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 در این مسائل بهینه سراسری و بهینههای محلی در طوو زموان ت ییور موی. بسیاری از مسائل بهینهسازی در دنیای واقعی پویا میباشند:چکیده
 در میان الگوریتمهای مختلو. نشان دادهشده که استفاده از الگوریتم های یادگیر تقلید از طبیعت برای مواجهه با این مسائل مناسب هستند.کنند
 در ایون مقالوه.) توجه زیادی را به خود جلب کرده استPSO( بهینهسازی برای محیطهای پویا در سا های اخیر الگوریتم بهینهسازی گروه ذرات
 این الگوریتم یک روش چندجمعیتی است که ذرات به دو دسته خنثی و کوانتومی. برای محیطهای پویا ارائه شدهاستPSO یک الگوریتم مبتنی بر
 نشان دادهشده که روشهای چندجمعیتی برای حفظ تنوع. تولید اولیه جمعیت در اینروش بر اساس نظریه آشوب صورت میگیرد.تقسیم میشوند
 در ایونروش از عملگور کنتور ذرات خنثوی. در اینروش تولید زیرجمعیتها بهصورت تطبیقی صوورت مویگیورد.ذرات در محیط مناسب هستند
 همچنین در اینروش بهجای عملگر ضودهمگرایی کوه در. این عملگر نواحی متروکه و بد را برای ذرات خنثی شناسایی مینماید.استفادهشده است
 در ایونروش بورای بهبوود. از یک عملگر دیگر استفادهشده که کارآیی مناسبتری را از خود نشان داده است، معرفی شدهاستmQSO روش مشابه
 آزمایشها مختلفی بر روی روش پیشنهادی انجوا گرفتوه.جستجوی محلی در هر زیرجمعیت از یک روش تپهنوردی بهبودیافته استفاده شده است
 وmQSO10(5+5q)  وFMSO  نتایج این آزمایشها نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی از سایر الگوریتمهوای مشوابه در ایون زمینوه ماننود.است
. در تما محیطهای ارزیابیشده نتایج بهتری را بهدست میآوردMulti Swarm PSO  وCellular PSO
. چندجمعیتی، خطای برونخطی، محک قلههای متحرک، مسائل بهینهسازی پویا، بهینهسازی ازدحا ذرات:واژههای کلیدی

Introducing a Multi Population Algorithm based on PSO for
Solving Dynamic Optimization Problems
S. Nejatian1,2, Assistant Professor; V. Rezaie2,3, Assistant Professor; H. Parvin4,5, Assistant Professor
1- Department of Electrical Engineering, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran, Email: samad.nej.2007@gmail.com
2- Young Researchers and Elite Clubs, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran
3- Department of Mathematic, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran, Email: vahidehrezaie@gmail.com
4- Department of Computer Engineering, Noorabad Mamasani Branch, Islamic Azad University, Noorabad Mamasani, Fars, Iran,
Email: parvin@iust.ac.ir
5- Young Researchers and Elite Clubs, Noorabad Mamasani Branch, Islamic Azad University, Noorabad Mamasani, Fars, Iran
Abstract: Many real-world problems are dynamic, requiring an optimization algorithm which is able to continuously track the
changing optima over time. Typical examples include recognition of the moving objects in changing background; constructing
financial trading models in various changing market conditions; data mining in continuously updating databases; scheduling
problems with dynamic available resources; vehicle routing in traffic networks of dynamic traffic flow, etc. which requires the
optimization algorithms to be able to find and track the changing optima efficiently over time. Among various algorithms for
dynamic optimization, particle swarm optimization algorithms (PSOs) are attracting more and more attentions in recent years. We
have proposed three algorithms based on PSO for dynamic environments. The proposed algorithms are the multi-swarm algorithms.
In the traditional research it is shown that the multi swarm algorithms are suitable for creating diversity in the environments. In this
paper, we propose an adaptive strategy for dynamic envirounments. The adaptive strategy increases convergence speed of the
algorithm. The proposed algorithm uses several suitable operators for increasing the efficiency of the algorithm. One of the operators
in the proposed algorithm is the trajectory control operator. The proposed algorithm has the best results rather than the state-of-theart. The experimental study on the Moving Peaks Benchmark shows that the proposed approach is superior to several other wellknown and state-of-the-art algorithms in dynamic environments.
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 -1مقدمه
در دنیای واقعی معموالً با مسائل پیچیدهای روبرو هستیم که این
مسائل نیازمند بهینهسازی هستند .در واقع با بهینهنمودن این مسائل
میتوان موضوعاتی ازجمله زمان و هزینه را نیز بهینه نمود .بهطورکلی
میتوان مسائل بهینهسازی را در دو گروه اساسی قرار داد )1 :مسائل
بهینهسازی ایستا  )2مسائل بهینهسازی پویا.
در مسائل بهینهسازی ایستا ،بهینه مسئله ثابت بوده و ت ییر
نمیکند  ،بنابراین ردیابی بهینه این مسائل تا حدودی کار آسانی هست.
در مسائلی که ماهیت پویایی دارند بهینه مسئله در طو زمان ت ییر
مینماید و بنابراین ردیابی این بهینه قابلت ییر برای الگوریتم کار
دشواری خواهد بود .با توجه به اینکه اکثر مسائل موجود در دنیای
حقیقی پویا هستند ،درنتیجه در این محیطها نیاز به الگوریتمهایی
است که عالوهبر یافتن بهینه مت یر ،بتوانند بهنحو مطلوبی این بهینه
مت یر را دنبا نمایند .بنابراین در این محیطها الگوریتمهایی مطلوب
خواهند بود که میانگین خطای بهترین راهحل یافتشده در آنها در
هر لحظه از زمان کمترین مقدار باشد .هرگاه یک ت ییر در هدف
بهینهسازی ،نمونه مسئله یا بعضی ت ییرات محدودیت یک مسئله
بهینهسازی رخ دهد ،ممکن است بهینه آن مسئله ت ییر کند .اگر این
حالت رخ دهد وفق دادن یک راهحل با راهحل قدیمی ضروری است.
یک روش استاندارد برای روبهرو شدن با این پویایی ،برخورد با هر
ت ییر بهعنوان یک مسئله بهینهسازی جدید است که باید از ابتدا حل
شود .اینروش بعضی مواقع غیرعملی است ،بهدلیل اینکه حل یک
مسئله از ابتدا ،بدون استفاده مجدد از اطالعات گذشته بسیار وقتگیر
است .در بهینهسازی مسائل پیچیده ،استفاده از روشهای بهینهسازی
دقیق غیرممکن است ،بنابراین از روشهای جستجوی تصادفی برای
رسیدن به یک پاسخ نزدیک به بهینه استفاده میشود .در واقع در
اینروشها پاسخهای مناسب برای حل مسئله ،در یک بازه زمانی
قابلقبو بهدست خواهند آمد ،اما هیچ تضمینی جهت بهدست آوردن
بهترین پاسخ وجود ندارد .در میان روشهای جستجوی تصادفی
الگوریتمهای تکاملی که برگرفته از طبیعت هستند از جایگاه ویژهای
برخوردار هستند .با توجه به پیچیدگی بسیاری از مسائل بهینهسازی با
ماهیتی پویا ،توسعههایی برای بهبود کارآیی این الگوریتمها در حل
مسائل بهینهسازی پویا انجا گرفته است .از آنجا که الگوریتمهای
تکاملی بهطور رایج در حا تکامل هستند ،یک کاندیدای مناسب برای
حل مسائل بهینهسازی بهنظر میآیند .یکی از الگوریتمهای تکاملی
مبتنی بر هوش جمعی ،الگوریتم ازدحا ذرات ( )PSOمیباشد .این
الگوریتم کارآیی مناسب خود را در محیطهای ایستا نشان داده است
[ .]13اما استفاده از این الگوریتم بهتنهایی در محیطهای پویا نمیتواند
کارآیی مناسبی را از خود نشان دهد .در محیطهای پویا سه مشکل
اساسی وجود دارد:
اولین مشکل شناسایی زمان ت ییرات محیط میباشد تا الگوریتم
بتواند به موقع پاسخ مناسبی به این ت ییرات از خود نشان دهد .دومین
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مشکل موجود در محیطهای پویا حافظه منسوخشده ذرات میباشد،
زیرا با ت ییر محیط بهترین تجربه شخصی یک ذره و بهترین تجربه
جمعی یک گروه ممکن است دیگر معتبر و صحیح نباشد و درصورت
عد اصالح این اطالعات نادرست الگوریتم منحرف میگردد .سومین
مشکل و اساسیترین مشکل موجود در محیطهای پویا مشکل از دست
دادن تنوع میباشد ،زیرا متنوعسازی یک گروه همگرا شده برای یافتن
بهینه متحرک و سپس همگرایی آن به بهینه موردنظر شدیداً کارایی
الگوریتم را کاهش میدهد.
الگوریتمهای ازدحا ذرات استاندارد بهتنهایی قادر به ردیابی
پاسخهای یک مسئله بهینهسازی با ماهیتی پویا نمیباشد ،بنابراین،
باید این الگوریتم را با یک سازوکاری مناسب ترکیب نمود تا بتواند
بهطور کارآیی ،خود را با محیط در حا ت ییر وفق داده و پاسخهای
مسئله را ردیابی نمایند .یکی از چالشهای اصلی برای حل مسائل
بهینهسازی پویا توسط الگوریتمهای تکاملی حفظ تنوع درحین اجرای
الگوریتم میباشد .مشکل اصلی الگوریتمهای تکاملی استاندارد ،این
است که عاقبت به یک بهینه همگرا میشوند و بنابراین تنوع الز را
برای اکتشاف در محیط جدید از دست میدهند .هنگامیکه جمعیت
الگوریتم تکاملی همگرا شد ،تواناییاش برای وفقپذیری با ت ییرات
محیط را از دست میدهد .در اینجا سعی شده تا با ترکیب یک
استراتژی مناسب با الگوریتم ازدحا ذرات مدلی ارائه شود که به یک
موازنه در جستجو برسد ،بهطوریکه دچار همگرایی زودرس نشده و
همچنین تنوع الز را برای اکتشاف درحین اجرای الگوریتم داشته
باشد.
محیطهای پویا محیطهایی هستند که در آنها بهینههای سراسری
و محلی در گذر زمان جابهجا میشوند .نشان داده شده است که
استفاده از الگوریتمهای یادگیر الها گرفته از طبیعت ،در مواجهه با
این محیطها مناسب است .بهینهسازی جمعی ذرات ،یکی الگوریتمهای
موفق در این زمینه است که مبتنی بر رفتار پرندگان در طبیعت می
باشد.
در این مقاله با ارائه یک الگوریتم بهینهسازی مبتنی بر ازدحا
ذرات چندجمعیتی ،یک الگوریتم مناسب و کارا برای حل مسائل
بهینهسازی پویا ارائه شده است .الگوریتم ازدحا ذرات دارای
خصوصیاتی ازجمله سرعت همگرایی باال ،حساس نبودن به مقادیر
اولیۀ پرندگان (ذرات) ،انعطافپذیری و تحملپذیری خطا میباشد که
آن را برای حل مسائل بهینهسازی قابلقبو میکند .در اینروش از
چندین راهکار مناسب برای حفظ تنوع ،افزایش سرعت همگرایی و
بهطورکلی افزایش کارآیی استفاده شدهاست .روش پیشنهادی در این
مقاله یک روش چندجمعیتی است که با چندین راهکار مناسب دیگر
ترکیب شدهاست .در اینروش از تئوری آشوب برای تولید جمعیت
اولیه ذرات استفاده شدهاست .روش پیشنهادی از عملگرهای مناسبی
استفاده نموده تا اکثر چالشهای پیش روی مسائل بهینهسازی پویا را
رفع نماید.
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هدف اصلی در محیطهای پویا و بهدنبا آن مسائل بهینهسازی
پویا ردیابی نقطه (نقاط) بهینه و سپس یافتن هر چه دقیقتر آن(ها)
میباشد .از اینرو مسئلهای که حائز اهمیت است سرعت ردیابی و
دنبا کردن بهینه(ها) میباشد .بهعبارتی بایستی بتوان قبل از ایجاد
ت ییر محیطی بعدی ،تخمین هر چه بهتری از جواب(های) بهینه
داشت .بههمین دلیل سعی بر آن است تا با بهرهگیری از الگوریتمهای
هوشمند و تکاملی که الها گرفته از تکامل طبیعیاند ،بتوان اهداف
مطرحشده را برآورده کرد .چرا که تکامل طبیعی یک فرآیند پیوستهای
از سازگاری با محیط است .بنابراین حل مسئله بهینهسازی پویا در
دنیای واقعی یکی از اساسیترین چالشها محسوب میشود .در مسائل
پویا ،چالشهای اساسی و مهمی پیش روی یک الگوریتم بهینهسازی
میباشد .برخی از این چالشها میتوانند شامل مشکل بهروزکردن
حافظه افراد جمعیت بعد از هر ت ییر در محیط ،حفظ تنوع 1در محیط
بعد از همگرایی افراد به بهینه موردنظر ،ظرفیت محدود حافظه،
شناسایی زمان ت ییرات در محیط باشند.
هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوریتمی کارا و مناسب برای حل
مسائل بهینهسازی پویا میباشد .در این الگوریتم سعی شدهاست ابتدا
یک الگوریتم مبتنی بر ازدحا ذرات برای حل مسائل بهینهسازی پویا
ارائه شود .سپس در اینروش با تنظیم مناسب پارامترها در بخش
آزمایشها ،بهترین نتایج بهدست آورده شده است .از آنجاییکه حل
مسائل بهینهسازی در محیطهای پویا کار آسانی نمیباشد ،بنابراین در
این پژوهش با آزمایشهای مختل سعیشده تا یک مسئله مهم ،که
شبیهساز مناسبی برای مسائل بهینهسازی پویاست را حل نمود.
در این مقاله نوآوری روش پیشنهادی بهصورتی است که در ادامه
تشریح شده است:
در این مقاله یک رویکرد جدید برای حل مسائل بهینهسازی پویا با
استفاده از الگوریتم ازدحا ذرات چندجمعیتی ارائه شدهاست که
اینروش پیشنهادی بهشرح زیر است:
 -1ارائه یک راهکار کنترلی جدید برای ذرات خنثی در فضای مسئله
 -2راهکار جدیدی برای روش پیشنهادی ارائهشده که جایگزین عملگر
ضدهمگرایی در روشهای مشابه شدهاست.
 -3نحوه چندجمعیتی و تولید اولیه جمعیت در اینروش نسبت به
روشهای مشابه کامالً متفاوت میباشد.
این مقاله شامل  5بخش است:
بخش او به مقدمه و کلیات موضوع میپردازد .بخش دو مقاله
مروری بر کارهای گذشته دارد .بخش سو روش پیشنهادی را تشریح
میکند .بخش چهار به ارزیابی روش پیشنهادی و نتایج تجربی می
پردازد .بخش پنجم نتیجهگیری و کارهای آتی را بیان میکند.

 -2مروری بر کارهای گذشته
در زمینه مسائل بهینهسازی پویا روشهای مختلفی توسط محققین
ارائه شدهاست .هر کدا از اینروشها بهنوعی برای رفع چالشهای
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اساسی مسائل بهینهسازی در محیطهای پویا پیادهسازی شدهاند.
درمیان روشهای ارائهشده روشهای ترکیبی از جایگاه ویژهای
برخوردار هستند .در ادامه برخی از اینروشها آورده شدهاند.
النگ 2و دامسترسیو ]1[ 3یک الگوریتم بهنا  CESOرا پیشنهاد
دادند ،بهطوریکه اینروش از دو جمعیت با اندازه برابر برای شناسایی و
دنبا کردن بهینه متحرک در محیطهای پویا استفاده میکند که یکی
از این جمعیتها مسئو حفظ تنوع در فضای جستجو میباشد و
جمعیت دیگر مسئو پیداکردن بهینه سراسری میباشد ،حفظ تنوع
4
در جمعیت با بهکار بردن الگوریتم تفاضالت تکاملی مبتنی بر ازدحا
که برای بهینهسازی چندهدفه بهکار میرود ،صورت میپذیرد درحالی
که ازدحا ذرات مستقیماً برای پیدا کردن بهینه سراسری مورد
استفاده قرار میگیرد .یکی از مشکالت اصلی در محیطهای پویا
همگرایی زودرس به یک بهینه محلی میباشد .برای غلبه بر این مشکل
 CESOاز جمعیت  CRDEبرای نگهداشتن یک مجموعه از بهینههای
محلی و سراسری در کل فرآیند جستجو استفاده میکند .در اینروش
جمعیت  swarmبرای پیداکردن بهینه سراسری در طو کل فرآیند
جستجو بهکار میرود .هر دو جمعیت  swarmو  CRDEاز رفتار
طبیعی خود استفاده میکنند و هیچ سازوکار اضافی به رفتار آنها
اضافه نمیشود .در الگوریتم  CESOهر دو جمعیت ابتدا مقداردهی
شده و مورد ارزیابی قرار میگیرند .در شروع هر مرحله یک آزمایش
برای شناسایی ت ییر در محیط صورت میگیرد و برای این کار بهترین
موقعیت یافتشده در جمعیت  CRDEمورد ارزیابی مجدد قرار می
گیرد ،اگر ت ییر در میزان برازندگی آن ایجادشده باشد مشخص می
شود که ت ییر در محیط رخ داده است.
در [ ]2یک الگوریتم چندجمعیتی مبتنی بر الگوریتم کر شبتاب
را برای حل مسائل بهینهسازی پویا ارائه شدهاست .در اینروش از
نگاشت آشوب برای تولید جمعیت اولیه استفاده شدهاست .در اینروش
از روش چندجمعیتی در الگوریتم کر شبتاب استفاده شده تا تنوع
در سطح مناسبی حفظ شود.
هو و ابرهارت 5یک روش مبتنی بر بهینهسازی جمعی ذرات بهنا
 RPSOبرای محیطهای پویا ارائه کردهاند که در آن هر وقت تنوع الز
از بین میرود از یک جابهجایی تصادفی ذرات بهره میگیرند [.]3
در مرجع [ ]4صادقی و همکارانش یک الگوریتم مبتنی بر ازدحا
ذرات برای حل مسائل بهینهسازی پویا ارائه نمودهاند .در اینروش برای
ردیابی سریع بهینه ت ییر یافته از یک حافظه صریح استفاده شده است.
در اینروش از راهکار مناسبی برای بهروزرسانی حافظه استفاده
شدهاست .در این الگوریتم بهترین راهحلهای گذشته که خیلی قدیمی
نباشند در حافظه برای ردیابی بهینه در آینده استفاده شدهاست.
در سا  ،2009نویسندگان مرجع [ ]5الگوریتم ممتیکی ارائه
دادند که در آن از مفهو تپهنوردی جهت جستجوی محلی قویتر
استفاده شدهاست .همچنین از دو متد ایجاد تنوع برای حل مشکل
همگرایی در مسائل بهینهسازی پویا ،بهره گرفته شد .چارچوب
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الگوریتم ممتیک براساس الگوریتم ژنتیک به اینصورت است که
جمعیتی از افراد تولید و ارزیابی میشوند .سپس بهترین فرد جمعیت
انتخاب و توسط متدهای به کار گرفتهشده برای جستجوی محلی،
بهبود مییابد .در نهایت جمعیت جدید از بهترین افراد بین والدها و
فرزندان ایجاد شده و سپس بهترین فرد ارزیابی و توسط جستجوی
محلی بهبود مییابد .همچنین در الگوریتم ممتیک عملگرهای
جستجوی محلی نقش مهمی در استخراج بهینه در فرآیند تکامل به
عهده میگیرند .یکی از متدهای جستجوی محلی تپهنوردی است که
در آن فرآیند جستجو از فرد جاری به فرد کاندید درصورت بهتربودن
فرد کاندید انتقا مییابد .در این مقاله از دو راهکار برای تپهنوردی
استفاده شدهاست:
 -1تپهنوردی بر پایه جفتگیری حریصانه
 -2تپهنوردی براساس جهش تند
در نوع او تپهنوردی بهترین فرد به عنوان یک والد در عملگر
جفتگیری و والد دو از طریق انتخاب به روش چرخ رولت از بین
جمعیت انتخاب میشوند .سپس بر روی این دو جفتگیری یکنواخت
انجا شده تا یک فرزند تولید شود .درصورتیکه فرزند بهتر از بهترین
فرد در جمعیت قبلی باشد ،جایگزین بهترین فرد میشود .در اینجا از
پارامتری بهنا 𝑆𝐿𝐶𝑃 استفادهشده که احتما انجا جفتگیری در
جستجوی محلی است .هر چقدر این پارامتر کوچکتر باشد ،ناحیهای
اطراف بهترین فرد مورد جستجو قرار میگیرد .یعنی در فضای
کوچکتری اطراف بهترین فرد ،بهدنبا راهحل بهتر میباشد .در نوع
دو چندین بیت در کروموزو بهترین فرد ت ییر مییابد .این بیتها
بهطور تصادفی و به تعداد 𝑆𝐿𝑚𝑛 انتخاب میشوند .اگر فرد جدید تولید
شده بهتر از بهترین فرد در جمعیت باشد ،در آنصورت جایگزین
بهترین فرد خواهدشد .در اینجا هر چقدر 𝑆𝐿𝑚𝑛 بزرگتر باشد ،در
فضای بزرگتری اطراف بهترین فرد جستجوی محلی ادامه خواهد
یافت .در نهایت هرکدا از دو نوع تپهنوردی بر اساس میزان رشد
الگوریتم تعیین میشوند .سپس برای ایجاد تنوع در جمعیت از دو
7
روش نگاشت دوگان سازگار 6و مهاجران تصادفی بهراهاندازیشده
استفاده میگردد.
رضوانیان و میبدی در سا  ]6[ 2010براساس الگوریتم خودکار
یادگیرنده و ترکیب با الگوریتم ایمنی مصنوعی ،الگوریتمی ارائه دارند تا
در رویکرد افزایش تنوع جمعیتی گا دیگری در محیطهای پویا
بردارند .الگوریتم ایمنی یک الگوریتم الها گرفته شده از سیستم ایمنی
بدن میباشد .از نظر تئوریک سیستم ایمنی بدن میتواند ت ییرات
محیطی را بهخوبی مدیریت کند و در مقابل آن واکنش نشان دهد .با
این وجود الگوریتمهای ایمنی مصنوعی قادر به دنبا کردن ت ییرات در
محیطهای پویا نمیباشند .بنابراین نیازمند تعدادی راهکار برای
شناسایی و پاسخ به ت ییرات هستند .خودکار یادگیرنده از مجموعه
محدودی «عمل» 8درست شده که در هر مرحله یکی از این اعما
انتخاب شده و بر روی محیط اثر میگذارند .انتخاب هر عمل براساس
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یک «بردار احتما عمل» 9در هر وضعیت 10میباشد .پس از اینکه
عمل بر روی محیط اثرگذاشت ،محیط بهدنبا آن سیگنالی با توزیع
احتما نامشخص به خودکار یادگیرنده برمیگرداند .سپس براساس آن
سیگنا و با استفاده از الگوریتم یادگیری ،خودکار بردار احتما عمل
را بهروزرسانی میکند .در این الگوریتم سعی شده تا با سازگاری
پارامترها با محیطهای پویا ،به ایجاد نوعی تنوع در جمعیت کمک کند.
در الگوریتم ایمنی عملگر جهش تنها عملگر بهکاربرده شده بوده که
توسط پارامتری به نا احتما نرخ جهش  ، p mبهکارگیری یا عد
بهکارگیری این عملگر بر روی سلو های ایمنی مشخص میشود .نتایج
نشان داده که این الگوریتم توانسته بهطور کارا بهینه را دنبا کند
(البته با کمی نوسان).
در مرجع [ ]7یک الگوریتم بهنا  EA-KDTreeپیشنهادشده است.
در اینروش نواحی اکتشافی و غیراکتشافی بهصورت تطبیقی از هم
مجزا میشوند .الگوریتم نواحی جستجو را به چندین ناحیه تقسیم می
کند .در اینروش نواحی برای تشخیص بهینه مت یر پوشش داده می
شوند .در اینروش راهکار سادهای استفاده شدهاست .مطابق این راهکار
هر ناحیه برای پیدا نمودن بهینه مورد تخمین قرار میگیرد و ساختار
داده ویژهای بهنا  KD-Treeاستفاده شده تا نواحی جستجو را به
خاطرسپاری نماید و سرعت همگرایی افزایش یابد.
در سا  ،2010نویسندگان مرجع [ ]8برای افزایش تنوع جمعیت
از راهکار خود-سازگار کردن پارامتر نرخ جابهجایی 11در بهکارگیری
مهاجران در جمعیت برای رویارویی با مسائل بهینهسازی پویا استفاده
کردند .بهاینترتیب برای مهاجران مختل  ،در مراحل مختل فرآیند
تکامل و تحت محیطهای مختل نرخ جابهجایی برای الگوریتم ت ییر
میکند .درصورتیکه مهاجران اثر مثبتی بر روی الگوریتم بگذارند ،باید
نرخ جابهجایی را افزایش داد تا بتواند بهینههای جدید را موقع ت ییر
شناسایی و درصورتیکه هیچگونه ت ییری در محیط رخ ندهد ،نرخ
جابهجایی باید کاهش یافته تا بتواند سرعت همگرایی باالیی در
جمعیت ایجاد کند .بنابراین برای خود-سازگار کردن نرخ جابهجایی در
گا او باید تخمینی از اثر مهاجران جاری بر الگوریتم (یعنی مثبت یا
منفی بودن اثر مهاجران) داشت .نتایج نشان دادهشده کارآیی الگوریتم
پیشنهادی میتواند کارآیی مهاجران ایجادشده را در بسیاری از موارد
بهبود بخشد.
روش جستجوی باکتریای جهت دادهشده با ازدحا ذرات در مرجع
[ ]9پیشنهاد شده اسوت .در ایونروش از ترکیوب الگووریتم جسوتجوی
باکتریای با ازدحا ذرات بورای جایوابی بهینوه خوازنهوا و ژنراتورهوای
توزیعشده در شبکههای توزیع استفاده شودهاسوت.در ایون پوژوهش بوا
استفاده از الگوریتم ارائوهشوده مسوئله چندهدفوه جایوابی خوازنهوا و
ژنراتورها در شبکه توزیوع شوده بهینوه مویشوود .توابع هودف در نظور
گرفتهشده شامل کاهش هزینه تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ شوبکه موی
باشد .در اینروش ابتدا مکان بهینه خازنها با استفاده از تحلیل شاخص
ولتاژ مشخص شده و سپس با اسوتفاده از الگووریتم پیشونهادی مقودار
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توان تولیدی خازنها محاسبه میگوردد .روش  ACPSOترکیبوی از دو
الگوریتم  12 APSOو  13 CPSOمیباشد .در اینروش از مزایای سواختار
تطبیقی  APSOو ساختار تعاونی  CPSOبهره گرفته شدهاست .ساختار
تطبیقی  APSOباعث میشود در هر مرحله از اجرای الگوریتم پارامترها
با مناسبترین مقدار خود ،معادله سرعت را بهروزرسانی نمایند .ساختار
تعاونی در اینروش باعث میشود )1 :برای حل مسئلههای با ابعواد بواال
مفید باشد )2 ،با افزایش تنوع جمعیت از به دا افتادن در بهینه محلی
جلوگیری کرده و نرخ همگرایی را بهبود دهد )3 ،برخالف دیگر روشها
که برخی از پارامترها را بهتر و برخی را بدتر مینمایند اینروش در هور
مرحله کلیه ابعاد مسئله را بهبود میدهد [.]9
محمدپور و پروین در مرجع [ ]10یک الگوریتم ژنتیک آشوبگونه
با ترکیب حافظ برای حفظ راهحلهای مناسب و خوش بندی جمعیهت
در داخل حافظ و جمعیت اصلی ارائ نمودهانهد .در ایونروش بورخالف
الگوریتم ژنتیک استاندارد که جمعیت اولیه بهصورت تصادفی ایجاد می
شود ،از تئوری آشوب برای ایجاد جمعیت اولیه استفاده شودهاسوت .در

کاموسی ،هاشمی و میبدی در سا  2010الگوریتم
 SwarmPSOرا ارائه دادهاند[ .]11آنها در اینروش از یک گروه والد و
چند گروه فرزند در الگوریتم  PSOاستفاده کردهاند .گروه والد برای
کاوش فضای جستجو و گروه فرزندان جهت استخراجکردن فضای
جستجو بهکار گرفته میشوند و هر دو گروه از الگوریتم بهینهسازی
تجمعی ذرات با همسایگی محلی استفاده میکنند .به اینصورت که
ذرات بهجای اینکه از بهترین ذره گروه یاد بگیرند ،از بهترین ذره
موجود در گروه مربوطهاش یاد میگیرند .در این الگوریتم ابتدا گروه
والد مقداردهی اولیه شده و به جستجو در فضا میپردازد و در هر تکرار
الگوریتم سرعت و موقعیت ذرات بهروزرسانی میشود .سپس فاصله هر
ذره از گروه والد با بهترین ذرات گروههای فرزند سنجیده و درصورتی
که فاصله کمتر از  rباشد جای مجذوبکننده (بهترین ذره در گروه
فرزند) گروه فرزند با ذره گروه والد عوض شده تا جستجوی محلی
حو آن ذره گروه والد ادامه یابد .سپس بهجای ذره گروه والد یک ذره
دیگر مقداردهی میشود .زمانیکه برای همه ذرات گروه والد این فاصله
سنجیده شد و ذرات دوباره مقداردهی شدند بهترین ذره گروه والد
ارزیابی میشود.

خوشووه م ویباشوود ،و ایووده موووردنظر بوودینصووورت اسووت کووه افووراد
(کروموزو ها) در جمعیت اصلی و حافظه خوشهبندی میشووند .تعوداد
خوشهها در جمعیت اصلی و جمعیت حافظه باهم برابرند .حافظه موورد
استفاده در اینروش از نوع حافظه صریح مستقیم میباشد .حافظه مورد
اسووتفاده طبووق نظریووه آشوووب و براسوواس تووابع نگاشووت لجیسووتیکی
مقداردهی اولیه میشود .انودازه حافظوه موورد نظور ( )mem_sizeبرابور
𝑁 ×  0/1میباشد .که 𝑁 اندازه جمعیت یا همان تعداد افوراد جمعیوت
میباشد .بهروزرسانی حافظه در بازههای زمانی تصادفی صورت میگیرد،
بوودینصووورت کووه اگوور بووهروزرسووانی فعلووی حافظووه در بووازه زمووانی
) 𝑟𝑎𝑛𝑑(5,10صووورت گیوورد ،بووهروزرسووانی بعوودی در زموووان 𝑡 +
) 𝑟𝑎𝑛𝑑(5,10میباشد .اندازه حافظه برای ذخیرهسازی اطالعات محدود
میباشد بنابراین باید یک راهکار مناسب جهت بهروزرسانی حافظه اتخاذ
نمود .برای بهروزرسانی حافظه از روش متفاوتی استفاده شودهاسوت .در
اینروش به هر یک از افراد موجود در حافظه یک مشخصه بوهنوا سون
اختصاص داده میشود  .افراد در مرحله او ورودشان بوه حافظوه دارای
سن صفر هستند و در هر نسل یک واحد به سن آنها اضافه میگوردد.
در این روش زمانیکه حافظه پر شود و نیاز به جایگزینی داشوته باشود،
سن افراد طبق یک رابطه ترکیب خطی از سن واقعوی افوراد و کوارآیی
آنها محاسبه میشود .در اینروش بازیابی از حافظه زمانی صورت موی
گیرد که محیط دچار ت ییر شود .نحوه بازیابی از حافظوه بودینصوورت
است که بهترین فرد از حافظه جایگزین بدترین فرد از جمعیوت اصولی
میشود .زمان ت ییر در محیط بدینصورت شناسایی میشوود کوه اگور
شایستگی برای یکی از افراد جمعیوت در ارزیوابی مجودد ت ییور نمایود
دراینصورت الگوریتم ت ییر در محیط را شناسایی نموده و باید بازیابی
از حافظه انجا گیرد.

رضازاده ،میبدی و نائبی در سا  ]12[ 2011از مفهو چندگروهی
در الگوریتم  PSOاستفاده کردند .دراینجا از رویکرد وزن تطبیقی،
خوشهبندی فازی و اجرای جستجوی محلی برروی بهترین گروه،
استفاده شدهاست .برای دنبا کردن بهینه هم از ذرات موجگونه بهره
بردهاند .دراینجا دو نوع گروه وجود دارد :یک گروه آزاد و دیگری گروه
همگرا .در ابتدا گروهها بهطور تصادفی ایجادشده که هر گروه شامل
تعدادی ذرات  PSOاست .در هر مرحله موقعیت و سرعت ذرات
بهروزرسانی میشود.

اینروش از خوشهبندی مبتنی بر میانگین برای افزایش تنوع استفاده
شدهاست .در اینروش مرکز هر خوشه برابر میوانگین افوراد درون هور
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Multi-

در این الگوریتم از همسایگی کوچک ذرات برای افزایش تنوع و
کاهش سرعت همگرایی استفاده میگردد .در ضمن اجرا اگر تعداد
گروههای آزاد از یک حد آستانهای کمتر شد یک گروه جدید اضافه و
اگر بیشتر از حد آستانه شد ،بدترین گروه حذف میگردد .سپس
بهترین گروه در فضای جستجو را پیدا کرده و جستجوی محلی حو
بهترین موقعیت بهترین گروه انجا میگیرد .چون این گروه احتما
بیشتری دارد که به بهینه سراسری نزدیک باشد .همچنین از یک وزن
تطبیقی برای سرعتگرفتن ذرات در هر مرحله استفاده میشود .از
نکاتیکه میتوان به آن اشاره کرد ایناستکه در این الگوریتم بهدلیل
استفاده از تعداد کمتری از ذرات نسبت به سایر الگوریتمها ،تعداد
ارزیابیها کاهش مییابد .همچنین بهدلیل استفاده از وزن تطبیقی،
شاهد همگرایی سریع گروه به بهینه و بهتبع آن پیداکردن جوابهای
بهتر بعد از رخ دادن ت ییرات در محیط در مراحل اولیه اجرای الگوریتم
خواهد بود.
بنابهاینکه پایه و اساس روش پیشنهادشده در این مقاله ،الگوریتم
ازدحا ذرات میباشد ،بنابراین در این بخش الگوریتم ازدحا ذرات به
اختصار تشریح میشود.
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الگوریتم ازدحا ذرات ( ]13[ )PSOبا یک گروه از جوابهای
تصادفی شروع بهکار میکند .سپس برای یافتن جواب بهینه در فضای
مسئله با بهروزکردن موقعیت و سرعت هر ذره به جستجو میپردازد.

به حفظ تنوع با راهکارهای ذرات کوانتو و ضدهمگرایی میتوان اشاره
نمود .ازجمله معایب اینروش میتوان کاهش شدید کارآیی با افزایش
شدت ت ییرات در محیط و افزایش ابعاد مسئله را نا برد.

هر ذره بهصورت چندبعدی (بسته به طبیعت مسئله) با دو مقدار ،v id

الگوریتم چندجمعیتی  Adaptive mQSOدر مرجع [ ]15ارائه
شدهاست .در اینروش تعداد گروهها از ابتدا معین نمیباشد و با ت ییر
در محیط و پیداکردن قلههای جدید تعداد گروهها افزایش مییابد .از
آنجاییکه تعداد قلهها از قبل معلو نمیباشد ،تعداد گروهها نمیتواند
بهراحتی قابلتعیین باشد .بهایندلیل در اینروش ،یک راهکار
خودانطباقی برای تعداد گروهها ارائه شدهاست .این راهکار کامالً ساده
میباشد .گروههای چندتایی درصورتی نیاز به یک گروه جدید دارند که
تما گروههای فعلی به قله موردنظر خود همگرا شدهباشند ازطرف
دیگر درصورتیکه بسیاری از گروههای آزاد ،ارزیابیهای تابع را جذب
کرده باشند بایستی یکی از آنها حذف شود .اگر بیش از یک گروه آزاد
وجود داشته باشد ،انتخاب برای حذف بهصورت اختیاری است و
بدترین گروههای آزاد حذف میشوند .ازجمله معایب اینروش این است
که کارآیی الگوریتم در ابعاد باال کاهش یافته و همچنین با کاهش
تعداد قلهها در فضای مسئله کارآیی نیز برای اینروش کاهش مییابد.

 x idکه بهترتیب معرف مکان و سرعت مربوط به بعد  dا از  i
امین ذره هستند ،تعری میشود .در هر مرحله از حرکت جمعیت ،هر
ذره با توجه به دو مقدار بهترین بهروز میشود .اولین مقدار بهترین،
بهترین جواب از لحاظ شایستگی است که تاکنون برای هر ذره بهطور
جداگانه بهدست آمده است .این مقدار بهترین برای هر فرد 14است و
 pbest iنامیده میشود .مقدار بهترین دیگر که توسط  PSOبهدست
میآید ،بهترین مقداریست که تاکنون توسط تما ذرهها در میان
جمعیت بهدست آمده است ،این مقدار بهترین سراسری 15است و
 gbestنا دارد .پس از یافتن دو مقدار  pbestiو  gbestهر ذره
سرعت و مکان جدید خود را مطابق روابط  1و  2بهروز میکند.





()1

d
v i'  wv id  n1r1 x dpbest i  x id  n 2r2 (x gbest
)  x id

()2

' 'x i'  x id v i

d

d

d

' x iو  x idبهترتیب مکان فعلی و مکان قبلی مربوط به بعد  dا

d

از  iامین ذره میباشند v i'  .و  v idسرعت فعلی و سرعت قبلی
d

مربوط به بعد

 dا

از

 iامین ذره هستند .بهطوریکه

 w   0,1و وزن اینرسی 16میباشد n1 ،و  n 2ضرایب شتاب، 17

 r1و  r2اعداد تصادفی با توزیع یکنواخت در بازه (1و )0میباشند.
برای جلوگیری از واگرایی الگوریتم ،مقدار نهایی سرعت هر ذره در بازه

  VMAX , VMAX محدود میشود n1r1،w .و  n 2 r2از پارامترهای
 PSOهستند و همگرایی الگوریتم وابسته به مقدار این پارامترهاست.
معموالً مقدار  n 2 ،n1عددی بین  1/5تا  2میباشد .همگرایی شدیداً
به مقدار  wوابسته است و بهتر است بهصورت پویا تعری شود.
الگوریتم  mQSOدر مرجع [ ]14ارائه شدهاست .اینروش به
الگوریتم ازدحا ذرات مبتنی بر ذرات کوانتو  18معروف است .در
اینروش جمعیت به تعدادی از زیرگروهها تقسیم میشود که به نقاط
مختل فضای جستجو رانده میشوند و هر گروه دارای تعدادی از ذرات
کوانتو میباشند که تنوع در گروه را تأمین میکند .در این الگوریتم،
کل جمعیت به چند گروه تقسیم میشوند و شامل سه عملگر تنوع با
نا های ذرات کوانتو  ،دفع و ضدهمگرایی میباشد .ذرات کوانتو به
عنوان ابزاری برای حفظ سطح خاصی از تنوع در یک گروه ارائه شدهاند
و آنها از مد های اتمی تأثیر میپذیرند .ذرات کوانتو در موقعیتهای
تصادفی قرار میگیرند تا تنوع گروهها را حفظ کنند .عملگر دفع
هرگاه دو گروه همپوشانی پیدا میکنند ،گروه بدتر را مقداردهی اولیه
مجدد میکند .عملگر ضدهمگرایی زمانیکه تما گروهها همگرا می
شوند ،گروه بدتر را مقداردهی اولیه مجدد میکند .از مزایای اینروش
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در روش  FMSOاز یک گروه والد بهعنوان یک گروه پایه برای
شناسایی نواحی امیدبخش استفاده شدهاست و از گروههای فرزند برای
جستجوی محلی استفاده میشود .هر گروه فرزند ناحیه مربوط به خود
را جستجو میکند.
در اینروش بهنوعی یک توازن میان جستجوی محلی و جستجوی
سراسری بهوجود آمدهاست .در روش  FMSOناحیه جستجو به شکل
یک دایره به مرکزیت بهترین ذره گروه در نظر گرفتهمیشود .هر ذره
که دارای فاصله کمتری از شعاع دایره باشد (فاصله نزدیکتری تا
بهترین ذره که در مرکز قرار دارد) به آن گروه فرزند تعلق مییابد .در
 FMSOهر گروه فرزند دارای یک شمارنده خطا میباشد ،که وظیفه آن
کنتر مقدار برازندگی بهترین موقعیت یافتشده گروه فرزند میباشد.
اگر در هر مرحله بهبودی در مقدار برازندگی آن ایجاد نشده باشد،
مقدار شمارشگر خطا یک واحد افزایش پیدا میکند و درصورتیکه
مقدار شمارشگر خطا به بیشینه مقدار خود برسد ،درآنصورت از یک
عملگر جهش برروی بهترین ذره برای پرش به موقعیت جدید استفاده
میشود .تعداد گروههای فرزند با بهبود بهترین موقعیت یافتشده گروه
والد افزایش پیدا میکند ولی مقدار آن از ماکزیمم مقدار تعیینشده
برای آن تجاوز نمینماید درصورتیکه تعداد گروههای فرزند به بیشینه
مقدار آن برسد گروه جدید جایگزین آن گروه فرزند که دارای شمارنده
خطای بزرگتری است میگردد .اینروش در فرکانسهای ت ییرات
پایین کارآیی چندانی از خود نشان نمیدهد و این میتواند یکی از
عیوب اینروش محسوب شود .همچنین در اینروش با افزایش شدت
ت ییرات در محیط کارآیی افت محسوسی مینماید [.]16
مورد دیگر استفاده از خودکار سلولی توسط هاشمی و میبدی در
سا  ]17[ 2011بود که به الگوریتم  Cellular PSOمعروف میباشد.
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در اینروش از الگوریتم  PSOبرای حرکت افراد جمعیت در خودکار
سلولی بهره گرفته شدهاست .در اینجا نیز نحوه ایجاد تنوع همانند
الگوریتم کلونی مورچه سلولی انجا میگیرد .با این تفاوت که سعی
شده تا با بهرهگیری از تباد اطالعات بین سلو های همسایه تنوع بین
سلو ها حفظ شود .بنابراین در الگوریتم  PSOبهجای اینکه از بهترین
موقعیت موجود در جمعیت در بهروزرسانی سرعت ذره بهره برده شود،
از بهترین موقعیت پیداشده در همسایگان سلو استفاده میشود.
در سا  2014نویسندگان مرجع [ ]18یک روش چندجمعیتی
تطبیقی مبتنی بر ازدحا ذرات باعنوان  AMSOارائه نمودهاند .در
اینروش تولید چندجمعیتی مطابق یک راهکار تطبیقی صورت می
گیرد .در اینروش برای تطبیقی ساختن جمعیت براساس ت ییرات
محیطی از یک روش خوشهبندی استفاده شدهاست .در اینروش تما
جمعیتها از عملگر مشابهی برای جستجو در فضای مسئله استفاده می
کنند .در این الگوریتم راهکار با عنوان ازدحا بیش از حد استفاده شده
است .این راهکار بیان میکند که اگر ازدحا ایجادشده منجر به ارضای
برخی از معیارها شود ،جمعیتهای غیرضروری حذفشده و درنتیجه
باعث صرفهجویی در محاسبات میشود .در این الگوریتم از نرخی بهنا
 drop rateاستفاده میشود تا زمانیکه ت ییری در محیط رخ دهد
تنوع در فضای مسئله حفظ شود .در این الگوریتم بهمنظور معرفی
تعداد مناسبی از ذرات فعا که در هر محیط خاص مورد نیاز است،
یک روش تطبیقی ارائه شدهاست .اینروش تطبیقی با توجه به اطالعات
جمعآوریشده از کل جمعیت ذرات و آخرین ت ییر در محیط ارائه
شدهاست .این الگوریتم دارای سه مرحله اساسی است:
 -1آمادهسازی مجدد برای چندجمعیتی تطبیقی
 -2چندجمعیتی تطبیقی
 -3پیادهسازی الگوریتم بهوسیله الگوریتم ازدحا ذرات
در اینروش برای تولید جمعیتها ،ابتدا فضای مسئله به چندین
زیرناحیه تقسیم میشود .در اینروش برای تقسیمبندی زیرنواحی از
خوشهبندی سلسلهمراتبی اتصا کوتاه استفاده شدهاست .تولید تطبیقی
زیرجمعیتها در اینروش با روش ارائهشده در این مقاله کامالً متفاوت
است .در اینروش برای حفظ تنوع در فضای مسئله از خوشهبندی
استفاده شدهاست ولی در روش پیشنهادی این مقاله از خوشهبندی
استفاده نشدهاست .یکی از عیوب روشهایی که از خوشهبندی استفاده
میکنند ،افزایش پیچیدگی محاسباتی الگوریتم بهدلیل استفاده از
روشهای خوشهبندی است.
در سا  2011نویسندگان مرجع [ ]19روشی با عنوان  mQSOEرا
ارائه نمودهاند .این الگوریتم نسخه توسعهیافته الگوریتمی است که در
مرجع [ ]14ارائه شدهاست .این الگوریتم همانند الگوریتم پیشنهادی
این مقاله از الگوریتم  mQSOبهعنوان الگوریتم پایه استفاده نموده و
نویسندگان آنرا توسعه دادهاند .در اینروش راهکارهایی در سطح دسته
ذرات برای افزایش کارآیی الگوریتم ارائه شدهاست .در این الگوریتم
ابتدا هر دسته به دو گروه تقسیم میشود .این تقسیمبندی بر اساس
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کیفیت ذرات در مواجهه با چالش از دستدادن تنوع و کنتر تعداد
دستههای فعا درحین اجرای قوانین فازی انجا میگیرد .پس روش
ارائهشده در این مقاله شامل دو مرحله اساسی میباشد .یکی ایجاد
راهکاری برای مواجهه با مسئله از دسترفتن تنوع بعد از ت ییر محیط
و دو کنتر تعداد دستههای فعا درحین اجرای قوانین فازی .روش
ارائهشده در این مقاله از جهات مختلفی با روش ارائه شده در مرجع
[ ]14متفاوت است .راهکار ایجاد چندجمعیتی در روش پیشنهادی
بهصورت تطبیقی بوده و سازوکار متفاوتی نسبت به روش ارائهشده در
مرجع [ ]14دارد .راهکارهای افزایش تنوع در روش پیشنهادی با روش
ارائه شده در مقاله [ ]14نیز متفاوت میباشد.
در سا  2013نویسندگان مرجع [ ]20الگوریتمی چندجمعیتی
مبتنی بر ازدحا ذرات با عنوان  FTMPSOارائه نمودهاند .در اینروش
برای بهبود کارایی الگوریتم ،یک جستجوی محلی براساس بهرهبرداری
تطبیقی ذرات در اطراف بهترین موقعیت یافتشده و همچنین یک
راهکار با عنوان بیداری-خواب 19استفاده شدهاست .در این راهکار
ارائهشده در اینروش ،چندین دسته ردیاب فعا وجود دارد .پس از
ت ییر محیط ،هر دسته ردیاب فعا بهسمت قلهای که با انجا یک
جستجوی محلی در آن قرار داده شدهاست حرکت میکند .در واقع در
اینروش مقدار خطای جاری با توجه به نتایج دستهای که مقدار
شایستگی بهتری برای بهینه سراسری دارد ،تعیین میشود.
در این الگوریتم ،یک سازوکار جدید براساس یک ذره بهرهبردار
بهمنظور افزایش قابلیت جستجوی محلی در اطراف بهترین
موقعیتهای پیداشده توسط دسته ردیاب فعا بهکار گرفته شدهاست.
از معایب اینروش نسبت به روش پیشنهادشده در این مقاله
ایناستکه ،در اینروش با افزایش تعداد قلهها (افزایش پیچیدگی
فضای مسئله) کارآیی این الگوریتم کاهش مییابد .این درحالیاستکه
روش ارائهشده در این مقاله با افزایش تعداد قلهها با کاهش خطا
مواجهه است.

 -3روش پیشنهادی
در این بخش ،نمونه جدیدی از الگوریتم ازدحا ذرات ارائه شدهاست.
در اینروش پیشنهادی همانند روش مشابه  mQSOاز ذرات کوانتو ،
ذرات خنثی ،عملگر دفع ،عملگر ضدهمگرایی20و شعاع کوانتو استفاده
شدهاست .راهکار ذرات کوانتو در روش پیشنهادی با روش mQSO
متفاوت بوده و همچنین در اینروش از عملگرهای مختل دیگری نیز
استفاده شدهاست .در ادامه روش پیشنهادی بههمراه عملگرها و
راهکارهای مختل بهطور مفصل تشریح شدهاست.
 -1-3تولید جمعیت اولیه ذرات با استفاده از تئوری آشوب
تئوری آشوب21شاخهای از ریاضیات است که به مطالعه رفتار پویای
سیستمهایی که به انتخابهای اولیه بسیار حساس هستند میپردازد.
ت ییرات کوچک در انتخابهای اولیه (مثل خطای گردکردن در
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محاسبات عددی) باعث واگرایی نتایج سیستمهای پویا میگردد و در
حالتکلی پیشبینیهای بلندمدت را غیرممکن میسازد [ .]21از
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 مشابه آناست) و حساسیت به شرایط
اولیه اشاره کرد[ .]21این ویژگیها در سیستم آشوبگونه منجرشده تا
از نظریه آشوب برای تولید جمعیت اولیه ذرات در روش پیشنهادی
استفاده شود .در سیستم آشوبگونه پیشبینی میتواند فقط برای
مدتزمان محدود و با یک خطای پیشبینی مجاز صورت پذیرد .در
یک سیستم تصادفی ،برخالف سیستم آشوبگونه ،وضعیت فعلی
سیستم مستقل از وضعیت پیشین آن میباشد .بنابراین در مد
تصادفی ،حتی برای یک مدت زمان کوتاه هم نمیتوان پیشبینی دقیق
از خروجی مد داشت .پدیدههای تصادفی 22که تاکنون با عجز و
ناتوانی ،دلیلی برای آنها یافت نمیشد ،بهکمک نظریه آشوب ،توجیه
میشوند .در اینروش برخالف الگوریتم ازدحا ذرات استاندارد که
جمعیت اولیه بهصورت تصادفی ایجاد میشود ،از تئوری آشوب برای
ایجاد جمعیت اولیه استفاده شدهاست .یک سیستم آشوبگونه
پیشبینی دقیقتری نسبت به یک سیستم تصادفی از آینده دارد .تولید
اعداد تصادفی یکنواخت برای شبیهسازی پدیدههای پیچیده همانند
بهینهسازی در محیطهای پویا بسیار مهم میباشد .یک تولیدکننده
اعداد تصادفی وسیلهای فیزیکی و یا روشی محاسباتی است که برای
تولید دنبالهای از اعداد که الگوی خاصی ندارند (یعنی بهطور تصادفی
ظاهر شدهاند) بهکار میرود .سیستمهای کامپیوتری بهطور وسیعی
برای تولید اعداد تصادفی مورد استفاده قرار میگیرند ،درحالیکه
تولیدکنندههای خوبی نیستند و الگوهای آنها بهراحتی قابل تشخیص
نیست
 .آشوب پدیدهای است که در سیستمهای غیرخطی تعری پذیر رخ می
دهد که حساسیت زیاد به شرایط اولیه و رفتار شبهتصادفی از خود
نشان میدهند .چنین سیستمهایی درحالتیکه شرایط معادالت نمایی
لیاپانوف را برآورده سازند در مد آشوب بهحالت پایدار باقی خواهند
ماند[ .]21ویژگی مهمی چون تعری پذیری سیستم در عین رفتار
شبهتصادفی آن باعث میگردد خروجی سیستم تصادفی بهنظر برسد،
درحالیکه از دید داخلی سیستمی تعری پذیر بوده و لذا قابل بازیابی
است .روابط آشوبی که در اینروش مورد بررسی قرار گرفته در ادامه
آورده شدهاند .در روش پیشنهادی اعداد آشوبگونه تولیدشده توسط
توابع آشوب را جایگزین اعداد تصادفی کنیم.
()3
()4

x n 1  f ( , x n )   x n (1  x n ), n  0,1, 2,...
1
| ) f  x   1 2 | (u 
2
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()5

1

 2x n , 0  x n  2
x n 1  
2(1  x ), 1  x  1
n
n

2

در رابطه  3که به تابع نگاشت لجستیکی معروف است x n ،یک عدد

حقیقی در بازه ] [0,1است و پارامتر  که به ضریب لجستیک
معروف است ،موجب ایجاد ویژگیهای منحصربهفردی در این تابع
میشود .در رابط  u ،4یک عدد حقیقی در بازه ] [0,1میباشد .در

رابطه  x n ،5یک عدد حقیقی در بازه ] [0,1است .در واقع این سه
تابع ،سه تا از مهمترین توابع در نظریه آشوب محسوب میشوند.برای
آشوبسازی جمعیت ذرات در روش پیشنهادی کافی است که بهجای
مقدار تصادفی  randاز توابع آشوبگونه باال استفاده شود .بنابراین
جمعیت اولیه ذرات براساس تئوری آشوب ایجاد میشود.
 -2-3روش چندجمعیتی
در یک محیط پویا چندین قله وجود دارد که پس از ت ییر در محیط
هر یک از این قلهها ممکن است به بهینه تبدیل شوند .بنابراین
الگوریتم باید بتواند تا جای ممکن این قلهها را پوشش دهد تا هنگامی
که یکی از این قلهها به بهینه تبدیل شد تعدادی از ذرات در اطراف آن
قرار گیرند .درصورتیکه تعدادی از این قلهها بدون پوشش باشند،
ممکن است بعد از ت ییر محیط به بهینه تبدیل شوند که این امر باعث
پایینآمدن دقت و کارایی الگوریتم میشود .یکی از راهحلهایی که
برای این مشکل وجود دارد ،استفاده از روش چندجمعیتی میباشد.
هدف چندجمعیتی این است که هر زیرجمعیت یک قله را پوشش داده
و آنرا تحتنظر گیرد .باید در نظر داشت که افزایش بیش از حد تعداد
ذرات در جمعیت نیز میتواند کارآیی را برای الگوریتم پایین آورده و
سرعت اجرای الگوریتم را کاهش دهد .در اینروش پیشنهادی جمعیت
به چند زیرجمعیت تقسیم میشود .هر زیرجمعیت خود شامل ذرات
خنثی و ذرات کوانتو میباشد .در اینروش ابتدا تعداد
ازپیشتعیینشدهای زیرجمعیت وجود دارد .یکی از زیرجمعیتها به
عنوان زیرجمعیت پیشآهنگ در نظر گرفته میشود .این زیرجمعیت
پیشآهنگ ابتدا در فضای مسئله غیرفعا میباشد .روش چندجمعیتی
میتواند ذرات را به زیرنواحی مختل اختصاص دهد .چندجمعیتی
بهصورت تطبیقی تعدادی از زیرگروههای موردنیاز را تنظیم نموده و
بهصورت خودکار نواحی را برای هر زیرگروه جستجو مینماید.
درحقیقت در اینروش برخالف روش مشابه  mQSOکه تعداد
زیرجمعیتها ثابت میباشند (تعداد زیرجمعیتها از ابتدا مشخص شده
و ثابت هستند) ،زیرجمعیتها طبق یک راهکار تطبیقی تولید میشوند.
ازآنجاییکه تعداد قلهها از قبل معلو نمیباشد ،تعداد زیرجمعیتها
( )Mنمیتواند بهراحتی قابلتعیین باشد .بهایندلیل یک راهکار
تطبیقی برای تعداد زیرجمعیتها ارائه شدهاست .این راهکار کامالً ساده
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میباشد .ابتدا جمعیت اولیه بهصورت آشوبگونه ایجاد میشود .سپس
این جمعیت به تعدادی زیرجمعیت با تعداد مشخصی تقسیم میشود.
حا اگر تما زیرجمعیتهای فعلی به قله موردنظر خود همگرا شده
باشند و درصورتیکه بعضی از قلهها هنوز بدون پوشش باقی مانده
باشند ،دراینصورت دسته پیشآهنگ در فضای مسئله فعا خواهدشد.
اگر فقط یک قله بدونپوشش وجود داشته باشد دسته پیشآهنگ به
این قله همگرا میشود و مشکل حلشده و نیاز به جستجوی بیشتری
نمیباشد .اما اگر بیش از یک قله بدون پوشش وجود داشته باشد،
دراینصورت دسته پیشآهنگ باید بهعنوان یک دسته یابنده عمل
نموده و بتواند مکان این قلهها را کش نموده و به دستههای ایجادشده
جدید اطالعرسانی نماید .باید خاطرنشان کرد که دستههای جدید
براساس مقدار کارآیی (شایستگی) دسته پیشآهنگ درمییابند که این
دسته یک قله را پیدا نموده یا خیر .برای مقدار شایستگی یک مقدار
آستانه  thesholdرا برای دسته پیشآهنگ در نظر گرفته میشود.
اگر میانگین شایستگی اعضای دسته پیشآهنگ بزرگتر یا مساوی این
مقدار آستانه گردد بدینمعنی است که باید یک دسته جدید ایجاد
گردد ( دسته پیشآهنگ یک قله را پیدا نمودهاست) .این موضوع به
صورت شبهکد زیر بیان میشود:

if mean FEs for scout swarm  theshold then create new swarm

پیدا نمودن یک آستانه مناسب برای مقدار شایستگی میتواند به
بهبود کارآیی الگوریتم کمک شایانی نماید .راهکار موردنظر برای دسته
پیشآهنگ بدینصورت است که این دسته طبق شعاع دفع [ ]11دیگر
نمیتواند در محدوده دستههای دیگر قرار گیرد بنابراین این دسته
دیگر فضاهای مسئله را که خارج از شعاع دفع دیگر دستهها میباشد را
ردیابی میکند .این موضوع میتواند به افزایش سرعت ردیابی دسته
پیشآهنگ کمک شایانی نماید .درصورتیکه این دسته یک قله را پیدا
کند ،اعضای دسته جدید را بهسمت آن سوق داده و هنگامیکه این
دسته همگرا شدند ،دسته پیشآهنگ مجدداً به جستجوی خود در
خارج از محدوده دیگر دستهها ادامه میدهد .زیرجمعیت پیشآهنگ
زمانیکه یک قله را ردیابی نمود و زیرجمعیت جدید را بهسمت آن
سوق داد ،بهصورت تصادفی (خارج از شعاع دفع دیگر دستهها) در
فضای مسئله بهصورت تصادفی قرار میگیرد .این کار تا زمانی ادامه می
یابد که تما محدوده فضای مسئله مورد کاوش این دسته قرار
گرفتهباشد .این راهکار میتواند جانشین مناسبی برای عملگر
ضدهمگرایی باشد که در مرجع [ ]14آورده شدهاست .در عملگر
ضدهمگرایی کل فضای مسئله باید توسط بدترین دسته بهصورت کامالً
تصادفی مجدداً جستجو شود که این موضوع زمان جستجو و کارآیی را
تا حدودی تحت تأثیر خود قرار میدهد .اما در راهکار تطبیقی
پیشنهادی فقط فضاهایی از مسئله جستجو میشوند که تابهحا مورد
جستجو قرار نگرفتهاند و درنتیجه زمان کمتری برای جستجو موردنیاز
است .اگر در روش پیشنهادی دو یا بیشتر از زیرجمعیتها بر روی یک
قله قرار گیرند یک چالش اساسی رخ میدهد که برای حل این چالش
از عملگر دفع [ ]14استفاده میشود .ارتباط محلی بین زیرجمعیتها از
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طریق یک شعاع دفع بهنا  rexclصورت میگیرد[ .]14هدف اصلی
روش پیشنهادی ارائه یک روش کارا و مناسب برای حل مسائل بهینه
سازی پویاست بهطوریکه بتواند به یک موازنه در جستجو برسد و تنوع
برای افزایش کارایی حفظ شود .موقعیت هر ذره در هر زیرجمعیت را با
( x nkموقعیت ذره -kا از زیرجمعیت -nا ) نشان میدهیم .سرعت
هر ذره از هر زیرجمعیت را با ( v nkسرعت ذره -kا از زیرجمعیت -n
ا ) نشانداده میشود .فرض کنید یک ذره خنثی  kدر زیرجمعیت
قرار دارد ،حا این ذره موقعیت و سرعت خود را طبق روابط استاندارد
الگوریتم ازدحا ذرات بهروزرسانی مینماید .اگر این ذره بعد از چندین
n

بار بهروزرسانی موقعیت خود ،نتواند بهینه مطلوب (  ) x gbestرا بیابد
آن ناحیه را متروکه اعال نموده و به بخش دیگری از زیرجمعیتی که
در آن قرار دارد حرکت تصادفی مینماید.
در اینروش چندجمعیتی به هر بُعد از فضای مسئله یک جمعیت
از ذرات اختصاص مییابد .هر زیرجمعیت وظی ۀ بهینهسازی یک بُعد
را برعهده دارد .بهازای هر بُعد از فضای مسئله یک زیرجمعیت از ذرات
تکبُعدی تخصیص مییابد ،بنابراین  Dدسته جداگانه از ذرات
یکبُعدی وجود دارد که هر زیرجمعیت خود دارای  nذره تکبُعدی
میباشد .در واقع بردار  Dبُعدی که قرار است بهینهسازی شود به D
بردار یکبُعدی تقسیم میشود،که هر قسمت توسط یک دسته
بهینهسازی خواهدشد .هدف هر زیرجمعیت ،بهینهسازی مؤلفهای از
بردار بهینهسازی است که مربوط به آن گروه باشد.
 -3-3ذرات خنثی و ذرات کوانتوم
در اینروش پیشنهادی ذرات خنثی وظیفه همگرایی سریع به بهینه
موردنظر را برعهده دارند .درحالیکه ذرات کوانتو وظیفه ایجاد تنوع را
بر عهده دارد .برای ذرات خنثی رابطه سرعت و موقعیت ذرات بهصورت
روابط  1و  2میباشد .در روش پیشنهادی ابتدا ذرات خنثی موجود در
هر زیرجمعیت موقعیت خود را بهروز میکنند و سپس موقعیت
 gbestهر زیرجمعیت با استفاده از ذرات کوانتو در چندین مرحله
بهبود دادهمیشود .هر ذره کوانتو به تعداد  Ωبار میتواند موقعیت
 gbestرا بهبود دهد .فرض شود موقعیت هر ذره کوانتو در اطراف
 gbestاز زیرجمعیت  iبا  x i , jنشان دادهمیشود .حا موقعیت
هر ذره کوانتو از رابطه  4بهدست میآید.
()4

) x i , j  G (t )i  (R j  rcloud

در رابطه  𝑥𝑖,𝑗 4موقعیت ذره کوانتو  jاز زیرجمعیت  iمیباشد.
 R jیک عدد تصادفی از توزیع یکنواخت در بازه ] [0,1میباشد
بنابراین موقعیت هر ذره کوانتو در هر یک از ابعاد فضای جستجو می
تواند در شعاع کوانتو از اطراف موقعیت  gbestباشد .بعد از محاسبه
موقعیت ذرات کوانتو مقدار شایستگی برای هر ذره محاسبه میشود.
حا اگر مقدار شایستگی ذره کوانتومی از مقدار بهینه سراسری
 gbestبیشتر شود ،دراینصورت موقعیت ذره کوانتو بهعنوان بهینه
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سراسری در نظر گرفته میشود و در غیراینصورت موقعیت ت ییری
نمیکند .رابطه  4به اندازه  بار تکرار میشود تا بهینه سراسری
بهبود یابد .شبهکد مربوطه بهصورت شکل  1است.
Algorithm2: Improve gbest
//update G(t) with Quantum particles
for each swarm i
For c=1 to Ω
Update Qi,j based on equation 1
If f(𝑄𝑖,𝑗 ) > f(𝐺(𝑡)𝑖 ) THEN
𝑗𝐺(𝑡)𝑖 = 𝑄𝑖,
End for
End for

شکل  :1شبهکد مربوط به بهبود بهینه سراسری توسط ذرات کوانتوم

 -4-3عملگر کنترل ذرات خنثی:
در اینروش پیشنهادی از یک عملگر برای کنتر نمودن ذرات خنثی
در روش چندگروهی ارائه شده جهت افزایش کارآیی استفاده شدهاست.
عملگر کنتر با عنوان کنتر ذرات خنثی 23نامیده میشود .عملگر
کنتر ذرات خنثی قادر است بدترین ذرات خنثی در هر زیرجمعیت را
که کارآیی چندانی ندارند شناسایی نماید .در اینروش ذرات همانند
الگوریتم ازدحا ذرات استاندارد موقعیت و سرعت خود را در فضای
جستجو بهروزرسانی مینمایند .ایده موردنظر برای عملگر کنتر ذرات
خنثی بدینصورت میباشد که هر ذره در هر حرکت خود بهسمت
موقعیت جدید ،درصورت عد یافتن پاسخ بهینه یک فاکتور
عد موفقیت بهنا فاکتور شکست را تولید نماید .در اینروش از یک حد
آستانه برای توالی شکستها استفاده شدهاست .بدینصورت که اگر
میانگین تعداد شکستها از این حد آستانه بزرگتر شود آن ناحیه از
فضای جستجو بهعنوان ناحیه متروکه شناسایی میشود .شکل  2یک
توالی جابهجایی ذرات در فضا که با شکست مواجه شدهاند را نشان
میدهد.

ارائه یک الگوریتم چندجمعیتی مبتنی بر ازدحا . . .

و در تما این توالی نیز کارآیی از یک موقعیت به موقعیت جدید ،بدتر
میشود .عملگر کنتر ذرات خنثی در اینروش پیشنهادی یک توالی
از شکستها را برای یک ذره نگهداری نموده تا بتواند بدترین ذراتی که
در نواحی بدی از فضای جستجو قرار گرفتهاند را شناسایی نماید .برای
افزایش کارآیی عملگر کنتر ذرات خنثی باید رفتارهای ذرات
به خوبی در محیط شناسایی شده و یک حد آستانه مناسب برای توالی
شکستها در نظر گرفتهشود .در اینروش درصورتیکه ذرات در یک
ناحیه بدی قرار گیرند این ذرات یا بهصورت تصادفی مجدد در فضای
مسئله قرار میگیرند یا اینکه در صورت نبود زمان کافی این گروه
متوق میشوند (مطابق شکل .)3
Algorith3: Change Rule
IF the fitness of swarm is bad
THEN
relocate the swarm randomly or pause it if there is not enough
time

شکل  :3قانون برای فعال یا غیرفعال بودن ذرات

 -5-3بهبود جستجوی محلی در هر زیرجمعیت
یکی از بزرگترین چالشهای الگوریتمهای بهینهسازی ،برقراری تعاد
میان توانایی جستجوی سراسری و جستجوی محلی است .در PSO
وزن اینرسی برای برقراری توازن میان جستجوی سراسری و جستجوی
محلی ارائه شدهاست .بنابراین الگوریتم ازدحا ذرات یکی از الگوریتم
های مناسب در حل مسائل بهینهسازی بهشمار میرود .توانایی
الگوریتم پیشنهادی در جستجوی سراسری در بخش گذشته به اثبات
رسید .همچنانکه بیانشد در روش پیشنهادی برای بهبود تنوع و
افزایش جستجوی سراسری بهجای یک جمعیت از چند جمعیت
استفاده شدهاست .حا برای بهبود دادن نسبی جستجوی محلی از
سازوکاری استفاده شدهاست که در ادامه تشریح میگردد.
Algorithm4: 𝐇𝐢𝐥𝐥 𝐜𝐥𝐢𝐦𝐛𝐢𝐧𝐠 algorithm

شکل  :2توالی حرکت ذرات با عدم موفقیت (شکست) در فضای
جستجو

در شکل  2همانگونه که مشاهده میشود یک ذره از  x  t شروع به
حرکت نموده و تا رسیدن به  x  t  3نتوانسته پاسخ بهینه را بیابد و

این ناحیه به عنوان یک ناحیه بد شناسایی شده و ذرات در این ناحیه
ذرات شکست خورده میباشند .در این شکل کارآیی ذرهای که در





موقعیت  x  t قرار دارد همان  f x  t میباشد .در این شکل
فرض بر ایناست که کارآیی موقعیت  x  t  1از  x  t بدتر میباشد
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;Procedure hill climbing
) Create a solution (𝒔′
;Best = 𝒔′
Loop
;s = best
)𝐬( 𝐬𝐫𝐨𝐛𝐡𝐠𝐢𝐞𝐧 = 𝐬 ′
;) Best = select Best (𝒔′
IF there is no change in Best solution THEN
;Jump to new state in state space
;Until stop criterion satisfied
End

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

شکل :4شبهکد تپهنوردی با جهش

در هر زیرجمعیت برای بهبود جستجوی محلی از روش تپهنوردی
بهبودیافته استفاده میشود .زمانیکه یک همگرایی ایجاد شود برای
حفظ تنوع از یک روش تپهنوردی استفاده میشود .ایده موردنظر در
اینروش جستجوی محلی بدینصورت است که اگر ذرات خنثی به یک
قله همگرا شدند درآنصورت برای اجتناب از گرفتارشدن در یک بهینه
محلی از یک جهش برای ذرات خنثی استفاده میشود .جهش در روش
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) 𝑖𝑛𝑝(Evaluated f
FOR EACH swarm n
}) 𝑖𝑛𝑝(𝑓{𝑥𝑎𝑚𝑔𝑟𝑎 = 𝑔𝑛𝑝
//update G(t) with Quantum particles
REAPET
// local search for each swarm
Procedure hill climbing.
// Operator instead of Anti-Convergence operator
≥ 𝑚𝑟𝑎𝑤𝑠 𝑡𝑢𝑜𝑐𝑠 𝑟𝑜𝑓 ) 𝑖𝑛𝑝(𝑖𝑓 𝑚𝑒𝑎𝑛 Evaluated f
𝑡ℎ𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑1 THEN
create new swarm.
FOR EACH swarm n
// Test for Change
) Evaluate f(png
IF new value is different from last iteration THEN
Re-evaluate each particle from each swarm
;𝑔𝑎𝑙𝐹𝑔𝑛𝑎𝐶ℎ
Evaluate a particle from each swarm
if new value is different from last iteration then
;𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝐹𝑙𝑎𝑔 = 1
Else
;𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝐹𝑙𝑎𝑔 = 0
FOR EACH particle i of swarm n
;)(Apply the Change Rule

تپهنوردی باعث ایجاد تنوع در میان ذرات شده و درنتیجه از
گرفتارشدن ذرات به بهینه محلی تا حدودی اجتناب میشود .الگوریتم
تپهنوردی فقط از یک حلقه تشکیل شدهاست که مدا در جهت
افزایش مقدار حرکت میکند (به سمت باالی تپه) .این الگوریتم زمانی
خاتمه مییابد که به قلهای برسد که در آنجا هیچ همسایهای مقدار
بیشتری نداشته باشد .شبهکد الگوریتم تپهنوردی بهصورت شکل 4
است.
 -6-3کشف تغییر در محیط
یکی از چالشهای محیطهای پویا این است که ت ییر محیط
غیرقابلپیشبینی و ازپیشتعری نشده است .ت ییر در محیط دو چالش
اساسی را بهوجود میآورد ،که شامل کش ت ییر محیط و ازدسترفتن
اعتبار شایستگی ذرات میباشد .هنگامیکه محیط ت ییر میکند ،مقدار
شایستگی ذرات نیز ت ییر میکند .بنابراین پس از ت ییر محیط ،مقادیر
شایستگی ذرات نامعتبر خواهدبود و ذرات نمیتوانند بهدرستی
رفتارهای مناسبی را در این محیط پویا از خود نشان دهند .ازآنجایی
که شرط اجرای تما رفتارها براساس مقدار شایستگی ذرات است،
درنتیجه باید مجدداً پس از ت ییر محیط مقدار شایستگی تما ذرات
محاسبه و بهروز شود تا بتوانند بهدرستی رفتارها را پس از ت ییر محیط
انجا دهند .در واقع برای آزمایش کردن اینکه ت ییر محیط رخ داده
یا خیر ،میتوان شایستگی یکی از ذرات را در هر زیرجمعیت بهصورت
تصادفی مجدداً ارزیابی کرد .درصورتیکه مقدار شایستگی بهدستآمده
برابر مقدار شایستگی ثبتشده برای ذره موردنظر باشد ،یعنی محیط
ت ییر نکرده است ،درغیراینصورت محیط ت ییر کرده است .ایده
موردنظر بدینصورت است که ،در روش پیشنهادی سازوکارهایی که
وجود دارند ،مشخص مینمایند که هر زیرجمعیت باید صرفاً روی یک
قله قرار گیرند .بنابراین اگر در هر زیرجمعیت شایستگی یکی از ذارت
بهصورت تصادفی ارزیابی مجدد شود و در این ارزیابی مجدد ،شایستگی
حتی یک ذره در یکی از زیرجمعیتها ت ییر نموده باشد ،به معنی
ایناست که محیط ت ییر کرده است .شبهکد مربوط به کش ت ییر در
محیط بهصورت شکل  5آمدهاست .شبهکد روش پیشنهادی بهصورت
شکل  6آورده شدهاست.
𝒆𝒈𝒏𝒂𝒉𝑪 𝒕𝒄𝒆𝒕𝒆𝑫 Algorithm5:
Evaluate 𝑓(𝑝𝑛𝑔 ) for each swarm.
IF new value is different from last iteration THEN
Re-evaluate each particle
;𝑔𝑎𝑙𝐹𝑔𝑛𝑎𝐶ℎ
Evaluate a particle from each swarm
if new value is different from last iteration then
;𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝐹𝑙𝑎𝑔 = 1; Else 𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝐹𝑙𝑎𝑔 = 0

شکل  :5شبهکد کشف تغییر در محیط
Algorithm6: Proposed Algorithm
// Initialization
FOR EACH particle ni
;Initialize 𝑣𝑛𝑖 , 𝑥𝑛𝑖 = 𝑝𝑛𝑖 the particle in the search space
)(initialize particles with chaos theory
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FOR EACH particle i of swarm n
// Update particle
Apply equation (1) and (2) for each particle
// Exclution
𝑛 ≠ 𝑚 FOR EACH swarm
IF swarm 𝑝𝑛𝑔 is within 𝑟𝑒𝑥𝑐𝑙 of 𝑝𝑚𝑔 THEN
IF 𝑓(𝑝𝑛𝑔 ) ≤ 𝑓(𝑝𝑚𝑔 ) THEN
Re-initialize swarm n
ELSE
Re-initialize swarm m
FOR EACH particle in re-initialize swarm
Re-evaluate function value.
Update swarm particles with equation (1) and (2).
// Control nutral particles operator
FOR EACH nutral particle j of swarm n
Insert failure factor j of swarm n.
Threshold2 considered for consecutive failure.
if (average(failure)>threshold2) then
;Region is obsolete
;Evaluate each nutral particle position
// stop algorithm
UNTIL number of function evaluations performed>max

شکل  :6شبهکد روش پیشنهادی

تفاوتهای اساسی روش پیشنهادی با روشهای مشابه بهخصوص روش
مشابه :mQSO
 -1ایجاد جمعیت اولیه در روش پیشنهادی براساس نظریه آشوب
صورت میگیرد ،درحالیکه در روش مشابه تولید جمعیت اولیه
بهصورت تصادفی است.
 -2نحوه ایجاد چندجمعیتی در روش پیشنهادی با روش مشابه
متفاوت است.
 -3در روش پیشنهادی از عملگری متفاوت بهجای ضدهمگرایی
استفاده نمودهاست.
 -4در روش پیشنهادی از عملگر کنتر ذرات خنثی استفاده شدهاست.
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 -5در اینروش برای بهبود جستجوی محلی در هر زیرجمعیت از یک
روش تپهنوردی با جهش استفاده شدهاست.
 -6در اینروش از یک راهکار مناسب برای بهبود بهینه سراسری
استفاده شدهاست.

ت ییر مینماید .از این تابع پویا برای تست کارایی الگوریتم پیشنهادی
استفاده شده است .در این تابع این قابلیت وجود دارد که ابعاد محیط،
تعداد قلهها ،شکل قلهها ،میزان شدت ت ییرات و فرکانس ت ییرات
تنظیم شود .تنظیمات پیشفرض برای محک قلههای متحرک [ ]22در
جدو  1آمدهاست.

ازجمله مولفههای اصلی در روش پیشنهادی میتوان ،ارزیابی مجدد
جمعیت بعد از هر ت ییر و بهروزرسانی ذرات بعد از هر ت ییر را نا برد.
هر دو مؤلفه پس از هر ت ییر محیطی انجا میشوند ،بنابراین تعداد

جدول  :1تنظیمات استاندارد برای تابع قلههای متحرک[]22

 -7-3پیچیدگی محاسباتی روش پیشنهادی

کل اجراهای روش پیشنهادی Ite ،بار میباشد که  Iteنشاندهنده
CF

تعداد تکرار و  CFنشاندهنده فرکانس ت ییرات است .با توجه به این
موضوع ،پیچیدگی محاسباتی روش پیشنهادی از مرتبهای است که در
ادامه آورده شدهاست:

 Ite  N  P  m  N  log N  Ite  T 



 CF


O

که  m ، P ، Nو  Tبهترتیب اندازه جمعیت ذرات ،تعداد
چرخههای الگوریتم بعد از هر ت ییر در محیط ،تعداد زیرجمعیتها در
الگوریتم و زمان اجرای تابع کارایی است .باتوجه به آنکه اصل زمان
مصرفی در مرتبسازی کارایی ذرات صرف میشود ،مرتبه الگوریتم
)  O ( Ite  N  log Nخواهدبود که با حالت ساده آن یکسان
CF
2
است .پس بهطورکلی مرتبه الگوریتم  O  N  log N میباشد.

 -4نتایج تجربی
در این بخش الگوریتم پیشنهادی با الگوریتمهای استانداردی همچون
)Multi- ،]17[ CellularPSO ،]16[ FMSO ،]14[ mQSO10 (5+5q
CDEPSO ،]20[ FTMPSO ،]15[ AmQSO ،]11[ Swarm PSO
[ ]18[ AMSO ،]19[ mQSOE ،]23و  ]24[ DPSABCبرروی
محیطهایی با فرکانس ت ییرات و تعداد قلههای مختل مورد مقایسه
قرار میگیرد .بهطورکلی هر یک از نتایج (خطای برونخطی) حاصل
 50بار آزمایش با هستههای 24تصادفی مختل هم برای تابع محک و
هم برای الگوریتم بوده و هر آزمایش شاهد  100ت ییر محیطی است.
ت ییرات محیطی براساس میزان فرکانس ت ییرات ایجاد میشود.
همچنین خطای برونخطی نهایی برابراست با میانگین خطای
برونخطی بهدستآمده در هر بار آزمایش .برانک در [ ]22یک تابع
محک پویا برای آزمایش الگوریتمهای بهینهسازی در محیطهای پویا
پیشنهاد داده است که تابع محک متحرک 25نامیده میشود .محک
قلههای متحرک رفتاری شبیه به مسائل پویا در دنیای واقعی را
شبیهسازی میکند و بهعنوان معیاری برای سنجش الگوریتمهای
بهینهسازی در محیطهای پویا مورداستفاده قرار میگیرد .این تابع
شامل یک محیط چندبعدی است که دارای چندین قله میباشد.
هنگامیکه یک ت ییر در محیط رخ دهد ،ارتفاع ،عرض و محل قلهها
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پارامتر

مقدار

تعداد قلهها ()M
فرکانس ت ییرات ()f
شدت ت ییرات ارتفاع قلهها
شدت ت ییرات عرض قلهها
شکل قلهها
میزان حرکت مکان قلهها
تعداد ابعاد ()D
محدوده ارتفاع قلهها
محدوده عرض قلهها
ارتفاع استاندارد قلهها
محدوده فضای جستجو
شدت ت ییرات ()S

10
در هر 5000
7
1
مخروطی
1
5
[]70،30
[]12،1
50
[]100،0
1

 -1-4تنظیمات اولیه برای آزمایشات
برای الگوریتم پیشنهادی ضرایب مولفههای اجتماعی و شناختی  c1و
 c2در سرعت ذره به ترتیب برابر  2/8و  1/3و وزن اینرسی  wمیانگین
 c1و  c2فرض شدهاست ( .)2/05تعداد کل ذرات برابر با  100در نظر
گرفته شدهاست .برای روش پیشنهادی تعداد  10زیرجمعیت اولیه
ایجادشده و برای هر زیرجمعیت  5ذره کوانتو و  5ذره خنثی ایجاد
میشود .برای این الگوریتم شعاع کوانتو برابر  0/5و شعاع دفع و شعاع
همگرایی برابر  31/5تعیین شدهاست .حد آستانه برای توالی شکستها
برابر  10در نظر گرفته شدهاست.
در اینجا برای  mQSOاز پیکربندی ) 10(5+5qاستفاده شدهاست که
در آن  10گروه ایجاد میشود و در آن هر یک از گروهها دارای  5ذره
خنثی و دارای  5ذره کوانتو میباشند .همچنین برای این الگوریتم
شعاع کوانتو برابر  0/5و شعاع دفع و شعاع همگرایی برابر 31/5
تعیین شدهاست .برای الگوریتم  FMSOماکزیمم تعداد گروههای فرزند
برابر  ،10شعاع دفع مابین گروههای فرزند برابر  ،25تعداد ذرات در
گروه والد و گروههای فرزند به ترتیب برابر  100و  10در نظر گرفته
شده است .برای  CellularPSOیک آتاماتای سلولی  5بعدی با
105سلو و همسایگی مور  26با شعاع  2سلو در فضای جستجو به
کار رفته است .بیشینه سرعت ذرات برابر شعاع همسایگی و ماکزیمم
تعداد ذرات برای هر سلو برابر 10و شعاع جستجوی محلی برابر 0/5
تعیین شده است .همچنین جستجوی محلی را همه ذرات پس از
مشاهده ت ییر در محیط برای یک مرحله اجرا میکنند .برای روش
 ،Multi-Swarmتعداد ذرات برای گروه والد و تعداد ذرات برای
گروههای فرزندان بهترتیب برابر  5و  10تعیین شدهاست .شعاع دفع
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مابین گروههای فرزندان و شعاع ذرات کوانتو بهترتیب برابر  30و 0/5
تعیین شدهاست .جدو  2تنظیمات پیشفرض را برای روش

جدول  :2تنظیمات پیشفرض برای روش پیشنهادی
پارامتر

مقدار

c1
c2

2/8
1/3
میانگین  c2و c1

W
تعداد کل ذرات

100

تعداد اولیه زیرجمعیتها

10

تعداد ذرات کوانتو در هر زیرجمعیت

5

تعداد ذرات خنثی در هر زیرجمعیت

5

آستانه شکست

10

شعاع کوانتو
شعاع دفع
شعاع همگرایی
آستانه شایستگی
آستانه شکست
ضریب آشوب

0/5
31/5
31/5
60
10
4

در این بخش بهشرح آزمایشهای انجا شده بر روی مد
پیشنهادی در فرکانسهای  500تا  10000و با تعداد قلههای  1الی
 200پرداخته میشود .تنظیمات پیشفرض این بخش برای تابع
قلههای متحرک در جدو  3آمدهاست .نتایج آزمایشها برای همه
الگوریتمها ،میانگین خطای برونخطی با فاصله اطمینان  95درصد در
 100مرتبه اجرا میباشد .خطای برونخطی و خطای استاندارد
بهدستآمده از آزمایشها برای محیطهای با پویاییهای متفاوت در

پیشنهادی نشان میدهد.

جداو  3تا  6نشان داده شدهاست .نتایج بهتر بهصورت پررنگ
میباشد .همانطورکه مشاهده میشود ،اختالف خطای برونخطی
الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتمهای دیگر با افزایش فرکانس
محیط و همچنین با افزایش پیچیدگی فضا (افزایش تعداد قلهها)
افزایش پیدا میکند .علت امر این است که الگوریتم پیشنهادی سریعتر
میتواند راهحلهای بهتر را پس از مشاهده ت ییر در محیط بهدست
بیاورد .در روش پیشنهادی بهدلیل وجود تنوع زیاد ،تقریباً اکثر قلهها
مورد پوشش ذرات قرار میگیرند .همین موضوع باعث میشود که در
روش پیشنهادی برخالف اکثر روشهای مورد مقایسه ،با افزایش تعداد
قلهها ،خطای برونخطی برای روش پیشنهادی کاهش یابد .نتایج
بهدستآمده در جداو  3تا  6نشان داده شدهاند .با افزایش تعداد قلهها
در فرکانسهای  1000،5000، ،500و  10000کارایی روش
پیشنهادی افزایش پیدا میکند .در فرکانسهای ت ییر پایین بنا به این
که ،بعد از تعداد ارزیابیهای کم توسط الگوریتم ،محیط دچار ت ییر می
شود ،بنابراین الگوریتم زمان کمتری برای یافتن بهینه دارد .نتایج
جداو در همه روشها بیانگر همین موضوع هستند که در فرکانس
های پایین ،خطای روشها بیشتر است .در جداو  3تا  6همانگونه که
مشاهده میشود ،ابتدا در تعداد قلههای کمتر ،برخی روشها ،ازجمله
روش  FTMPSOاز روش پیشنهادی بهتر شدهاست ولی با افزایش
تعداد قلهها ،کارآیی روش پیشنهادی بهتر گردیدهاست.

جدول  :3مقایسه خطای برونخطی و خطای استاندارد روش پیشنهادی با سایر روشها برای f=500
FMSO

Cellular PSO

Multi Swarm
PSO

1

33/67+3/4

7/58±0/9

13/4±0/74

5/46±0/30

1/76±0/09

5

11/91±0/7

9/45±0/4

9/63±0/49

5/48±0/19

2/93±0/18

10

9/62±0/34

18/26±0/3

9/42±0/21

5/95±0/09

3/91±0/19

تعداد قلهها

mQSO10
)(5+5q

FTMPSO

DPSABC

AmQSO

Proposed

2/77±0/00

3/02±0/32

4/01±0/21

-

5/77±0/56

3/78±0/24

3/42±0/00

5/37±0/42

3/54±0/12

20

9/07±0/25

17/34±0/3

8/84±0/28

6/45±0/16

4/83±0/19

3/12±0/00

6/82±0/34

3/27±0/17

30

8/80±0/21

16/39±0/4

8/81±0/24

6/60±0/14

5/05±0/21

3/69±0/00

7/10±0/39

3/19±0/11

40

8/55±0/21

15/34±0/4

8/94±0/24

6/85±0/13

-

-

7/57±0/32

3/14±0/14

50

8/72±0/20

5/54±0/2

8/62±0/23

7/04±0/10

4/98±0/15

3/22±0/00

7/55±0/32

3/10±6/16

100

8/54±0/16

2/87±0/6

8/54±0/21

7/39±0/13

5/31±0/11

3/01±0/00

7/34±0/31

3/06±0/12

200

8/19±0/17

11/52±0/6

8/28±0/18

7/52±0/12

5/52±0/21

3/16±0/00

7/48±0/19

3/01±0/11
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جدول  :4مقایسه خطای برونخطی و خطای استاندارد روش پیشنهادی با سایر روشها برای f=1000
تعداد قلهها

mQSO10
)(5+5q

FMSO

Cellular PSO

1

18/6±1/6

14/42±0/4

6/77±0/38

2/90±0/18

5

6/56±0/38

10/59±0/2

5/30±0/32

3/35±0/18

10

5/71±0/22

10/40±0/1

5/15±0/13

3/94±0/08

2/36±0/09

20

5/85±0/15

10/33±0/1

5/23±0/18

4/33±0/12

3/01±0/12

30
40

5/81±0/15

10/06±0/1

5/33±0/16

4/41±0/11

3/06±0/10

5/70±0/14

9/85±0/11

5/61±0/16

4/52±0/09

50

5/87±0/13

9/54±0/11

5/55±0/14

4/57±0/08

3/29±0/10

100
200

5/83±0/13

8/77±0/09

5/57±0/12

4/77±0/08

3/63±0/09

3/08±0/00

5/54±0/11

8/06±0/07

5/50±0/12

4/76±0/07

3/74±0/09

3/01±0/00

Proposed

Multi Swarm PSO

FTMPSO

DPSABC

AmQSO

0/89±0/05

1/68±0/00

2/33±0/31

2/72±0/22

1/70±0/10

-

2/90±0/32

2/26±0/20

3/23±0/00

4/56±0/40

2/18±0/16

3/40±0/00

5/36±0/47

1/26±0/16

3/28±0/00

5/20±0/38

1/30±0/16

2/67±0/00

6/06±0/14

1/25±0/11
1/19±0/15

4/77±0/45

1/11±0/09

5/75±0/26

1/03±0/10

جدول  :5مقایسه خطای برونخطی و خطای استاندارد روش پیشنهادی با سایر روشها برای f=5000
تعداد قلهها

mQSO10
)(5+5q

FMSO

Cellular PSO

Multi Swarm
PSO

FTMPSO

DPSABC

AmQSO

CDEPSO

1

3/82±0/35

3/44±0/11

2/55±0/12

0/56±0/04

0/18±0/01

2/25±0/00

2/62±0/10

0/41±0/00

1/00±0/19

5

1/90±0/08

2/94±0/07

1/68±0/11

1/06±0/06

0/47±0/05

-

1/01±0/09

0/97±0/01

0/89±0/11

10

1/91±0/08

3/11±0/06

1/78±0/05

1/51±0/04

0/67±0/04

2/13±0/00

1/51±0/10

1/22±0/01

0/74±0/10

20

2/56±0/10

3/36±0/06

2/61±0/07

1/89±0/04

0/93±0/04

2/07±0/00

2/00±0/15

1/54±0/01

0/65±0/11

30

2/68±0/10

3/28±0/05

2/93±0/08

2/03±0/06

1/14±0/04

1/88±0/00

2/19±0/17

2/62±0/01

0/57±0/09

40

2/65±0/08

3/26±0/04

3/14±0/08

50

2/63±0/08

3/22±0/05

Proposed

2/04±0/06

-

-

-

-

0/55±0/08

3/26±0/08

2/08±0/02

1/32±0/04

1/91±0/00

2/43±0/13

2/20±0/01

0/49±0/08

100

2/52±0/06

3/06±0/04

3/41±0/07

2/14±0/02

1/61±0/03

1/89±0/00

2/68±0/12

1/54±0/01

0/37±0/04

200

2/36±0/05

2/84±0/03

3/40±0/06

2/11±0/03

1/67±0/03

1/87±0/00

2/62±0/10

2/11±0/01

0/35±0/03

جدول  :6مقایسه خطای برونخطی و خطای استاندارد روش پیشنهادی با سایر روشها برای f=10000
تعداد قلهها

DPSABC

AmQSO

Proposed

)mQSO10(5+5q

FMSO

CellularPSO

MultiSwarmPSO

FTMPSO

0/19±0/02

0/15±0/10

0/45±0/04

0/13±0/08

1

1/90±0/18

1/90±0/06

1/53±0/12

0/27±0/02

0/09±0/00

2/67±0/00

5

1/03±0/06

1/75±0/06

0/92±0/10

0/70±0/10

0/31±0/04

-

0/76±0/06

0/10±0/06

10

1/10±0/07

1/91±0/04

1/19±0/07

0/97±0/04

0/43±0/03

9/01±0/01

0/08±0/07
0/06±0/05

20

1/84±0/08

2/16±0/04

2/20±0/10

1/34±0/08

0/56±0/01

6/60±0/01

1/28±0/12

30

2/00±0/09

2/18±0/04

2/60±0/13

1/43±0/05

0/69±0/09

7/70±0/01

1/78±0/09

40

1/99±0/07

2/21±0/03

2/73±0/11

1/47±0/06

-

-

-

0/04±0/04

50

1/99±0/07

2/60±0/08

2/84±0/12

1/47±0/04

0/86±0/02

8/10±0/01

1/55±0/08

0/08±0/03

100

1/85±0/05

2/20±0/03

2/93±0/09

1/50±0/03

1/08±0/03

8/34±0/01

1/89±0/14

0/09±0/03

نمودار ترسیمشده در شکل  7متوسط خطای برونخطی را برای
روش پیشنهادی در فرکانسهای ت ییر مختل و با تعداد شکستهای
مختل برای ذرات را نشان میدهد.

شکل  :7متوسط خطای برونخطی روش پیشنهادی با تعداد شکست
های مختلف و فرکانسهای تغییر متفاوت

Serial no. 85

در شکل  7واضح است که هر چه تعداد شکستها برای ذرات بیشتر
میشود ،کارآیی برای روش پیشنهادی نیز کاهش مییابد.
نمودار ترسیمشده در شکل  8روش پیشنهادی را با تعداد ت ییرات
مختل در محیط و همچنین تعداد  1و  3شکست برای ذرات نشان
میدهد .واضح است که هر چه تعداد ت ییرات در محیط و همچنین
تعداد شکستها بیشتر میشود ،کارآیی برای روش پیشنهادی نیز
پایین میآید.
شکل  10 ،9و  11روش پیشنهادی را در فرکانسهای ت ییر
مختل با روش مشابه  mQSOمقایسه مینماید .هر چه فرکانس ت ییر
در محیط پایینتر باشد ،بدین معنی است که محیط در زمان بسیار
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اندکی دچار ت ییر میشود و این کار الگوریتم بهینهسازی را برای
ردیابی بهینه در حا ت ییر بسیار مشکل مینماید.

ارائه یک الگوریتم چندجمعیتی مبتنی بر ازدحا . . .

جدول  :7مقدار خطای برونخطی روش پیشنهادی با شدت
تغییرات مختلف
روش پیشنهادی

شدت تغییرات

0/74±0/10

1

شکل  :8متوسط خطای برونخطی روش پیشنهادی با تعداد تغییرات
مختلف و با تعداد  1و  3شکست در فرکانس تغییرات  5000و با تعداد
 10قله

2

1/09±0/19

3

1/45±0/22

4

2/10±0/35

5

2/92±0/45

در این قسمت در جدو  8روش پیشنهادی از نظر پیچیدگی
محاسباتی با روشهای مشابه  ]25[ CPSO ،]25[ CPSOR ،mQSOو
روش محمدپور و پروین [ ]26مورد مقایسه قرار گرفتهاست.
جدول  :8مقایسه روش پیشنهادی با دیگر روشها از نظر پیچیدگی
محاسباتی
الگوریتم

شکل  :9روند تغییرات خطای آفالین در فرکانس 500

روش پیشنهادی

پیچیدگی محاسباتی



log M
3

CPSO

) O (M
) O (M 3

CPSOR

)

mQSO

محمدپور و پروین

شکل  :10روند تغییرات خطای برونخطی در فرکانس 1000

شکل  :11روند تغییرات خطای برونخطی در فرکانس 5000

شدت ت ییرات در قلهها یکی از مهمترین پارامترهای محک قلههای
متحرک بهشمار میرود .منطقی بهنظر میرسد که ،با افزایش شدت
ت ییرات در ارتفاع و پهنای قلهها ،کارآیی نیز برای الگوریتم کاهش
یابد .هر چه شدت ت ییرات در قلهها بیشتر شود ،بههمان اندازه ذرات
در یافتن بهینه دچار مشکل میشوند .در این بخش تأثیر پارامتر شدت
ت ییرات بر روی روش پیشنهادی مورد آزمایش قرار گرفتهاست .جدو
 7بیانگر این موضوع میباشد .پیچیدگی محاسباتی یک الگوریتم می
تواند یک معیار مناسب برای مقایسه الگوریتم با سایر الگوریتمهای
مشابه باشد.

Serial no. 85

2

O M



2

O (M

O  M log M

مشاهده میشود روش پیشنهادی از نظر پیچیدگی محاسباتی در
میان روشهای مشابه رتبه سو را داراست .در روش مشابه mQSO
مرتبه زمانی نسبت به روش پیشنهادی کمتر میباشد .ولی پیچیدگی
محاسباتی روشهای مشابه  CPSOو  CPSORکه روشهای نسبتاً
جدیدی نیز هستند ،نسبت به روش پیشنهادی بیشتر گردیدهاست.
در اینجا ،کارآیی الگوریتم پیشنهادی بر روی  MPBمورد بررسی
قرار میگیرد .با این تفاوت که این بار آزمایشها بر روی فرکانس
ت ییرات  ،5000تعداد  10قله ،طو گا حرکتی  1و با ابعاد مختل ،2
 4 ،3و  5میباشد .درنهایت نتایج با چند الگوریتم دیگر ازجمله
الگوریتمهای استاندارد  mQSOو  AmQSOمقایسه گردیدهاست.
همانند گذشته معیار سنجش ،مجدداً متوسط خطای برونخطی در 50
بار آزمایش میباشد.
در جدو  9مالحظه میشود که کارآیی الگوریتم پیشنهادی در تمامی
موارد بهتر از سایر الگوریتمها است .نکته قابل توجه این است که
کارآیی الگوریتمها با افزایش ابعاد مسئله کاهش مییابد که این امر یک
مسئله کامالً عادی در میان مسائل بهینهسازی بهشمار میآید .درواقع
با افزایش تعداد پارامترهای بهینهسازی در تابع شایستگی ،جستجو
برای یافتن موقعیتهای بهتر در فضای مسئله برای الگوریتمها سختتر
میشود.
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جدول  :9مقایسه خطای برونخطی (خطای استاندارد) الگوریتمها بر
روی  MPBبا  S=1 ،M=10 ،f=5000و ابعاد مختلف
ابعاد
5

4

Algorithm
3

2

1/85±0/08
1/51±0/10

1/49±0/09 1/47±0/08
1/16±0/10 1/33±0/08

1/01±0/04
0/71±0/05

1/61±0/12

1/42±0/10 1/35±0/09

1/48±0/10

1/10±0/11

MultiSwarmPSO [11] 1/24±0/07
Proposed
/74±0/10

1/28±0/13

]mQSO [23
]AmQSO [26

در ادامه نمودار خطای برونخطی و خطای جاری برای الگوریتم
پیشنهادی با ابعاد  5در شکلهای  12و  13آورده شدهاست .شکل ،12
نمودار همگرایی الگوریتم پیشنهادی را براساس خطای جاری و در
 100ت ییر محیطی با فرکانس ت ییرات  ،5000تعداد  10قله ،طو
گا حرکتی  1و تعداد ابعاد  5به نمایش میگذارد .در کنار آن شکل
شدهاست .درنهایت میانگین کل همه خطاهای برونخطی موجود در
شکل با مت یر  Meanدر باالی شکل قابل مشاهده است .که مقدار
عددی این مت یر برابر با همان مقداری است که در جدو  5درج
گردیدهاست .همچنین انحراف معیار این  50بار آزمایش نیز در باالی
نمودار دیده میشود.

ارائه یک الگوریتم چندجمعیتی مبتنی بر ازدحا . . .

 13قرار دارد که نمودار همگرایی همین الگوریتم را براساس خطای
جاری و تعداد ارزیابیهای صورتگرفته که )100 × 5000( 500000
میباشد ،بر روی  10قله ،طو گا حرکتی  1و تعداد ابعاد  5نشان می
دهد.
نمودار پایداری الگوریتم پیشنهادی طبق سناریوی دو تابع محک
قلههای متحرک (جدو  )1به نمایش گذاشته میشود .همانطورکه در
شکل  14نیز دیده میشود .این نمودار براساس خطای برونخطی و در
 50بار آزمایش با هستههای تصادفی هم از نظر تابع محک و هم از نظر
خود الگوریتم ترسیم شدهاست .در هر بار اجرا  100ت ییر محیطی
اتفاق میافتد که طبق سناریوی دو هر ت ییر محیطی دراینجا برابر با
 5000ارزیابی میباشد .همچنین میانگین خطای برونخطی در هر
 100ت ییر محیطی با عالمت " "+در شکل نشان داده

شکل  :14نمودار پایداری الگوریتم پیشنهادی در سناریوی دوم تابع
محک قلههای متحرک

شکل  :12گراف خطای برون خطی الگوریتم با تعداد ابعاد  5بر اساس
تعداد ارزیابیها

باید دقت شود در تما نتایج بهدستآمده در باال از تابع نگاشت
لجستیکی برای اعما تئوری آشوب در روش پیشنهادی استفاده
شدهاست .حا در این بخش میخواهیم سه تابع آشوب را که در روابط
 4 ،3و  5بیان شدهاست ،در روش پیشنهادی از نظر میزان کارآیی
مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم .در جدو  10سه تابع آشوبگونه
(روابط  4 ،3و  )5در روش پیشنهادی اعما گردیده و از نظر خطای
برونخطی مورد مقایسه قرار گرفتهاند.
جدول  :10مقایسه خطای برونخطی (خطای استاندارد) الگوریتمها بر
روی  MPBبا  S=1 ،M=10 ،f=5000و تعداد ابعاد مختلف
تعداد ابعاد

شکل  :13نمودار میلهای خطای برون خطی الگوریتم با تعداد ابعاد
 5براساس تعداد ارزیابیها
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Chaotic function

5

4

3

2

1/48±0/10

1/28±0/13

1/10±0/11

/74±0/10

Function 3

1/42±0/10

1/30±0/10

1/12±0/10

0/78±0/12

Function 4

1/47±0/08

1/28±0/12

1/15±0/09

0/81±0/10

Function 5
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شکل  :15مقایسه الگوریتم پیشنهادی با سایر الگوریتمها در فرکانس  5000و بهازای تعداد قلههای متفاوت

همانگونهکه از جدو  10مشاهده میشود برای تابع نگاشت لجستکی
که در رابطه  3بیان شدهاست نتایج بهتری نسبت به دو تابع دیگر
حاصل شدهاست.
در این بخش روش پیشنهادی با دو روش مشابه  AMSOو
 mQSOEکه در بخش کارهای گذشته تشریح شدهاند ،از نظر خطای
برونخطی مورد مقایسه قرار گرفتهاست .مقادیر بهدستآمده برای دو
روش مورد مقایسه ،از مراجع آنها به دست آمده است .شکل 15
مقایسه روش پیشنهادی با دو روش دیگر را نشان میدهد .در این
شکل محور افقی تعداد قلهها را نشان داده و محور عمودی مقدار
خطای برونخطی را نشان میدهد.
نتایج حاصلشده از شکل  15حاکی از برتری روش پیشنهادی
نسبت به دو روش مشابه دیگر است .در روش  mQSOEهمانگونهکه
مشاهده میشود ،با افزایش تعداد قلهها ،خطای برونخطی بهطور
فزایندهای رو به افزایش است .در روش  AMSOبا افزایش تعداد قلهها
تا حدود  50قله ،خطا رو به افزایش است ولی بعد از  50قله خطا
نسبتاً کاهش یافته است .در روش پیشنهادی خطا با افزایش تعداد
قلهها ،نسبت به دو روش دیگر با شیب خیلی کمی افزایش یافته است.
ضمناً برای مقایسه آماری الگوریتمها از آزمون  tاستفاده شدهاست.
در این آزمون ما از  98درجه آزادی با سطح معنیدار برابر با 0.5
استفاده کردهایم .نوع آزمون را  pairedو  one-tailedقرار دادهایم .بعد از
انجا آزمایش نتایج بدین صورت نمایش داده میشوند که اگر:
الگوریتم او از الگوریتم دو بهصورت معناداری بهتر باشد از عالمت +
استفاده شدهاست .اگر الگوریتم او از الگوریتم دو بهصورت معناداری
بدتر باشد از عالمت  −استفاده شدهاست .اگر شواهد الز برای
معناداری هیچ کدا از الگوریتمها پیدا نشود از عالمت ~ استفاده
شدهاست .جدو  11نتایج آماری را برای روش پیشنهادی و سایر
روشها نشان میدهد .در این آزمایش از پارمترهای استاندارد سناریوی
دو محک قلههای متحرک در فرکانس ت ییرات مختل استفاده
شدهاست.
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 -5نتیجهگیری و پیشنهادات آتی
قابلیتهای الگوریتم بهینهسازی ازدحا ذرات در محیط ایستا این
انگیزه را فراهم کرد که در این پژوهش به ارائه ایدههایی جهت
پویاسازی این الگوریتم پرداخته شود .ازطرفی بهدلیل اینکه محیطهای
پویا و بهدنبا آن مسائل بهینهسازی پویا در حیطه وسیعی از علو
مختل و حتی در زندگی روزمره کاربرد دارند ،بررسی و یافتن
راهکارهایی جهت حل آنها بهعنوان یک ضرورت بهشمار میآیند .در
این مقاله از الگوریتمی ارائه گردید که نسخه بهبودیافتهای از الگوریتم
بهینهسازی  mQSOبوده ،بهعنوان الگوریتم پایه برای پویاسازی در
محیط پویا استفاده شد .چنین محیطهایی نیازمند جستجوی هر چه
دقیقتر بهینه(ها) و کاهش تعداد ارزیابیها است .بههمین دلیل در
الگوریتم پیشنهادی از یک راهکار خود-تطبیقی در برای بهیود کارآیی
بهره گرفته شد تا بتواند باعث افزایش قدرت جستجوی بهینه(ها) در
فضای مسئله گردد .نکته مهم دیگری که در محیطهای پویا وجود
دارد ،ردیابی نقطه (نقاط) بهینه جدید پس از ت ییرات محیطی و نیز
یافتن هر چه سریعتر آن(ها) تا قبل از ت ییرات بعدی محیطی میباشد.
ازاینرو در الگوریتم پیشنهادی از راهکار چند-دستهای ،راهکار ایجاد
یک دسته آزاد موقع همگراشدن دستهها ،راهکار انحصار و نیز روش
افزایش تنوع بهره گرفته شد .درنهایت یک راهکار کنتر ذرات خنثی
نیز برای یافتن فضاهای نامناسب مسئله بهکار گرفته شد .الگوریتم
پیشنهادی برروی معروفترین تابع محک در محیطهای پویا بهنا
 MPBمختل آزمایش گردید .در  %95موارد ،نسبت به الگوریتمهای
مورد مقایسه ازجمله الگوریتمهای استانداردی چون ،mQSO
 CellularPSO ،AmQSOو MultiSwarmPSOنتایج قابلمالحظهای را
از خود نشان داد.
با توجه به پیشفرضها و نیز محاسن و معایبی که در الگوریتم
پیشنهادی این مقاله مشاهده میشود ،میتوان به راهکارهای آتی جهت
بهبود الگوریتم و ارائه نسخههای جدید اشاره کرد .این راهکار در قالب
 1پیشنهاد ارائهشده و بهشرح زیر میباشد:
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 با اینحا میتوان با بهکارگیری حافظه برای ذخیره.استفاده گردد
موقعیتهای بهتر و استفاده از آنها در عملگر مهاجرت سرعت
.همگرایی را بهبود بخشید

الگوریتمهای مورداستفاده در محیطهای پویا بایستی توانایی سرعت
همگرایی باال در رسیدن به نقطه (نقاط) بهینه و نیز توانایی جستجوی
 برای تحقق این امر در الگوریتم.محلی باالیی را داشته باشند
تطبیقی در الگوریتم-پیشنهادی سعی شده تا از یک راهکار خود

t  نتایج آزمون:11 جدول
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