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Abstract: Due to the fact that sonar targets have high dimensions and local optimums, conventional classifiers do not have adequate
ability to classify these targets. Using a combination of Particle Swarm Optimization (PSO) and Artificial Neural Networks (ANNs)
is one of the solutions to overcome this problem. PSO has two drawbacks in high-dimensional datasets: being trapped in local
minimums and slow convergence rate. To tackle these deficiencies, this paper uses a newly proposed meta-heuristic algorithm
entitled Independent Group Particle Swarm Optimization (IGPSO). This algorithm is inspired by the diversity of individuals in the
accumulation of birds or the swarm of insects. It has the unique ability to classify high-dimensional dataset (sonar). In order to test
the capabilities of the IGPSO, the algorithm will be evaluated by 23 well-known test functions and the results are compared to PSO
and improved versions of PSO. The results show that IGPSO is able to provide much better results in finding the global minimum of
functions, convergence speed and local minima avoidance compared with other benchmark algorithms. The results show that the
classifier which is designed with IGPSO classifies sonar dataset with accuracy about 96.66 while the accuracy of the PSO-classifier
is about 92.33.
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تکاملی2

 -1مقدمه
اهدا آشکارسازیشده توسط سونار عبارتاند از :هد واقعی ،نویز،
طنین و کالتر .نویز دارای انوا مختلفی مانند نویز حرارتی ،محیطی،
قارهای ،لنگرگاه و غیره است که چون از جنس پینگ ارسالی توسط
سونار نمیباشد ،تمایز آن از هد واقعی آسان است .اکوهای حاص از
برخورد پینگ ارسالی سونار با کف و سطح دریا را طنین گویند ] .[1با
توجه به اینکه اکوهای حاص از طنین دارای یک دامنه یکسان و
همگن میباشند (علیرغم اینکه از جنس پینگ ارسالی هستند) ،تمایز
آنها از هد واقعی آسان است .هنگامیکه جنس بستر دریا دارای
تغییرات زیادی است و در ابعاد کوچک ،بستر با جنسهای مختلفی
وجود دارد ،اکوهای برگشتی از بستر دارای ویژگیهای هد گونه بوده،
بهصورتی که حتی تاب چگالی احتمال هد واقعی و بستر بسیار باهم
شبیه خواهند بود .اینگونه اهدا کاذب را کالتر گویند ] .[1طبقهبندی
کالتر و اهدا واقعی به دلی تشابه بسیار زیاد اکوهای برگشتی از
آنها ،کار بسیار دشواری است.
دستهبندیکننده های متعار آماری (که اکثراً بر مبنای تئوری
بیز استوار هستند) به دلی نیازمندی به محاسبه دانش قبلی و تاب
چگالی احتمال ( ،)PDFوابسته به آزمایشها گسترده بوده و درنتیجه
هزینه ،زمان و تجهیزات بسیار زیادی را احتیاج دارند .از طر دیگر
با توجه به اینکه مشخصات انتشار صوت در هر نقطه از دریا و در هر
بازه زمانی از شب و روز متفاوت است ،دستهبندیکنندهای باید
انتخاب شود که هم به آزمایشها کم تر وابسته باشد و هم قابلیت
تطبیقپذیری باالیی داشته باشد ،ازاینرو شبکههای عصبی مصنوعی
برای دسته بندی هد واقعی و کالتر انتخاب میشوند .اینگونه
شبکهها می توانند با یک مجمو دادگان محدود آموز ببینند و در
سناریوهای آزمایش مختلف بهکار برده شوند ] .[2صر نظر از
کاربردها ،توانایی متمایز شبکههای عصبی یادگیری میباشد.
شبکه های عصبی یک چالش برای مسائ
بهطورکلی آموز
بهینهسازی غیرخطی است .رو های زیادی بر پایه مشتقگیری برای
تعلیم شبکههای عصبی مصنوعی شام گرادیان نزولی ( )GDو پس
انتشار ( ]3[ )BPاستفاده شده اند .عالوه بر رو های مبتنی بر
مشتق ،رو های بدون مشتقگیری ،ازجمله الگوریتم ژنتیک (،)GA
ازدحام ذرات ( )PSOو جستجوی گرانشی ( )GSAدر آموز
شبکههای عصبی استفاده شده است [.]4
هد نهایی فرآیند یادگیری در شبکههای عصبی ،پیدا کردن
بهترین ترکیب از پارامترهای شبکه میباشد بهطوریکه در آموز

بهینهسازی ازدحام ذرات )PSO( 1یکی از الگوریتمهای
است که از رفتار اجتماعی حیوانات الهام گرفته شده است [ .]0سادگی
و هزینه محاسباتی کم ،این الگوریتم را بسیار محبوب کرده است .با
وجود این مزایا ،به دام افتادن در کمینه محلی 3و نرخ همگرایی
آهسته 4دو مشک غیرقاب اجتناب میباشند [ ]6که در همه انوا
الگوریتمهای تکاملی رایج هستند .این مشکالت با افزایش ابعاد مسئله
بدتر میشوند.
در این مقاله سعی بر این است که با استفاده از الگوریتم IGPSO
به دستهبندی دادگان سوناری که دارای ابعاد باالی هستند ،بپردازیم.
بدین منظور در بخش اول ،الگوریتم  PSOتوضیح داده خواهد شد .در
بخش دوم ،نحوه استخراج  IGPSOاز  PSOبیان میشود .در قسمت
سوم ،کارایی  IGPSOدر کار با دادگان ابعاد باال اثبات میگردد .در
قسمت چهارم ،دادگان سونار توسط دستهبندیکننده طراحیشده با
شبکههای عصبی و  IGPSOدستهبندی شده و درنهایت در بخش آخر
نتیجهگیری و پیشنهاد کارهای آینده ارائه خواهد شد.
 -2الگوریتم PSO

الگوریتم  PSOاز رفتار اجتماعی پرندگان الهام گرفته شده است .این
رو از تعدادی از ذرات (راهح های نامزد) که در فضای جستجو به
دنبال یافتن بهترین راهح هستند ،استفاده میکند .در همین حال
همه ذرات بهسوی بهترین ذرهای (بهترین راهح ) که در مسیرشان
وجود دارد ،حرکت میکنند .بهعبارتدیگر ،ذرات بهترین راهح های
خود را بهعنوان بهترین راهح کلی در نظر میگیرند .هر ذره در
بهینهساز ازدحام ذرات باید پارامترهایی مانند موقعیت فعلی ،سرعت
فعلی ،فاصله تا  pbestو فاصله تا  gbestرا بهمنظور تغییر موقعیت خود
در نظر بگیرد .مدلسازی ریاضی بهینهساز ازدحام ذرات بهصورت روابط
( )1و ( )2است.
 it 1  w it  c1  rand   pbesti  it 

()1



t

c2  rand   gbest  i

()2
 i   i  i
t
6
5
در روابط باال i ،مبین سرعت ذره iام در تکرار tام w ،مبین تاب وزن ،
t 1

t

t 1

 c jمبین ضریب شتاب 7و  randنشاندهنده یک عدد تصادفی بین 5
و  1است  i t .مبین موقعیت فعلی ذره iام در تکرار tام میباشد.
همچنین  ، pbestiبهترین راهح عام iام در تکرار tام است و بهترین
راهحلی که تاکنون پیدا شده gbest ،میباشد.

شبکه و نمونههای آزمایش ،کمترین مقدار خطا را داشته باشیم.
رو های ابتکاری و فراابتکاری به مشتقگیری از تواب هد نیاز ندارد.

 -3الگوریتم IGPSO

از سوی دیگر با توجه به پیدا کردن کمینه کلی خیلی بهتر از رو های

مفهوم گروههای مستق از تنو افراد در تجم حیوانات و یا ازدحام
حشرات الهام گرفته شده است .در هر جمعی ،افراد از لحاظ هو و
توانایی کامالً مشابه نیستند ،اما همه آنها وظایف خود را بهعنوان
عضوی از گروه انجام میدهند [ .]7توانایی هر فرد میتواند در یک

مبتنی بر مشتقگیری (که در کمینههای محلی گیر میکنند) ،عم
مینمایند .همچنین آنها میتوانند کاربرد خود را در محدوده وسیعی
از تواب هد و ساختار شبکههای عصبی گستر
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وضعیت خاص مفید باشد .بهعنوانمثال ،در یک کلونی موریانه ،چهار
نو موریانه به نامهای سرباز ،کارگر ،پرستار بچه و ملکه وجود دارند.
آنها از تواناییهای متنوعی برخوردارند ،اما این تفاوتها برای بقای
کلونیشان الزم است .این چهار نو موریانه را میتوان بهعنوان چهار
گروه مستق در نظر گرفت که یک هد مشترک گروهی دارند و آن
بقای کلونی است [.]8
در  PSOمتداول تمام ذرات بهطور مشابه در جستجوی محلی و
عمومی رفتار میکنند .در این حالت ،ذرات را میتوان بهعنوان یک
گروه با یک راهبرد جستجو در نظر گرفت .بااینحال بهلحاظ نظری در
هر الگوریتم بهینهسازی مبتنی بر جمعیت ،میتوان با استفاده از
گروههای مستق متفاوت که هدفی مشترک دارند ،نتیجه جستجوی
تصادفی و مستقیم را بهطور همزمان به دست آورد .در این مقاله ،برای
بهروزرسانی  C1و  C2از گروههای مستق توسط روابط ارائهشده در
[ ]1استفاده شده است.
در این بخش چهار گروه مستق که از کلونی موریانهها الهام گرفته
شدهاند ،تعریف میشوند .این چهار گروه مستق از الگوهای خود برای
جستجو در فضای مسئله بهصورت محلی و عمومی استفاده میکنند.
همچنین سه نسخه مختلف از  PSOبا گروههای مستق متفاوت بنام
 IGPSO2 ،IGPSO1و  IGPSO3ایجاد میشوند .ضرایب پویای این
الگوریتمها در جدول  1و شک های  1تا  3معرفی شدهاند .در این
جدول T ،نمایانگر حداکثر تعداد تکرارها است و  tتکرار فعلی را نشان
میدهد.
بهمنظور بررسی اثرات تواب مختلف بر عملکرد  ،PSOطیف وسیعی
از تواب استفاده شده است .این تواب با دامنه ،انحنا و نقاط تالقی
مختلف انتخاب شدهاند .بهعنوانمثال ،ذرات  IGPSO1در گروه  1قب
از گروههای دیگر تمای به رفتار اجتماعی دارند .این موضو توسط
گروه  2دنبال میشود .در مقاب  ،ذرات گروه  4ترجیح میدهند که در
اکثر تکرارها به جستجوی شخصی بپردازند ،بهطوریکه نقاط تقاط
 C1و  C2در نزدیک آخرین تکرارها است .ممکن است مشاهده شود
که  IGPSO1از دو تاب خطی برای گروه  ،1تواب خطی و مکعب برای
گروههای  2و  3و دو تاب مکعب در گروه  4استفاده میکند .الگوریتم
 IGPSO2بهترتیب دو تاب لگاریتمی ،دو تاب مکعب ،دو تاب نمایی و
دو تاب درجه دوم را برای گروههای  1تا  4بهکار میبرد.
الزم بهذکر است که این تواب از الگوهای مختلف برخوردار هستند
و در طول دورههای تکرار متغیرند .بهعنوانمثال ذرات گروه  1بسیار
زودتر از ذرات گروه  2در  IGPSO2تمای به تغییر توانایی جستجو
عمومی و محلی دارند .الگوریتم  IGPSO3از دو تاب ریشه سوم ،دو تاب
مکعب برای گروههای  1و  2و همچنین یک تاب ریشه سوم و تاب
مکعب برای گروههای  3و  4استفاده میکند.
در  IGPSOابتدا همه ذرات بهصورت تصادفی در فضای جستجوی
مسئله قرار میگیرند .پسازآن ،ذرات بهطور تصادفی به برخی گروههای
مستق از پیش تعریفشده تقسیم میگردند .در هر تکرار،gbest ،
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 pbestو تناسب ذرات تعریف میشوند .هر ذره با بهکارگیری راهبرد
گروهی خود ،ضرایب  C1و  C2را بهروزرسانی میکند .پس از محاسبه
 C2و  ، C1سرعت و موقعیت ذرات با استفاده از رابطههای ( )1و ()2
بهروزرسانی میشوند.
جدول  :1بهروزرسانی راهبردها
روابط بهروزرسانی
الگوریتم

C2

گروه 1
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1/3

2t

(2 t /T ) + 0.5
(2 t /T ) + 0.5
+ 0.05

1/3

/T

1/3

2t

1/3

1/3

1.95−2 t / T
3

(−2 t / T ) + 2.5
3

1/3

/T

1/3

1.95−2 t
3

3
(−2 t / T ) + 2.5

شکل  :1مدلهای ریاضی از گروههای مستقل برای IGPSO1

شکل  :2مدلهای ریاضی از گروههای مستقل برای IGPSO2
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در مقابله با مسائ با ابعاد باال ،تواب چندوضعی با  355بعد انتخاب
شدهاند .همچنین  15تاب

معیار با بعد ثابت نیز برای ارائه یک

مطالعه جام انتخاب شدهاند.
بهمنظور تأیید اعتبار نتایج  ،IGPSOاین الگوریتم با  PSOکالسیک
و برخی الگوریتمهای  PSOاصالحشده مانند،]0[ SPSO :

TACPSO

[ ]14[ MPSO ،]13و  ]10[ IPSOمقایسه میشوند.
 -3-4تجزیهوتحلیل عملکرد
برای مقایسه عملکرد تمامی الگوریتمها ،میانگین نتایج بیش از  15اجرا
شکل  :3مدلهای ریاضی از گروههای مستقل برای IGPSO3

جم آوری شده است .میانگین بهترین راهح ها در آخرین تکرار ،در
جداول  6تا  8نمایش داده شده است .بهترین نتایج با رنگ سیاه

 -4بحث و نتایج تجربی

مشخص شده است.

در این بخش ابتدا توانایی الگوریتم  IGPSOدر یافتن کمینه محلی و

جدول  6نتایج تواب تک وضعی را نشان می دهد .همانطور که از

سرعت همگرایی مورد آزمایش قرار میگیرد .پس از اثبات توانایی

این جدول قاب مشاهده است IGPSO2 ،و  IGPSO3بهترین نتایج را

 IGPSOدر کار با دادگان ابعاد باال ،الگوریتم ذکرشده برای کاربرد

در  0عدد از  7تاب معیار تکوضعی دارا میباشند .یعنی مقدار

عملی دستهبندی دادگان سونار استفاده میشود.

بهدست آمده توسط الگوریتم که در جدول  6نمایش داده شده است،

 -1-4تنظیم پارامتر
ضرایب  MPSO ،TACPSO ،SPSOو  IPSOدر جدول  2آمدهاند .وزن
اینرسی  wبرای همه الگوریتمهای  IGPSO1تا  IGPSO3بهطور خطی
از  5/1تا  5/4کاهش مییابد .تعداد ذرات موجود  155عدد و حداکثر
تعداد تکرارها  055میباشد.

به مقدار واقعی کمینه کلی که در جدول  3نمایش داده شده است،
نزدیک تر است.

این نتایج نشان می دهد که گروههای مستق

می توانند عملکرد الگوریتم  PSOرا برای این تواب

معیار بهبود

ببخشند .شک  4منحنی های همگرایی الگوریتم ها را نشان میدهد.
همانطور که می توان از این منحنی مشاهده نمود IGPSO2 ،و
 IGPSO3از بهترین نرخ های همگرایی برای بسیاری از تواب معیار

 -2-4آزمودن توابع معیار

برخوردار هستند  .شایان ذکر است که تواب معیار تک وضعی فقط یک

همانطور که در جداول  3تا  0نشان داده شده است 23 ،تاب

کمینه عمومی دارند و هیچ کمینه محلی در فضای جستجوی آنها

استاندارد معیار (که در اکثر مقاالت مربوط به الگوریتمهای بهینهساز

وجود ندارد .بنابراین این نو از تواب

به عنوان معیار سنجش بکار برده می شوند) ،برای بررسی عملکرد

همگرایی الگوریتم ها مناسب میباشند .در نتیجه ،نتایج حاص

 IGPSOاعمال می شوند و هد

از آن ها یافتن کمینه عمومی است

برای تعیین معیار توانایی

الگوریتمهای  IGPSOنشان می دهد که گروههای مستق

از

میتوانند

معیار را می توان به سه گروه تکوضعی،

توانایی همگرایی الگوریتم  PSOرا به طور معناداری بهبود ببخشند.

چندوضعی و چندوضعی با بعد ثابت تقسیم نمود .در این جدولها،

دلی برتری نتایج این است که ذرات از تنو جمعیتی برخوردارند و

𝑚𝑖𝑑 بعد تواب  d ،𝑉ℎمحدوده فضای جستجو و  fminمقدار کمینه

بهطور مؤثر قادر به بهره برداری از دانش محلی ،در نزدیکی

[ .] 1-12این تواب

تاب است .الزم به ذکر است که برای بررسی عملکرد رو

پیشنهادی

راهح های بهینه میباشند.

جدول  :2بهروزرسانی راهبردها
روابط بهروزرسانی

الگوریتم

C1

C2
SPSO

Serial no. 79

2

2

TACPSO

] )2.2−2exp[-(4t/T

] )2.2−2exp[-(4t/T

MPSO

(1/T )t + 1.25

(−2.05/T )t + 2.55

IPSO

)0.5−2(t/T )2 + 2(2t/T

) 2.5 + 2(t/T )2 −2(2t/T

2

2
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جدول  :3توابع معیار تکوضعی
بعد

بازه

fmin

f 1 ( x )  i 1 x i2

355

][-155,155

5

f 2 ( x )  i 1 x i  i 1 x i

355

][-15,15

5

) f 3 ( x )  i 1 ( j 1 x j

355

][-155,155

5

}f 4 (x )  max i { x i ,1  i  n

355

][-155,155

5

] f 5 (x )  i 1 [100(x i 1  x i2 )2  (x i  1)2

355

][-35,35

5

f 6 (x )  i 1 ([x i  0.5])2

355

][-155,155

5

)f 7 (x )  i 1 ix i4  random [0,1

355

][-1/28,1/28

5

تاب
n

n

n

2

n

i

n 1

n

n

جدول  :4توابع معیار چندوضعی
تاب

بعد

بازه

fmin

) F8 (x )  i 1 x i sin( x i

355

][-055,055

-418/18

]F9 (x )  i 1[x i2  10cos(2 x i )  10

355

][-0/12,0/12

5


1 n 2
1 n

F10 ( x )  20exp  0.2
 x i   exp  n i 1cos(2 x i )   20  e
n i 1 


355

][-32,32

5

355

][-655,655

5

355

][-05,05

5

n

n

1
n
n
x 
 x i2  i 1cos  ii   1
4000 i 1

F11 ( x ) 

){10sin( y1 )  i 1 (yi  1)2 [1  10sin 2 ( yi 1 )]  (y n  1) }  i 1u ( x i ,10,100,4
n

2

n 1

x i 1
4

xi a
a  x i  a
x i  a


n

F12 (x ) 

y i 1

 k (x i  a)m

u (x i ,a,k,m)  
0
k ( x  a )m
i


)F13 (x )  0.1{sin (3 x1 )  i 1 (xi  1) [1  sin (3 x i  1)]  (x n  1)2[1  sin 2 (2 x n )]}  i 1u (x i ,5,100,4
n

2

2

نتایج برای تواب معیار چندوضعی در جدول  7ارائاه مایشاوند .در
مقایسه با تواب تکوضعی ،این تواب معیار از کمینههای محلای بسایار
بیشتری برخوردار هستند که با افزایش ابعااد مسائله باه طاور نماایی
افزایش مییابند .بنابراین آنها برای تعیین میزان قابلیت الگوریتمها در
اجتناب از کمینه محلی مناسب میباشند .همانطاور کاه نتاایج نشاان
میدهد ،در بسیاری از تواب معیار چندوضعی IGPSO2 ،و  IGPSO3از
نظر سرعت همگرایی و یافتن بهینه کلی بهتار از الگاوریتمهاای دیگار
عم میکنناد .تااب  F12تنهاا تااب معیااری اسات کاه در آن نتاایج
 IGPSOاز  SPSOبهتاار نیساات .بااااینحااال نتااایج حاص ا از ایاان دو
الگوریتم خیلی نزدیک هستند .باهطاورکلی ،الگاوریتمهاای  IGPSOاز
بهترین نتایج برخوردارند .نتایج جدول  7نشان میدهد کاه گاروههاای
مستق عملکرد الگوریتم  PSOرا از نظر اجتناب از کمیناههاای محلای

Serial no. 79

n

2

355

][-05,05

5

افزایش دادهاند .هماانطاور کاه در شاک  4مشااهده مایشاود ،نارخ
همگرایی الگوریتم  IGPSOبهتر از الگوریتمهای دیگر مایباشاد .دلیا
بهبود توانایی  IGPSOدر اجتناب از کمینه محلای گاروههاای مساتق
است .این عم با جستجو تصادفی بیشتر در مقایسه با الگاوریتمهاای
اصالحشده  PSOحاص شاده اسات .در ایان حالات ذرات نمایتوانناد
بهآسانی در کمینه محلی به دام افتند.
تواب معیار چندوضعی با بعد ثابت در مقایسه با تواب چندوضعی،
کمینه محلی کمتری دارند .همانطور که در جدول  8نشان داده شده
است ،نتایج حاص از تمام الگوریتمها در  6عدد از تواب برابر هستند.
شک  4رفتار همگرایی الگوریتمها را در مقابله با تواب با بعد ثابت
نشان میدهد .تمام الگوریتمها از منحنیهای همگرایی نزدیک
برخوردارند.
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1316  بهار،1  شماره،47  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز/268
 توابع معیار چندوضعی با بعد ثابت:5 جدول

fmin

بازه

بعد

1

[-60,60]

2

5/5553

[-0,0]

4

-1/5316

[-0,0]

2

5/318

[-0,0]

2

5.1
5
1


F17 ( x )   x 2  2 x 12  x1  6   10(1  )cosx1  10
4

8



3

[-2,2]

2

F18 (x )  [1  (x1  x2  1)2 (19  14x1  3x12  14x 2  6x1x 2  3x 22 )]  [30  (2x1  3x 2 )2  (18  32x1  12x 12  48x2  36x1x2  27x22 )]

-3/86

[1,3]

3

F19 (x )  i 1c i exp(  j 1aij ( x j  pij )2 )

-3/32

[5,1]

6

F20 (x )  i 1c i exp( j 1aij (x j  pij )2 )

-15/1032

[5,15]

4

F21 ( x )  i 1[(X a i )(X a i )T  ci ]

-15/4528

[5,15]

4

F22 ( x )  i 1[(X a i )(X a i )T  ci ]

-15/0363

[5,15]

4

F23 ( x )  i 1[(X a i )(X a i )T  ci ]

تاب
 1

25
1

F14 ( x )  
  j 1
2
6 
 500
j  i 1 (x i  a ij ) 


1

2

11 
x (b 2  bi x 2 ) 
F15 ( x )  i 1 ai  21 i

bi  bi x 3  x 4 

1
F16 ( x )  4x 12  2.1x 14  x 16  x1x 2  4x 22  4x 24
3
2

4

3

4

6

1

5

1

7

1

10

F4

F1

F5

F2

F6

F3
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1316  بهار،1  شماره،47  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز/261

F13

F7

F14
F8

F15
F9

F16
F10

F17

F18

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 47, no. 1, spring 2017

F11

F12
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F19

F22

F20

F23

شکل  :4منحنیهای همگرایی الگوریتمها بر روی توابع معیار

F21

جدول  :6مقایسه نتایج تمام الگوریتمها در توابع معیار تکوضعی
تابع آزمون

IPSO

TACPSO

MPSO

SPSO

IGPSO3

IGPSO2

IGPSO1

F1

5/507087

5/15327

5/10142

4/0010

0/01054

5/532737

5/507087

F2

5/30602

1/5320

25/5100

3/4766

0/12411

1/0004

5/30602

F3

1131/1112

1201/2127

6331/5620

220/2456

135/0063

1313/2501

1331/1112

F4

10/2326

0/6248

0/1234

2/2036

17/1186

21/3121

10/2326

F5

186/6110

413/3801

078/1024

865/5817

152/3161

055/0161

186/6110

F6

5/27726

5/14463

5/26601

1/437

5/513521

0/0018104

5/27726

F7

5/574116

5/571334

5/111

0/7818

5/561832

0/02085

5/574116

جدول  :0مقایسه نتایج تمام الگوریتمها در توابع چندوضعی
تابع آزمون
F8

IPSO

TACPSO

MPSO

IGPSO3

SPSO

-7086/1632

-0335/1003

-0482/0732

-7553/5666

-10432/4885

IGPSO2
-1122/6816

IGPSO1
-7086/1632

F9

67/7263

02/6535

135/3661

131/6114

54/7245

48/8134

67/7263

F10

3/0071

3/1074

3/2355

3/840

2/5866

2/121

3/0071

F11

8/34520

8/866617

8/16757

8/18833

8/853633

0/026008

8/34520

F12

4/8426

4/6510

8/26740

0/010058

2/7522

2/4836

4/8426

F13

24/7203

11/6304

5/5300

8/55552

0/43163

27/1726

24/7203

IGPSO3

IGPSO2

IGPSO1

F14

0/118

0/118

0/118

5/6200

0/118

0/118

0/118

F15

8/8812232

8/88870266

8/88870266

8/88187

8/88857681

0/00031184

8/8812232

F16

-1/0316

-1/0316

-1/0316

-1/0316

-1/0316

-1/0316

-1/0316

F17

0/31081

0/31081

0/31081

0/31081

0/31081

0/31081

0/31081

F18

3

3

3

3

3

3

3

F19

-3/8628

-3/8628

-3/8628

-3/8628

-3/8628

-3/8628

-3/8628

F20

-3/2586

-3/2586

-3/2586

-3/2586

-3/2586

-3/2586

-3/2586

F21

-5/1880

-2/6026

-2/6026

-10/1532

-10/1532

-2/6026

-5/1880

F22

-5/1200

-10/4021

-10/4021

-10/4021

-10/4021

-10/4021

-5/1200

F23

-10/5364

-3/0354

-2/0711

-10/5364

-10/5364

-10/5364

-10/5364

جدول  :8مقایسه نتایج در میان تمامی الگوریتمها در توابع معیار چندوضعی با بعد ثابت
تابع آزمون

Serial no. 79

IPSO

TACPSO

MPSO

SPSO
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 -4-4دستهبندی دادگان سونار
در این قسمت بهمنظور سنجش الگوریتم  IGPSOدر زمینه دادگان
واقعی ،دادگان هد واقعی و کالتر سونار فعال با استفاده از یک
دستهبندیکننده  RBFکه توسط الگوریتم  IGPSOآموز دیده است،
دستهبندی میشود .سپس نتایج با دستهبندیکنندهای که با
الگوریتمهای  MPSO, TACPSO, PSO, IPSOو  IGPSOآموز دیده
است ،مقایسه میشود.

دستهبندی اهدا سوناری توسط . . .

دست میآید .در این آزمایش پو طیفی از  65نمونه طیفی که بین 5
و  1نرمالیزه شدهاند ،تشکی شده است .هرکدام از این اعداد نماینده
مجمو انرژی موجود در دریچه نمونهبرداری مربوطه است؛
بهعنوانمثال انرژی موجود در دریچه اول ( )  5بعد از نرمالیزهشدن،
عدد اول از  65عدد موجود در بردار ویژگی را تشکی میدهد.

 -1-4-4دادگان سونار
دادگان سونار مورداستفاده در این مقاله از آزمایش  Gormanو
 Sejnowskiموجود در مراج ] [17 ،16استخراج شده است .در این
آزمایش دو نو اکو( 0سیگنال بازگشتی) وجود دارد ،اولی مربوط به یک
سیلندر فلزی (نقش هد واقعی را بر عهده دارد) و دومی مربوط به
یک صخره هماندازه سیلندر (نقش کالتر یا هد کاذب را ایفا میکند)
هستند .همانگونه که در شک  0مشاهده میشود ،ویژگی هد واقعی
و کالتر بسیار شبیه هم است و با یک دستهبندیکننده خطی یا
غیرخطی مرتبهپایین نمیتوان آنها را از یکدیگر تفکیک کرد (برای
قاب مشاهدهبودن ،دادگان به  3بعد کاهش داده شدهاند) ]. [18
در این آزمایش یک سیلندر فلزی به طول  0فوت و یک صخره
هماندازه با آن در بستر شنی دریا قرار داده شدهاند و یک پالس چیرپ
 FMخطی پهن باند )ka=55/6( 6بهسمت آنها فرستاده شده است.
اکوهای برگشتی در فاصله  15متری از آنها جم آوری شده است .بر
اساس  SNRاکوی دریافتی ،از  1255اکو جم آوریشده  258اکو که
 SNRآنها بین  4dBتا  15dBاست ،انتخاب شدهاند .از این  258اکو،
 111عدد مربوط به سیلندر فلزی و  17عدد مربوط به صخره هستند.
شک  6نمونههایی از اکوهای دریافتی از صخره و سیلندر فلزی را
نشان میدهد.

شکل  :6نمونهای از اکوی دریافتی صخره (کالتر) و هدف واقعی
(سیلندر فلزی)

 -2-4-4دستهبندی اهداف سوناری
پس از پیشپرداز انجامشده بر روی اکوهای بازگشتی سونار و به
دست آوردن مجموعه داده نرمالیزه شده بین صفر و یک ،در این
قسمت از مقاله مجموعه داده با ابعاد  258( 65  258نمونه که
هرکدام دارای  65ویژگی هستند) به شبکه عصبی  RBFکه توسط
الگوریتمهای  MPSO, TACPSO, PSO, IPSOو  IGPSOداده شده
است ،اعمال میشود .بخش بعدی نحوه آموز شبکه عصبی  RBFرا
بهمنظور دستهبندی دادگان سونار توضیح میدهد.
 -3-4-4آموزش شبکههای عصبی  RBFبا استفاده از الگوریتم

شکل  :5ترسیم پراکندگی دادگان سونار

پیشپرداز استفادهشده برای بهدست آوردن پو طیفی در
شک  7نشان داده شده است .در شک -7الف مجموعهای از
دریچههای نمونهبرداری مشاهده میشود؛ در شک -7ب مجموعه
دریچههای نمونهبرداری بر روی طیفنگاره دوبعدی تاب فوریه اکوی
سونار قرار گرفتهاند .پو طیفی توسط جم آوری اثرات هر دریچه به
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IGPSO

بهطورکلی ،سه رو

استفاده از الگوریتمهای تکاملی برای آموز

شبکههای عصبی  RBFوجود دارد .اولین رو

عبارت است از

بهکارگیری شبکههای تکاملی بهمنظور یافتن ترکیب وزن یالها ،بایاس
گرههای خروجی ،پارامترهای انتشار تاب اساسی و بردارهای مراکز الیه
پنهان برای داشتن کمترین مقدار خطا در یک شبکه عصبی .RBF
دومین شیوه عبارت است از بهکارگیری شبکههای تکاملی بهمنظور
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یافتن ساختار مناسب شبکه عصبی  RBFدر یک مسئله خاص و
آخرین شیوه شام

بهکارگیری شبکههای تکاملی بهمنظور یافتن

پارامترهای الگوریتم یادگیری مبتنی بر گرادیان از قبی نرخ یادگیری
و اندازه حرکت است .در این مقاله ،الگوریتم  IGPSOبا استفاده از
شیوه نخست به یک شبکه عصبی  RBFاعمال میگردد .بهمنظور
طراحی یک الگوریتم آموز دهنده برای شبکههای عصبی  ،RBFالزم
است در الگوریتم  ،IGPSOوزن یالها ،بایاس گرههای خروجی،
پارامترهای انتشار تاب اساسی الیه پنهان و بردارهای مراکز الیه پنهان
بهصورت مناسب نمایش داده شوند.

(الف)

(ب)
شکل  :0الف) مجموعهای از دریچههای نمونهبرداری و ب)
پیشپردازش استفادهشده برای به دست آوردن پوش طیفی

 -4-4-4نمایش مسئله آموزش شبکه عصبی  RBFتوسط
الگوریتم IGPSO
بهطورکلی ،سه رو برای نمایش ترکیب پارامترهای مجهول وجود
دارد :بردار ،ماتریس و حالت باینری [ .]11در نمایش برداری ،هر عنصر
با یک بردار نمایش داده میشود .برای آموز یک شبکه عصبی ،RBF
باید همه وزنها ،بایاسها ،پارامترهای انتشار و مراکز معلوم باشند .در
نمایش ماتریسی ،هر عنصر بهصورت یک ماتریس نمایش داده میشود.
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برای نمایش باینری ،هر عنصر بهصورت رشتهای از بیتهای باینری
نمایش داده میشود .هرکدام از این شیوههای نمایش ،مزایا و معایب
خاص خود را دارد که میتواند در یک مسئله خاص مفید واق گردد.
در رو نخست ،تبدی عناصر به بردار ،ماتریس و یا رشتهای از
بیتهای باینری آسان میباشد ،اما فرآیند بازیابی آنها پیچیده خواهد
بود .بههمین دلی اغلب این رو در شبکههای عصبی ساده
مورداستفاده قرار میگیرد .در رو دوم برای شبکههای با ساختار
پیچیده ،بازیابی آسانتر از کد کردن عناصر است .این رو برای
الگوریتمهای یادگیری در شبکههای عصبی عمومی بسیار مناسب است.
در رو سوم ،نیاز است که متغیرها بهصورت باینری نمایش داده
شوند .در این حالت وقتی که ساختار شبکه پیچیده گردد ،طول هر
عنصر نیز افزایش مییابد .بنابراین فرآیند کد کردن و دیکد کردن
خیلی پیچیده خواهد شد.
در این مقاله ،چون با شبکههای عصبی  RBFپیچیده سروکار
نداریم ،از رو برداری استفاده شده است .بهمنظور کاهش زمان
اجرای برنامه شبکههای عصبی  ،RBFاز جعبهابزارهای عمومی Matlab
استفاده نخواهد شد .همانطور که قبالً اشاره شد ،آموز شبکه عصبی
 RBFرا میتوان با انتخاب مقادیر بهینه برای پارامترهای زیر به دست
آورد:
• وزنهای بین الیههای پنهان و الیه خروجی ()W
• پارامترهای انتشار تاب اساسی الیه پنهان ()α
• بردارهای مرکز الیه پنهان ()c
• پارامترهای بایاس نرونهای الیه خروجی ()β
تعداد نرونهای الیه پنهان در شبکههای عصبی بسیار مهم است.
بهکارگیری نرونها بیشتر از آنچه موردنیاز است منجر به
بیشآموز  18شبکه ،افزایش پیچیدگی ساختاری و زمان اجرای
الگوریتم میشود .با توجه به مرج [ ]25و بررسیهای بهعم آمده در
آن تعداد نرونهای الیه مخفی  1عدد انتخاب میشود .با افزایش
بیشتر تعداد نرونهای الیه مخفی ،درحالیکه پیچیدگی مکانی و
زمانی شبکه را افزایش میدهیم ،اما عملکرد شبکه به مقدار
قاب توجهی افزوده نمیشود .ذرههای الگوریتم  IGPSOشام
پارامترهای وزن (  ،) wانتشار (  ،) بردارهای مرکز (  ) cو بردارهای

بایاس (  ) است .یک ذره در الگوریتم  IGPSOمیتواند بهصورت
رابطه ( )3بیان شود.

()3

] Pi = [w  c 

همانطور که ذکر شد هد نهایی رو های یادگیری ،آموز
شبکههای عصبی مصنوعی است .مهمترین بخش در یادگیری ،فرآیند
آموز است .هر نمونه آموز باید شام محاسبه شاخص مناسب
بودن همه ذرهها باشد .در این مقاله تاب شاخص مناسب بودن 11ذره
(برای همه نمونههای آموز ) بهرو مجمو مربعات خطا 12و
بهصورت رابطه ( )4محاسبه میگردد.

()4

f  E SSE
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درنهایت ،همگرایی نتایج برای انجام مقایسهای جام بررسی
خواهد شد .نتایج در جدول  1نمایش داده شده است .از نقطهنظر
آماری ،الگوریتم  ،IGPSOبهاندازه کافی توانایی جلوگیری از گیر
افتادن در حداق های محلی را دارد و آهنگ همگرایی آن را میتوان
در شک  8مشاهده کرد .همان گونه که در این شک دیده میشود،
الگوریتم  IGPSO3درنهایت به پایینترین  MSEدر مقایسه با
الگوریتم های دیگر دست مییابد .کارایی بهتر الگوریتم  IGPSOدر
جستجوی همه فضای مسئله توسط گروههای مستق است.
بهطوریکه هر گروه با مقادیر اولیه مختلف ،بهصورتی متفاوت فضای
مسئله را اکتشا می کند .این امر باعث می شود که الگوریتم در
کمینههای م حلی گیر نکرده و از طرفی بار محاسباتی آن نیز افزایش
نیابد .در جدول  1نیز مشاهده میشود که دستهبندیکننده مبتنی بر
الگوریتم  IGPSO2به باالترین نرخ دسته بندی دست پیدا میکند.

دستهبندی اهدا سوناری توسط . . .

با کالتر و ابعاد باال مجموعه دادگان ورودی دستهبندیکننده میباشد.
در این مقاله برای غلبه بر مشک اول از شبکه عصبی  RBFکه دارای
توانایی باالیی در دستهبندی دادگان است ،استفاده گردید .برای ح
مشک دوم سعی شد برای آموز دستهبندیکننده مبتنی بر  RBFاز
الگوریتم  IGPSOاستفاده شود .نتایج حاص از آزمایش الگوریتم
ذکرشده بر روی تواب معیار نشان داد که الگوریتم  IGPSOدر ح
مسائ با دادگان باال نسبت به الگوریتمهای معیار دیگر توانایی بسیار
خوبی دارد .از طر دیگر دستهبندیکننده مبتنی بر  RBFو IGPSO
در دستهبندی دادگان سوناری نتایج بسیار خوبی را نسبت به
دستهبندیکنندههای معیار دیگر ارائه نمود .نقطهضعف این ترکیب
افزایش پیچیدگی دستهبندیکننده طراحیشده میباشد .در کارهای
آینده میتوان از  MLPبرای کاهش پیچیدگی دستهبندیکننده حاص
استفاده کرد.
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