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 بهطوریکه مقدار بهینه سراسری آنها در طول زمان ممکن، اکثر مسائل موجود در دنیای واقعی یک مسئله بهینهسازی با ماهیتی پویا هستند:چکیده
 بنابراین برای حل این مسائل الگوریتمهایی نیاز داریم که بتوانند خود را با شرایط این مسائل بهخوبی سازگار نموده و بهینه جدید را،است تغییر کند
 یک. یک الگوریتم ژنتیک آشوبگونه مبتنی بر خوشهبندی و حافظه برای حل مسائل پویا ارائه شده است، در این مقاله.برای این مسائل ردیابی نمایند
 بهطور معمول.سیستم آشوبگـونه پیشبینی دقیقتـری از آینده نسبت بـه یک سیستم تصادفی دارد و میزان همگرایی را در الگوریتم افزایش میدهد
 بنابراین ایده موردنظر در،استفاده از اطالعات گذشته اجازه میدهد الگوریتم به سرعت بعد از تغییر محیط به سازگاری در شرایط محیطی جدید برسد
. استفاده از یک حافظه است که با استراتژی مناسبی اطالعات مفید گذشته را ذخیره نموده و برای استفاده مجدد آنها را بازیابی مینماید،این زمینه
) ت نوع را در حین اجرای الگوریتم با تبادل اطالعات میان خوشههای متناظر (خوشهها با برچسب شبیه بههم،خوشهبندی در حافظه و جمعیت اصلی
 یکی روش خوشهبندی. بهطورکلی در این روش پیش نهادی دو جنبه نوآوری اساسی پیشنهاد شده است.در حافظه و جمعیت اصلی حفظ مینماید
استفادهشده که هم جمعیت اصلی و هم جمعیت حافظه را خوشهبندی (خوشهبندی مبتنی بر میانگین) میکند و دیگری راهکار مناسبی است که برای
 برای آزمایش کارایی روش پیشنهادی از مسئله محک قلههای متحرک استفاده شده که رفتاری شبیه به مسائل.بهروزرسانی حافظه استفاده شده است
 نتایج آزمایشها کارایی مناسب روش پیشنهادی را در حل مسائل بهینهسازی پویا در مقایسه با دیگر روشها.پویا در دنیای واقعی را شبیهسازی میکند
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Abstract: Most of the problems in the real world are of dyanamic optimization ones. It means that their optima may change over time,
thus algorithms to solve these problems must be well adapt to their conditions in such a way that they should be able to track the optima
during evolution. This article proposes a chaotic genetic algorithm based on clustering and memory for solving dynamic optimization
problems. A chaotic system has more precise prediction of the future in comparison with random system and increases the speed of
convergounce in the algorithm. The utilization of some information from the past allows quickly adapting right after a change. Thus
the underlining idea of the paper is the use of memory in this field, which is a good strategy to store the useful information and retrieves
them for reuse in the future. The clustering method maintains diversity in the memory and the population during running of the
algorithm by exchanging information between corresponding clusters (clusters with similar tag) of the memory and the population.
This algorithm uses a k-means clustering method to maintain diversity and improve local search. In this paper used tow the main
innovation: clustering method and memory update. To test the effectiveness of the proposed method we choose the Moving Peaks
Benchmark that has similar behaviors to real world dynamic proplems. The experimental results show the efficiency of the proposed
algorithm for solving optimization problems in comparison with other methods.
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 -1مقدمه
امروزه در مسـائل مهندسی ،مسائلی وجود دارند که باید بهینه شوند ،در
بعضی از این مسائــــل هــــدف بهینهســــازی کــــم کــــردن هزینه است
(کمــــینهســــازی) و در بعضــــی دیگر هــــدف حــــداکــــثر نمودن سود
(بیشـــینـهســـازی) اســـت .بهینـهســـازی بیـان میکند ،که باید در بین
پارامترهای یک تابع به دنبال مقادیری بود که بتوانند تابع هدف را کمینه
یا بیشینه نمایند .کلیه مقادیر مناسب جهت این امر ،راهحلهای ممکن
و بهترین راهحــل از این راهحــلهــای ممکن  ،راهحــل بهینــه نــامیــده
میشــــونــــد .در بهینهســــازی مسائل پیــــچیده ،استفاده از روشهای
بهینه ســـازی دقیق میرممکن اســـت ،بنابراین از روشهای جســـتجوی
تصـادفی برای رسـیدن به یک پاسـز نزدیک به بهینه اسـتفاده می شود.
درواقع در این نوع از الگوریتمها پاســـزهای مناســـب در یک بازه زمانی
قابلقبول به دست خواهند آمد ،اما هیچ تضمینی جهت به دست آوردن
بهترین پـاســـز وجود نـدارد .در میـان روشهای جســـتجوی تصـــادفی
الگوریتمهـای تکـاملی کـه برگرفته از طبیعت هســـتند از جایگاه ویژهای
برخوردار هســتند .با توجه به پیچیدگی بســیاری از مســائل بهینهس ـازی
توســـعههایی برای بهبود کارایی این الگوریتمها در حل مســـائل مختل
انجامگرفته اسـت .بهطورکلی مسائل بهینهسازی به دو دسته ایستا و پویا
تقســیم میشــوند .اگر مســئله بهینهســازی تابعی از زمان نبوده و بهینه
برای این مسـائل اابت باشـد در این صـورت مسـئله ماهیتی ایستا دارد.
هرگـاه تغییری در مقادیر تابع هدف اعم از محدودیتهای تابع هدف و یا
متغیرهای تابع هدف رخ دهد ممکن اســـت ،بهینه آن تابع نیز تغییر یابد
و بهعبارتیدیگر محیط تغییر نموده و مســئله دارای ماهیتی پویا اســت.
چنین شــرایطی در دنیای واقعی برای یک مســئله بهینهســازی نیز وجود
دارد.
ردیابی بهینه ســراســری مســائلی که در طول زمان تغییر نمیکنند و
ایسـتا میباشـند تا حدودی کار آسانی است ،اما اگر تابع هدف در طول
زمان دچار تغییر شــود مســئله بهینهســازی ماهیتی پویا داشــته و یافتن
بهینه موردنظر کار مشکلی است .در این مسائل با ماهیت پویا با تغییر در
تابع هدف ممکن اسـت بهینه موردنظر نیز تغییر یابد ،در این صورت یک
الگوریتم باید بتواند به نحو مطلوبی این بهینه در حال جابجایی را ردیابی
نموده و جمعیت را به سـمت آن سوق دهد .الگوریتمهای تکاملی ممکن
است در محیطهای ایستا کارایی مناسبی را از خود نشان دهند ولی این
الگوریتمها بهتنهایی بــرای حــل مســائل بهینهســازی پـویـا نمیتوانند
کارایی مناسـبی داشته باشند ،بنابراین برای حل مسائل بهینهسازی پویا
نیاز به الگوریتمهای بهینهســازی کارا و مناســب اســت .در یک مســئله
بهینهسـازی پویا هدف بهینهسـازی صـرفا یافتن پاسز بهینه نیست ب لکه
هدف ردیابی تمامی پاسزهای مسئله است.
در مسـائل پویا ،چالشهای اساسی و مهمی پیش روی یک الگوریتم
بهینهسـازی اسـت .برخی از این چالشها میتوانند شامل مشکل بهروز
کردن حـافظـه افراد جمعیـت بعــد از هر تغییر در محیط ،حفظ تنوع 1در
محیط بعـد از همگرایی افراد بـه بهینه موردنظر ،ظرفیت محدود حافظه،

Serial no.

الگوريتم ژنتیک آشوبگونه مبتني بر ...
شـناسایی زمان تغییرات در محیط باشند .در این مقاله برای ملبه بر این
چالشها یک الگوریتم کارا و مناســب پیشــنهاد شــده اســت .الگوریتم
پیشـــنهادی ترکیب مناســـب الگوریتم ژنتیک اســـتاندارد آشـــوبگونه با
حافظه و خوشـهبندی است .اکثر رفتارهای موجود در طبیعت رفتارهای
آشـــوبگونهای هســـتند .ازجمله این رفتارها عبارتاند از :رفتار حرکتی
بال پروانه ،امواج دریا ،گردباد و میره .یک سـیسـتم آشوبگونه نسبت به
یک سـیسـتم تصـادفی میتواند تخمین دقیقتری از آینده داشته باشد.
بنابــــرایــــن بــــرای افــــزایش ســــرعت همگرایی در ایــــن روش بهجای
تصـادفی سـازی از تئوری آشـوب برای تولید جمعیت اولیه استفاده شده
اسـت .برای ذخیره راهحلهای مناسـب گذشـته و استفاده مجدد از این
راهحلها بعد از جابهجایی بهینه موردنظر از یک حافظه صـریح اسـتفاده
شـده اسـت .حفظ راهحلهای مناسـب گذشته برای ردیابی بهینه جدید
کمـک شـــایـانی بـه الگوریتم مینمـاید .در این روش برای بهروزرســـانی
حافظه یک راهکار جدید پیشــنهادشــده که باع میشــود در هر زمان
بهترین راهحــلهــا در حــافظــه ذخیره شـــونــد .همچنین در این روش،
خوشـــهبنـدی مناســـبی برای جمعیت اصـــلی و حافظه انجام میگیرد.
خوشـــهبندی اســـتفادهشـــده تنوع الزم را در الگوریتم ایجاد نموده و در
صــورت تغییر در محیط الگوریتم بهســرعت به همگرایی خواهد رســید.
تبادل اطالعات میان خوشـههای متناظر ( خوشـههای با برچسب شبیه
به هم) برای جمعیت اصــلی و حافظه صـــورت میگیرد .این تناظر میان
خوشهها به افزایش تنوع در الگوریتم کمک شایانی مینماید .در مقایسه
با روشهــای قـ ـدیمــی ایـ ـن روش بــهطور مناسبی ،کــارایی را افزایش
میدهد .استفاده از حافظه و خوشهبندی در این روش به افزایش سرعت
همگرایی در مقایسه با دیگر روشهای قبلی منجر میشود.
مزایای روش پیشــنهادی در مقایســه با ســایر روشهای مشــابه قبلی
عبارتاند از:
 -1استفاده از بهروزرسانی مناسبی برای حافظه که به افزایش سرعت
همگرایی در الگوریتم کمک بسیار شایانی نموده است.
 -2خوشـــهبندی اســـتفادهشـــده در این روش نســـبت به روشهای
مشـابهی که از خوشهبندی برای حفظ تنوع استفاده نمودهاند مناسبتر
عمل کرده و کارایی را برای الگوریتم بسیار بهبود بخشیده است.
 -3در این روش در مقایســه با ســایر روشهای مشــابه قبلی بهجای
تصـادفی سـازی جمعیت اولیه از تئوری آشـوب اسـتفاده شـده اســت که
تئوری آشوب به بهبود کارایی الگوریتم کمک شایانی نموده است.
معایب روش پیشــنهادی در مقایســه با ســایر روشهای مشــابه قبلی
عبارتاند از:
 -1کاهش کارایی الگوریتم در ابعاد خیلی باال (ابعاد باالتر از )92
-2کاهش کارایی الگوریتم در صورت افزایش تعداد خوشهها
 -3کاهش کارایی الگوریتم در صورت افزایش اندازه حافظه
این مقاله شامل  9بخش است .بخش  1شامل مقدمه و کلیات است.
بخش  2مروری بر کارهای گذشته دارد .بخش  3به معرفی معیار سنجش
خطای برونخطی میپردازد .بخش  6مســئله محک قلههای متحرک که
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معروفترین شـــبیهســـاز برای محیطهای پویا در دنیای واقعی اســـت را
معرفی مینماید .بخش  5تئوری آشــوب و معروفترین تابع آشــوب (تابع
نگـاشـــت لجســـتیـک) را معرفی میکنـد .بخش  4به حافظه و انواع آن
میپردازد .بخش  7روش پیشـــنهـادی را تشـــریح میکنــد .بخش  8بــه
آزمـایشهـای انجامگرفته بر روی روش پیشـــنهادی میپردازد .بخش 9
نتیجهگیری کلی از این مقاله را تشریح میکند.

 -0مروری بر کارهای گذشته
در بین روشهای ارائهشـده برای حل مسائل بهینهسازی پویا روشهایی
که از اسـتراتژی ترکیبی استفاده میکنند از جایگاه ویژهای برخوردارند.
استراتژی ترکیبی از بهکارگیری تکنیکهای مختل در فرآیند حل مسئله
حاصل میگردد .ازجمله روشهای ترکیبی روشهایی هستند که ترکیب
الگوریتم ژنتیـک بـا تکنیـکهـای مختل اســـت کـه چنـد نمونـه از این
روشها در مرجع [ ]2 ،1آمده اســـت .در میان روشهای ارائهشـــده در
مســـائـل بهینـهســـازی ترکیبی در محیطهای پویا میتوان به تالشهای
فراوان یانگ و همکاران اشـاره کرد .بعضی از روشهای ترکیبی که توسط
0
یانگ و همکاران ارائه شـدهاند در ادامه آورده شــده اســت .روش EIGA
[ ]3که توسـط یانگ ارائه شـده اسـت یک راهکار ترکیبی است که از یک
روش برای حفظ یک نســـخه از بهترین کروموزومها اســـتفاده میشـــود.
3
راهکاری که در این روش اسـتفاده شده است راهکاری بنام نخبهگرایی
[ ]3است .همچنین در این روش یک نسخه از بهترین راهحلهــــا کــــه
راهحلهای نخبهای هستند و خیلی قدیمی نیــــز نمیبــــاشنــــد ذخیره
میشـود .حفظ راهحلهای خوب گذشته میتواند باع افزایش سرعت
هـمـگرایی در الگوریتم شـــود .برای حفظ تنوع از روش مهــاجرت نیز
اســتفاده شــده اســت .در این الگوریتم بهترین افراد از نســلهای قبلی
جایگزین بدترین افراد از جمعیت اصلی میشوند و قبل از انجام عملیات
انتخاب 4و بــازتــرکیــب E(t-1) ،5فرد نخبه از نســلهـای قبلی بهعنوان
نســـل پـایـه انتخاب شـــده و جایگزین ) P(t-1فرد از جمعیت اصـــلی
میشـــوند ( tتعداد نســـلها را مشـــخی میکند) و ســـپ عملگرهای
ژنتیکی برای بهبود نســل جــدیــد اعمال میشــود .در این روش ب ـرای
بهروزرسانی حافظه از روش شبیهترین فرد استفاده میکند .بدینصورت
که بهترین فرد جمعیت اصلی را جـــایگزین شبیـــهترین فـــرد از حافظه
مینمـایـد ( البته باید فرد جایگزینشـــده کارایی باالتری نســـبت به فرد
خارجشـده از حافظه داشـته باشد) از مزایای این روش میتوان به حفظ
ســطحی از تنوع با اســتفاده از حافظه و روش مهاجران تصــادفی اشــاره
نمود [ .]3روش  4 MIGAکه توسـط یانگ و همکاران ارائه شـده است،
از حـافظــه مهـاجرتی اســـتفـاده نموده اســـت .در این روش از حـافظــه
مهاجرتی جهت ذخیره راهحلهای خوب گذشــته برای تولید مهاجرتها
اســـتفاده میشـــود .روش مهاجران تصـــادفی بهمنظور افزایش تنوع در
جمعیت به وجود آمده اســـت که از همگرا شـــدن بیشازحد الگوریتم به
یـک بهینـه محلی جلوگیری کنـد .این روش پـاســـزهـایی را بهصـــورت
تصــادفی تولید میکند و این پاســزها درون جمعیت درج میشــوند .در
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روش مهـاجران تصـــادفی ،مهاجران را جایگزین 𝟒𝟏 از بدترین افراد درون
جمعیـت میکنـد .در روش  MIGAدر هر نســـل بهترین فرد از حـافظه
انتخـاب شـــده و مهـاجرتهـا را برای عملیـات جهش تولیـد مینماید و
اندازه حافظه 𝑁 ×  0/1در نظر گرفته شده است و 𝑁 ×  𝑟iفرد از حافظه
انتخاب میشـوند و برای عملگر جهش با احتمال  𝑃miاستفاده میشوند
( Nانـدازه جمعیـت اصـــلی اســـت و  𝑟iنرخ مهـاجرت و همچنین 𝑃mi
احتمـال جهش میبــاشـــنـد) .در این روش زمــانی کـه تغییر در محیط
تشـخیی داده شـود بازیابی از حافظه صورت میگیرد .در این الگوریتم
اطالعـات بازیابی شـــده از حافظه با مهاجران تصـــادفی از طریق عملگر
جهش ترکیب میشـــود .برای هر نســـل ،حافظه مجدد ارزیابی شـــده و
بهترین افراد حـافظـه بـازیابی شـــده و بهعنوان پایه برای تولید مهاجرت
اسـتفاده میشـوند .نحوه بهروزرسـانی در این روش همانند روش EIGA
اســـت .از مزایـای این روش میتوان به تنوع ایجادشـــده در الگوریتم به
کمک حافظه مهاجرتی اســتفاده شــده اشــاره نمود .یکی از عیوب این
روش این ا سـت که در فرکان تغییرات پایین و با افزایش شدت تغییرات
در محیط کـارایی الگوریتم افـت محســـوســـی مینماید [ .]6در ســـال
( )2112یانگ و همکاران روش  ]9[ CPSORرا ارائه نمودهاند ،که این
روش ذرات را به افرازهایی (خوشــههایی) تقســیم نموده که ذرات موجود
در هر افراز به جسـتجوی محلی در آن افراز میپــــردازنــــد .خوشهبندی
اســتفادهشــده در این روش از نوع خوشــهبندی ســلســله مراتبی اســت.
پیچیدگی محاســباتی برای روش خوشــهبندی در این روش ) O (M 3
اســـت M .انـــدازه جمـــعیت را مشخـــی مـــیکنـــد .هر ذره به سمت
میانگین بهترین موقعیت مالقاتشــده توســط ذرات در افرازی که در آن
قرار دارد حـــرکت مینمایـــد .دستیابی بـــه جــــواب بهینه برای توابع
چندقلهای در محیطهای پویا با استفــاده از ایـجاد تغییرات در الگوریتم
تکاملی بهینهسـازی گروه ذرات است .برای دستیابی به این امر ،از یک
مـدل مبتنی بر اجزا کـه اجـازه توســـعـه به زیرجمعیتهای موازی را می
دهد ،استفــاده میشــود .ایــن مـدل راهکـاری جـهت تـرمـی ب ردیابی
شبیهسازیشده برای توابع چند قلهای است که از تجمع ذرات در قلهها
جلوگیری میکند .در این الگوریتم بهجای استفاده از یک گروه که دارای
𝑠 ذره اســت و هدف آنها یافتن جواب بهینه بردار 𝑛 بعدی اســت ،بــــه
ازای هــــــر بعد یک گروه ذرات انتخاب میشـــود ،بنابراین 𝑛 گروه ذره
اسـتفاده میشـود ،که هر گروه خود دارای 𝑠 ذره است .هر زیرجمعیت
تالش میکنــد تــا قلـه محلی را ردیــــــابی و"اســـتخراج" کنــد .این زیر
جمعیتها یا خوشــهها به مرکزیت ذرهای بــــا بهترین موقعیت در منطقه
محلی که بهصـــورت کرهای با شـــعاع 𝑟 و به مرکزیت ذره با بهترین امتیاز
تعری شده است ،قرار میگیرند .همه ذراتی که در یک خوشه قرار دارند
بهترین تجربه شخصی مرکز خوشه خـــود را بـــهعنـــوان بهینـــه عمومی
7
میپذیرند .در این روش از معیــــاری بنــــام درجــــه همپوشــانی ذرات
استفاده میشــود ،بــدیــنصــورت کـه اگـر تجمـع ذرات در یـک ناحیه
بهگونهای باشـد که ذرات رویهم قرار گیــــرند در آن صـــــورت بعضی از
ذرات بهصـورت تصادفی به ناحیه خلوتتری مهاجرت میکنند .از معیار
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دیگری بنــام درجــه تنوع نیز برای حفظ تنوع بعــد از هر تغییر در محیط
اســـتفـاده میکند .یکی از عیوب این روش این اســـت که در قلههای با
تعـداد کم کـارایی برای این روش کـاهش مییـابـد [ .]9روش  SOSبــا
تعـــدادی زیـــرجمعیت جستجوی پـــایه برای راهحـــلهای خوب شروع
میشـود .زمانی که یک قله ( یک راهحل خوب) پیدا میشود جمعیت به
دو زیربخش با نامهای جمعیت پیشآهنگ و جمعیت جســـتجو تقســـیم
میشــود .جمعیت پیشآهنــگ بــایــد قــادر بــاشـند کـه دیـگر قـلهها
(راهحـلهـای بهینـه) را ردیـابی نمایند ،درحالیکه جمعیت پایه قلههای
جـدیـد (راهحـلهـای بهینـه جـدیـد) را جســـتجو مینماید .این روش از
جمعیـت پـایـه برای بهرهبرداری و از جمعیت پیشآهنگ برای اکتشـــاف
راهحلهای جدید استفاده میکند .از مزایای این روش میتوان به ایجاد
تعــادل میــان اکتشــــاف و بهرهوری ،همچنین ایجــاد تنوع بــا راهکــار
چندجمعیتی اشــاره نمود [ .]4الگوریتم  mQSOکه به الگوریتم ازدحام
ذرات مبتنی بر ذرات کوانتوم 8معروف اســــت و در این الگوریتم کــل
جمعیت به چند گروه تقسیــم میشــونــد و شــامـ ـل سه عملگر تنوع با
نـامهـای ذرات کوانتوم ،دفع و دـــد همگرایی اســـت .ذرات کوانتوم در
موقعیـتهـای تصـــادفی قرار میگیرنـد تـا تنوع گروههـا را حفظ کنند.
عملگر دفع هرگـــــاه دو گـــــروه همپوشــانی پیدا میکنند ،گروه بدتر را
مقـداردهی اولیـه مجـدد میکنـد .عملگر دـــدهمگرایی زمانی که تمام
گروهها همگرا میشــوند ،گروه بدتر را مقداردهی اولیه مجدد میکند .از
مزایای این روش به حفظ تنوع با راهکارهای ذرات کوانتوم و ددهمگرایی
میتوان اشـــاره نمود .ازجمله معایب این روش میتوان کاهش شـــدید
کارایی با افزایش شــدت تغییرات در محیط و افزایش ابعاد مســئله را نام
برد [ .]7در الگوریتم  Adaptive mQSOتعـداد گروههـا از ابتـدا معین
نیســـت و بـا تغییر در محیط و پیـدا کردن قلـههـای جدید تعداد گروهها
افزایش مییــــابد ،بدینصــورت که در آن عملگر دــدهمگرایی هرگاه که
همه گروهها همگرا شــدند یک گروه آزاد جدید ایجاد کرده که به پیـــــدا
کـــردن بهیـــنه محلی جـــدیـــد کمک میکند .ازجمله معایب این روش
میتوان بـه کـاهش کـارایی الگوریتم در ابعـاد بـاال و همچنین بـا کاهش
تعـداد قلـههـای بهینه در فضـــای مســـئله کارایی برای این روش کاهش
مییــابــد [ .]8در روش ،Memory/Searchکــل انــدازه جمعیــت بــه دو
جمعیت تقسیم میشوند .که این دو جمعیت شـامـل جـمعیت "حـافظه"
و جمعیت "جــستجو" میباشند .اولین جمعیت مبتنی بر حافظه است و
برای بـه خاطرســـپاری راهحلهای قدیمی و خوب اســـتفاده میشـــود.
جمعیت حـافظه میتـوانـد عـالوه بر ذخیره راهحلهای خوب در حافظه،
بازیابی را نیز از حافظه انجام دهـــد .جمعیت دوم مبتنی بـــر جستـــجو
اسـت که برای اکتشـاف قلههای جدید و معرفی آنها به حافظه استفاده
میشود .جمعیت جستجو فقط عملیات ذخیره راهحـلهـای جدید را در
حـافظـه انجـام می دهـد و بـازیـابی از حافظه برای این جمعیت صـــورت
نمیگیرد .جمعیت دوم بهصــورت تصــادفی بعد از هر تغییری مقداردهی
اولیه میشـــود .جمعیت جســـتجو فقط در این روش برای حفظ تنوع و
افزایش ســـرعـت همگرایی در الگوریتم از راهکار چندجمعیتی مبتنی بر
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حافظه و جســتجو اســتفاده شــده اســت[ .]9روش مهاجران تصــادفی
بهمنظور افزایش تنوع در جمعیت به وجود آمده اسـت که از همگرا شدن
بیشازحد الگوریتم به یک بهینه محلی جــــــلوگیــــــری کند .این روش
پاســـزهایی را بهصـــورت تصـــادفی تولید میکند و این پاســـزها درون
جمعیت درج میشوند .در روش مهاجران تصادفی ،مهاجران را جایگزین
𝟒𝟏 از بدترین افراد درون جمعیت میکنــــد .روش مهاجــــران تصــادفی
بــهعنـوان یکی از روش تکجمعیتی در روشهای فرااکتشافی محسوب
میشود [ .]11در الگوریتم  CPSOذرات را به خوشههایی تقسیم نموده
که ذرات موجود در هر خوشـــه بــــــه جســـتجوی محلی در آن خوشـــه
میپــردازند .هــر ذره بـهسمت میـانگین بهترین مـوقعیت مالقات ش ـده
تـوسط ذرات در خوشـهای کـه در آن قـرار دارد حـرکت مینماید .در این
الگوریتم از معیاری بنام درجه رویهم افتادگی ذرات اســتفاده میشــود
که اگر در ناحیهای از فضای جستجو شلومی ذرات به وجود آمد بهصورت
تصـــادفی بعضـــی از ذرات کـه در این ناحیه ایجاد ازدحام نمودهاند و به
عبارتی رویهـــم افتـــادهانـــد بـــه نـــاحیه خلوتتری از فضای جستجو
مهـاجرت تصـــادفی نمــاینـد .دســـتیـابی بـه جواب بهینــه برای توابع
چندقلهای در محیطهای پویا بـا استـفاده از ایـجاد تغییرات در الگوریتم
تکاملی بهینهسـازی گروه ذرات است .برای دستیابی به این امر ،از یک
مـدل مبتنی بر اجزا کـه اجـازه توســـعـه به زیرجمعیتهای موازی را می
دهد ،اسـتفاده شـده و جهت خوشهبندی این جمعیتها روش مبتنی بر
میانگین به کار گرفته شـــده اســـت [ .]11روش  10 MEGAاز ترکیب
حافظه با الگوریتم ژنتیک استفاده نموده است .حافظه و جمعیت اصلی
مقداردهی اولیه تصــادفی میشــوند و از حافظه برای ذخیره راهحلهای
گـذشـــته اســـتفاده مینماید در این روش حافظه در یک بازه زمــــــانی
تصادفی بهروزرسانی میشود و اندازه حافظه  2/1× Nدر نظر گرفته شده
است .همچنین در این روش برای تشخیی تغییر در محیط بدینصورت
عمل می شـود که ارزیابی مجدد برای افراد جمعیت صورت میگیرد و در
صـــورت تغییر در مقــدار کــارایی برای افراد جمعیــت الگوریتم تغییر در
محیط را تشـــخیی میدهـد [ .]12در روش  FMSOاز یـک گروه والد
بهعنوان یک گروه پایه برای شـناسـایی نواحی امیدبخش اسـتفاده شده
اسـت و از گروههای فرزند برای جسـتجوی محلی اسـتفاده می شود .هر
گروه فرزند ناحیه مربوط به خـــــود را جســتجو میکنـــــد .در این روش
بهنوعی یک توازن میان جستجوی محلی و جستجوی سراسری به وجو د
آمـده اســـت .در روش  FMSOناحیه جســـتجو به شـــکل یک دایره به
مرکزیت بهترین ذره گروه در نظر گرفته میشود .هر ذره که دارای فاصله
کمتری از شـعاع دایره باشد (فاصله نزدیکتری تا بهترین ذره که در مرکز
قرار دارد) بـه آن گروه فرزنــد تعلق مییـابــد .در  FMSOهر گروه فرزنــد
دارای یـک شـــمـارنـده خطا اســـت که وظیفه آن کنترل مقدار برازندگی
بهترین موقعیت یافتشــده گروه فرزند اســت .اگر در هر مرحله بهبودی
در مقدار برازندگی آن ایجاد نشـده باشد مقدار شمارشگر خطا یک واحد
افزایش پیدا میکند و درصــورتیکه مقدار شــمارشــگر خطا به بیشــینه
مقدار خود برســد در آن صــورت از یک عملگر جهش بر روی بهترین ذره
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برای پرش به موقعیت جدید اســتفاده میشــود .تعداد گروههای فرزند با
بهبود بهترین موقعیـت یـافـت شـــده گروه والد افزایش پیدا میکند ولی
مقــدار آن از مــاکزیمم مقــدار تعیینشــــده برای آن تجــاوز نمینمــای ـد
درصـورتیکه تعداد گروههای فرزند به بیشینه مقدار آن برسد گروه جدید
جایگزین آن گروه فرزند که دارای شمارنده خــــطای بــــزرگتــــری است
میگردد .این روش در فرکـان هـای تغییرات پـایین کــارایی چنـدانی از
خود نشـــان نمیدهـد و این میتواند یکی از عیوب این روش محســـوب
شود .همچنین در این روش با افزایش شـدت تغییرات در محیط کـارایـی
افـت محســـوســـی مینمـایـد [ .]13روش جســـتجوی باکتریای جهت
دادهشـده با ازدحام ذرات در مرجع [ ]16پیشــنهاد شـده اســت .در این
روش از ترکیـب الگوریتم جســـتجوی باکتریای با ازدحام ذرات بــــــرای
جــــایــــابی بهینه خازنها و ژنراتورهای توزیعشــده در شــبکههای توزیع
اسـتفاده شــده اســت .در این پژوهش با اســتفاده از الگوریتم ارائه شــده
مسـئله چندهدفه جایابی خازنها و ژنراتورها در شـبکه توزیع شده بهینه
میشـــود .تابع هدف در نظر گرفته شـــده شـــامل کاهش هزینه تلفات و
بهبود پروفیل ولتاژ شبکه است .در این روش ابتدا مکان بهینه خازنها با
اسـتفاده از تحلیل شـاخی ولتاژ مشـخی شـده و سـپ با استفاده از
الگوریتم پیشـــنهـادی مقـدار توان تولیدی خازنها محاســـبه میگردد.
روش  ACPSOترکیبی از دو الگوریتم  11 APSOو  10 CPSOاســت .در
این روش از مزایای ســاختار تطبیقی  APSOو ســاختار تعاونی CPSO
بهره گرفته شــده اســت .ســاختار تطبیقی  APSOباع میشــود در هر
مرحلـه از اجرای الگوریتم پـارامترها با مناســـبترین مقدار خود ،معادله
ســرعت را بــهروزرسانی نماینــد .ساختــار تعاونی در ایــن روش بــاع
میشـود )1 :برای حل مسـئلههای با ابعاد باال مفید باشد )2 ،با افزایش
تنوع جمعیــت از بــه دام افتــادن در بهینــه محلی جلوگیری کرده و نرخ
همگرایی را بهبود دهد )3 ،برخالف دیگر روشها که برخی از پارامترهـ ـا
را بهتر و بـ ـرخی را بـ ـدتر مینمایند این روش در هـ ـر مـ ـرحله کلیه ابعاد
مسئله را بهبود میدهد [.]19
هر یک از روشهای معرفیشــده بهنـــــوعی توانســتهاند بعضــی از
چالشهای موجود را برای مسـائل بهینهسازی پویا حل نمایند .بعضی از
این روشهـا از راهکار چندجمعیتی ،بعضـــی از راهکار حافظه و بعضـــی
دیگر از راهکار خوشهبندی استفاده نمودهاند.
روش پیشــنهادشــده در این مقاله تقریبا ترکیبی از تمام این روشها
محسـوب میشود .در روش پیشنهادی که در ادامه تشریح شده است از
چندین راهکار مناسـب برای مواجهه با مسـائل بهینهسـازی پویا استفاده
نموده است .در این روش از ترکیب خوشهبندی با حافظه و همچنین یک
راهکار مناسب برای بهروزرسانی اطالعات از حافظه استفاده شده است.
همچنین در این روش نشـان داده شـده که اسـتفاده از رفتار آشوبگونه
بـهجـای رفتـارهای تصـــادفی میتواند به بهبود کارایی الگوریتم در حل
مسائل بهینه سازی پویا کمک نماید (اکثر تحقیقات اخیر از نظریه آشوب
برای مســـائـل ایســـتــا اســـتفـاده نمودهانـد) .بـهطورکلی ایــــــن روش
پیشنهادشـــده دارای دو جنبه نـــوآوری اســـاسی است :)1 :بهکارگیری

Serial no.

الگوريتم ژنتیک آشوبگونه مبتني بر ...
یک روش خوشــهبندی کا-میانگین که جمعیت حافظه و جمعیت اصــلی
را خوشـهبندی مینماید و با ایجاد تناظر میان خوشهها به حفظ تنوع در
الگوریتم کمک میکـــند :)2 .بـــهکارگیری یک روش بهروزسانی مناسب
برای ذخیره اطالعات مفید گذشته در حافظه.
خوشـهبندی مورداستفاده در این روش از راهکاری مناسب استفاده
نموده تــا حــداکثر تنوع را در الگوریتم بــه وجود آورد .خوشــــهبنــدی
اســتفادهشـــــــده از روشــی اســتفاده نموده که با تبادل اطالعات میان
خوشـــههـای متناظر هم تنوع را افزایش داده و هم جســـتجوی محلی را
بهبود دهد .نحوه بهروزرســـانی حافظه بهگونهای اســـت که بتواند در هر
زمـان مفیـدترین اطالعـات را در حـافظه ذخیره نماید .ذخیره مفیدترین
اطالعـات در حـافظـه بـه بهبود کـارایی (افزایش ســـرعـت همگرایی) در
الگوریتم کمک شایانی میکند.

 -3خطای برونخطي
برای نمایش دادن برتری یک الگوریتم نسبت به سایر الگوریتمها بایستی
مالكهای برای سنجش کارایی آنها وجود داشته باشد تا از این طریق
بتوان یک مقایسه کمی بین آنها انجام داد .چندین معیار برای سنجش
کارایی الگوریتمهای تکاملی در محیطهای پویا وجود دارند .ازآنجاییکه
برای مسائل بهینهسازی پویا یک راهحل بهینه تغییرناپذیر با زمان وجود
ندارد یک هدف اابت نمیتواند پیدا شود ولی میتوان آن را در فضای
جستجو تا حد امکان نزدیک به آن دنبال کرد .بسته به نوع مسئلهای که
در دست است اندازهگیریهای عددی مختلفی برای مقایسه وجود دارد.
ازجمله این معیارها میتـوان بـه معیـار خطـای برونخطی ،دقت،
مجموع شایستگیهـا ،کارایـی برونخطی اشاره نمود .معیار خطای
برونخطی [ ]14اولین بار توسط دیجونگ پیشنهاد شد و در محافل
علمی نیز به تائید اکثر محققین رسیده است .اکثر محققین از معیار
خطای برونخطی برای سنجش کارایی روش خود و مقایسه با دیگر روش -
ها استفاده نمودهاند .در حقیقت میانگین خطای برونخطی
بهدستآمده از الگوریتم میتواند مـعیار منـاسبی بـرای ارزیـابی کـارایی
الگـوریتمها بهصورت کمی محسوب شود .اگر بهینه صحیح در هر نقطه
از زمان شناخته شده باشد میانگین خطا میتواند برای اندازهگیری
کارایی مناسب باشد .میانگین خطا اجازه میدهد که مقدار کارایی را با
پوشاندن تغییرات برازندگی بهینه با مانع کمتـری بتوان مشاهده نمود.
خطای برونخطی یک اندازهگیری تجمعی است بنابراین منحنی نتیجه
رفتهرفته صافتر میشود.
خطای برونخطی طبق رابطه ( )1محاسبه میشود.
FE S

( )1

)) (h (t )  f (t
t 1

1
FE S

OfflineError 

کـه در رابطـه ( FE S ،)1برابر مـاکزیمم تعـداد ارزیابی کارایی برای افراد
اســت و ) h(tمقدار بهینه ســراســری قبل از تغییر اســت و )  f (tبهترین
موقعیت پیداشده توسط افراد جمعیت در زمان 𝑡ام است.
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) p i t   p i t  1  v i (t

 -6مسئله محک قلههای متحرک

()9

مس ـئله محک قلههای متحرک ]17[ 13یک شــبیهس ـــــاز مناســب برای
شــبیهســازی محیطهای پویا اســت .این مســئله شــامل  nقله ،در یک
فضــای  mبعدی ،با پارامترهایی با مقادیر واقعی اســت و ارتفاع ،عرض و
موقعیـت قلـههـا در طول زمان میتوانند تغییر یابند که این مودـــوع در
حقیقت همان شــبیهســازی یک مســئله پویا اســت .تابع محک قلههای
متحرک بهصورت رابطه ( )2فرمولبندی میشود.

() 4
بردار انتقال

()2

))) F (x ,t )  max(B (x ), max P (x , hi (t ),w i (t ), p i (t

که )  B (xمقدار پایه محیط اســت که مســتقل از زمان اســت و  Pتابعی
اســت که شــکل قله را تعری میکند که هر یک از 𝑚 قله ،پارامترهای
متغیر زمانی ،ارتفاع )  hi (tو عرض )  w i (tو موقعیت )  p i (tخودشــان
را دارنـد در هر  ∆Eارزیابی ،ارتفاع  ،عرض و محل هر یک از قلهها تغییر
میکنـد .ارتفـاع و عرض هر یـک از قلـههـا بـا ادـــافـه کردن یـک متغیر
تصـــادفی گوســـی بـه آنها تغییر میکند .پارامتر فرکان تغییرات بیان
میکنـد کـه در چـه زمـانهـایی محیط تغییر پیـدا میکنـد یـا چـه زمان
الگوریتم بـایســـتی بـه تغییرات محیط پـاســـز دهد .تابع محک قلههای
متحرک دارای پــارا مترهـای مختلفی اســـت کــه بــا تغییر هر یــک از این
پارامترها در نتایج نیز ممکن اســت تغییر حاصــل شــود .شــکل  1نحوه
تغییرات قلهها را در این مسـئله با دو قله نشـان میدهد .پارامتر  sشدت
تغییر در قلهها را نشــان میدهد که هــــرچــــه شــدت تغییرات در قلهها
بیشتر شود ،ردیابی بهینه تغییریافته نیز مشکلتر خواهد بود.

شکل  :1نحوه تغییرات در قلهها در تابع محک قلههای متحرک
E

بنابراین پارامتر  sمیزان شدت تغییرات را کنترل میکند،
فرکان تغییرات را تعیین میکند .پارامتر  تعیین میکند که چه مقدار
تغییر موقعیت یک قله بستگی به حرکت قبلی خود دارد .درصورتیکه
مقدار  λ=2باشد هر حرکت کامال تصادفی است ،برای λ=1قلهها همیشه
در یک مسیر مشخی حرکت میکنند .هر زمان یک تغییر در محیط رخ
میدهد این تغییر بر روی مکان ،ارتفاع و عرض یک قله بـهصـورت روابط



)vi (t  1

)  N (0,1
) (t


vi

یک بردار تصادفی ⃗⃗𝑟 را با بردار انتقال قبلی

ترکیب میکند .بردار تصادفی


) v i (t

بهوسیله تولید کردن

اعداد تصادفی در بازه (1و )1برای هر بعد و نرمال کردن آن به طول

𝑆



ایجاد میشود .بردار )  v i (tرا میتوان وابسته به تغییر قبلی آن ایجاد نمود
که در این صورت تغییر موقعیت قلهها همسو با تغییرات قبل آن میشود
و یا بهصورت تصادفی آن را ایجاد نمود که موجب میشود موقعیت قلهها
بهصورت تصادفی تغییر کند و هیچگونه وابستگی به تغییر قبلی نداشته
باشد .بردار



) v i (t

بـهصورت رابطه ( )7محاسبه میشود.
)(1    r  v i t  1

()7

s
r  v i t  1

v i (t ) 

تابع قله برای ارتفاع ،عرض و موقعیت هر قله بهصورت فرمول ()8
محاسبه میشود.
 p j )2

()8

j

 (x

P (x , h (t ),w (t ), p (t ))  h t   w t  .

j 1n

بخش مربوط به رادیکال ،فاصله بین نقطه موجود و موقعیت هر قله را
بیان مینماید [.]17

 -9نظريه آشوب
نظریه آشـوب ]19[ 16یا نظریه بینظمیها به مطالعه سـیستمهای پویای
آشــوبگونه میپردازد .ســیســتمهای آشــوبگونه ســیســتمهای پویای
میرخطی هسـتند که نسـبت به شرایط اولیه خود بسیار حساه هستند.
نمونه مشـهور چنین سـیستمی ،مدل جمعیتی نگاشت لجستیک است.
از ویژگیهای تئوری آشوب میتوان به خودسازماندهی (وفق دادن خود
با شرایط محیطی) در محیطهای پویا و خودمانایی (هر جزئی از سیستم
دارای ویژگی کل بوده و مشــابه آن اســت) و حســاســیت به شــرایط اولیه
اشـاره کرد .شـکل  2حساه بودن سیستم آشوبگونه به شرایط اولیه را
نشـــان میدهد .در این شـــکل مشـــخی اســـت که در ســـیســـتمهای
آشوبگونه یك واگرایی اولیه کوچك دلخواه نهتنها کوچك باقی نمیماند
بلکه بهطور نمایی رشد میکند .همچنین بـ ـا تـ ـوجه شـ ـکل بـ ـهودـ ـوح
میتوان گفـت که اگر از هرکدام از نقاط انتهایی شـــروع به حرکت نماییم
درنهایت به نقطه شروع همگرا خواهیم شد که این از خواص یک سیستم
آشوبگونه است.

ذکـرشده در ( )3و ( )6و ( )9و ( )4بیان میشود.
()3
()6

Serial no.

hi t   hi t  1  height severity . 
w i t   w i t  1  widthseverity . 

شکل  :0حساسیت سیستم آشوبگونه به شرايط اولیه
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در مدل های آشوبگونه خطای پیشبینی بهسرعت رشد میکند و
درنتیجـه پیشبینی میتواند فقط برای مدتزمان محدود و با یك خطای
پیشبینی مجاز صــورت پذیرد زیرا ودــعیت فعلی س ـیســتم به ودــعیت
قبلی آن وابسـته اسـت .درحالیکه در یک سـیسـتم تصـادفی ،ودــعیت
فعلی سـیسـتم مسـتقل از ودـعیت پیشـین آن است .در مدل تصادفی،
حتی برای یك مدتزمان کوتاه هم نمیتوان پیشبینی دقیق از خروجی
مدل داشـت .نمونه مشـهور تابع نگاشـت لجسـتیک بهصــورت رابطه ()9
محاسبه میشود.
( )9

) rn 1  A (1  rn

در رابطه ( rn ،)9یک عدد حقیقی در بازه [ 1و  ]1اســت و پارامتر
 Aکـه بـه دـــریب لجســـتیک معروف اســـت ،موجب ایجاد ویژگیهای
منحصربهفردی در این تابع میشود.
شـکل  3نمودار مربوط به تابع نگاشـت لجسـتیک با پارامتر  A=6را نشان
ميدهد.

الگوريتم ژنتیک آشوبگونه مبتني بر ...
 -0-4حافظه صريح
حافظه صــریح برای ذخیره اطالعات مفید از محیط اســتفاده میشــود و
برخالف حافظه دـمنی که حتی اطالعات ادافی را نیز ذخیره میکند،
فقط اطالعـات مفیـد را ذخیره مینماید .حافظه صـــریح شـــامل دو نوع
حافظه مسـتقیم و حافظه انجمنی است [ .]21در روش حافظه مستقیم
راهحلهای خوب بهدستآمده توســــط هر فرد (اطالعات محلی) و یــــا
راهحلهای بهدســتآمده توســط همه افراد جمعیت (اطالعات عمومی)
بهصـــورت مســـتقیم در حافظه ذخیره میشـــوند و در محیطهای جدید
مورداســـتفاده مجدد قرار میگیرند [ .]22در حافظه انجمنی اطالعات
محیطی همـاننـد راهحـلهای خوب ذخیره میشـــوند ازجمله اطالعات
ذخیرهشـده در این نوع حافظه میتوان ،ذخیره لیسـتی از حاالت فضای
مســئله و یا احتمال رخداد یک جواب خوب در فضــای مســئله را نام برد
[ ]23و در محیط جدید مورداستفاده مجدد قرار میگیرند.
شــکل  6تقســیمبندی حافظه برای اســتفاده در محیطهای پویا را
نشان میدهد.
حافظه

صریح

انجمنی

شکل :3نمودار تابع لجستیک با مقدار A=6

 -4حافظه
در مسائل پویا استفاده از حافظه برای ذخیره نمودن اطالعات مفید
گذشته و استفاده مجدد این اطالعات در ردیابی مناسب پاسزهای
مسئله میتواند مفید واقع شود .بهطورکلی حافظه به دودسته کلی شامل
حافظه صریح  19و دیگری حافظه دمنی  14تقسیم میشود.
 -1-4حافظه ضمني
حافظه دمنی برای ذخیره تمام اطالعات (اطالعات ادافی را نیز شامل
میشود) استفاده میشود .در حقیقت از این حافظه برای ذخیره تمامی
اطالعات یک کروموزوم (هر کروموزوم دو یا بیشتر الل دارند) اســـتفاده
میشـــود .اطالعــات همگرایی یعنی توزیع الــل در جمعیــت میتوانــد
بـهعنوان نمـایش طبیعی محیط جـاری بـه کـار رود .حافظه دـــمنی به
دودسته تقسیم میشوند .یکی حافظه دوگانه و دیگری حافظه چندگانه.
ازجمله کاربردهای حافظه دمنی چندگانه در مرجع [ ]21آمده است.

Serial no.

ضمنی

مستقیم

دوگانه

چندگانه

شکل  :6تقسیمبندی حافظه برای محیطهای پويا

ایـده حفظ افراد نخبـه (راهحـلهـای خوب) در یـک حافظه صـــریح
مستقیم برای الگوریتم به نظر جذاب است .بدین ترتیب اگر بهینه دوباره
در مکـان قبلی خود ظـاهر شـــود یـک حافظه میتواند بهراحتی آن را به
خاطر آورد و خیلی ســـریع جمعیت را به ســـمت آن حرکت دهد .یکی از
خواص محیطهــای پویــا چرخـهای بودن محیط اســـت .اگر یــک محیط
چرخهای باشــد به معنای آن اســت که نقاط بهینه ممکن اســت به نقاط
قبلی خود بـازگردنـد ،بنـابراین این حافظه کمک میکند که اگر بهینهای
به نقطه ماقبل خود برگشــت بتوان بهراحتی آن را ردیابی نمود و درنتیجه
سرعت همگرایی الگوریتم را افزایش داد.
 -1-0-4راهکارهای جايگزيني در حافظه
برای جــایگزینی افراد جمعیــت در حـافظــه ،راهکـارهـای مختلفی ارائــه
شـــدهاند که چند نمونه از این راهکارهای جایگزینی در مرجع []06 ،9
آمده است.
راهکار  : 1در این روش دو فرد در حافظه با کمترین فاصـــله (بیشترین
شــباهت) انتخاب شــده و فردی که کارایی کمتری داشــته باشــد کاندید
جـایگزینی میشـــود .بـهطورمثال اگر ) fit(iرا بهعنوان کارایی فرد iام و
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) fit(jرا بــهعنوان کــارایی فرد jام در نظر بگیریم ،اگر )، fit(i)<fit(j
بهترین فرد جمعیت را جایگزین فرد  iمینماییم و بالعک .
𝑑

راهکار  : 0اگر )𝑤𝑒𝑛(𝑡𝑖𝑓 ≤ 𝑗𝑖 𝑑 × )𝑗(𝑡𝑖𝑓 باشد درآنصورت فرد jام با
𝑥𝑎𝑚
بهترین فرد فعلی جایگزین میشود .که در این رابطه ) fit(jرا کارایی فرد
jام و 𝑗𝑖𝑑 فاصـله بین دو فرد  iو  𝑑𝑚𝑎𝑥 ، jماکزیمم فاصله ممکن بین دو
فرد  iو  jاست.
راهکار  : 3این روش به راهکار مشــابهت معروف اســت ،که در این روش
بهترین فـ ـرد فعلی از جمعیت ،جـ ـایگزین شبیـ ـهتـ ـرین فـ ـرد در حافظه
میگردد ،بـه شـــرطی که این فرد دارای کارایی بیشتری نســـبت به فرد
حافظه باشــد .برای اندازهگیری شــباهت میتوان از فاصــله اقلیدســی
استفاده نمود.
 -0-0-4بازيابي از حافظه
اطالعات ذخیرهشده در حافظه را باید برای ردیابی بهینه جدید استفاده
نمود .بنـابراین بهترین زمـان برای بـازیابی اطالعات از حافظه ،لحظهای
اســـت کـه محیط دچـار تغییر میشـــود .برای بازیابی از حافظه میتوان
اســـتراتژیهـای مختلفی اتخاذ نمود .یکی از اســـتراتژیهای بازیابی از
حافظه بدینصورت است که بهترین فرد از حافظه را مشخی نموده و آن
را جایگزین بدترین فرد از درون جمعیت اصلی نمود [.]06

 -7روش پیشنهادی
در این مقاله یک الگوریتم ژنتیک آشوبگونه با ترکیب حافظه برای حفظ
راهحلهای مناســب و خوشــهبندی جمعیت در داخل حافظه و جمعیت
اصـلی ارائه شده است .گامهای اصلی روش پیشنهادی در ادامه تشریح
شدهاند .در بخشهای بعدی شباهت و تفاوتهای میان روش پیشنهادی
با دیگر روشهای مشابه آورده شده است.

الگوريتم ژنتیک آشوبگونه مبتني بر ...
اندازهگیری شــباهت وجود دارد که یکی از این معیارها میتواند فاصــله
اقلیدسـی بین دو نمونه باشـد .نمونههایی که به هم شبیه هستند فاصله
اقلیدســی کمتری نســبت به هم دارند و در یک خوشــه قرار میگیرند .به
این نوع خوشــهبندی ،خوشــهبندی مبتنی بر فاصــله میگویند .یکی از
روشهای خوشـهبندی مبتنی بر فاصله ،روش مبتنی بر مرکز است .مرکز
هر خوشــه را میتوان از طریق میانگین دادههای آن خوشــه نمایش داد.
در این روش مبتنی بر میانگین 17دادههای شـــبیه به مرکز خوشـــه به آن
خـوشه تعلق پیدا میکنند .در ایـن روش پیشنهـادی از یک خوشهبندی
مبتنی بر میانگین اســتفاده شــده اســت و مرکز هر خوشــه برابر میانگین
افراد درون هر خوشـه اسـت ،و ایده موردنظر بدینصـورت است که افراد
(کروموزومها) در جمعیت اصـلی و حافظه خوشــهبندی میشــوند .تعداد
خوشــهها در جمعیت اصــلی و جمعیت حافظه باهم برابر هســتند .تعداد
خوشـهها میتواند بر روی کارایی روش پیشـنهادی تأایر به سزایی داشته
باشـد و این مودـوع در بخش نتایج تجربی بهودـوح تشریح شده است.
خوشـــهبنـدی جمعیـت میتواند بهنوعی تنوع را که یکی از اصـــلیترین
چـالشهـای موجود در محیطهـای پویـا اســـت را حفظ نمـایــد .درواقع
خوشـهبندی جمعیت باع میشود که فضای جستجوی محلی بهخوبی
مورد جســـتجو قرار گیرد و به بهبود جســـتجوی محلی توســـط افراد هر
خوشـــه کمــک مینمـایــد .هر فرد هم برای درج در جمعیــت و هم برای
بازیابی باید در خوشه متناظر به خود قرار گیرد .در این خوشهبندی افراد
درون هر خوشــه رتبهبندی میشــوند .رتبهبندی افراد در هر خوشــه بــــر
اسـاه کــــارایی آنهــــا اسـت .شکل  9نحوه خوشهبندی و تناظر میان
خوشهها را در دو جمعیت نشان میدهد.

 -1-7ايجاد جمعیت اولیه بر اساس تئوری آشوب
در این روش برخالف الگوریتم ژنتیک استاندارد [ ]18که جمعیت اولیه
بهصورت تصادفی ایجاد میشود ،از تئوری آشوب برای ایجاد جمعیت
اولیه استفاده شده است .همانطور که در بخشهای قبل بیان شد ،یک
سیستم آشوبگونه پیشبینی دقیقتری نسبت به یک سیستم تصادفی
از آینده دارد .در یک سیستم آشوبگونه (تابع نگاشت لجستیک) اگر از
هرکدام از نقاط انتهایی شروع به حرکت کرد درنهایت به نقطه شروع
همگرا میشود که این از خواص یک سیستم آشوبگونه است .بنابراین
برای افزایش سرعت همگرایی در الگوریتم پیشنهادی جمعیت اولیه بر
طبق تئوری آشوب (تابع نگاشت لجستیک) ایجاد میشود.
 -0-7خوشهبندی
خوشــهبندی یک از شــاخههای یادگیر بی ناظر اســت کـــــه در طی آن
نمونـههـا به یک ســـری خوشـــه افراز میشـــوند بهگونهای که نمونههای
موجود در هر خوشـه ازنظر شـباهت به هم نزدیک هســتند و با نمونههای
موجود در دیگر خوشــهها متفاوت هســتند .معیارهای زیـــــادی بـــــرای

Serial no.

شکل  :9نحوه خوشهبندی و تناظر میان خوشههای دو جمعیت

 -3-7حافظه
حافظه مورداسـتفاده در این روش از نوع حافظه صـریح مستقیم بوده که
در بخشهای گذشــته تودــیح داده شــد .در ادامه نحوه بهروزرســانی و
بازیابی از حافظه آورده شـــده اســـت .حافظه مورداســـتفاده طبق نظریه
آشــوب و بر اســاه تابع نگاشــت لجســتیکی مقداردهی اولیه میشــود.
اندازه حافظه موردنظر ( )mem_sizeبرابر 𝑁 ×  0/1اســت .که 𝑁 اندازه
جمعیت یــــا همان تعداد افــــراد جمعیت اسـت .بهروزرســانی حافظه در
بازههای زمانی تصادفی صورت میگیرد ،بدینصورت که اگر بهروزرسانی
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فعلی حـافظه در بازه زمانی ) 𝑟𝑎𝑛𝑑(5,10صـــورت گیرد ،بهروزرســـانی
بعدی در زمان ) 𝑡 + 𝑟𝑎𝑛𝑑(5,10است.
 -1-3-7نحوه بهروزرساني حافظه
اندازه حافظه برای ذخیرهسـازی اطالعات محدود است بنابراین باید یک
راهکار مناســب جهت بهروزرســانی حافظه اتخاذ نمود .برای بهروزرســانی
حافظه از روش متفاوتی نســـبت به راهکارهای ذکرشـــده در بخشهای
گذشـته اسـتفاده شـده اسـت .در این روش به هر یک از افراد موجود در
حافظه یک مشـخصـه بنام سن اختصاص داده میشود .افراد در مرحله
اول ورودشـان به حافظه دارای سـن صفر هستند و در هر نسل یک واحد
به سن آنها ادافه میگردد .در این روش زمانی که حافظه پر شود و نیاز
به جایگزینی داشـته باشد سن افراد طبق یک رابطه ترکیب خطی از سن
واقعی افراد و کارایی آنها محاســـبه میشـــود .رابطه ترکیب خطی برای
محاسبه سن افراد بهصورت رابطه ( )11بیان میشود.
𝑎𝑔𝑒𝑖 = 𝑎𝑔𝑒𝑖 + 1 + 𝑟 × 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠𝑖 ,
()12
)∀ 𝑖 = 1 … 𝑚, ∀ 𝑟 ϵ (0,1
در رابطـه ( )11پـارامتر 𝑟 نرخ کـارایی اســـت و  mانـدازه حافظه را

مشخی میکند .ایده موردنظر بدینصورت است که اگر حافظه پر شود
و نیاز به بهروزرســانی داشــته باشــد بهترین فرد جمعیت اصــلی انتخاب
شـده و درصورتیکه میزان کارایی این فــــرد بیــــشتر باشــــد جایگزین
جوانترین فرد حافظه میگردد .شبهکد مربوط به بهروزرسانی حافظه در
شــکل  6آورده شــده اســت .در این شــبهکد 𝑝𝐵 بهترین فرد از جمعیت
اصــلی را مشــخی میکند 𝑀𝑠𝑒𝑙 .جوانترین فرد از حافظه را مشــخی
میکند fitness .بیانگر کارایی برای هر فرد اســت 𝑎𝑔𝑒𝑖 .بیانگر ســن فرد
iام از جمعیت حافظه است.

الگوريتم ژنتیک آشوبگونه مبتني بر ...
موردنظر بدینصورت است که بهترین فرد در هر خوشه از حافظه را
مشخی نموده و بدترین فرد از هر خوشه جمعیت اصلی نیز مشخی
شده و جایگزینی بهصورت نظیر به نظیر در خوشههای حافظه و جمعیت
اصلی صورت میگیرد .اگر 𝑝 تعداد خوشهها و 𝑥𝑞 خوشه مربوط به
جمعیت اصلی و 𝑚𝑞 خوشه مربوط به حافظه را مشخی نماید ،در این
صورت شایستهترین فرد از هر خوشه در حافظه انتخاب و همچنین
بدترین فـرد از هـر خوشـه از جمعـیت اصلـی نیز انتـخاب شده و
شایستـهتـریـن فـرد حـافظـه جـایگزیـن بـدتـرین فـرد جمعیت اصلی
میشـود .بدینصورت که اگر 𝑟𝑗 فرد انتخابشده خوشه -rام از جمعیت
حافظه باشد این فرد دارای باالترین شایستگی در خوشه مربوط به خود
بوده و جایگزین بدترین فرد انتخابشده از خوشه متناظر در جمعیت
اصلی که همان فرد 𝑟𝑑 است خواهد شد (هر فرد خارجشده از هر خوشه
باید در خوشه متناظر با همان خوشه قبلی خود در جمعیت اصلی قرار
گیرد) که در حقیقت 𝑟𝑗𝑚𝑒𝑚 = 𝑟𝑗𝑥 است که بیانگر همان جایگزینی
بدترین فرد از هر خوشه جمعیت اصلی با بهترین فرد از خوشه متناظر در
جمعیت حافظه است .نحوه بازیابی اطالعات از حافظه بهصورت شکل 7
نشان داده شده است.

)Algorithm 1: memfunction(mem

𝑟𝜖 (0,1).

;Input: m is memory size
∅ Output:
1. initialize memory randomly
2. 𝑎𝑔𝑒𝑖 = 0
3. every generation:

𝑎𝑔𝑒𝑖 = 𝑎𝑔𝑒𝑖 + 1 + 𝑟 × 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠𝑖 ,

4. if it is time to update memory
𝐵𝑝i s the best individual of the population

select memory individual 𝑀𝑠𝑒𝑙 with the lowest age
) 𝑝𝐵( if fitness(𝑀𝑠𝑒𝑙 ) < fitness
𝑝𝐵 memory individual 𝑀𝑠𝑒𝑙 is replaced by
end of if
5. end of if

شکل  :4نحوه بهروزرساني حافظه

 -0-3-7نحوه بازيابي از حافظه
در این روش بازیابی از حافظه زمانی صورت میگیرد که محیط دچار
تغییر شود .نحوه بازیابی از حافظه بدینصورت است که بهترین فرد از
حافظه جایگزین بدترین فرد از جمعیت اصلی میشود .زمان تغییر در
محیط بدینصورت شناسایی میشود که اگر شایستگی برای یکی از افراد
جمعیت در ارزیابی مجدد تغییر نماید در این صورت الگوریتم تغییر در
محیط را شناسایی نموده و باید بازیابی از حافظه انجام گیرد .ایده

Serial no.

شکل  :7نحوه بازيابي از حافظه

همـانطور که شـــکل  7نشـــان میدهد بهترین فرد از هر خوشـــه
حافظه با بدترین فرد از خوشه متناظر خود در جمعیت اصلی جایگزین
میشـود .در شــکل  p ،9مراکز خوشــههای جمعیت اصـلی و  mمراکز
خوشــههای حافظه اســت و همچنین  bestبهترین فرد از هر خوشــه و
 worstبدترین فرد از هر خوشــه اســت .در این روش پیشــنهادی روش
خوشــهبندی به نحوی هم جســـتجوی محلی را بهبود دهد و هم با یک
اسـتراتژی جایگزینی مناسـب در خوشهها میتواند تنوع را در جمعیت
افزایش دهد .همچنین با تبـــادل اطالعـــات بین خوشههـــای متناظر
بهنوعی دامنه جسـتجوی سـراسری در الگوریتم بهبود یافته است .این
توازن میان جسـتجوی سـراسری و محلی به نحوی سرعت همگرایی را
در الگوریتم افزایش میدهد .شبهکد مربوط به الگوریتم ژنتیک و تولید
نســل در این الگوریتم بهصــورت تابع  popfunctionبیان شــده اســت.
همـانطور که بیان شـــد روش پیشـــنهادی ترکیبی از الگوریتم ژنتیک
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اسـتاندارد با خوشــهبندی و حافظه اسـت ،که شــبهکد الگوریتم ژنتیک
برای اســتفاده در بدنه اصــلی الگوریتم بهصــورت یک تابع در شــکل 8
بیان شـده اسـت .شبهکد مربوط به روش پیشنهادی بهصورت شکل 9
است.
)Algorithm 2: popfunction(x
{ function
Repeat
 initialize population
 evaluate the individual fitness of a certain proportion of the population
 Apply the ranking evaluation individuals
 select pair of best solution with roulette wheel strategy
5 apply crossover operator
 apply mutation operator
 until termination condition
8 end
}

شکل  :8شبهکد مربوط به الگوريتم ژنتیک استاندارد
Algorithm3: Proposed Algorithm
𝑥𝑎𝑚

𝑛𝑖𝑚

𝑗𝑥 Input: N, D, MCN,
𝑗𝑥 ,
, mem_size
Output: BEST Solution, BEST Fitness, offline error

Begin

initialize x and mem with chaos theory
% x is population and mem is memory population

𝑓𝑖 = 𝑓𝑖𝑡(𝑥:𝑖 ) % 𝑓𝑖 is fitness for population

𝑚𝑖 = 𝑓𝑖𝑡(𝑚𝑒𝑚𝑖 )% 𝑚𝑖 is fitness for memory population


5


8
9






if

5

update_mem=1
)update_time=rand(5,10

𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 = 1
Repeat
update_mem:
update_mem=0
)mem=update_memfunction(mem,x
update_time=rand(5,10)+cycle
cx=update_popfunction(x) % cx is current x
𝑐𝑓𝑖 = 𝑓𝑖𝑡(𝑥:𝑖 ) % fitness for current x

))) 𝑖𝑓 ≠ ) 𝑖𝑥(𝑡𝑖𝑓( ∨ ) 𝑖𝑚 ≠ ) 𝑖𝑚𝑒𝑚(𝑡𝑖𝑓(( (∃𝑖:
𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝐹𝑙𝑎𝑔 = 1%Change detected and reuse memory

) 𝒊1- 𝒎𝒊 = 𝒇𝒊𝒕(𝒎𝒆𝒎:𝒊 ) , 𝒇𝒊 = 𝒇𝒊𝒕(𝒙:
2- 𝒎𝒒𝒎 = 𝒄𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓(𝒎𝒆𝒎, 𝒑) %p is number of clusters
}𝒑 … 𝟏{ ∈ 𝒓 ∀ 𝒓𝒒𝒎 ∈ 𝒓𝒋 3- select
𝒓𝒒 ∈ 𝒍 ∀ 𝒍𝒎 ≤ 𝒓𝒋𝒎 subject to
)𝒑 4- 𝒙𝒒𝒙 = 𝒄𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓(𝒙,
}𝒑 … 𝟏{ ∈ 𝒓 ∀ 𝒓𝒒𝒙 ∈ 𝒓𝒅 5- select
}𝒑 … 𝟏{ ∈ 𝒍 ∀ 𝒍𝒇 ≥ 𝒓𝒅𝒇 subject to
𝒓𝒋𝒎𝒆𝒎 = 𝒓𝒅𝒙 6-
}𝒑 … 𝟏{ ∈ 𝒓 ∀

𝑒𝑚𝑖𝑡_𝑒𝑡𝑎𝑑𝑝𝑢( If

)𝑒𝑙𝑐𝑦𝑐 ≥
𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 = 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 + 1
𝑁𝐶𝑀 = Until cycle
End



8
9

شکل  :5شبهکد مربوط به روش پیشنهادی

در مرحله  14در اثر تغییر در محیط بايد از اطالعات ذخیرهشده
در حافظه برای محیط جديد استفاده نمود که اين مرحله خود در 4
مرحله مختلف صورت ميگیرد که اين شش مرحله بهصورت زير تشريح
ميشوند.
مرحــله  :1کــارايي بـرای جمعـیت اصلي و جمعیت حـافظه محاسبه
ميگردد.
مرحله  :0جمعیت حافظه خوشهبندی ميشود.
مرحله  :3بهترين فرد از هر خوشــه از جمعیت حافظه انتخاب ميشــود
کـه در حقیقت بهترين فرد از اين جمعیت فردی اســـت که بیشترين
کارايي را داراست.
مرحله  :6جمعیت اصلي خوشهبندی ميشود.
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الگوريتم ژنتیک آشوبگونه مبتني بر ...
مرحله  :9بدترين فرد از هر خوشــه جمعیت اصـــلي انتخاب ميشـــود
(بدترين فرد از هر خوشه فردی است که کمترين کارايي را دارا است).
مرحله  :4بهترين فرد از هر خوشـــه در حافظه جايگزين بدترين فرد از
خوشه متناظر در جمعیت اصلي ميشود.
 -6-7شباهتهای روش پیشنهادی با روشهای مشابه يانگ
روش پیشنهادی از جهاتي شبیه به روشهای ارائهشده توسط يانگ است
که برخي از اين شباهتها بهصورت زير بیان ميشوند:
 .1هـر دو روش از يک حـافظه بـرای ذخیرهسازی اطالعات استفاده
مينمايند.
 .0هر دو روش از حافظه برای حفظ سطحي از تنوع در جمعیت استفاده
مينمايند.
 .3هر دو روش زماني که محیط دچار تغییر ميشود از حافظه اطالعات
را بازيابي ميکنند.
 -9-7تفاوتهای روش پیشنهادی با روشهای مشابه يانگ
 .1روش پیشــنهادی از يک نوع اســتراتتی متفاوت برای بهروزرســاني
حافظه استفاده مينمايد.
 .0رو ش پیشــنهادی برای مقداردهي اولیه حافظه و جمعیت اصــلي از
نظريه آشـوب استفاده مينمايد (برخالف ديگر روشها که جمعیت
مقداردهي اولیه تصادفي ميشوند).
 .3روش پیشـــنهادی از يک نوع تکنیک خوشـــهبندی با اســـتراتتی
متفاوت اســتفاده مينمايد ،بهطوریکه در اين تکنیک خوشــهبندی
برخالف روش  CPSOيانگ که فقط جمعیت اصـلي را خوشهبندی
مينمـايـد ،اين روش حـافظـه را نیز خوشـــهبنـدی نموده و تبادل
اطالعات میان جمعیت اصلي و حافظه فقط تـــوسط خوشـــههای
متناظر صــورت ميگیرد و اين ايده بهنوعي جســتجوی محلي را در
الگوريتم بهبود داده است.
 .6روشهای با حافظه ارائهشــده توســط يانگ بر روی مســائل محک
ديگری آزمايش شدهاند درحاليکه روش پیشنهادی از مسئله محک
قلههای متحرک برای شــبیهســازی محیطهای پويا اســتفاده نموده
است.
 -4-7پیچیدگي محاسباتي روش پیشنهادی
مؤلفههای اصلي روش پیشنهادی شامل خوشهبندی و بهروزرساني
حافظه ميباشند .عملیات خوشهبندی برای روش پیشنهادی فقط يکبار
در هر بار تغییر انجام ميگیرد .اين عملیات بعد از تغییر در محیط انجام
ميشود ،پس تعداد کل اجـراهای اين الگوريتم،

𝑒𝑡𝑖
𝑓𝑐

بار است که

𝑒𝑡𝑖

نشاندهنده تعداد محاسبه کارايي و 𝑓𝑐 نشاندهنده فرکانس تغییرات
است.
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پیشنهادی مشخی است که در صورت تغییر در محیـط خوشــهبنـدی
بـرای جمعیت اصلـی و جمعیت حافظه انجام میشود .بازیابی از حافظه
نیز زمانی صورت میگیرد که تغییر در محیط رخ دهد .بهروزرسانی برای
جمعیت اصلی مطابق الگوریتم ژنتیک صورت میگیرد .بهروزرسانی برای
حـافظه نـیز مطابق راهکاری که در بخشهـای قبلی بیـان شد صورت
میگیرد .شرط خاتمه در این روش پیشنهادی تعداد تکرارهایی است که
برای این روش در نظر گرفته شده است .در صورت رسیدن به پایان تکرارها
الگوریتم خاتمه مییابد.

شروع

ایجاد جمعیت اصلی و جمعیت حافظه
طبق نظریه آشوب

ارزیابی کارایی برای افراد جمعیت
اصلی و حافظه
خیر

 -8-7داليل انتخاب الگوريتم پیشنهادی

بهروزرسانی افراد جمعیت اصلی و
حافظه



خیر



تغییر در محیط
رخ داده است؟



بله

خوشهبندی جمعیت اصلی و
حافظه




بازیابی حافظه



شرط خاتمه؟

اســتفاده از حافظه صــریح مســتقیم برای ذخیره راهحلهای مفید
گـذشـــتـه و اســـتفاده مجدد از این اطالعات در صـــورت تغییر در
پارامترهای مسئله به افزایش کارایی کمک شایانی میکند.
حفظ تنوع در حین اجرای الگوریتم و ایجــاد تنوع بعـد از تغییر در
محیط بـا اســـتفاده از حافظه و خوشـــهبندی باع افزایش کارایی
الگوریتم میشود.
مقـداردهی اولیـه جمعیـت بر اســـاه نظریه آشـــوب باع افزایش
سرعت همگرایی در الگوریتم میشود.
ردیابی مناسب پاسزهای مسئله در صورت تغییر در محیط
حل مشــکل نامعتبر بودن حافظه افراد در صــورت تغییر در محیط
بهوسیله یک حافظه مناسب
بهبود جســـتجوی محلی در الگوریتم بـا اســـتفـاده از یـک تکنیک
خوشهبندی مناسب

 -8آزمايشها
برای انجام آزمایشها و تست کارایی روش پیشنهادی باید از تابع محکی
استفاده شود که بهخوبی بتواند یک محیط پویا را شبیهسازی نماید.
جهت آزمایش بر روی روش پیشنهادی و مقایسه آن با سایر روشها از تابع
محک قلههای متحرک برای شبیهسازی ایــن الگوریتمها در محیطهای
پویا استفاده میشود .در ادامه تنظیمات مربوط به پارامترهای تابع محک
قلههای متحرک برای ارزیابی الگوریتم پیشنهادی در محیطهای پویا ذکر

بله

پایان

شکل  :12نمودار گردش کار برای روش پیشنهادی

با توجه به این مودوع پیچیدگی محاسباتی روش پیشنهادی از مـرتبه
𝑒𝑡𝑖

)𝐵 × 𝑒𝑡𝑖  𝑂 ( 𝑐𝑓 × (𝑀 × 𝐼 × 𝑘 + 𝑀 × log 𝑀) +است ،که  k. I, Mو

 Bبه ترتیب اندازه جمعـیت ،تعـداد چرخههـای الگـوریتـم خوشهبندی،
تعداد خوشهها در الگوریتم خوشهبندی و زمان اجرای تابع کارایی است.
با توجه به آنکه اصل زمان مصرفی در مـرتبسـازی کارایی افراد صرف
میشود ،مرتبه الگوریتم را میتوانیم فرض کنیم که از جن

𝑒𝑡𝑖

× 𝑓𝑐 ( 𝑂

)𝑀  𝑀 × logخواهد بود که باحالت ساده آن یکسان است.
 -7-7نمودار گردش کار برای روش پیشنهادی
برای درک بهتر مودوع ارائهشده نمودار گردش کار برای روش پیشنهادی
در شکل  11نشان داده شده است .در این نمودار ترسیمشده برای روش
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میشـونـد .روش پیشنهادی با روشهای ،]11[ CPSO ،]13[ FMSO
،]27[ ESCA ،]26[ Cellular PSO ،]09[ rPSO ،]7[ mQSO
 ]28[ CESOو  ]9[ CPSORهمچنین با روشهای با حافظه ازجمله
 ]17[ SEAm ،]9[ Memory/Searchو  ]29[ RImمقایسه شده است.
در این مقاله سعی شده است که مقایسه با روشهایی صورت گیرد که
شرایط آنها با شرایط روش پیشنهادی برابر باشد و بر روی یک مسئله
محک (محک قلههای متحرک) آزمایش شده باشند .در اینجا برای
 mQSOاز پیکربندی ( 12)9+9qاستفاده شده است که در آن  11گروه
ایجاد میشود و در آن هر یـک از گـروههـا دارای  9ذره خنثی و دارای 9
ذره کوانتوم میباشند .همچنین برای این الگوریتم شعاع کوانتوم برابر
 2/9و شعاع دفع و شعاع همگرایی برابر  31/9تعیین شده است .برای
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الگوریتم  FMSOماکزیمم تعداد گروههای فرزند برابر  ،11شعاع دفع
مابین گروههای فرزند برابر  ،09تعداد ذرات در گروه والد و گروههای فرزند
به ترتیب برابر  111و  11در نظر گرفته شده است .برای cellular PSO
یک آتاماتای سلولی  9بعدی با  129سلول و همسایگی مور  18با شعاع
 2سلول در فضای جستجو به کار رفته است .بیشینه سرعت ذرات برابر
شعاع همسایگی و ماکزیمم تعداد ذرات برای هر سلول برابر  11و شعاع
جستجوی محلی برابر  2/9تعیین شده است .همچنین جستجوی محلی
را همه ذرات پ از مشاهده تغییـر در محیـط بـرای یـک مـرحله اجرا
میکنند .برای روش  CPSOاندازه جمعیت اصلی برابر  111و اندازه
بزرگترین زیرگروه  31در نظر گرفته شده است .در روش  CPSOدرایب
مؤلفههای اجتماعی و شناختی  c1و  c2در سرعت ذره به ترتیب برابر 2/8
و  1/3و وزن اینرسی  wمیانگین  c1و  c2فرض شده اسـت (.)0/29
پارامتر همپوشانی در این روش برابر  1/7در نظر گرفته شده است .برای
سه روش مبتنی بر حافظه  memory/searchو  SEAmو  RImاندازه
حافظه برابر  11و اندازه جمعیت اصلی برابر  111است .جدول 1
تنظیمات پیشفرض مربوط به تابع قلههای متحرک را نشان میدهد که
مقادیر آن مبتنی بر سناریوی دوم برانک [ ]17است .پارامترهای ذکرشده
برای مسئله محک قلههای متحرک در بخشهای گذشته بهصورت
مختصر معرفی شدهاند .جدول  2پارامترهای مربوط به الگوریتم
پیشنهادی را نشان میدهد .نتایج بهدستآمده از سایر الگوریتمها از
مرجع مربوط به آنها استخراج شده است .تمامی آزمایشها در محیط
نرمافزار متلب صورت گرفته است.
جدول  :1تنظیمات استاندارد پارامترها برای تابع قلههای متحرک
پارامتر

مقدار

تعداد قلهها

12

فرکانس تغییرات
)
شدت تغییرات ارتفاع قلهها

9222
7

شدت تغییرات عرض قلهها

1

شکل قلهها

مخروطي

میزان حرکت مکان قلهها

1

ابعاد فضای جستجو ()A

9

محدوده ارتفاع قلهها ()H

[ 32و ]72

محدوده عرض قلهها )(W

[ 1و ]10

ارتفاع استاندارد قلهها ()I

92

محدودهی فضای جستجو

[ 2و ]122

پارامتر 𝜆

2

طول تغییرات )(s

1

Serial no.
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جدول : 2پارامترهای الگوريتم پیشنهادی
پارامتر

مقدار

کران پايین

2
122

تعداد افراد جمعیت

122

کران باال

اندازه حافظه

12

احتمال تقاطع

2/4

احتمال جهش

2/0

تعداد خوشههای جمعیت اصلي

0

تعداد خوشههای جمعیت حافظه

0

آزمـایشهـای مختل بر روی پــارامترهـای مختلفی برای الگوریتم انجــام
گرفته اســـت که نتایج این آزمایشهای در ادامه در جداول مختل مورد
ارزیـابی و مقایســـه با روشهای دیگر قرار گرفته اســـت .در آزمایشهای
انجامگرفته اندازه جمعیت بهصـورت اابت و برابر  111اســت (این پارامتر
قابلتغییر است) و مقایسه بر اساه میانگینگیری از  31بار اجرای مکرر
الگوریتم انجام شده است .بهطور مثال در فرکان  922و با  11قله و 31
بـار اجرای مکرر الگوریتم مقـدار میـانگین خطـای برونخطی برابر مقدار
 1/8598اســـت که پایین بودن این مقدار بهمنزله بهتر بودن الگوریتم از
نظر سازگـــاری بــــا محیط اســــت .شکل  11روش پیشنهادی را تشریح
مینماید .در این شـکل همانگونه که مشخی است روش پیشنهادی از
 3خوشـه تشــکیل شــده اسـت .در هر خوشــه جمعیت اصــلی و جمعیت
حافظه قرار دارند .نقش حافظه در این شــکل بهخوبی نمایان اســت .در
این شکل مشخی است که در صورت جابهجایی یک قله ،حافظهای که
باالترین کارایی را در آن خوشــه داراســت بهســرعت قله جدید را ردیابی
نموده و جمعیت را به سـمت آن سـوق میدهد .در شکل  11بهترین فرد
از هر خوشــه فردی اســت که به مرکز جدید قله نزدیکتر اســت .بهترین
حافظه نیز حافظهای اسـت که به مرکز جدید قله نزدیکتر است .بدترین
فرد از هر خوشه فردی است که از مــرکــز جـدید قـله بیشترین فاصله را
داشته باشد .بهروزرسانی مناسـ ـب حافظـ ـه بـ ـاع میشود در هر زمان
بهترین افراد در حـافظه قرار گیرند و همین مودـــوع به افزایش ســـرعت
همگرایی در الگوریتم کمک شـــایانی مینماید .در این روش بدترین فرد
از هر خوشــه مشــخی شــده و این فرد از خوشــه با بهترین فرد حافظه
جایگزین میشود .مزایای روش پیشنهادی نسبت به روشهای مشابه در
نحوه بهروزرسانی حافظه و نحوه خوشهبندی استفاده شده است .در این
روش عالوه بر خوشـــهبنـدی جمعیت اصـــلی ،حافظه نیز خوشـــهبندی
میشـــود .تعـداد خوشـــهها در حافظه و جمعیت اصـــلی برابرند .تبادل
اطالعـات میـان خوشـــههـای متناظر باهم در جمعیت اصـــلی و حافظه
صــورت میگیرد .این روش خوشــهبندی عالوه بر اینکه تنوع را بهخوبی
در الگوریتم حفظ مینماید ،باع بهبود جستجوی محلی نیز میشود.
شـــکـل  12رونـد همگرایی افراد جمعیت به مرکز قلهها را در روش
پیشـــنهادی در  11مرحله نشـــان میدهد .همانگونه که در شـــکل 12
دیده میشـود روش پیشنهادی بهسرعت به مــــراکز قلهها همگرا شده و
نهتنها دارای ســرعت همگرایی باالیی اســت بلکه درصــد خیلی باالیی از
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قلهها نیز توسط افراد جمعیت پوشش داده شدهاند که این مودوع یکی
از نقاط قوت الگوریتمهای تکاملی در محیطهای پویا اســت .شــکل 12
بهودــوح مشــخی اســت که درصــد خیلی باالیی از قلهها توســط افراد
جمعیت پوشــش داده شــدهاند .این پوشــش قلهها توســط افراد به دلیل
تنوع ایجادشــده توســط روش خوشــهبندی مناســبی اســت که در این
الگوریتم به کار گرفته شـده است .همانطور که قبال نیز بیان شد در یک

الگوريتم ژنتیک آشوبگونه مبتني بر ...
محیط پویا هــــدف تنــــها یافتن بهترین راهحل نیست ،بلکه باید تمامی
راهحلها در طول اجرای الگوریتم ردیابی شـــوند .در یک محیط پویا یک
راهحل که قبال بهینه محلی بوده ممکن اسـت در صورت تغییر در محیط
به بهینه ســراســری تبدیل شــود .بنابراین این پوشــش تمامی قلهها در
فضـای مسئله این چالش اساسی را بهخوبی حل نموده و این الگوریتم را
به یک الگوریتم کارا و مناسب تبدیل نموده است.

شکل  :11تشريح روش پیشنهادی با شکل مناسب

Serial no.

0

1

6

3
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4

9

8

7

12

5

شکل  :10نحوه همگرا شدن افراد جمعیت به مرکز قلهها در حین اجرای الگوريتم

 -1-8بررسي پارامتر فرکانس تغییرات مختلف با تعداد قلههای
مختلف برای روش پیشنهادی
جداول  6 ،3و  9به ترتیب مقدار میانگین خطای برونخطي را برای
روش پیشنهادی در فرکانسهای تغییر  1222 ،922و  9222و با تعداد
قلـههـای مختلف نشان ميدهـند .درواقـع روش پیشنهـادی در
فرکانسهای تغییر پايین و فرکانسهای تغییر باال آزمايش شده است .در
فرکانسهای تغییر پايین محیط در تعداد تکرارهای کمتری دچار تغییر
ميشود و رديابي بهینه تغییريافته را بـرای الگوريتم مشکلتر مينمايد.

در فرکانسهای تغییر باال الگوريتمها زمان بیشتری برای جستجوی
بهینه تغییريافته در اختیار دارند و درنتیجه رديابي بهینه موردنظر برای
الگوريتم راحتتر است .نتايج بهدستآمده در جدولهای  6 ،3و  9نشان
ميدهد روش پیشنهادی در فرکانسهای تغییر مختلف و با تعداد قلههای
مختلف دارای کارايي مناسبتری نسبت به ساير روشها است.

جدول  :3میانگین خطای برونخطي با تعداد قلههای مختلف و فرکانس 922
تعداد قلهها
1
9
12
02
32
62
92
122
022

Serial no.

الگوريتم پیشنهادی
1/1192
2/5496
2/8598
2/8457
2/8818
2/5357
2/8605
2/7958
2/7669

FMSO

mQSO

CPSO

rPSO

Cellular PSO

07/98
15/69
18/04
17/36
14/35
19/36
19/96
10/87
11/90

33/47
11/51
5/40
8/75
8/82
8/99
8/94
8/96
8/15

16/0901
34/6256
02/5105
13/1199
12/8327
12/1035
5/0871
0/7704
4/8333

6/07
14/15
17/36
17/24
14/58
14/64
19/77
16/99
13/62

13/6
5/43
5/60
8/86
7/88
7/83
8/40
11/38
11/36
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جدول  :6میانگین خطای برونخطي با تعداد قلههای مختلف و فرکانس 1222
تعداد قلهها

الگوريتم پیشنهادی

FMSO

mQSO

1
9
12
02
32
62
92

2/0218
2/0349
2/0249
2/1564
2/1590
2/1567
2/1802

16/60
12/95
12/62
12/33
12/24
5/89
5/96

18/4
4/94
9/71
9/52
4/20
4/00
9/52

8/5393
8/4000
7/6815
4/1231
9/6689
9/9710
9/1718

122
022

2/1563
2/1935

8/77
8/24

4/68
4/18

6/0400
3/7600

CPSO

rPSO

Cellular PSO

1/56
13/77
19/99
19/96
16/38
16/11
13/79

4/77
9/32
9/19
9/30
9/53
9/59
9/99

10/07
11/30

4/07
4/21

جدول  :9میانگین خطای برونخطي با تعداد قلههای مختلف و فرکانس 9222
تعداد قلهها

الگوریتم پیشنهادی

CPSOR

FMSO

mQSO

CPSO

rPSO

Cellular PSO

1

2/2103

2/2394

3/66

9/27

2/16

2/94

0/99

9

2/2119

2/2965

0/56

1/81

2/70

10/00

1/48

12
02

2/2754
2/2460

2/955
2/754

3/11
3/34

1/79
0/76

1/94
1/95

10/58
10/75

1/781
0/42

32

2/2980

1/29

3/08

3/07

1/98

10/39

0/53

62
92

2/2960
2/2495

2/584

3/04
3/00

3/42
3/49

1/91
1/96

11/37
11/36

3/16
3/04

122

2/2405

1/24

3/24

3/53

1/61

5/73

3/61

022

2/2945

2/565

0/86

3/84

1/06

8/52

3/62

 -0-8بررسي پارامتر شدت تغییرات بر روی روش پیشنهادی در مقايسه
با ساير روشها
شدت تغییرات در قلهها بیانگر اين است که طول تغییرات در قلهها به
چه میزان باشد و درواقع هر چه شدت تغییرات در طول قلههای در حال
تغییر بیشتر باشد کار الگو ريتم برای رديابي پاسخ بهینه نیز مشکلتر

ميشود .نتايج حاصل از جدول  4کارايي مناسب روش پیشنهادی را با
طول تغیـیرات مختلف در قلههای در حال تغییر در مقايسه با ساير
روشها نشان ميدهد.

جدول  :4میانگین خطای برونخطي برای روش پیشنهادی با طول تغییرات مختلف برای قلهها
الگوريتم

طول تغییرات قلهها

روش پیشنهادی

2
2/1267

1
2/2754

0
2/2742

3
2/2460

6
2/2961

9
2/2931

CPSOR

2/618

2/955

2/865

2/546

1/38

1/45

CPSO

2/649

2/719

2/863

2/511

2/557

1/28

mQSO

1/18

1/79

0/62

3/2

3/95

6/06

rSPSO

2/76

1/92

1/87

0/6

0/52

3/09

ESCA

1/70
2/98

1/93
1/38

1/97
1/78

1/47
0/23

1/70
0/03

1/78
0/90

CESO

 -3-8بررسي پارامتر اندازه حافظه بر روی روش پیشنهادی
اندازه حافظه برای ذخیره راهحلهای مناسب يکي از مهمترين
پارامترهای روش پیشنهادی است .جـدول  7روش پیشنـهادی را با
اندازههای حافظه مختلف و در فرکانسهای تغییر مختلف مورد بررسي
قرار داده و از خطای برونخطي بهعنوان معیاری برای اندازهگیری کارايي
روش پیشنهادی در اندازههای مختلف استفاده ميکند .پارامترهای

Serial no.

مـورداستفـاده در مسئـله محک قلههای متحرک همان پارامترهای
پیشفرض موجود در جدول  1است .همانگونه که از جدول  4مشاهده
ميشود در روش پیشنهادی با افزايش اندازه حافظه و در فرکانسهای
تغییر پايین خطای برونخطي نیز افزايش يافته و کارايي برای روش
پیشنهادی پايین ميآيد.
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جدول  :7میانگین خطای برونخطي برای روش پیشنهادی با اندازههای مختلف حافظه و در فرکانسهای تغییرات مختلف
فرکانس تغییرات

اندازه حافظه
12

02

32

62

92

122

122

6/203

4/912

12/203

16/03

14/17

02/13

022

6/215

4/312

5/711

16/12

19/54

15/02

922

0/420

6/105

4/028

8/725

8/525

10/14

0922

1/2610

1/524

3/106

9/821

7/220

5/402

9222

2/2754

2/1054

2/7712

1/241

0/102

4/728

12222

2/2918

2/1466

2/9260

2/5081

1/1248

3/2626

 -6-8بررسي تأثیر پارامتر تعداد خوشهها در روش پیشنهادی
خوشهها تنوع در میان خوشهها کمتر شده و درنتیجه سرعت همگرایی
نیز کاهش مییابد.
نتـایـج حـاصـل از جـدول  8نشـان میدهـد بهترین پـارامتری که
میتوان بهعنوان پارامتر تعداد خوشهها برای این روش در نظر گرفت
تعداد  2خوشه است .با افزایش تعداد قلهها الگوریتم باید در میان تعداد
قلههای بیشتری به دنبال بزرگترین قله (بهینه سراسری) بگردد .افزایش
تعداد قلهها کـار الگـوریتمها را در ردیـابی بهـینه سـراسـری مشکلتر
مینماید.

جدول  7روش پیشنهادی را بـا تعـداد خوشههـای مخـتل و بـا تعـداد
قلههای مختل مورد بررسی قرار میدهد .دیگر پارامترهای مورداستفاده
در مسئله محـک قلههای متحرک همان پارامـترهـای پیشفرض موجود
در جدول  1است .همانگونه که در بخشهای گذشته بیان شد ،تعـداد
خوشـهها در حافظه و جمعیت اصلی بـرابـر میباشند و نتایج حاصل از
جدول  8نشان میدهد که افزایش تعداد خوشهها و افزایش تعداد قلهها
منجر به کاهش کارایی الگوریتم پیشنهادی میگردد .با افزایش تعداد

جدول  :8میانگین خطای برونخطي برای روش پیشنهادی با تعداد خوشههای مختلف
تعداد قلهها

تعداد خوشهها
0

6

4

8

12

02

1

2/2103

2/513

1/003

0/703

6/207

4/293

12

2/2754

1/767

0/071

6/172

9/254

7/606

02

2/2460

1/545

3/208

6/445

4/105

8/262

32

2/2980

1/508

3/194

9/545

7/920

5/149

92

2/2495

1/707

3/675

9/812

7/802

5/705

122

2/2405

1/496

3/905

9/401

7/195

5/265

 -9-8روند تولید خطای برونخطي برای روش پیشنهادی
نمودارهای ترسیمشده در شکل  17 ،14 ،19 ،16 ،13و  18به ترتیب
روند تولید خطای برونخطي را برای روش پیشنهادی در فرکانسهای
تغییرات  12222 ،9222 ،1222 ،922 ،122 ،92و با تعداد  12قله
نشان ميدهند .ديگر پارامترهای استفادهشده همان پارامترهای استاندارد
سناريوی دوم برانک ميباشند .شکل  13نشاندهنده تعداد تغییرات برای
 9222تولید نسل با فرکانس تغییر  92است ،به ازای هر  92نسل
تولیدشده يک تغییر رخ ميدهد .شکل  16نشاندهنده تعداد تغییرات
برای  12222تولید نسل و با فرکانس تغییر  122است ،به ازای هــر

Serial no.

 122نســل تــولیـدشـده يـک تغییـر ديـده ميشـود .شکـل 19
نشاندهنده تعداد تغییرات برای  92222تولید نسل و با فرکانس تغيJير
 922است ،به ازای هر  922نسل تولیدشده يک تغییر ديده ميشود.
شکل  14نشاندهنده تعداد تغییرات برای  122222تولید نسل و با
فرکانس تغییر  1222است ،به ازای هر  1222نسل تولیدشده يک تغییر
ديده ميشود .شکلهای  17و  18نشاندهنده تغییرات برای  92222و
 122222تولید نسل و با فرکانس  9222و  12222و تعداد  62تغییر
در محیط است.
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شکل  :13روند تولید خطای برونخطي در فرکانس تغییرات  92و با  12قله

شکل  :16روند تولید خطای برونخطي در فرکانس تغییرات  122و با  12قله

شکل  :19روند تولید خطای برونخطي در فرکانس تغییرات  922و با  12قله

شکل  :14روند تولید خطای برونخطي در روش پیشنهادی در فرکانس 1222
و با  12قله

شکل  :17روند تولید خطای برونخطي در روش پیشنهادی در فرکانس 9222
و با  12قله ( 62تغییر)

شکل  :18روند تولید خطای برونخطي در روش پیشنهادی در فرکانس
 12222و با  12قله ( 62تغییر)

 -4-8بررسي روش پیشنهادی در فرکانسهای تغییر مختلف و با  12قله
نمودار ترسیمشده در شکل  19میانگین خطای برونخطی را برای روش
پیشنهادی در فرکان های تغییر مختل و با  11قله و دیگر پارامترهای
استاندارد ذکرشده در جداول  1و  2نشان میدهد .شکل  19بیانگر این

Serial no.

مودوع است که روش پیشنهادی در فرکان های مختل دارای کارایی
مناسبی بوده و قابلیت سازگاری با تغییرات مختل محیطی را دارا است.

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol., no., autumn 

الگوريتم ژنتیک آشوبگونه مبتني بر ...

 /314مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز ،جلد  ،64شماره  ،3پائیز 59

شکل  :15میانگین خطای برونخطي در روش پیشنهادی در فرکانسهای تغییرات مختلف با  12قله

 -7-8مقايسه روش پیشنهادی با روشهای مبتني بر حافظه
 Memory/Searchو  SEAmو RIm
جدول  7روش پیشنهادی را در شرایط برابر و با پارامترهای سناریوی دوم
برانک برای مسئله محک قلههای متحرک با روشهای مبتنی بر حافظه
 Memory/Searchو  ]17[ 15 SEAmو  ]11[ 02RImمقایسه مینماید.

در سال  2111توسط آقای یانگ معرفی شده و اکثر محققین از این روش
بهعنوان مرجع استفاده میکنند .این روش به دلیل شباهتی که به روش
پیشنهادی دارد (هر دو روش از خوشهبندی استفاده نمودهاند) میتواند
مرجع مناسبی برای مقایسه با روش پیشنهادی در این مقاله باشد.

جدول :7میانگین خطای برونخطي برای روش پیشنهادی و ساير روشها
خطای برونخطی

الگوریتم
روش پیشنهادی

1/1796

Memory/Search

7/76

SEAm

11/38

RIm

11/18

 -8-8بررسي تأثیر پارامتر ضريب آشوب بر روی روش پیشنهادی

شکل  :02مقايسه روش پیشنهادی با روش مشابه  CPSOدر شرايط برابر
(فرکانس  ،12222تعداد  12قله و طول تغییرات )1

جدول  8تأایر پارامتر دریب آشوب بر روی کارایی روش پیشنهادی را
نشان میدهد .پارامتر  Aدریـب آشـوب اسـت .تغیـیر در ایـن پـارامتر
میتواند نتایج متفاوتی برای کارایی روش پیشنهادی تولید نماید .پ
این پارامتر یکی از پارامترهای مهم در این روش محسوب میشود.

جدول  9روش پیشنهادی را ازنظر پیچیدگی محاسباتی با دو روش

جدول :8تأثیر پارامتر ضريب آشوب بر روی کارايي روش پیشنهادی

 CPSOR ،CPSOو  mQSOمقایسه مینماید (  Mاندازه جمعیتite ،

دریب آشوب

)(A

میانگین خطای برونخطی

1

1/2711

2

تعداد محاسبه کارایی و  cfفرکان

تغییرات محیط است ).

جدول :5مقايسه روش پیشنهادی با ديگر روشها ازنظر پیچیدگي محاسباتي

1/2191

الگوریتم

پیچیدگی محاسباتی

3

1/1223

روش پیشنهادی

)𝑀 𝑂(𝑀 log

4

1/1796

CPSO

نتایج حاصل از جدول  8نشان میدهد بهترین مقدار برای پارامتر
دریب آشوب در این روش پیشنهادی مقدار  6است.
 -5-8مقايسه روش پیشنهادی با

روش CPSO

در این بخش روش پیشنهادشده را با یکی از روشهای مشابه که از
خوشهبندی استفاده نموده مقایسه شده است و نتایج حاصله نشان از
برتری روش پیشنهادی نسبت به روش مشابه دارد .شکل  21مقایسه بین
روش پیشنهادی و روش  ]9[ CPSOرا ازنظر خطای برونخطی در هر
ارزیابی نشان میدهد (شرایط مسئله برای دو روش کامال برابر در نظر
گرفته شده است) .روش  CPSOیکی از معروفترین روشهایی است که

Serial no.

 -12-8مقايسه روش پیشنهادی با ديگر روشها ازنظر پیچیدگي
محاسباتي

)

3

CPSOR

)

mQSO

)

O (M
3
2

O (M
O (M

 -5نتیجهگیری
در این مقاله یک الگوریتم جدید برای بهینهیابی محیط پویا بر پایه ترکیب
الگوریتم ژنتیک آشــوبگونه با حافظه صــریح و خوشــهبندی پیشــنهاد
گردید .الگوریتم پیشــنهادی دارای افزایش ســرعت همگرایی برای اکثر
پارامترهای مسـئله است .با استفاده از نظریه آشوب برای ايجاد جمعیت
اولیه ،سـرعت همگرایی افزایش پیدا کرده است .همچنین با استفاده از
حافظه صریح برای حفظ راهحلهای مناسب گذشته و یک راهکار مناسب
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 بعد از تغییر در محیط بر چالش حافظه نامعتبر،برای بهروزرسانی حافظه
 خوشــهبندی جمعیت در.افراد در ردیابی بهینه جدید ملبه شــده اســت
حـافظـه و جمعیـت اصـــلی هم تنوع را در حین اجرای الگوریتم افزایش
 تنوع.داده و هم جســـتجوی محلی را برای الگوریتم بهبود داده اســـت
.ایجادشده باع میشود پراکندگی جمعیت در فضای مسئله حفظ شود
 جستجوی محلی را در خوشه مربوط به خود با سرعت،هر فرد از جمعیت
 در روش پیشـــنهادی دو جنبه نوآوری اســـاســـی.بـاالیی انجام میدهد
 یکی خوشـهبندی استفادهشده که دو جمعیت اصلی و:پیشـنهاد گردید
حافظه را خوشهبندی نموده و با ایجاد تناظر میان خوشههای دو جمعیت
 دومین.تنوع را افزایش داده و جســتجوی محلی را نیز بهبود داده اســت
جنبه نوآوری اســاســی در این روش نحوه بهروزرســانی حافظه اســت که
بـاعـ می شـــود در هر زمان مفیدترین اطالعات در حافظه قرار گرفته و
زمانی که محیط تغییر مینماید از این اطالعات در محیط جدید استفاده
 در مقایسه با الگوریتم ژنتیک استاندارد بهصورت منفرد و روشهای.شود
 این الگوریتم کارایی قابل قبولی از خود نشان،مشابه با روش پیشنهادی
. ولی هنوز هم امکان افزایش ســـرعت همگرایی وجود دارد،داده اســـت
ترکیب روش پیشــنهادی با الگوریتمهای دیگر ازجمله روش جســتجوی
تپهنوردی برای جســتجوی محلی در هر خوشــه میتواند گزینه مناســبی
.برای کارهای آتی باشد
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