتتتت کاوش ،تعداد  pذره
بهطور تصتتادفي بهعنوان جمعيت اوليه توليد ميشتتوند .ستترعت هر ذره
صتتتفر و موقع يت آن با تول يد اعداد تصتتتادفي بين  0تا حداکثر تعداد
انتقالهای خروجي از يک حالت ،مقداردهي ميشتتوند .ستتپس ،ميزان
شاي ستگي هر ذره ،با ا ستفاده از رابطه  12محا سبه شده ،چنانچه خطا
کشتتتف شتتتد ،اجرا پايان مييابد و در غيراينصتتتورت gbest ،pbest ،و
سپس ،سرعت و موقعيت هت تر ذره بت تا تت توجت ته به روابط  1و  2بهروز
ميشوند.
تا اين مرحله ،روند اجرای الگوريتم مطابق با الگوريتم ارائه شده در
ب ش  2-5اجرا شده و پسازآن ،ذرات به الگوريتم ج ستجوی گران شي
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سپرده مي شوند .بهعبارتديگر ذراتي که تاکنون پرنده بودهاند از اينجا
به بعد تبديل به جرم شتتتده و درگير قانون گرانش ميشتتتوند .به اين
صتتتورت کتتته ،ابتدا جتتترم هر ذره با استفاده از روابط  3و  4محاسبه
ميگردد .ستتتپس به تعداد  ،kذراتي که جرم بيشتری دارند ،انت اب
ميشتتوند .مابقي جمعيت که متعلق به اين  kذره نيستتتند ،تحت عنوان
جمعيت تحت تأثير انت اب شتتده و پسازآن تأثير نيروی  kذره بهتر ،بر
روی جمعيت تحت تأثير با ا ستفاده از رابطه  4محاسبه مي شود .نيروی
وارد شده از طرف  kذره بهتر بر ذرات تحت تأثير ،باعث ايجاد شتاب در
ذرات متعلق به جمعيت تحت تأثير مي شود که ميزان آن تو سط رابطه
 8محاسبه ميگردد .به دليل تأثير شتاب بهوجودآمده ،ستتتترعت ذرات
متعلق بتتت ته جمتتت تعيت تحت تأثير ،طبق رابطه  3تغيير ميکند .اين
سرعت باعث حرکت اين ذرات در فضای جستجو شده و موقعيت آنها
را طبق راب طه  10تغيير ميد هد .در هر تکرار از الگوريتم ،م قدار ،G
مطابق با رابطه  11بهروز ميشتتود .روال ذکرشتتده تا رستتيدن به اولين
حالت بنبست و يا پايان يافتن تعداد تکرارها ،ادامه مييابد .روند اجرای
راهکار ترکيبي مطرحشده بهصورت زير است:
 .1تعداد  pذره بهطور تصادفي بهعنوان جمعيت اوليه توليد ميشود.
 .2هريک از ذرات جمعيت اوليه ،مقداردهي اوليه ميشوند.
 .3ميزان شاي ستگي هر يک از ذرات محا سبه شده و چنانچه خطا
کشف شد برو به .15
 pbest .4و  ،gbestبا تو جه به م قادير شتتتايستتتتگي ذرات ،به روز
ميشوند.
 .5سرعت و موقعيت هر ذره مطابق روابط  1و  2بهروز ميشوند.
 .0جرم هر پرنده با استفاده از روابط  3و  4محاسبه ميشود.
 k .4جرم بهتر انت اب ميشوند .هرچه جرم بيشتر باشد بهتر است.
 .8مابقي جمع يت که متعلق به  kجواب بهتر نيستتتت ند ،بهعنوان
جمعيت تحت تأثير انت اب ميشوند.
 .3تأثير نيروی  kجرم بهتر بر روی جمعيت تحت تأثير با استفاده از
رابطه  4محاسبه ميشود.
 .10شتاب جمعيت تحت تأثير ،توسط رابطه  8محاسبه ميشود.
 .11ستتترعت جمع يت تحت تأثير ،با استتتتفاده از رابطه  3بهروز
ميشود.
 .12موقعيت جمعيت تحت تأثير ،توسط رابطه  10بهروز ميشود.
 .13مقدار  Gبا استفاده از رابطه  11بهروز ميشود.
 .14بازگشت به مرحله 3
 .15پايان
همانطور که ذکر شد ،جهت بررسي هر ذره و محاسبه شايستگي
آن از استراتژی ارائهشده در ] ،[1استفاده شده است.

 -4-5انت اب پارامترها
ازآنجاکه مقدار پارامترهای الگوريتم پرندگان ،تأثير بستتزايي در س ترعت
رسيدن به پاسخ در راهکار پي شنهادی دارد ،لذا پس از مطالعه در زمينه

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 45, no. 4, winter 2015

 /140مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز ،جلد  ،45شماره  ،4زمستان 34

استفاده از الگوريتمهای تکاملي جهت مقابله ...

انت اب بهينه اين پارامترها [ ،]44-50آزمايشهايي بدين منظور جهت
يافتن بهترين مقادير برای پارامترها در اين راهکار انجام شده است.
 C2 ،C1و  ،wپارامترهای محاسبه سرعت (رابطه  )1در الگوريتم
پرندگان هستند که انت اب مقادير آنها تأثير زيادی در سرعت و کارايي
اين الگوريتم و بنابراين راهکار پيشنهادی دارد.
 -1-4-5انت

اب پارامترهای  C1و C2

در مقاله ا صلي الگوريتم پرندگان که اولين بار در سال  1335ارائه شد
[ ،]41اين دو پارامتر در محا سبه فرمول سرعت ،وجود ندارند و بهجای
آنها اعداد ثابت  2قرار داده شتتتده استتتت .اين دو پارامتر در نستتت ه
تغييريافته الگوريتم پرندگان که در ستتال  1338ارائه شتتد [ ،]44وارد
محاسبات الگوريتم پرندگان شدند و با محاسباتي ،شرط  C1+C2<=4را
برای انت اب آنان لحاظ کردهاند و اعالم کردهاند که بستتتته به اينکه
واب ستگي به تجربيات ش صي ذرات برايمان در م سئله مهمتر ا ست يا
تجربيات جمعي ،ميتوان مقادير  C1و  C2را انت اب کرد .بااينوجود در
کاربردهای م تلف C1 ،و  ،C2معموال مستتاوی با يکديگر و برابر با  2در
نظر گرفته ميشوند [.]50 ،43
در [ ]44آناليزی در اين زمينه انجام شده که نتيجه اين تحليل را
در نموداری مطابق شتکل  3منتشتر کرده استت .در اين نمودار ،مقادير
يک تابع ارزياب ،متناستتب با تغيير  C1و  ،C2به تصتتوير کش تيده شتتده
ا ست و محدودههای م تلف مقادير اين تابع ارزياب با رنگهای م تلف
از يکديگر جدا شدهاند .همانطور که مش م است ،بهترين مقادير ،در
محدودهای به رنگ آبي پررنگ به تصوير کشيده شده است.

شکل  :4نتيجه آزمايش جهت انت اب مقادير

مناسب  C1و C2

 -2-4-5انت اب پارامتر w

اين پارامتر نيز در مقاله اصتتتلي الگوريتم پرندگان [ ،]41اصتتتال وجود
ندارد .بلکه در مقاله ديگری که بعدتر توسط پديدآورندگان الگوريتتتتم
پرندگان ارائه شتتتد [ ،]44وارد محاستتتبات اين الگوريتم شتتتد .مقدار
پي شنهاد شده برای اين پارامتر ،عددی در بازه ]  [0/4-0/3ا ست .برای
يتتتتتتافتن مقدار مناسب اين پارامتر در راهکار پيشتتتتتتنهادی ،مقادير
م تلف آزمايش شده ا ست تا از انت اب مقدار منا سب اطمينان حا صل
شود .نتيجه اين آزمايش در شکل  5در قالب نموداری به تصوير کشيده
شتتتده استتتت .همانطور که مشتتت م استتتت ،بهترين کارايي راهکار
پيشنهادی ،با انت اب مقدار  0/8برای اين پارامتر بهدست آمده است.

شکل  :5نتيجه آزمايشها برای انت اب مقدار مناسب

پارامتر w

 -0پيادهسازی و ارزيابي

شکل  :3نمودار حاصل از بررسي مقادير  C1و ]44[ C2

با توجه به اينکه در الگوريتم پيشتتنهادی ،هم تجربيات شتت صتتي
ذرات و هم تجربيات جمعي کل جمعيت حائز اهميت است ،لذا تصميم
محققان بر اين ا ست که  C1و  C2را برابر با يکديگر در نظر بگيرد که با
توجه به موارد ذکر شده و نيز با توجه به شکل  3ميتوان گفت بهترين
مقدار برای اين انت اب  C1=C2=2استتتت .بااين حال ،برای اطمينان از
در ستي انت اب مقادير منا سب در راهکار پي شنهادی ،محدوده معتبری
از مقادير  C1و  C2با فرض  C1=C2در راهکار پي شنهادی آزمايش شده
استتت تا از انت اب مقادير درستتت اطمينان حاصتتل گردد که نتيجه آن
بهصتتورت نمودار شتتکل  4قابل مشتتاهده استتت .همانطور که از نمودار
برميآيد ،بهترين مقادير همان  C1=C2=2است.

Serial no.74

جهت پياده سازی راهکارهای ارائه شده ،ب شي از آن که وظيفه محاسبه
تابع شايستگي و برر سي وجود بنبست در يک مسير (پرنده ،جسم) را
به عهده دارد ،به زبان  javaنوشته شده و در قالب يک استراتژی به ابزار
 – Grooveبرگرفته از ] -[1اضافه شده ا ست .عملکرد اين استراتژی به
اين صتتورت استتت که يک فايل حاوی يک دنباله از اعداد را که نماينده
يک ذره در راهکارهای پي شنهادی ا ست ،بهعنوان ورودی دريافت کرده،
مش ت م ميکند که آيا اين مس تير ،حاوی بنبستتت استتت يا خير .اگر
ح تاوی بنب تست نب تود ،مي تزان شايستگي آن ذره را محاسبه کرده و
بهعنوان پارامتر خروجي برميگرداند.
ستتتاير ب ش ها که وظيفه پ يادهستتتازی الگوريتم پرندگان و نيز
الگوريتم جستتجوی گرانشتي را به عهده دارند ،به زبان  C#و در محيط
 .NETپ ياده ستتتازی شتتتدها ند .بهاينترت يب که ،اب تدا در الگوريتم
پيادهستتازیشتتده در ،C#جمعيت اوليه بهطور تصتتادفي ايجاد ميشتتود،
ستپس هريک از اين ذرات ،جهت تعيين اينکه حاوی بنبستت استت يا
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خير و محاستتبه ميزان شتتايستتتگي ،به نرمافزار  Grooveارستتال و به
استتتراتژی پيادهستتازیشتتده در آن تحويل داده ميشتتود .پارامترهای
خروجي تول يد و به  C#بازگردا نده ميشتتتود .ادا مه مرا حل کار
الگوريتمهای پرندگان و الگوريتم ترکيبي ،در C#پياده سازی شده ا ست
و به همين ترتيب اين روند ادامه مييابد.
ابزار پياده سازی شده و نيز نرمافزار  Grooveکه ا ستراتژی ياد شده
بتتتته آن اضتتتتتتافتتتته شتتتتتتده استتتتتتت ،در آدر
« » /http://sourceforge.net/projects/pso-gsa-gts/filesبر روی اينترنت
در دستر هستند.
بهمنظور ارزيابي و بررسي دقت و نحوه عملکرد الگوريتمهای
ارائهشده ،راهکارهای پيشنهادی بر روی  4مسئله معروف در وارسي مدل
که ابزار  Grooveقادر به وارسي و کشف بنبست در آنها نيست ،متورد
آزمتايش قترار گترفتهانتد .اين  4مسئله شامل مستئله غذا خوردن
فيلسوفها ،مسئله بازی  ، PacManمستئله پازل هشتتايي و سيستم
جوخته خودرو است .جهت انجام آزمايشها ،الزم است ابتتدا اين
سيستمهتا تتوسط نترمافتزار  Grooveمدل شوند .اين مدلها در آدر
« »http://sourceforge.net/projects/pso-gsa-gts/files/Models.rar/downloadبر روی
اينترنت در دستر هستند .نتايج اين آزمايشها با نتايج آنها توسط
پژوهشهای مرتبط ديگر نظير ] [1و ] [43که حوزه موردپژوهش و
تمرکز اصلي آنها منطبق با پژوهش حاضر است ،بهعبارتديگر ،بر روی
مقابله با مشکل انفجار فضای حالت در وارسي مدل سيستمهای مدلشده
توسط تبديل گراف متمرکز شدهاند ،مقايسه شده است .الزم به ذکر
است ،آزمايشها بر روی سيستمي با پردازنده  Core i5و حافظه 4GB
انجام شده است .پارامترهای اوليه جهت پيادهسازی و انجام آزمايشها،
به شرحي که در جدول  1آمده است ،انت اب شدهاند.

استفاده از الگوريتمهای تکاملي جهت مقابله ...
جدول  :1پارامترهای اوليه
جمعيت
تعداد دفعات تکرار الگوريتم

30
100

 C1و C2
w

2
0/8

الزم به ذکر ا ست ،نتايج ارائه شده ،حا صل ميانگين  20بار اجرای
هر راه کار هستتتت ند  .در جداول ن تايج ،برای هر راه کار ،ستتتتون اول،
ميانگين زمان پاسخ  20اجرا و ستون دوم ،نسبت تعداد دفعات موفقيت
راهکار در کشف بنبست ،به تعداد دفعات اجرا است .مقايسه بين نتايج
حاصتتل از کاوش مبتني بر  BFSو  DFSکه استتتراتژیهای پيشفرض
ابزار  Grooveدر کاوش و وارسي فضای ح تالت م تدل هستند ،راه تکار
مبتني بتتتتر الگوريتم ژنتيک ( )GAارائهشده در ] ،[1راهکار پيشنهادی
مبتني بر الگوريتم پرندگان( )PSOو راهکار مبتني بر ترکيب الگوريتم
پرندگان و الگوريتم جستجوی گرانشي( )PSO+GSAانجام شده است.

 -1-0مسئله ناهار خوردن فيلسوفها
در اين م سئله تعدادی فيل سوف دور يک ميز ن ش ستهاند .هر فيل سوف
ابتدا در حال فکر کردن ا ست .سپس گر سنه مي شود .برای خوردن غذا
چنگال سمت چپ ،سپس چنگال سمت راست را برميدارد و شرو به
غذا خوردن ميکند ،آنگاه چنگال چپ و راستتتت را زمين مي گذارد و
مجددا شرو به فکرکردن ميکند و ايتتتن روال تکرار ميشود .ازآنجاکه
هر چنگال بين دو فيل سوف مجاور م شترک ا ست ،اگر همه فيل سوفها
چنگال چ تپ خ تود را ب تردارند ،سيستم دچار بنبست ميشود .فضای
حالت اين مسئله با افزايش تعداد فيلسوفان بهطور نمايي رشد کرده ،در
نتيجه منجر به انفجار ف ضتتتتای حالت مي شود و ابزارهای وار سي مدل
قادر به توليد کل فضتتتای حالت مستتتئله و بهتبع آن ،وارستتتي مدل
نميباشتتند .نتايج حاصتتل از اجرای الگوريتمهای ارائهشتتده بر روی اين
مسئله در جدول  2قابل مشاهده است.

جدول  :2نتايج حاصل از اجرای راهکارهای م تلف بر روی مسئله ناهار خوردن فيلسوفها
PSO+GSA

#موفقيت #/اجرا
20/20
20/20
20/20
20/20

ميانگين زمان
پاسخ ()sec
12/2
40/3
141
1084

PSO

#موفقيت #/اجرا
20/20
20/20
20/20
20/20

GA

ميانگين زمان
پاسخ ()sec
24/5
54/3
154/3
414/3

همانگونه که جدول  2نشتتتان ميدهد ،عملکرد الگوريتم پرندگان و
الگوريتم ترکيبي ،ازنظر ستترعت اجرای رستتيدن به حالت خطا ،بستتيار
بهتر از الگوريتم ژنتيک استتت .روشهای جستتتجوی  BFSو  - DFSاز
الگوريتمهای پيشفرض مورداستفاده نرمافزار  -Grooveبه دليل ماهيت
آنها که باي ست کل ف ضای حالت م سئله را توليد و پسازآن به وار سي
مدل بپردازد ،با م شکل انفجار ف ضای حالت مواجه شده و نرمافزار قادر
به پاستتخگويي نيستتت .همانطور که مشتتاهده ميشتتود ،الگوريتمهای

Serial no.74

BFS/
DFS

#موفقيت #/اجرا
20/20
20/20
20/20
20/20

ميانگين زمان
پاسخ ()sec
232
050
028
1820

کمبود حافظه

تعداد
فيلسوف
15
10
20
30

ارائه شتتده با هدايت هوشتتمند توليد فضتتای حالت حتي در بزرگترين
حالت با م شکل انفجار ف ضای حالت مواجه ن شده و از هر  20بار اجرای
الگوريتمها ،هر  20بار موفق به کشتتتف بنبستتتت شتتتدهاند .در اجرای
آزمايش توسط الگوريتمهای پيشتتتتتتتتتتتتنهادی ،حداکثر حافظهای که
سيستتتتتتتتتتم در بزرگترين و پيچيتتتتتتتتتدهترين مدل تستشده (30
فيل سوف) م صرف ميکند ،حدود  30مگابايت ا ست ،لذا ميتوان از اين
الگوريتمها در وارستتي مدلهای با فضتتای حالت بزرگ و پيچيدهتر نيز
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ا ستفاده کرد .نمودار شکل  0سرعت اين الگوريتمها را در اين م سئله با
يکديگر مقايستته کرده استتت .مقايستته نتايج نشتتان ميدهد که در اين
آزمايش سرعت الگوريتم پرندگان ،حدود  42در صد و سرعت الگوريتم
ترکيبي حدود  01درصد بهتر از الگوريتم ژنتيک است.

شکل  :0نمودار مقايسه سرعت پاسخگويي الگوريتم ژنتيک ،الگوريتم پرندگان
و الگوريتم ترکيبي حاصل از ترکيب الگوريتم پرندگان و الگوريتم جستجوی
گرانشي بر روی مسئله ناهار خوردن فيلسوفها

 -2-0مسئله بازی

PacMan

در اين بازی ،دو عامل  pacmanو  ghostميتوانند به خانه های مجاور
بروند .اگر  pacmanبه يکي از خانه های مجاور رفت و در آن تيله وجود

داشتتتت ،آن را ميخورد و اگر  ghostبه خا نه م جاور ر فت و در آن
 pacmanوج ت تود داشت ،آن را ميخورد .بازی زماني تم ت ت تام ميشود
که يا تمام تيلهها خورده شده با شد که حالت پيروزی ا ست و يا ،ghost
 pacmanرا ب ورد که حالت شتتکستتت استتت .در پيادهستتازی اين مدل،
پيروزی و شک ست ،هر دو بهعنوان حالت بنب ست شناخته مي شوند.
برای ان جام اين آز مايش 4 ،عدد  ghostو  3عدد تي له و حدا قل اب عاد
صتتفحه بازی 4×4 ،در نظر گرفته شتتده استتت .اين ابعاد فضتتای حالت
بزرگ و پيچيدهای را ايجاد ميکند که منجر به مشتتکل انفجار فضتتای
حالت شتتده و در نتيجه نرمافزار  Grooveقادر به وارستتي فضتتای حالت
اين مدل ن واهد بود .نتايج اجرای الگوريتم ها بر روی اين مستتتئله در
جدول  3موجود استتت .ازآنجاکه در فضتتای حالت اين مستتئله ،تعداد
حالتهای بنبستتت زياد استتت و از مستتيرهای م تلف ميتوان به آنها
ر سيد ،سرعت ر سيدن به حالت خطا و زمان پا س گويي سريع ا ست.
نمودار شکل  4سرعت اجرای الگوريتمهای ذکرشده را در اين مسئله با
يکديگر مورد مقايسه قرار داده است.
مقايسه نتايج نشان ميدهد که در اين آزمايش ،سرعتتتتت رسيدن
به يک حالت خطا در م سئله مدل شده ،الگوريتم پرندگان 53 ،در صد و
سرعت الگوريتم ترکيبي  40درصد بهتر از الگوريتم ژنتيک است.

جدول  : 3نتايج حاصل از اجرای راهکارهای م تلف بر روی مسئله بازی
PSO

PSO+GSA

Pacman
BFS/ DFS

GA

#موفقيت #/اجرا

ميانگين زمان
پاسخ ()sec

#موفقيت #/اجرا

ميانگين زمان
پاسخ ()sec

#موفقيت #/اجرا

ميانگين زمان
پاسخ ()sec

ابعاد صفحه

20/20

1/3

20/20

2/5

20/20

5

4×4

20/20

4/3

20/20

4/0

20/20

3

20/20

14/5

20/20

11/4

20/20

20

کمبود حافظه

شکل  :4نمودار مقايسه سرعت پاسخ گويي الگوريتم ژنتيک ،الگوريتم پرندگان و الگوريتم ترکيبي در آزمايش مسئله

 -3-0مسئله پازل هشتتايي
در م سئله پازل ه شتتايي 8 ،خانه حاوی مقدار و يک خانه خالي وجود
دارد .هدف اين است که خانهها بهصورت مرتب در جای خود قرار گيرند
که اين حالت ،و ضعيت بنب ست ا ست .ف ضای حالت اين م سئله پس از

Serial no.74

4×5
5×0

بازی PacMan

مدل سازی در  ،Grooveبسيار گسترده است و  Grooveقادر به تأمين
حافظه موردنياز جهت وار سي آن ني ست .در اين م سئله ،نحوه چيدمان
اوليه اعداد ،نقش بستتتزايي در شتتتانس و زمان رستتتيدن به هدف ايفا
ميک ند ،لذا در ان جام آز مايش های از گراف های ميز بان با چ يد مان
متفاوت از اعداد استفاده شده است .اولين حالت ،حالتي است که تنها با
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يک جابجايي ،اعداد مرتب ميشتتوند و در حالتهای بعد ،تعداد حرکات
الزم برای رسيدن به هتتتدف افتتتزايش يافته است ،لذا فضای حالت نيز
بسيار گستردهتر مي شود .نتايج اعمال روشهای پيشنهادی و مقايسه با
روشهای ذکر شده در جدول  4و مقاي سه سرعت الگوريتمهای مذکور
در نمودار شکل  8نمايش داده شده است.

استفاده از الگوريتمهای تکاملي جهت مقابله ...

مقايستتته نتايج نشتتتان ميدهد که در اين آزمايش ،ستتترعت الگوريتم
پرندگان 50 ،درصتتتد و ستتترعت الگوريتم ترکيبي  04درصتتتد عملکرد
بهتری نسبت به الگوريتم ژنتيک داشته است.

جدول  : 4نتايج حاصل از اجرای راهکارهای م تلف بر روی مسئله پازل هشتتايي
PSO+GSA

GA

PSO

BFS/DFS

#موفقت #/اجرا

ميانگين زمان پاسخ ()sec

#موفقيت #اجرا

ميانگين زمان
پاسخ ()sec

#موفقيت #/اجرا

ميانگين زمان پاسخ
()sec

20/20

02/5

20/20

34/4

20/20

233

20/20

144/4

20/20

105

20/20

301

چيدمان اوليه

کمبود
حافظه

3
0
8

1
2
4

0
8
5

3
4

5
4
2
1
4

شکل  :8نمودار مقايسه سرعت پاسخ گويي الگوريتم ژنتيک ،الگوريتم پرندگان و الگوريتم ترکيبي حاصل از ترکيب الگوريتم پرندگان و الگوريتم جستجوی
گرانشي در آزمايش مسئله پازل هشتتايي

 -4-0مسئله جوخه خودرو

23

سيستم جوخه خودرو از چندين خودرو تشکيل شده است که با سرعت
و فا صله ثابت از يکديگر در يک بزرگراه حرکت ميکنند .يک خودرو در
جوخه بهعنوان رهبر 24استتت و ديگر خودروها آن را دنبال ميکنند که
به آنها دنبالکننده 25گفته مي شود .دنبال کنندهها تو سط يک کانال
به رهبر متصتتلاند .خصتتوص تيتي که ما در نظر گرفتهايم اين استتت که
کا نال ن با يد بين دو دن بال کن نده اي جاد شتتتود .به ع بارت ديگر ،يک
دنبالکننده نميتواند دنبالکننده ديگر را دنبال کند .اين م سئله نيز به
هنگام مدل سازی در ابزار  Grooveدچار م شکل ف ضای حالت شده و
قادر به کشف بنبست و اتمام وارسي مدل نيست .جدول  5نتايج اجرای
الگوريتمهای م تلف و مقاي سه آنها را ن شان ميدهد .در اين آزمايش،

Serial no.74

به دليل اينکه کشتتف بنبستتت در مراحل ابتدايي الگوريتم که مستتيرها
بهطور تصادفي توليد و بررسي مي شوند ،صورت ميگيرد و کار به انجام
محاستتتبات و تکرارهای الگوريتم ها کشتتتيده نميشتتتود ،زمان ها در
آزمايشها راهکارهای م تلف ،بسيار نزديک به يکديگرند.
در ] [43نيز ،پژوهشگران بهمنظور يافتن حالت شامل دنبال کردن
يک دنبالکننده توستتتط دنبالکننده ديگر که حالت خطاستتتت ،اين
مستتئله را به روش پيشتتنهادی خود ،مورد آزمايش قرار دادهاند .گرچه
محققان ،تنها يک مطالعه موردی را مورد آزمايش قرار دادهاند و نيز به
جزئيات کامپيوتری که آزمايشها را بر روی آن انجام دادهاند اشتتتارهای
نکردهاند ،بااينحال مقايستته نتايج اين روش با روشهای پيشتتنهادی ما
در جدول  0آمده است.
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جدول  : 5نتايج حاصل از اجرای راهکارهای م تلف بر روی مسئله جوخه خودرو
PSO+GSA

GA

PSO

BFS/ DFS

#موفقيت#/اجرا

ميانگين زمان
پاسخ()sec

#موفقيت#/اجرا

ميانگين زمان
پاسخ()sec

#موفقيت#/اجرا

ميانگين زمان
پاسخ()sec

20/20

2/0

20/20

2/0

20/20

2/3

20/20

32/5

20/20

30/3

20/20

33/1

جدول  :0نتايج حاصل از اجرای راهکار ارائهشده در ] [43و راهکارهای
پيشنهادی
PSO+GSA

PSO

BMC via SMT

ميانگين زمان
پاسخ()sec

ميانگين زمان
پاسخ()sec

ميانگين زمان
پاسخ()sec

تعداد
خودرو

2/4

2/8

100

8

 -5-0ارزيابي توسط آزمون آماری ويلکاکسون
برای آنکه در اين پژوهش اثبات شتتود ،بين نتايج حاصتتل از راهکارهای
پيشتتتن هادی ،نستتت بت به راه کار مبتني بر الگوريتم ژنت يک ،ت فاوت
معنيداری وجود دارد ،کافي است نتايج توسط آزموني نظير Wilcoxon
 ، signed-rankمورد آزمايش قرار گيرد .در اين آزمون که توستتط ابزار
 SPSSقابل انجام استتتت ،چنانچه مقدار معناداری ( )sig.کمتر از 0/05
باشد ،نشانه آن است که تفاوت معنيداری بين دودسته از دادهها وجود
دارد .نتيجه انجام اين آزمايش در اين پژوهش ،در جدول  4ارائه شتتتده
استتت .مقدار موردبحث ،در مورد دادههای آزمايشهای انجامشتتده ،در
مورد مقايسه راهکار مبتني بر الگوريتم پرندگان و الگوريتم ژنتيک ،برابر
 0/02و در مورد مقايستتته بين راهکار ترکيبي و الگوريتم ژنتيک ،برابر
 0/008شتتتد .لذا ميتوان نتي جه گر فت که در هر دو مورد ،ت فاوت
معنيداری بين زمانهای پاستتتخ حاصتتتل از راهکارهای پيشتتتنهادی و
الگوريتم ژنتيک وجود دارد.
جدول  :4خروجي
VAR0005-VAR0001

2/000a
0/008

آزمون Wilcoxon

VAR0003VAR0001

2/132a
0/028

Z
)Asymp.Sig. (2-Tailed

 -0-0اهميت راهکار مبتني بر ترکيب الگوريتم پرندگان و
الگوريتم جستجوی گرانشي
با افزايش ابعاد مسائل ،وارسي مدل در سيستم تبديل گراف ،با استفاده
از الگوريتمهای ارائه شده ،ممکن ا ست دچار کاهش دقت شود .به اين
معني که اين احتمال وجود دارد در برخي از اجراها ،موفق به کشتتتف
خطا؛ بهطور مثال بنبستتتت ،نشتتتود .بهطور مثال؛ در مستتتئله پازل
هشتتتتايي ،همانگونه که قبال اشتتاره شتتد ،ازآنجاييکه نحوه چيدمان
اعداد در گراف ميزبان ،نقش بسزايي در شانس و زمان رسيدن به هدف
اي فا ميک ند ،لذا از گراف های ميز بان مت فاوتي برای ان جام آز مايش ها
استتتفاده شتتده استتت .بهاينترتيب که اولين حالت ،حالتي درنظرگرفته

Serial no.74

تعداد خودرو
کمبود حافظه

25
43

شده که تنها با يک جابجايي ،اعداد مرتب مي شوند و در حالتهای بعد،
تعداد حرکات الزم برای رستتيدن به هدف افزايش يافته استتت .چنانچه
گراف ميزبان ،چيدماني پيچيده و کامال بههمري ته از اين م سئله با شد
لذا ،تعداد حرکات جابجايي الزم بهمنظور مرتب کردن پازل بستتيار زياد
خواهد بود که منجر به فضتتای حالت بستتيار بزرگ و پيچيدهای خواهد
شد .در اين حالت ممکن است الگوريتمهای ارائه شده برای کشف حالت
خطا در چنين ف ضای حالت بزرگ و پيچيدهای دچار ضعف شوند و در
برخي از اجراها قادر به ک شف بنب ست موجود در ف ضای حالت م سئله
نباشند.
شکل  ،3يک چيدمان پيچيده از پازل هشتتايي را نشان ميدهد.
اين چيدمان بهعنوان گراف ميزبان در نظر گرفته شده و نتايج حا صل،
با الگوريتمهای م تلف مورد مقايستتته قرار گرفته استتتت .اين نتايج در
جدول  8نشان داده شدهاند.
2

1

0

3

4

4

8

5

شکل  :3يک چيدمان پيچيده از پازل هشتتايي

همانطور که نتايج جدول  4نشتتان ميدهند ،راهکار پيشتتنهادی
مبتني بر الگوريتم پرندگان ،اگرچه ستترعت بهتری نستتبت به الگوريتم
ژنتيک در کشف بنبست دارد ،اما مشاهده مي شود که همانند الگوريتم
ژنتيک که در  5اجرا از  20اجرا موفق به کشف بنبست نشتتتتده است،
در  4اجتتتترا موفق به کشف بنبست نشده است .لذا همانگونه که قبال
ا شاره شد ،با توجه به اينکه يکي از مهمترين معايب الگوريتم پرندگان،
مشتتتکل به دام افتادن در بهينههای محلي استتتت ،لذا اين الگوريتم در
جستجوی محلي دچار ضعف است .به نظر ميرسد ،دليل احتمالي عدم
موفقيت اين الگوريتم در کشتتتف بنبستتتت در برخي از اجراها ،وجود
همين مشتکل باشتد .بهمنظور بررستي دليل احتمالي ذکرشتده ،از يک
الگوريتم ديگر که در جستتتتجوی محلي ،پرقدرتتر عمل ميکند ،در
ترکيب با الگوريتم پرندگان ا ستفاده شده ا ست .اين پي شنهاد در ارائه
راهکار دوم ،ترکيب الگوريتم پرندگان با الگوريتم جستتتجوی گرانشتتي،
صتتورت گرفته استتت .همانطور که در ستتتون آخر جدول  8مشتتاهده
ميشتتتود ،الگوريتم پيشتتتنهادی ترکيبي در  13تا از  20اجرا ،موفق به
کشف بنبست شده است.
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جدول  :8نتايج حاصل از اجرای راهکارهای م تلف بر روی مسئله پازل هشتتايي با شرو از يک حال پيچيده بهعنوان گراف ميزبان
PSO

PSO+GSA

BFS/DFS

GA

#موفقيت# /اجرا

ميانگين زمان
پاسخ()sec

#موفقيت# /اجرا

ميانگين زمان
پاسخ()sec

#موفقيت# /اجرا

ميانگين زمان
پاسخ()sec

13/20

1520

10/20

1345

15/20

1032

حالت شرو

کمبود حافظه

2

3

0

1

4

8

4

بهعنوان م ثالي ديگر ،حا لت پيچ يدهای از مستتتئ له غذا خوردن
فيلستتوفها ( 38فيلستتوف) که دارای فضتتای حالت بستتيار گستتتردهای
ا ست ،مورد آزمايش قرار گرفت .جدول  ،3نتايج بهد ستآمده را تو سط
الگوريتمهای م تلف نشتتان ميدهد .همانطور که مشتتاهده ميشتتود،

5

برخالف راهکار مبتني بر الگوريتم پرندگان و الگوريتم ژنتيک کتتتته در
تعداد بيشتری از اجراها موفق به کشتتف بنبستتت نشتتدهاند ،الگوريتم
پيشنهادی ترکيبي ،در  18اجرا از  20اجرا موفق عمل کرده است.

جدول  :3نتايج حاصل از اجرای الگوريتمها ،بر روی مسئله ناهار خوردن فيلسوفها با گراف ميزبان  38فيلسوف
PSO

PSO+GSA

BFS/ DFS

GA

#موفقيت# /اجرا

ميانگين زمان
پاسخ()sec

#موفقيت# /اجرا

ميانگين زمان
پاسخ()sec

#موفقيت# /اجرا

ميانگين زمان
پاسخ()sec

18/20

2322

15/20

1308

14/20

3330

 -4نتيجهگيری و کارهای آتي
هدف از اين پژوهش ،مقابله با م شکل انفجار ف ضای حالت در وار سي
مدل سي ستمهای تبديل گراف ا ست که در را ستای ک شف بنب ست،
پيادهستتازی شتتده استتت .در اين راستتتا راهکاری مبتني بر الگوريتم
پرندگان جهت بهينهسازی روشهای موجود ارائه شد .نتايج آزمايشها
بيانگر اين است که راهکار پيشنهادی ،بهينگي محسوسي را در سرعت
کشتتف خطا موجب ميشتتود .بهگونهای که بهطور ميانگين ،حدود 00
در صد سرعت بهتری ن سبت به الگوريتم ژنتيک در ک شف بنب ست
دارد.
بااينحال در ابعاد ب سيار بزرگ م سائل که ف ضای حالت ،ب سيار
پيچيده و گستتتترده ميشتتتود ،گاهي الگوريتم پرندگان در برخي از
اجراها به دل يل گيرافتادن در دام بهينه های محلي ،در کشتتتف خطا
ناتوان ا ست .جهت بهبود اين م شکل از الگوريتم ج ستجوی گران شي
بهعنوان يک الگوريتم پرقدرت در ج ستجوی محلي ،به صورت ترکيبي
با الگوريتم پرندگان استتتفاده شتتده استتت .نتايج آزمايشها نشتتان
مي ده ند که الگوريتم ترکيبي ارا ئهشتتتده ،گامي مؤثر در بهبود اين
م شکل ا ست .عالوه بر اين ،حدود  54در صد سرعت بهتری ن سبت به
الگوريتم ژنتيک در کشف بنبست دارد.
الزم به ذکر ا ست که باوجود راهکارهای ارائه شده ،م شکل انفجار
فضتتتای حتتتالت م صوصتتتا در مسائل با ابعاد بزرگ و پيچيده ،هنوز
بهطور کامل حل نشتتده استتت و اين مشتتکل همچنان بهعنوان يک
مشکل بحراني باقي است ،اما در راهکارهای ارائه شده سعي شده است
گامي در را ستای مقابله با اين م شکل بردا شته شود .نتايج راهکارهای

Serial no.74

حالت شرو
کمبود حافظه

 38فيلسوف

ارائه شده نشان ميدهند وارسي مدلهای با فضای حالت بسيار بزرگ
که ابزارهای موجود نظير  Grooveقادر به وارستتتي آن ها نبودند را
ممکن ساختهاند.
نکته ديگر اينکه راهکارهای ارائه شده ،همانند راهکارهای پيشين
اين عرصه ] ،[43 ;1راهکارهای قطعي در کشف بنبست نيستند .بت ته
اي تن معن تي که چنانچه اين راهکارها موفق به کشف بنبست نشوند با
قطعيت نميتوان ادعا کرد که مدل تستشده حتتاوی بنبست نيست.
امتتتتا عکتتتتس آن برقرار است .يعني چنانچه بنبست کشف شود با
قطعيت ميتوان گفت مدل مورد آزمايش حاوی بنبست است.
در اين پژوهش ،فرآيند وارس تي مدل در س تيستتتم تبديل گراف،
متمرکز بر ک شف ويژگي بنب ست ا ست و پياده سازی در اين را ستا
صورت گرفته ا ست .ازآنجاييکه بنب ست بهنوعي يک ويژگي Safety
استتتت ،لذا ميتوان پژوهش های مشتتتابهي را برای بررستتتي ديگر
خصوصيات  Safetyبا ايده گرفتن از اين راهکار ،انجام داد.
همچنين با توجه به اينکه خصتتتوصتتتيت  ،Reachabilityعکس
خصتتتوصتتت يت  Safetyاستتتت ،با اعمال تغييرات کوچکي در راهکار
پي شنهادی ،ميتوان خ صو صيات  Reachabilityرا نيز تو سط راهکار
ارائهشده بررسي کرد.
بهعنوان پيشنهاد در زمينه کارهای آتي ،ميتوان با تغيير در تابع
شاي ستگي و نحوه محا سبه آن ،از اين راهکار در ک شف خ صو صيات
ديگر نيز بهره گرفت .در حال حاضر برای درستييابي اين خصوصيات،
الزم استتت طراح ،مدل را بهگونهای تغيير دهد که خصتتوصتتيت مورد
انتظار به يک حالت بنب ست تبديل شود .در صورت ک شف بنب ست
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.ميتوان نتيجه گرفت که خصتتوصتتيت موردنظر ارضتتا گرديده استتت
همچنين ممکن استتت با انت اب يک تابع شتتايستتتگي جديد نتايج را
.بهبود ب شيد
 پياده سازی بهگونهای انجام شده ا ست که،در راهکار پي شنهادی
 در قالب يک،ب شي از عمليات وارسي بتتتتهمنظور کشف بتتتتنبست
 و مجزا از واستتتط گراف يکي.NET نرمافزار کتتاربردی در بستتتتر
 چرا که پيادهستتازی الگوريتمهای. طراحي شتتده استتتGroove ابزار
پيشتتتنهادی به دل يل تعداد دفعات تکرار و اجرای جداگانه هر ذره يا
 با توجه به وجود روابط بازگشتي و نحوه،راهحل برای رسيدن به هدف
 لذا. بهستتتادگي امکانپذير نبود،Groove پيادهستتتازی ستتتاختار ابزار
تصميم بر آن شد تا در مرحله اول برای بررسي قدرت کارايي الگوريتم
 ب شي از عمليات الزم به صورت جدا از ابزار در نظر گرفته،پيشنهادی
شود و اين امر باعث ايجاد يک سربار در زمان اجرای الگوريتم شده
 بديهي ا ست يکپارچه بودن کل عمليات در داخل ابزار وار سي.ا ست
 لذا پي شنهاد. ب سيار مفيدتر و ا ستفاده از آن سادهتر خواهد بود،مدل
 اين قابليت بهصتتتورت يکپارچه در،اين استتتت که در کارهای آتي
س تاختار اصل تي نرمافزار وارسي کننده پيادهسازی شود بهگونهای که
. قابل دستيابي باشدGroove از طريق منوهای داخلي ابزار
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