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فصل اول
مقدمه

محور اصلی این کتاب بحث در مورد روشهای موجود برای حل مسائل بهینهسازی ،به ویژه الگوریتمهای
تکاملی 1است .به طور خاص ما 2در این کتاب به بحث در مورد الگوریتمهای تکاملی جهت بهینهسازی
خواهیم پرداخت .اگر چه کتاب شامل تعدادی نظریههای ریاضی است ،اما نباید آن را یک کتاب ریاضی در
نظر گرفت ،چرا که در اصل این کتاب یک کتاب مهندسی و یا علوم کامپیوتری کاربردی است .تمامی
الگوریتمهای بهینهسازی موجود در این کتاب با هدف نهایی پیادهسازی نرمافزاری ارائه شدهاند .هدف این
کتاب این است که الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی را به واضحترین و دقیقترین شکل ممکن ارائه داده و
همچنین با فراهم آوردن مسائل و مراجع پیشرفته به مقدار کافی به خوانندگان آمادگی مشارکت در مسائل
جدید در این زمینه را بدهد.
نگاهی کلی به فصل
این فصل با بخش  1-1و با درآمدی بر نشانگذاریهای ریاضی که در این کتاب به کار خواهیم برد
شروع میشود .فهرست اختصارات نیز میتواند برای خواننده مفید واقع شود .در بخش  2-1دالیلی برای
پاسخ پرسشهایی فراهم شده است ،پرسشهایی همچون :چرا تصمیم به نوشتن این کتاب گرفتم؟ هدفم از
نوشتن این کتاب چیست؟ و چرا این کتاب از سایر کتابهای بینظیر در زمینه الگوریتمهای تکاملی متمایز
است؟ بخش  3-1به بیان پیشنیازهایی میپردازد که از خواننده انتظار میرود .بخش  4-1به فلسفه تکالیف
و چرایی وجود آنها در این کتاب و همچنین به قابلیت دسترسی حلالمسائل میپردازد .بخش  5-1خالصهای
از نشانگذاریهای ریاضی به کار رفته در این کتاب را به دست میدهد .به خوانندگان قویاً توصیه میشود
در هنگام مواجه با نشانگذاریهای ناآشنا مرتباً به این بخش رجوع کرده و همچنین سعی کنند در تحقیقات
و تکالیفشان از این نشانگذاریها استفاده نمایند .بخش  6-1طرح و نمای کلی از کتاب را به دست میدهد.
در نهایت و در بخش  7-1نکاتی مهم جهت تدریس این کتاب و همچنین توصیههایی در مورد میزان اهمیت
فصلها نسبت به یکدیگر به مدرس ارائه شده است.

Evolutionary Algorithms

1

 2در این کتاب از روشی معمول برای اشاره به اشخاص استفاده شده است و آن استفاده از کلمهی ما است .بعضی مواقع کتاب از کلمه ما برای
اشاره به خواننده یا نویسنده استفاده کرده است .در مواردی نیز نویسنده از کلمه ما استفاده کرده است تا نشان دهد سخنی را به نمایندگی از
جمعی از استادان و محققان فعال در زمینه الگوریتمهای تکاملی و بهینهسازی بیان میکند .این تفاوت در متن مشهود خواهد بود .چندان به
نحوه کاربرد کلمه ما دقیق نشوید چرا که این مسئله تنها به شیوه نوشتار برمیگردد ،تا به منظوری خاص که نویسنده به دنبال آن باشد.
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 1-1عبارت شناسی
برخی نویسندگان برای اشاره به الگوریتمهای تکاملی از عبارت محاسبات تکاملی استفاده مینمایند .این
نکته بیانگر این مطلب است که الگوریتمهای تکاملی بر روی کامپیوتر پیادهسازی میشوند .با این حال عبارت
محاسبات تکاملی میتواند بر الگوریتمهایی که برای بهینهسازی به کار نمیروند هم داللت داشته باشد .برای
مثال ،الگوریتمهای ژنتیک اولیه فینفسه بهمنظور بهینهسازی مورد استفاده قرار نگرفتند بلکه برای مطالعه
فرآیند انتخاب طبیعی در نظر گرفته شده بودند (فصل  3را ببینید) .این کتاب در راستای الگوریتمهای
بهینهسازی تکاملی مدون شده است که نسبت به محاسبات تکاملی مبحثی اختصاصیتر است.
دیگران از عبارت بهینهسازی جمعیتی برای اشاره به الگوریتمهای تکاملی استفاده مینمایند .این موضوع
بیانگر آن است که به طور کلی الگوریتمهای تکاملی متشکل از جمعیتی از راهحلهای نامزد برای برخی
مسائل است و با گذر زمان این جمعیت به سوی راهحلی بهتر حرکت مینماید .با این حال ،بسیاری از
الگوریتمهای تکاملی تنها از یک راهحل نامزد در هر دوره تشکیل شدهاند (برای مثال الگوریتم تپهنوردی 1و
استراتژیهای تکامل) .الگوریتمهای تکاملی بسیار جامعتر از بهینهسازی جمعیتی هستند چرا که الگوریتمهای
تکاملی شامل الگوریتمهای تک-ذرهای نیز هستند.
برخی نویسندگان از عبارت هوش کامپیوتری یا هوش محاسباتی برای اشاره به الگوریتمهای تکاملی
استفاده میکنند .این کار معموالً برای تشخیص و تمایز الگوریتمهای تکاملی از سیستمهای خبره ،که به طور
سنتی با عنوان هوش مصنوعی شناخته میشوند ،صورت میپذیرد .سیستمهای خبره از استدالل استقرایی
بهره میبرند حال آنکه الگوریتمهای تکاملی از استدالل استنتاجی استفاده میکنند .با این حال ،گاه ًا
الگوریتمهای تکاملی بهعنوان نوعی هوش مصنوعی در نظر گرفته میشوند .هوش کامپیوتری عبارت
جامعتری نسبت به الگوریتمهای تکاملی است و شامل تکنولوژیهایی چون شبکههای عصبی ،سیستمهای
فازی 2و زندگی مصنوعی میشود .این تکنولوژیها میتوانند برای کاربردهایی غیر از بهینهسازی مورد استفاده
قرار گیرند .به همین جهت ،مبحث الگوریتمهای تکاملی ممکن است نسبت به هوش کامپیوتری مطلبی
خاصتر و ویژهتر به نظر برسد.
محاسبات نرم 3عبارت دیگری مرتبط با الگوریتمهای تکاملی است .محاسبات نرم نقطه مقابل محاسبات
سخت 4است .محاسبات سخت به محاسباتی بسیار دقیق ،کامل و پیچیده عددی اشاره دارد .محاسبات نرم بر
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محاسباتی با دقت کمتر داللت میکند مانند آنچه که ما انسآنها در زندگی روزمره خود انجام میدهیم.
الگوریتمهای محاسبه نرم راهحلهایی خوب (اما غیر دقیق) برای مسائل سخت ،نویزی ،چند پیمانهای 1و
چندهدفه ارائه میدهند .به همین علت ،الگوریتمهای تکاملی زیر مجموعهای از محاسبات نرم در نظر گرفته
میشوند.
سایر نویسندگان از عبارت "محاسبات الهام گرفته شده از طبیعت" و یا "محاسبات الهام گرفته شده از
زیست" برای اشاره به الگوریتمهای تکاملی استفاده میکنند .با این حال ،برخی از الگوریتمهای تکاملی ،مانند
تکامل تفاضلی و الگوریتمهای تخمین توزیع ،از طبیعت برانگیخته نشدهاند .دیگر الگوریتمهای تکاملی مانند
استراتژیهای تکاملی و یادگیری مقابله-محور ارتباط بسیار ضعیفی با فرآیندهای طبیعی دارند .الگوریتمهای
تکاملی نسبت به الگوریتمهای الهام گرفته شده از طبیعت جامعترند چرا که الگوریتمهای تکاملی شامل
الگوریتمهایی نیز میشوند که از زیستشناسی برانگیخته نشدهاند.
یکی دیگر از عبارتهایی که به الگوریتمهای تکاملی نسبت داده میشود" ،یادگیری ماشینی" است.
یادگیری ماشین مطالعه الگوریتمهای کامپیوتری است که از تجارب خود یاد میگیرند .با این حال ،این زمینه
معموالً شامل الگوریتمهایی غیر از الگوریتمهای تکاملی نیز میشود .یادگیری ماشین معموالً بسیار گستردهتر
از الگوریتمهای تکاملی در نظر گرفته شده و شامل مباحثی چون یادگیری تقویتی شبکههای عصبی،
خوشهبندی ،ماشینهای بردار پشتیبان و غیره میشود.
برخی نویسندگان تمایل دارند از عبارت الگوریتمهای اکتشافی برای اشاره به الگوریتمهای تکاملی استفاده
کنند .2الگوریتمهای اکتشافی روشهایی هستند که از قوانین رویکردهای حس مشترک برای حل مسائل
استفاده میکنند .معموالً از الگوریتمهای اکتشافی انتظار نمیرود که بهترین جواب را برای مسئله پیدا کند،
بلکه هدف آنها پیدا کردن جوابهایی است که به حد کافی به جواب بهینه نزدیک هستند .عبارت فرا
اکتشافی برای توصیف گروهی از الگوریتمهای اکتشافی به کار میرود .شاید نه همه اما بیشتر الگوریتمهای
تکاملی که در این کتاب دربارهشان سخن رفته است با روشها و امکانات و پارامترهای مختلفی قابل
پیادهسازی هستند .به همین علت ،همه آنها را میتوان فرا اکتشافی 3نامید .برای مثال ،خانواده تمام
الگوریتمهای بهینهسازی کلونی مورچگان را میتوان فرا اکتشاف کلونی مورچگان نامید.

Multimodal

1

 2کلمهی اکتشافی ترجمه واژهی  Heuristicاست Heuristic .خود ریشهای یونانی دارد و ترجمهی کلمهی  Euriskoمی باشد .این کلمه به
معنای پیدا کردن و اکتشاف است .این کلمه همچنین ریشهی کلمهی  Eurekaنیز میباشد که این کلمه برای ابراز پیروزی بعد از کشف جواب
یک مسئله به کار میرود ( Eurekaبه معنی یافتم! است ،عبارت معروفی که ارشمیدس بعد از رسیدن به جواب مسئلهی معروفش به کار برد).
Metaheuristic

3
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بسیاری از نویسندگان الگوریتمهای تکاملی را از هوش گروهی (تجمعی) جدا میپندارند .یک الگوریتم
هوش گروهی الگوریتمی است که بر پایه گروههایی قرار دارد که در طبیعت وجود دارند (برای مثال گروههای
مورچهها و یا پرندگان) .بهینهسازی کلونی مورچگان (فصل  )14و بهینهسازی تجمع ذرات (فصل  )11دو
الگوریتم مهم از الگوریتمهای گروهی هستند و بسیاری از محققان اصرار دارند که این دو نباید بهعنوان
الگوریتمهای تکاملی در نظر گرفته شوند .با این حال ،برخی نویسندگان معتقدند که هوش گروهی زیر
مجموعهای از الگوریتمهای تکاملی است .برای مثال یکی از به وجود آورندگان بهینهسازی تجمع ذرات از
آن بهعنوان یک الگوریتم تکاملی یاد میکند ( شی 1و ابرهارت .) 1999 ،2از آنجا که الگوریتمهای هوش
گروهی به روش مشابهی همچون الگوریتمهای تکاملی اتفاق میافتند (و این روش همان حرکت جمعیتی از
راهحلهای نامزد به سوی جواب بهتر در هر دوره است) ،بنابراین ما هوش گروهی را الگوریتم تکاملی در
نظر میگیریم.
هرچند که عبارتشناسی کامالً دقیق نبوده و به متن کتاب وابسته است ،اما ما قرار را بر این میگذاریم
که از عبارت الگوریتم تکاملی برای اشاره به الگوریتمی استفاده کنیم که راهحل مسئله را طی دورههای زیادی
به سمت جواب بهینه سوق میدهد .بهطور معمول یک دوره الگوریتم تکاملی (با توجه به پایهی بیولوژیکی
این الگوریتمها) یک "نسل" خوانده میشود .با این حال ،این تعریف ساده الگوریتم تکاملی بینقص نیست
چرا که ،برای مثال ،این تعریف بیان میدارد که گرادیان یک الگوریتم تکاملی نزولی است و این موضوعی
است که برای هیچ کس قابل قبول نیست .ما از تعریف غیررسمی استفاده میکنیم و آن این است که الگوریتمی
الگوریتم تکاملی است که بهطور معمول و کلی الگوریتم تکاملی در نظر گرفته شود .این تعریف دایرهوار در
ابتدا کمی آزاردهنده به نظر میرسد اما کسانی که در این زمینه کار میکنند بهتدریج به آن عادت میکنند .در
نهایت ،انتخاب طبیعی بهعنوان بقای برازندهترین 3تعریف شده است و برازندگی نیز خود در شأن کسانی
تعریف میشود که احتمال بقای آنها بیشتر از سایرین است.

 2-1چرا کتابی دیگر درباره الگوریتمهای تکاملی؟
کتابهای خوب بسیاری در مورد الگوریتمهای تکاملی وجود دارد که این خود باعث به وجود آمدن این
سؤال میشود :چرا یک کتاب دیگر با موضوع الگوریتمهای تکاملی؟ دلیل نوشته شدن این کتاب ارائه یک

1

Shi
Eberhart
3
Survival of The Fittest
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رویکرد آموزشی ،چشم انداز و محتوایی است که در هیچ کتاب دیگری در دسترس نیست .باألخص امید
است تا موارد زیر دراین کتاب محقق شوند:
 در کتاب رویکردی سرراست ارائه شده باشد که به خواننده کمک کند درکی واضح و در عین حال
دقیق از الگوریتمهای تکاملی کسب کند .بسیاری از کتابها گسترهی وسیعی از این الگوریتمها را
بدون هیچگونه پیش زمینه نظری و به مثابه کتاب آشپزی ارائه دادهاند .برخی دیگر از این کتابها
بیشتر مانند یک رسالهی پژوهشیاند تا یک کتاب درسی و برای بسیاری از دانشجویان متوسط
مهندسی ناملموس هستند .کتاب حاضر با ارائه الگوریتمها و با پیادهسازی آسان سعی دارد به یک
تعادل قابل قبول برسد.
 در کتاب برخی مثالهای ساده جهت ایجاد درکی بصری از ریاضیات ،معادالت و نظریهی
الگوریتمهای تکاملی تدارک دیده شدهاند .بسیاری از کتابها نظریهی این الگوریتمها را توضیح داده
و سپس مسائل و یا مثالهایی را ارائه میکنند که درکی بصری به دست نمیدهند .با این حال ،میتوان
مسائل و مثالهای سادهای را ارائه داد که برای حلشان تنها به یک قلم و کاغذ نیاز باشد .این مسائل
ساده به دانشجویان کمک میکند تا نحوه عملی شدن نظریات را بهتر دیده و درک کنند.
 کدهای  MATLABتمامی مثالها در سایت نویسنده قابل دسترس است .1بسیاری از کتابهای دیگر
نیز دارای چنین کدهایی هستند اما غالباً این کدها یا کامل نبوده و یا به روز نیستند که این موضوع
ممکن است برای خواننده کسالتآور باشد .آدرس پست الکترونیکی نویسنده نیز در این وب سایت
در دسترس است .من مشتاقاته از هرگونه نظر ،پیشنهاد استقبال میکنم .صد البته که آدرسهای وب
ممکن است منسوخ شوند ،اما این کتاب شامل فهرستنویسیهایی از شبهکدهای رده باال و
الگوریتمواری است که بسیار مهمتر از فهرستنویسی یک برنامه خاص است .توجه داشته باشید که
مثالها و کدهای  MATLABبهعنوان بهترین الگوریتم بهینهسازی در نظر گرفته نشدهاند ،بلکه آنها
برای فراهم آوردن درکی پایهای از مفاهیم اساسی ارائه شدهاند .هرگونه تحقیق و یا کاربرد جدی باید
به کدهای نمونه تنها بهعنوان نقطهای اولیه برای شروع اتکا کنند.
 این کتاب شامل نظریه و جدیدترین الگوریتمهای تکاملیای است که در بیشتر کتابهای درسی دیگر
غیر قابل دسترساند .این موضوعات شامل تئوری مارکوفف ،مدلهای الگوریتم تکاملی ،مدل سیستم
پویای الگوریتمهای تکاملی ،الگوریتمهای کلونی مصنوعی زنبورها ،بهینهسازی زیست-جغرافی
محور ،یادگیری مقابل-محور ،الگوریتمهای تجمع مصنوعی ماهیها ،جهش قورباغهای ،بهینهسازی
http://academic.csuohio.edu/simond/evolutionaryoptimization
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باکتریال و بسیاری دیگر هستند .این موضوعات به تازگی به مبحث الگوریتمهای تکاملی افزوده
شدهاند و این مباحث آنچنان که در این کتاب پوشش داده شدهاند در کتاب دیگری مورد پوشش قرار
نگرفتهاند .با این حال ،این کتاب در نظر ندارد تا زمینهای خاص از الگوریتمهای تکاملی را مورد
بررسی قرار دهد ،بلکه میکوشد مروری با سطح باال را از بسیاری از زمینههای تحقیقاتی این
الگوریتمها فراهم کند تا خواننده بتواند درکی وسیع از این الگوریتمها پیدا کرده و برای ادامه مطالعات
خود در این زمینه در مسیری درست قرار بگیرد.

 3-1پیشنیازها
بهطور کلی ،یک دانشجو بدون نوشتن نرمافزار خود در زمینه الگوریتم تکاملی نمیتواند از این درس
چیزی بیاموزد .به همین خاطر ،سر رشته داشتن در برنامهنویسی را میتوان در فهرست پیش نیازهای این
درس قرار داد .در دانشگاهی که من این درس را به دانشجویان مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر تدریس
میکنم هیچ درس پیش نیاز خاصی وجود ندارد ،تنها پیشنیاز برای دانشجویان لیسانس آن است که باید در
حال سپری کردن سال آخر تحصیل خود باشند و برای دانشجویان فوق لیسانس هیچ پیشنیاز ی وجود ندارد.
با این حال ،فرض من بر آن است که دانشجویان سال آخر لیسانس و همچنین دانشجویان فوق لیسانس
برنامهنویسان قابلی هستند.
نشانگذاری به کار رفته در این کتاب بر این فرض است که خواننده با نشانگذاریهای ریاضی استاندارد
که در جبر ،هندسه ،نظریه مجموعهها و حسابان وجود دارند ،آشنایی دارد؛ بنابراین یک پیشنیاز دیگر برای
درک این کتاب نوعی بلوغ ریاضی است که اکثر قریب به اتفاق داشجویان سال آخر لیسانس از آن بهرهمند
هستند .نشانگذاری ریاضی در بخش  5-1توضیح داده شده است .اگر خواننده نشانگذاریهای توضیح داده
شده در این بخش را بفهمد ،به احتمال زیاد قادر خواهد بود سایر مباحث کتاب را دنبال کند.
ریاضی موجود در قسمت نظری کتاب (فصل  4قسمت  6و  ،7بیشتر مباحث فصل  13و چند بخش
پراکنده دیگر) نیاز به دانشی در زمینه احتماالت و نظریه سیستمهای خطی دارد .اگر دانشجو درسهای مرتبط
با این دو موضوع را نگذرانده باشد ،دنبال کردن این موارد برایش دشوار خواهد بود .در صورتی که درسی
بر پایه این کتاب برای دانشجویان لیسانس در نظر گرفته شود احتماالً باید از این قسمت صرفنظر گردد.

 4-1مسائل و تمرینها
مسائل انتهای هر فصل برای دادن قابلیت انعطافپذیری به دانشجویان نوشته آورده شدهاند ،این تمرینها
بهمنظور تقویت درک دانشجو از نظریات ،عمیق ساختن درک بصری وی از مفاهیم و بسط دادن مهارتهای
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تحلیلی دانشجو ارائه شدهاند .مسائل کامپیوتری نیز بهمنظور کمک به گسترش توانایی تحقیقاتی دانشجویان
و همچنین آموزش چگونگی استفاده از نظریات در مواجه با مسائلی که در صنعت با آنها مواجه میشوند،
ارائه شدهاند .هر دو نوع این مسائل در کسب مهارت در زمینه الگوریتمهای تکاملی از اهمیت زیادی
برخوردارند .نمیتوان تفاوتی محض میان تمرینهای کامپیوتری و تمرینهای نوشتاری قائل شد و آنها را
دو مقولهی کامالً جدا از هم پنداشت ،چرا که برخی تمرینهای نوشتاری نیاز به مقداری کار کامپیوتری داشته
و در مقابل نیز برخی تمرینهای کامپیوتری نیاز به تحلیل نوشتاری دارند .مدرس باید با توجه به شیوهی
تدریس خود تکالیفی مرتبط با الگوریتمهای تکاملی در نظر بگیرد .تکالیفی که مانند پروژه بوده و برای طول
ترم به دانشجو محول میشوند ،برای موضوعاتی این چنینی آموزنده هستند .برای مثال ،میتوان از دانشجویان
خواست تا برخی مسائل بهینهسازی کاربردی و واقعی را با استفاده از الگوریتمهای تکاملی بحث شده در
این کتاب حل کرده و کارایی آنها را نسبت به هم سنجیده و تفاوتهای آنها را بیان کرده و نتیجه را در
پایان ترم گزارش دهد.
یک حلالمسائل برای تمام مسائل موجود در کتاب (چه مسائل کامپیوتری و چه مسائل نوشتاری) ،از
سوی ناشر برای مدرسان در نظر گرفته شده است .به مدرسان توصیه میشود برای کسب اطالعات بیشتر در
مورد چگونگی تهیهی این حلالمسائل با ناشر مربوطه تماس بگیرند .برای حفاظت از راستی و درستی
تکالیف ،حلالمسائل تنها برای مدرسان در دسترس خواهد بود.

 5-1نشانگذاری
برخی نشانگذاریهای ریاضی موجود در این کتاب در فهرست زیر توضیح داده شدهاند.


𝑥 → 𝑦 یک نشانگذاری محاسباتی است که بیان میدارد 𝑦 به متغیر 𝑥 گماشته میشود .برای مثال

الگوریتم زیر را در نظر بگیرید.
ضریب 𝑎 = 𝑥 2
ضریب 𝑏 = 𝑥 1
ضریب 𝑐 = 𝑥 0
𝑐𝑎−𝑏 + √𝑏 2 − 4
𝑎2

←

∗𝑥

سه خط اول این الگوریتم جملههای گمارشی نیستند بلکه تنها به تعریف مقادیر  a , b , cمیپردازند .این
سه پارامتر میتوانند توسط کاربر یا یک الگوریتم دیگر مقداردهی شوند .آخرین خط اما ،یک حکم نگارشی
است که بیان میدارد مقدار سمت راست پیکان به ∗ 𝑥 نگاشته میشود.
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) 𝑑𝑓(.مشتق کلی )  𝑓(.نسبت به  xاست .برای مثال ،فرض کنید 𝑥 𝑦 = 2و 𝑦،𝑓(𝑥, 𝑦) = 2𝑥 + 3

𝑥𝑑
) 𝑑𝑓(.خواهد بود.
بنابراین 𝑥 𝑓(𝑥, 𝑦) = 8و = 8
𝑥𝑑
) 𝜕𝑓(.نیز نمایش داده میشود ،مشتق جزیی )  𝑓(.نسبت به  xاست .برای مثال،
 𝑓𝑥 (. ) که به صورت
𝑥𝜕
بار دیگر فرض کنید 𝑥 𝑦 = 2و 𝑦 𝑓(𝑥, 𝑦) = 2𝑥 + 3باشد .آنگاه  𝑓𝑥 (𝑥, 𝑦) = 2خواهد بود.
 {𝑥: 𝑥 ∈ 𝑆} مجموعهای از تمام  xهایی است که متعلق به مجموعهی  Sمیباشد .یک نشانگذاری
مشابه دیگر برای نشان دادن مقادیری از  xکه یک شرط خاص را برآورده میکنند وجود دارد .برای
مثال {𝑥: 𝑥 2 = 4} ،دقیقا همان }} {𝑥: 𝑥 ∈ {−2,2است.
 [𝑎, 𝑏] یک بازهی بسته بین  aو  bاست که بیانگر مجموعهی }𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎  {𝑥:است .این مجموعه
میتواند یک مجموعه از اعداد صحیح و یا حقیقی باشد.
 (𝑎, 𝑏) یک بازهی باز بین  aو  bاست که بیانگر مجموعهی }𝑏 < 𝑥 < 𝑎  {𝑥:است .این مجموعه نیز
میتواند یک مجموعه از اعداد صحیح و یا حقیقی باشد.
 میتوان از متن کتاب دریافت که 𝑆 ∈ 𝑖  {𝑥𝑖 },مختصرشدهی }𝑆 ∈ 𝑖  {𝑥𝑖 :است .برای مثال ،اگر

∈𝑖

]𝑁  [1,آنگاه } 𝑁𝑥 .{𝑥𝑖 } = {𝑥1 , 𝑥2 , … ,
 𝑆1 ∪ 𝑆2 مجموعهای از تمام  xهاست که  xیا متعلق به مجموعهی  𝑆1است یا  𝑆2و یا هردو .برای
مثال ،اگر } 𝑆1 = {1,2,3و } 𝑆2 = {7,8باشد .آنگاه } 𝑆1 ∪ 𝑆2 = {1,2,3,7,8خواهد بود.
 |𝑆| بیانگر تعداد عضوهای مجموعه  Sاست .برای مثال ،اگر }] 𝑆 = {𝑖: 𝑖 ∈ [4,8آنگاه  .|𝑆| = 5اگر
} 𝑆 = {3,19, 𝜋, √2آنگاه  .|𝑆| = 4اگر } 𝑆 = {α: 1 < α < 3آنگاه ∞ = |𝑆|.
 ∅ مجموعهی تهی است و .|∅| = 0
 𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑦 باقیمانده تقسیم  xبر  yاست .برای مثال .8 mod 3 = 2
 ⌈𝑥⌉ گرد شدهی عدد  xبه سمت باالست و این مقدار برابر کوچکترین عدد صحیحی است که از

x

بزرگتر است .برای مثال ⌈3.9⌉ = 4 ،و .⌊5⌋ = 5
 ⌊𝑥⌋ گرد شدهی عدد  xبه سمت پایین است و این مقدار برابر بزرگترین عدد صحیحی است که

از x

کوچکتر است .برای مثال ⌊3.9⌋ = 3 ،و .⌊5⌋ = 5
 𝑚𝑖𝑛𝑥 𝑓(𝑥) به مسئلهای اشاره دارد که هدف آن یافتن مقداری از  xاست که به ازای آن کوچکترین
مقدار )𝑥(𝑓 به دست میآید .این عبارت همچنین معرف کوچکترین مقدار )𝑥(𝑓 است .برای مثال،
فرض کنید  .𝑓(𝑥) = (𝑥 − 1)2حال برای یافتن )𝑥(𝑓 𝑥𝑛𝑖𝑚 منحنی )𝑥(𝑓 را رسم کرده و مشاهده
میکنیم در کدام نقطه )𝑥(𝑓 کمترین مقدار را خواهد داشت .همچنین میتوان از مشتقگیری برای

فصل اول :مقدمه 00 /

پیدا کردن این مقدار استفاده کرد .در مورد این مثال خاص میتوان دید که  .𝑚𝑖𝑛𝑥 𝑓(𝑥) = 0تعریف
مشابهی برای )𝑥(𝑓 𝑥𝑥𝑎𝑚 وجود دارد.
 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑥 𝑓(𝑥) مقداری از  xاست که به ازای آن )𝑥(𝑓 کمترین مقدار را دارد .برای مثال ،دوباره
فرض کنید  .𝑓(𝑥) = (𝑥 − 1)2کمترین مقدار )𝑥(𝑓 برابر  4است که این مقدار به ازای  𝑥 = 1رخ
میدهد ،بنابراین  .𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑥 𝑓(𝑥) = 1تعریفی مشابه آنچه گفته شد برای )𝑥(𝑓 𝑥𝑥𝑎𝑚𝑔𝑟𝑎 نیز وجود
دارد.
 𝑅 𝑆 مجموعهای از تمامی بردارهای حقیقی با طول  Sاست .این مجموعه میتواند هم بیانگر بردارهای
ستونی و هم بردارهای سطری باشد.
 𝑅 𝑆×𝑃 مجموعه تمام ماتریسهایی با ابعاد 𝑃 × 𝑆 میباشد.
 {𝑦𝑘 }𝑈𝑘=𝐿 مجموعهای از تمام 𝑘𝑦 هایی است که در آن  kعددی صحیح بین  Uو  Lاست .برای مثال،
} .{𝑦𝑘 }5𝑘=2 = {𝑦2 , 𝑦3 , 𝑦4 , 𝑦5
 {𝑦𝑘 } مجموعهای از تمام 𝑘𝑦 هایی است که مقدار  kبا توجه به متن کتاب مشخص میشود .برای
مثال ،فرض کنید که متن کتاب اشاره میدارد که سه مقدار از  yیعنی  𝑦1 , 𝑦2 , 𝑦3موجودند ،آنگاه
} .{𝑦𝑘 } = {𝑦1 , 𝑦2 , 𝑦3
 ∃ به معنی "وجود دارد" و ∄ به معنی "وجود ندارد" هستند .برای مثال ،اگر } ،𝑌 = {1,6,9آنگاه
𝑌 ∈ 𝑦 ∶  .∃ 𝑦 > 2از سوی دیگر 𝑌 ∈ 𝑦 ∶ .∄ 𝑦 > 10
 𝐴 → 𝐵 یعنی عبارت  Bنتیجهای است از عبارت  .Aبرای مثال.(𝑥 > 10) → (𝑥 > 5) ،
 I ماتریس واحد است و ابعاد آن به متن کتاب بستگی دارد.
برای مشاهدهی نشانگذاریهای بیشتر میتوانید به لیست اختصارات مراجعه کنید.

 6-1طرح کلی کتاب
این کتاب به شش بخش تقسیم شده است:
 .1بخش  Iشامل فصل حاضر و یک فصل دیگر است که شامل موضوعات مقدماتی مرتبط با بهینهسازی
است .آن انواع مختلف مسائل بهینهسازی و الگوریتم ساده در عین حال مؤثر تپهنوردی را معرفی
کرده و در نهایت با بحث در مورد اینکه چه چیز یک الگوریتم را در زمرهی الگوریتمهای هوشمند
قرار میدهد سخن را به پایان خواهد برد.
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 .2بخش  IIبه بحث در مورد چهار الگوریتم تکاملی میپردازد که بهطور معمول الگوریتمهای کالسیک
در نظر گرفته میشوند :الگوریتم ژنتیک ،برنامهنویسی تکاملی ،استراتژیهای تکاملی ،برنامهنویسی
ژنتیک.
بخش  IIهمچنین شامل فصلی است که در مورد رویکردهای مختلف برای تحلیل ریاضی الگوریتمهای
ژنتیک صحبت خواهد کرد .این بخش با فصلی به پایان خواهد رسید که در مورد برخی تنوعات الگوریتموار
که میتوان در این الگوریتمهای کالسیک به کار برد بحث خواهد کرد .این تنوعات در مورد الگوریتمهای
تکاملی مدرن نیز قابل استفاده هستند .الگوریتمهای تکاملی مدرن در بخش بعدی پوشش داده شدهاند.
 .3بخش  IIIدر مورد برخی الگوریتمهای تکاملی مدرن بحث خواهد کرد .هرچند برخی از این
الگوریتمها چندان هم مدرن نبوده و تاریخچهی آنها به دههی  1984بر میگردد ،اما سایر آنها
مربوط به دههی اول قرن  21هستند.
 .4بخش  IVدر مورد انواع خاصی از مسائل بهینهسازی سخن خواهد گفت و نشان خواهد داد چگونه
میتوان با اصالح الگوریتمهای تکاملی معرفی شده در بخشهای قبلی از آنها برای حل مسائل یاری
جست .این انواع خاص شامل موارد زیر هستند:
 مسائل ترکیبی که دامنهشان اعداد صحیح است.
 مسائل مقید (دارای محدودیت) که دامنهشان محدود به مجموعهای خاص است.
 مسائل چندهدفه که در آنها بهینه کردن چند هدف بهصورت همزمان مد نظر است.
 مسائل با توابع برازندگی نویزی و پرهزینه که در آنها محاسبهی عملکرد راهحلهای نامزد یا
پرهزینه است یا سخت.
 .5بخش  Vشامل ضمایمی است که این ضمایم در مورد موضوعاتی مهم و یا جالب توجه بحث خواهند
کرد.
 ضمیمه الف شامل توصیههایی کاربردی و گوناگون برای محققان و دانشجویان است.
 ضمیمه ب به بیان قضیه  No-Free-Lunchخواهد پرداخت و به ما خواهد گفت که روی هم
رفته همهی الگوریتمهای تکاملی یکسان عمل میکنند .این ضمیمه همچنین چگونگی استفاده
از مباحث آماری برای ارزیابی تفاوت میان الگوریتمهای تکاملی را بیان خواهد نمود.
 ضمیمه ج شامل برخی توابع استاندارد محک است که میتوان از آنها برای مقایسهی عملکرد
الگوریتمهای تکاملی مختلف بهره برد.
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 7-1درسی بر مبنای این کتاب
هرگونه درسی که بر پایهی این کتاب باشد باید با فصلهای  1و  ،2که شامل مروری بر مسائل بهینهسازی
هستند ،کار خود را آغاز کند .از آنجا به بعد ،فصلهای باقیمانده را میتوان به هر ترتیبی مطالعه نمود .این
موضوع به روش تدریس مدرس بستگی دارد .تنها استثنا واضح فصلهای  3و  4هستند به این ترتیب که
الگوریتمهای ژنتیک (فصل  )3باید قبل از مدل ریاضیشان (فصل  )4مورد مطالعه و تدریس قرار بگیرند.
همچنین حداقل یکی از فصلهای بخش  IIیا  IIIباید قبل از مطالعهی فصلی از بخش  IVبهطور مفصل
بررسی شود.
معموالً دروس ارائه شده برای آنکه بتوانند زمینهای مناسب دربارهی الگوریتمهای تکاملی کالسیک را به
دانشجویان ارائه دهند ،باید فصل  3و فصلهای  5تا  7را مورد پوشش خود قرار دهند .اگر دانشجویان از
مهارت ریاضی کافی برخوردار بوده و وقت کافی در دسترس باشد ،فصل  4را نیز میتوان در طول ترم در
برنامه درسی گنجاند .فصل  4برای دانشجویان فوق لیسانس حائز اهمیت است چرا که در این فصل نشان
داده خواهد شد که الگوریتمهای تکاملی مبحثی صرفاً کیفی نیست بلکه میتوان ،و باید ،پایهی نظری نیز
برای آنها در نظر گرفت .امروزه بسیاری از تحقیقات در زمینه الگوریتمهای تکاملی بر پایهی اطالعات و
تنظیمات الگوریتموار کوچک بوده و دارای اساسی ریاضیوار نیستند تا از آنها حمایت کند .بسیاری از
کسانی که از الگوریتمهای تکاملی استفاده میکنند تنها به دنبال کسب نتیجه هستند که البته اشکالی هم ندارد؛
اما محققان علمی باید به همان اندازه که به استفاده از الگوریتمها اهمیت میدهند ،به اساس نظری آنها نیز
توجه داشته باشند .فصلهای موجود در بخش  IIIو  IVمیتوانند بر اساس نظر شخصی مدرس مورد پوشش
قرار بگیرند.
ضمایم موجود در انتهای کتاب جزو بخشهای اصلی کتاب نیستند چرا که آنها فینفسه در مورد
الگوریتمهای تکاملی نیستند؛ اما با این حال اهمیت این ضمایم نباید دست کم گرفته شود .بهطور خاص،
مطالبی که در ضمایم ب و ج وجود دارد از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و باید در هر درسی که در مورد
الگوریتمهای تکاملی است مورد بحث قرار گیرند .من توصیه میکنم این دو ضمیمه بالفاصله بعد از تدریس
اولین فصل در بخشهای  IIو  IIIمورد بحث و بررسی مفصل قرار گیرند.
با جمع بندی موارد فوق ،طرح کلی برای درس فوق لیسانس در طول یک ترم بهصورت زیر خواهد بود:
 فصل  1و 2
 فصل 3
 ضمایم ب و ج
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 فصلهای  .8-4پیشنهاد میشود برای دانشجویان لیسانس از فصل  4صرف نظر شود.
 برخی فصلهای بخش  IIIبنا به ترجیح مدرس .با وجود احتمال آغاز "جنگ الگوریتمی" بین من و
خوانندگانم من با جرأت اعالم میدارم که  ACOو  PSOو  DEاز سایر الگوریتمهای تکاملی مهمتر
بوده و به همین خاطر معتقدم که مدرس باید حداقل فصلهای  14تا  12را در تدریس خود مورد
پوشش قرار دهد.
 برخی فصلهای بخش  IVبنا به ترجیح مدرس و مقدار زمان در دسترس.

فصل دوم
بهینهسازی

بهینهسازی کارهای ما را اشباع کرده و تقریبا در هر جنبهای از مهندسی دخیل است.
(دنیس برنستاین)2446 ،1
همانطور که جملهی باال نشان میدهد ،قسمتی از همهی کارهایی که ما انجام میدهیم شامل بهینهسازی
است .برنامهریزیهای شخصی ،روشهای تدریس ،سیستمهای اقتصادی ،استراتژی بازیها ،سیستمهای
بیولوژیکی و سیستمهای درمانی-سالمتی ،همگی نیاز به بهینهسازی دارند .بهینهسازی یک زمینهی بسیار
جذاب برای مطالعه و تحقیق است ،نه تنها به خاطر محتوای نظری و الگوریتمیک آن ،بلکه به خاطر قابلیت
اجرایی گستردهی آن.
مروری بر فصل
این فصل مروری خالصه بر بهینهسازی خواهد داشت (بخش )1-2و شامل بهینهسازی مقید یا دارای
محدودیت (بخش  ،)2-2بهینهسازی با چندین هدف (بخش  )3-2و بهینهسازیهای دارای چند راهحل
(بخش  )4-2میشود .تمرکز اصلی ما در این کتاب بر مسائل بهینهسازی پیوسته خواهد بود ،مسائلی که در
آنها متغیر مستقل میتواند بهطور پیوسته تغییر نماید .با این حال ،مسائلی که در آنها متغیر مستقل به یک
مجموعهی متناهی محدود میشود ،که به آنها مسائل ترکیبی میگویند ،نیز بسیار مورد توجه خواهند بود.
در بخش  5-2به معرفی این گونه مسائل خواهیم پرداخت .در بخش  6-2به معرفی یک الگوریتم بهینهسازی
ساده و کلی به نام الگوریتم تپهنوردی و همچنین برخی از انواع آن خواهیم پرداخت .در نهایت در بخش -2
 7با بحث در مورد برخی مفاهیم مرتبط با طبیعت هوش و چگونگی ارتباط آنها با الگوریتمهای تکاملی
فصل حاضر را به پایان خواهیم برد.

 1-2بهینهسازی غیر مقید
بهینهسازی بهصورت مجازی قابل اعمال به تمامیجنبههای زندگی است .الگوریتمهای بهینهسازی را
می توان به هر چیزی اعمال کرد .از تولید مثل کفتارها گرفته تا تحقیقات در زمینهی لقاح و تخم بارورشده.
تنها چیزی که میتواند دایرهی کاربردهای الگوریتمهای تکاملی را محدود کند قدرت تخیل یک مهندس
است .به همین دلیل است که طی چند دههی گذشته چنین تحقیقات گستردهای بر روی الگوریتمهای تکاملی
انجام شده و چنین وسیع مورد استفاده واقع شدهاند.
Dennis Bernstein
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برای مثال در مهندسی از الگوریتمهای تکاملی برای یافتن بهترین مسیرهای یک روبات برای انجام یک
کار معین استفاده میشود .فرض کنید شما در کارخانهی خود یک روبات دارید و میخواهید این روبات کار
خود را به سریعترین شکل ممکن و یا با مصرف کمترین توان ممکن انجام دهد .چگونه میتوانید بهترین
مسیر را برای روبات بیابید؟ آنقدر تعداد مسیرهای ممکن زیاد است که پیدا کردن بهترین مسیر مانند آن است
که بخواهیم در انبار کاه به دنبال سوزن بگردیم .اما الگوریتمهای تکاملی اگر کار را آسان نکنند حداقل آن را
کنترلپذیر کرده و اگر بهترین راهحل را به دست ندهند حداقل راهحل خوبی ارائه خواهند کرد .روباتها
بسیار غیر خطیاند ،به همین علت فضای جستجو برای مسائل بهینهسازی روباتیک شامل قلهها و درههای
زیادی است .مثالی که در ابتدای این فصل زده شد شاهدی بر این مدعاست .اما در مسائل روباتیکی وضعیت
از این هم بدتر میشود چرا که در این مسائل ،این قلهها و درهها به جای آنکه در فضای سه بعدی معمول
قرار بگیرند ،در یک فضای چندبعدی واقع میشوند .این پیچیدگی در مسائل بهینهسازی روباتیک آنها را به
هدفی بالقوه برای الگوریتمهای تکاملی مبدل میسازد .این ایده هم برای روباتهای ایستا (مانند بازوی
روباتیک) و هم برای روباتهای متحرک به کار رفته است.
الگوریتمهای تکاملی همچنین برای آموزش شبکههای عصبی 1و سیستمهای با منطق فازی 2به کار گرفته
شدهاند.
در شبکههای عصبی باید ساختار شبکه و همچنین وزن نورونها را برای دستیابی به بهترین عملکرد
ممکن شبکه بیابیم .در اینجا نیز آنقدر تعداد راهحلهای محتمل زیاد است که انجام این کار بسیار سخت و
دشوار مینماید .اما در اینجا نیز میتوان از الگوریتمهای تکاملی برای یافتن بهترین ساختار و بهترین وزنها
بهره برد .موضوعی کامال مشابه در مورد سیستمهای با منطق فازی وجود دارد .از چه قوانینی باید استفاده
کنیم؟ از چه تعداد تابع عضویت باید استفاده کرد؟ از چه نوع تابع عضویتی باید استفاده نمود؟ الگوریتمهای
ژنتیک میتوانند به حل این مسائل بهینهسازی دشوار کمک نمایند.
الگوریتمهای تکاملی حتی برای تشخیصهای پزشکی نیز به کار رفتهاند .برای مثال ،بعد از بافت برداری،
متخصصان چگونه تشخیص دهند کدام سلولها سرطانی شده و کدامیک سرطانی نیستند؟ برای تشخیص
سرطان باید به دنبال چه ویژگیای باشند؟ چه ویژگیهایی مهم تلقی شده و کدامیک نامربوط خوانده
میشوند؟ اگر بیمار متعلق به یک جامعهی آماری خاص باشد ،کدام ویژگی مهم خواهد بود؟ یک الگوریتم
تکاملی میتواند به گرفتن چنین تصمیمهایی کمک کند .الگوریتم تکاملی همواره نیاز به یک متخصص دارد

Neural Network
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تا الگوریتم را آغاز کرده و به آن تعلیم دهد اما بعد از این الگوریتم تکاملی میتواند بهتر از معلم خود عمل
کند .الگوریتم تکاملی نه تنها خسته و وامانده نمیشود ،بلکه الگوهایی بسیار ظریف ،که انسان قادر به
شناساییشان نیست را استخراج کند .تا کنون از الگوریتمهای تکاملی برای تشخیص چندین نوع از سرطانها
استفاده شده است.
بعد از آن که بیماری تشخیص داده شد ،سؤال بعدی در مورد چگونگی مدیریت بیماری خواهد بود.
برای مثال ،بعد از اینکه سرطان شناسایی شود ،بهترین درمان برای بیمار چه خواهد بود؟ اگر راه درمان
تشعشع است ،چه نوع تشعشعی و برای چه مدت و با چه مقداری مورد نیاز است؟ اثرات جانبی را چه باید
کرد؟ این نیز خود یک مسئلهی پیچیدهی بهینهسازی دیگر است .مضرات یک درمان اشتباه از فواید آن بیشتر
خواهد بود .تعیین راه درمان مناسب یک تابع پیچیده از مواردی همچون نوع سرطان ،محل سرطان ،جامعهی
آماری بیمار ،سالمتی کلی و فاکتورهای دیگر است؛ بنابراین از الگوریتمهای ژنتیک نه تنها برای تشخیص
بیماری بلکه برای تعیین درمان مناسب نیز استفاده میشود.
الگوریتمهای تکاملی هرگاه که بخواهید مسئلهای دشوار را حل نمائید باید مد نظر قرار داده شوند .این
بدان معنی نیست که الگوریتمهای تکاملی همواره بهترین انتخاب هستند .ماشین حسابها برای جمع اعداد
از الگوریتمهای تکاملی استفاده نمیکنند چرا که الگوریتمهای بسیار سادهتر و مؤثرتری برای این کار وجود
دارد! اما الگوریتمهای تکاملی را باید حداقل برای حل مسائل پیچیده در نظر گرفت .اگر میخواهید یک
پروژهی مسکن و یا یک سیستم حمل و نقل طراحی کنید ،الگوریتمهای تکاملی جواب شما خواهند بود .اگر
میخواهید یک مدار پیچیدهی الکتریکی و یا یک برنامهی کامپیوتری طراحی کنید ،میتوانید از یک الگوریتم
تکاملی برای انجام کارتان بهره ببرید.
یک مسئلهی بهینهسازی میتواند بهصورت یک مسئلهی مینیممسازی و یا ماکزیممسازی مطرح شود.
برخی اوقات ما به دنبال مینیمم کردن یک تابع هستیم و گاهی نیز به دنبال ماکزیمم کردن .این دو نوع مسئله
به سادگی به یکدیگر تبدیل میشوند:
()1-2

|)𝑥(𝑓𝑚𝑖𝑛𝑥 𝑓(𝑥) ↔ 𝑚𝑎𝑥𝑥 |−
|)𝑥(𝑓𝑚𝑎𝑥𝑥 𝑓(𝑥) ↔ 𝑚𝑖𝑛𝑥 |−

تابع ) f(xتابع هدف نام داشته و بردار  ،xمتغیر مستقل و یا متغیر تصمیم خوانده میشود .توجه داشته
باشید که با توجه به متن کتاب عبارت "متغیر مستقل" و یا "متغیر تصمیم" گاهی به کل بردار  xاشاره داشته
و گاهی نیز به عنصر خاصی در بردار  xاشاره میکند .عناصر موجود در  xگاها "ویژگیهای راهحل" نیز
خوانده میشوند .تعداد عناصر موجود در  xنیز بعد یا دیمانسیون مسئله نامیده میشود .همانطور که از
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معادلهی  1-2پیداست ،میتوان از هر الگوریتمی که برای مینیمم کردن یک تابع طراحی شده است برای
ماکزیمم کردن نیز بهره برد .عکس این مسئله نیز صادق است .هرگاه سعی کنیم تابعی را مینیمم کنیم ،تابع را
تابع هزینه نامیده و هرگاه بخواهیم تابعی را ماکزیمم کنیم ،تابع را تابع برازندگی مینامیم.
()2-2

)𝑥(𝑓 تابع هزینه یا هدف نامیده میشود ⇒ )𝑥(𝑓 𝑥𝑛𝑖𝑚
)𝑥(𝑓 تابع برازندگی یا هدف نامیده میشود ⇒ )𝑥(𝑓 𝑥𝑥𝑎𝑚

مثال 1-2
این مثال عبارات به کار رفته در این کتاب و مفاهیم آنها را نشان میدهد .فرض کنید میخواهیم تابع
زیر را مینیمم کنیم:
()3-2

𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = (𝑥 − 1)2 + (𝑦 + 2)2 + (𝑧 − 5)2 + 3

متغیرهای 𝑥 𝑦 ،و 𝑧 متغیرهای مستقل یا متغیرهای تصمیم یا ویژگیهای راهحل نامیده میشوند .این مسئله
یک مسئلهی سه بعدی است 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) .تابع هدف یا تابع هزینه خوانده میشود .با تعریف

= )𝑧 𝑔(𝑥, 𝑦,

)𝑧  −𝑓(𝑥, 𝑦,میتوان مسئله را به یک مسئلهی ماکزیممسازی تبدیل نمود و تابع )𝑧  𝑔(𝑥, 𝑦,را ماکزیمم نمود.
تابع )𝑧  𝑔(𝑥, 𝑦,تابع هدف یا برازندگی نام دارد .راهحل مسئلهی )𝑧  𝑚𝑖𝑛𝑥 𝑓(𝑥, 𝑦,همان راهحل مسئلهی
)𝑧  𝑚𝑎𝑥𝑥 𝑔(𝑥, 𝑦,است و در این راهحل  𝑥 = 1و  𝑦 = −2و  𝑧 = 5خواهد بود .در کل جواب بهینهی
)𝑧  𝑓(𝑥, 𝑦,منفی جواب بهینهی )𝑧  𝑔(𝑥, 𝑦,خواهد بود.
همانطور که در مثال بعد مشاهده خواهد شد ،گاهاً مسئلهی بهینهسازی ساده بوده و با روشهای تحلیلی
قابل حل است.
مثال 2-2
مسئلهی زیر را در نظر بگیرید.
()4-2

𝑓(𝑥) = 𝑥 4 + 5𝑥 3 + 4𝑥 2 − 4𝑥 + 1

𝑚𝑖𝑛𝑥 f(x) =? ,

منحنی تابع )𝑥(𝑓 در شکل  1-2نشان داده شده است .از آنجا که )𝑥(𝑓 یک تابع چندجملهای از درجهی
 4است ،دارای سه نقطهی ساکن میباشد .این سه نقطه در واقع مقادیری از 𝑥 هستند که به ازای آنها
 𝑓 ′ (𝑥) = 0خواهد بود .همانطور که از شکل  1-2قابل مشاهده است ،این سه مقدار ، 𝑥 = −2.96
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 𝑥 = −1.10و  𝑥 = 0.31هستند .میدانیم مقدار )𝑥(  ،𝑓 ′که برابر  4𝑥 3 + 15𝑥 2 + 8𝑥 − 4است ،در این
سه نقطه برابر صفر خواهد بود .مقدار مشتق دوم تابع )𝑥(𝑓 در این سه نقطه برابرست با:
()5-2

24.33 ; 𝑥 = −2.96
𝑓 " (𝑥) = 12𝑥 2 + 30𝑥 + 8 = {−10.48 ; 𝑥 = −1.10
18.45 ; 𝑥 = 0.31

به خاطر آورید که مقدار مشتق دوم یک تابع در مینیمم محلی مثبت و در ماکزیمم محلی منفی است.
مقادیر در نقاط ثابت نشان میدهد که  𝑥 = −2.96و  𝑥 = 0.31مینیمم محلی بوده و  𝑥 = −1.10ماکزیمم
محلی است.

شکل  1-2مثال  :2-2یک مثال سادهی مینیممسازی .تابع )𝒙(𝒇 دو مینیمم محلی و یک ماکزیمم محلی دارد.

تابع مثال  2-2دو مینیمم محلی و یک مینیمم کلی دارد .توجه داشته باشید که مینیمم کلی خود یک مینیمم
محلی است .برای برخی از توابع )𝑥(𝑓 𝑥𝑛𝑖𝑚 در بیش از یک مقدار از  xاتفاق میافتد .در این صورت این
توابع دارای چند مینیمم کلی خواهند بود .مینیمم محلی ∗ 𝑥 را میتوان بهصورت زیر تعریف نمود:
()6-2

𝜀 < ‖∗ 𝑥  ‖𝑥 −به طوری که برای تمامی xها

)𝑥(𝑓 < ) ∗ 𝑥(𝑓

در اینجا ‖  ‖.یک ماتریس فاصله بوده و  ε > 0یک همسایگی دلخواه است .در شکل  1-2میتوان دید
که اگر برای مثال اندازهی همسایگی  ε = 1باشد 𝑥 = 0.31 ،یک بهینهی محلی است .اما اگر  ε = 4در نظر
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گرفته شود 𝑥 = 0.31 ،یک بهینهی محلی نخواهد بود .مینیمم کلی ∗ 𝑥 را نیز میتوان بهصورت زیر تعریف
کرد:
به ازای تمامیxها

()7-2

 2-2بهینهسازی مقید (دارای محدودیت)

)𝑥(𝑓 ≤ ) ∗ 𝑥(𝑓

1

در بسیاری از مواقع مسئلهی بهینهسازی دارای قید و محدودیت است .اینگونه مسائل شامل مینیمم کردن
تابعی مانند )𝑥(𝑓 هستند به طوری که مقادیر مجاز  xدارای محدودیت هستند .مثال زیر این مطلب را به
روشنی توضیح میدهد.
مثال 3-2
تابع زیر را در نظر بگیرید.
()8-2

?= )𝑥(𝑓 𝑥𝑛𝑖𝑚 𝑓(𝑥) = 𝑥 4 + 5𝑥 3 + 4𝑥 2 − 4𝑥 + 1 , 𝑥 ≥ −1.5 ,

این مسئله در واقع همان مسئلهی مثال  2-2است تنها با این تفاوت که  xدر این مسئله دارای محدودیت
است .منحنی )𝑥(𝑓 برای مقادیر مجاز  xدر شکل  2-2نشان داده شده است .با کمی دقت در منحنی میتوان
مینیمم محدود را تشخیص داد .برای حل و تحلیل این مسئله ابتدا باید مانند مثال  2-2نقاط ثابت را به دست
آورده و سپس مقادیر غیر مجاز را از محاسبات خود حذف کنیم .با این کار در خواهیم یافت که دو مینیمم
محلی در نقاط  𝑥 = 0.31و  𝑥 = −2.96اتفاق میافتند که از بین این دو تنها  𝑥 = 0.31در شرایط و
محدودیت مسئله صدق میکند .در قدم بعدی باید مقدار )𝑥(𝑓 را در کرانهای بازهی محدودیت محاسبه
کرده و آن را با مینیممهای محلی مقایسه کرده تا مینیمم کلی به دست آید .بدین ترتیب خواهیم داشت:
()9-2

4.19 , 𝑥 = −1.5
{ = )𝑥(𝑓
0.30 , 𝑥 = 0.31

میتوان دید که  𝑥 = 0.31مقدار مینیممساز برای این مسئله است.
اگر کران پایین بازهی محدودیت را بر روی محور حقیقی به سمت چپ حرکت دهیم ،مقدار مینیممساز
 xممکن است به جای آن که در مینیمم محلی  𝑥 = 0.31رخ دهد ،در کران پایین بازهی محدودیت اتفاق

 1توجه شود عبارتهای مقید و دارای محدودیت و همچنین دو عبارت قید و محدودیت با یکدیگر هم ارز و برابرند.

فصل دوم :بهینهسازی 11 /

بیافتد .اگر کران پایین بازهی محدودیت از  𝑥 = −2.96کوچکتر شود ،آنگاه مقدار مینیممساز 𝑥 برای این
مسئله با مثال  2-2یکسان خواهد بود.

شکل  2-2مثال  :3-2یک مسئلهی مینیممسازی مقید ساده .مینیمم مقید در 𝟏𝟑  𝒙 = 𝟎.اتفاق میافتد.

مسائل بهینهسازی موجود در دنیای واقعی تقریبا همیشه دارای قید و محدودیت هستند .در این مسائل،
مقادیر بهینهساز متغیرهای مستقل در بازهای از محدودیت قرار میگیرند .این موضوع عجیب نیست چراکه ما
بهطورمعمول انتظار داریم بهترین طراحی مهندسی ،بهترین تخصیص منابع و هر هدف دیگری را با مورد
استفاده قرار دادن تمامی منابع موجود به دست آوریم (برنستاین .)2446 ،به همین علت ،محدودیتها تقریباً
در تمامی مسائل بهینهسازی واقعی دارای اهمیت هستند .فصل  19در این باره به تفصیل بحث خواهد کرد.

 3-2بهینهسازی چندهدفه
مسائل بهینهسازی عملی نه تنها دارای قید و محدودیت هستند بلکه چندهدفه نیز میباشند .این بدان
معناست که ما عالقه داریم چند مقدار را بهطورهمزمان مینیمم کنیم .برای مثال ،در مسائل کنترل موتور ممکن
است مینیممسازی مصرف سوخت و همچنین مینیممسازی خطای ردگیری هر دو مد نظر باشند .در این
مسئله می توان خطای ردگیری را با مصرف سوخت زیاد بسیار کم کرد ،حال آنکه برای مصرف سوخت کم
باید خطای ردگیری زیاد را به جان خرید .میتوان موتور را خاموش کرد تا مصرف سوخت به صفر برسد
اما در این حالت خطای ردگیری جالب نخواهد بود.
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مثال 4-2
مسئلهی زیر را در نظر بگیرید.
()14-2

)𝑥(𝑔 𝑓(𝑥) = 𝑥 4 + 5𝑥 3 + 4𝑥 2 − 4𝑥 + 1 ,
?= ])𝑥(𝑔 = 2(𝑥 − 1)2 , 𝑚𝑖𝑛𝑥 [𝑓(𝑥),

اولین تابع هدف برای بهینهسازی همان تابع مثال  2-2است .اما در اینجا میخواهیم تابع )𝑥(𝑔 را نیز
مینیمم کنیم .توابع )𝑥(𝑓 و )𝑥(𝑔 و مینیمم آنها در شکل  3-2نشان داده شدهاند .با توجه در این منحنیها
متوجه میشویم که  𝑥 = −2.96تابع )𝑥(𝑓 را مینیمم مینماید در حالی که )𝑥(𝑔 در  𝑥 = −1مینیمم میشود.
در این مسئله مقدار مطلوب  xمشخص نیست چرا که دو هدف در تقابل با یکدیگر قرار دارند .با این حال،
از شکل  3-2مشخص است که مقادیری از 𝑥 که کوچکتر از  -2.96و یا بزرگتر از  4.31در هر حال مطلوب
نخواهند بود ،چراکه برای این مقادیر از  xهر دو تابع )𝑥(𝑓 و )𝑥(𝑔 مقادیری بیشتر از مینیممشان پیدا خواهند
کرد و این مطلوب نیست.

شکل  3-2مثال  :4-2یک مسئلهی مینیممسازی چندهدفهی ساده𝒇(𝒙) .دو مینیمم محلی و )𝒙(𝒈 یک مینیمم محلی دارد .دو
هدف در تقابل با یکدیگر قرار دارند.

یک راه برای حل این مسئله آن است که )𝑥(𝑔 را به عنوان تابعی از )𝑥(𝑓 رسم نماییم .این مطلب در
شکل  4-2نشان داده شده است .در این شکل 𝑥 بین  -3.4و  4.8متغیر است .حال به بررسی هر قسمت از
این منحنی میپردازیم.
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 :𝑥 ∈ [−3.4,2.96] با افزایش 𝑥 از  -3.4تا  -2.96هر دو نابع )𝑥(𝑓 و )𝑥(𝑔 کاهش مییابند .بنابراین
ما هیچگاه  𝑥 < −2.96را انتخاب نخواهیم کرد.
 :𝑥 ∈ [−2.96, −1] با افزایش  xاز  -2.96تا  𝑔(𝑥) ،-1کاهش یافته و )𝑥(𝑓 افزایش مییابد.
 :𝑥 ∈ [−1,0] با افزایش 𝑥 از  -1تا  𝑔(𝑥) ،0افزایش یافته و )𝑥(𝑓 کاهش مییابد .با این حال ،در این
قسمت از منحنی با اینکه )𝑥(𝑔 افزایش مییابد اما افزایش آن کمتر از حالت ] 𝑥 ∈ [−2, −1است.
بنابراین ] 𝑥 ∈ [−1,0بر ] 𝑥 ∈ [−2, −1ارجحیت دارد.
 :𝑥 ∈ [0,0.31] با افزایش  xاز  4تا  𝑔(𝑥) ،0.31افزایش و )𝑥(𝑓 کاهش مییابد .با نگاه به منحنی
میتوان دید که مقدار ) g(xبرای ] 𝑥 ∈ [0,0.31از ] 𝑥 ∈ [−2.96,2بزرگتر است .بنابراین ،هیچگاه
] 𝑥 ∈ [0,0.31انتخاب نخواهد شد.
 :𝑥 ∈ [0.31,0.8] در نهایت ،با افزایش 𝑥 از  0.31تا  0.8هم )𝑥(𝑓 و هم )𝑥(𝑔 افزایش مییابند.
بنابراین  𝑥 > 0.31هیچگاه مطلوب نیست.
با جمع بندی نتایج فوق ،مقادیر بالقوه مطلوب )𝑥(𝑓 و )𝑥(𝑔 را با خط توپر در شکل  4-2رسم کردهایم.
برای مقادیری از  xکه بر روی خط توپر قرار دارند ،نمیتوان مقداری دیگر از  xپیدا کرد که )𝑥(𝑓 و

)𝑥(𝑔

را بهطورهمزمان کاهش دهد .خط توپر ناحیهی پَرِتو 1نام دارد و مجموعهی مقادیر مطلوب 𝑥 نیز مجموعهی
پرتو نامیده میشود.
()11-2

}] 𝑥 ∈ [−1,0یا ] : 𝑥 ∗ = {𝑥: 𝑥 ∈ [−2.96, −2مجموعهی پرتو
} ∗ 𝑥 ∈ 𝑥  : {[𝑓(𝑥), 𝑔(𝑥)]:ناحیهی پرتو

بعد از به دست آوردن ناحیهی پرتو ،میتوان بیشتر در موردمقادیر بهینهساز 𝑥سخن گفت . .انتخاب
نقطهای از ناحیهی پرتو به عنوان راهحل تنها به دید مهندسی حاکم بر مسئله بستگی دارد .ناحیهی پرتو
مجموعهای از جوابهای منطقی را به دست میدهد ،اما انتخاب هر 𝑥 از ناحیهی پرتو متضمن تبادل و تعادل
میان دو هدف مسئله میباشد.

Pareto

1
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شکل  4-2مثال  :4-2منحنی )𝒙(𝒈 بر حسب )𝒙(𝒇 برای یک مسئلهی مینیممسازی چندهدفهی ساده به طوری که  xمیان

-3.4

و  0.8متغیر است .خط توپر نشان دهندهی ناحیهی پرتو میباشد.

مثال  4-2یک مسئلهی بهینهسازی چندهدفهی بسیار ساده و دارای تنها دو هدف است .یک مسئلهی
بهینهسازی معمول در دنیای واقعی بسیار بیشتر از دو هدف را دنبال کرده و به همین علت به دست آوردن
ناحیهی پرتوی آن بسیار مشکل است .حتی اگر بتوانیم به نحوی ناحیهی پرتو را به دست آوریم قادر نخواهیم
بود آن را به تصویر بکشیم چرا که این ناحیه چندبعدی خواهد بود .فصل  24بهطورمفصل به بهینهسازی
چندهدفه خواهد پرداخت.

 4-2بهینهسازی چندپیمانه ای
یک مسئلهی بهینهسازی چندپیمانهای مسئلهای است که بیش از یک مینیمم محلی دارد .شکل  1-2معرف
چنین مسئله ای بود اما در آنجا تنها دو مینیمم محلی وجود داشت .به همین علت مسئله به راحتی قابل حل
بود .با این حال ،برخی مسائل دیگر دارای چندین مینیمم محلی بوده و به همین دلیل پیدا کردن این که
کدامیک از آنها مینیمم کلی است کاری چالش برانگیز است.
مثال 5-2
تابع زیر را در نظر بگیرید.
()12-2

?= )𝑦 𝑚𝑖𝑛𝑥,𝑦 𝑓(𝑥,
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𝑥 2 + 𝑦2
)𝑦𝜋cos(2𝜋𝑥) + cos(2
() − exp
)
2
2

√𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑒 − 20 exp (−0.2

این یک تابع اکلی 1دو بعدی است .این تابع در شکل  5-2رسم شده است و در ضمیمهی .2-1ج توضیح

داده شده است .یک منحنی مانند آنچه در شکل  5-2قابل مشاهده است را معموالً دورنمای

برازندگی2

مینامند چرا که به شکل هندسی نحوهی تغییرات تابع برازندگی و یا تابع هزینه نسبت به متغیرهای مستقل
را نشان میدهد .اگر تعداد ابعاد زیاد شوند قادر به رسم این منحنی نخواهیم بود .با این حال ،حتی اگر مسئله
بیش از دو بعد داشته باشد باز هم برازندگی و یا هزینهای که تابعی از متغیرهای مستقل باشد را دورنمای
برازندگی مینامند .شکل  5-2نشان میدهد که حتی در دو بعد تابع اکلی دارای تعداد زیادی مینیمم محلی
است .حال تصور کنید تعداد این مینیممها در  24و  34بعد چه قدر خواهد بود .برای حل این مسئله میتوان
مشتق

)𝑦 𝑓(𝑥,

را

نسبت

به

𝑥

و

𝑦

حساب

کرد

و

سپس

با

حل

 𝑓𝑥 (𝑥, 𝑦) = 𝑓𝑦 (𝑥, 𝑦) = 0مقادیر مینیمم محلی را پیدا نمود .اما به هر حال حل همزمان این معادالت کاری
دشوار است.

شکل  5-2مثال  :5-2تابع اکلی دوبعدی

مثال قبل نشان داد چرا الگوریتمهای تکاملی مفید هستند .ما توانستیم مسائل شکلهای  2-2و  3-2و
 4-2را با روشهای هندسی و محاسباتی حل نماییم اما در دنیای واقعی بسیاری از مسائل مانند مثال 5-2
Ackley
Fitness Landscape

1
2
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هستند تنها با این تفاوت که در این مسائل تعداد متغیرهای مستقل و تعداد هدفها بیشتر بوده و همچنین
محدودیت بیشتری وجود دارد .در این گونه مسائل روشهای هندسی و محاسباتی به تنگ آمده و
الگوریتمهای تکاملی نتایج بهتری را به دست خواهند داد.

 5-2بهینهسازی ترکیبی
فرض کنید یک مدیر میخواهد به چهار شعبه از ادارهاش سرکشی کند به طوری که از دفتر اصلیاش
شروع کرده و در نهایت به آن بازگردد .دفتر اصلی واقع در شهر  Aبوده و سایر شعبات در شهرهای  Bو

C

و  Dقرار دارند .این مدیر میخواهد بهگونهای به این شعبات سرکشی کند که مجموع کل مسافت سفرش
مینیمم شود .شش راهحل ممکن برای این مسئله وجود دارد که آنها را با 𝑖𝑆 نمایش میدهیم.

()13-2

𝐴→𝐷→𝐶→𝐵→𝐴
𝐴→𝐶→𝐷→𝐵→𝐴
𝐴→𝐷→𝐵→𝐶→𝐴
𝐴→𝐵→𝐷→𝐶→𝐴
𝐴→𝐶→𝐵→𝐷→𝐴
𝐴→𝐵→𝐶→𝐷→𝐴

𝑆1 :
𝑆2 :
𝑆3 :
𝑆4 :
𝑆5 :
𝑆6 :

این مدیر میتواند به سادگی با محاسبهی کل مسافت برای هر یک از راهحلها این مسئله را حل نماید.1
مسئلهی مثال  6-2به مسئلهی فروشندهی دوره گرد  (TSP)2بسته مشهور است .3برای یک مسئلهی  TSPبا
چهار شهر میتوان به راحتی تمام راهحلهای ممکن را محاسبه نمود .محاسبه و جستجوی تمام راهحلهای
ممکن یک مسئلهی ترکیبی را جستجوی  brute-forceیا جستجوی جامع مینامند .اگر برای این کار وقت
داشته باشید این راه بهترین راه برای حل مسائل ترکیبی خواهد بود چرا که رسیدن به بهترین جواب را تضمین
میکند.
حال این سؤال پیش میآید :برای یک مسئلهی  TSPبا 𝑛 شهر چند راهحل ممکن وجود دارد؟ با کمی
تفکر جواب را خواهیم یافت (𝑛 − 1)! :راهحل وجود دارد .این عدد با افزایش 𝑛 با سرعت بسیار زیادی
افزایش مییابد و حتی برای مقادیر نسبتا کم 𝑛 هم محاسبهی همهی راهحلها غیر ممکن خواهد بود .فرض
کنید این مدیر باید در هر یک از  54ایالت آمریکا به یک شهر سر بزند .تعداد راهحلهای ممکن
 1در واقع این مسئله سادهتر از چیزی است که به نظر میرسد S1 .مسیر برعکس  S6است .به همین علت مسافت این دو راهحل با هم یکی
است .این موضوع برای  S2و  S4و همچنین  S3و  S5نیز صادق است.
Traveling Salesman Problem

 3مسئلهی فروشندهی دورهگرد باز مسئله ای است که در آن از هر شهری دقیقا یک بار بازدید شده بدون آنکه به شهر اول بازگردیم.

2

فصل دوم :بهینهسازی 19 /

 49! = 6.1 × 1062خواهد بود .آیا کامپیوترهای مدرن قادر به به محاسبهی این مقدار از راهحلهای ممکن
هستند؟ جهان حدود  15میلیارد سال عمر دارد .این عدد برابر  4.7 × 1017ثانیه است .حال فرض کنید یک
تریلیون کامپیوتر از آغاز جهان در حال پردازش هستند .همچنین فرض کند هر کدام از این کامپیوترها قادرند
در هر ثانیه مقدار یک تریلیون راه حل را محاسبه کنند .در این حالت ،اگر از ابتدای به وجود آمدن کیهان در
حال محاسبه میبودیم ،تا به امروز قادر بودهایم تنها  4.7 × 1041راهحل را محاسبه کنیم .این یعنی به جواب
حتی نزدیک هم نشدهایم!
جور دیگری هم میتوان به مسئلهی  TSPنگاه کرد .بر روی زمین بین  1424تا  1424دانهی شن وجود
دارد (ولند .)2449 ،1اگر هر یک از این دانههای شن را یک سیاره فرض کنیم که به اندازهی زمین دانهی شن
دارند ،باز هم تعداد راهحلهای ممکن  TSPبا  54شهر بسیار بزرگتر از جمع تمام این ریز شنها خواهد بود.
کامال مشهود است برای چنین مسئلهی بزرگی نمیتوان از جستجوی  brute-forceاستفاده نمود.
دیدیم که برخ مسائل آن قدر بزرگاند که رویکرد  brute-forceدر مورد آنها عملی نیست .از سوی
دیگر ،مسائل ترکیبی مانند  TSPدارای متغیرهای مستقل پیوسته نیستند و به همین علت نمیتوان آنها را با
مشتقگیری حل نمود .تا هنگامیکه تمام راهحلهای ممکن را امتحان نکرده باشیم نمیتوانیم از یافتن بهترین
راهحل برای مسئلهی ترکیبی مطمئن باشیم .با این حال ،الگوریتمهای تکاملی وسیلهای قدرتمند برای یافتن
راهحلهای مناسب هستند .الگوریتمهای تکاملی جادو نمیکنند ،اما به ما کمک میکنند جوابهایی خوب و
مناسب برای این نوع مسائل چندبعدی و بزرگ پیدا کنیم ،حتی اگر این جوابها بهترین راهحل ممکن نباشند.
راهحلهای بالقوه در یک الگوریتم تکاملی اطالعاتشان را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و در نهایت به اجماعی
میرسند که این اجماع همان بهترین راهحل است .ما نمیتوانیم اثبات کنیم که جواب نهایی الگوریتم بهترین
راهحل است چرا که برای این کار باید تمامی راهحلهای ممکن را بیازماییم .اما وقتی که راهحلهای
الگوریتمهای تکاملی را با دیگر راهحلها مقایسه میکنیم ،میبینم که الگوریتمهای تکاملی بسیار کارآمد
هستند .فصل  18مسائل بهینهسازی تکاملی ترکیبی را با جزییات بیشتری بررسی خواهد نمود.

 6-2تپهنوردی
این بخش یک الگوریتم سادهی بهینهسازی به نام تپهنوردی را معرفی مینماید .تپهنوردی در واقع به
خانوادهای از الگوریتمها با تنوع بسیار زیاد اطالق میشود .برخی محققان تپهنوردی را یک الگوریتم تکاملی
ساده در نظر گرفته در حالی که برخی دیگر آن را یک الگوریتم غیرتکاملی میدانند .ساده بودن ،به طرز
Welland

1
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شگفتآوری مؤثر بودن ،داشتن تنوعات سادهی بسیار و فراهم آوردن محکهای مناسب برای مقایسه با سایر
الگوریتمهای تکاملی ،همگی از جمله دالیلی هستند که تپهنوردی را در هنگام مواجه با یک مسئلهی
بهینهسازی جدید به اولین انتخاب مناسب تبدیل میکنند .مفهوم تپهنوردی به قدری سرراست است که احتما ًال
به دفعات و در زمانهای بسیار دور اختراع شده است .به همین علت تعیین کردن مبدأ و سرچشمهی آن
کاری بس دشوار است.
اگر میخواهید به مرتفعترین نقطهی یک چشمانداز برسید ،یک راه منطقی آن است که قدمیدر جهت
شدیدترین شیب بردارید .بعد از قدم اول باید دوباره شیب تپه را ارزیابی کرده و قدم دوم را نیز در جهت
شدیدترین شیب بردارید .این فرآیند آنقدر ادامه خواهد یافت تا دیگر هیچ جهتی شما را به نقطهای مرتفعتر
هدایت نکند و این یعنی شما به باالترین نقطهی تپه رسیدهاید .این یک استراتژی جستجوی محلی است و
تپهنوردی نام دارد.
یک استراتژی بهتر آن است که ابتدا نگاهی به اطراف انداخته و سپس مرتفعترین نقطه و همچنین بهترین
راه رسیدن به آن را تخمین بزنید .این کار مشکل زیگزاگ شدن مسیر و همچنین گیر افتادن بر روی قلهی
تپههای کوچک که ارتفاعشان از ارتفاع تپهی اصلی کمتر است را حل خواهد کرد .اما اگر میدان دید کم باشد
آنگاه به احتمال زیاد استراتژی جستجوی محلی بهترین راهحل خواهد بود.
تپهنوردی بسته به شکل تپه ،تعداد ماکزیممهای محلی و نقطهی آغاز میتواند خوب و یا بد عمل کند.
تپهنوردی به خودی خود میتواند به عنوان الگوریتم بهینهسازی مورد استفاده قرار گیرد .همچنین میتوان آن
را با یک الگوریتم تکاملی مخلوط کرد و به این ترتیب توانایی جستجوی کلی الگوریتم تکاملی را با توانایی
جستجوی محلی تپهنوردی ترکیب نمود .استراتژی تپهنوردی انواع مختلفی دارد (میتچل ،)1998 ،1که در
مورد برخی از آنها در این بخش بحث خواهیم کرد.
شکل  6-2الگوریتم تپهنوردی با شدیدترین شیب 2را نشان میدهد .این الگوریتم روند محافظهکارانهای
دارد ،به این ترتیب که هر بار تنها یک ویژگی راهحل را تغییر داده و راهحل بهینهی حاضر را با راهحل بهینهی
به دست آمده از این تغییر جایگزین مینماید.

Mitchell
Steepest Ascent Hill Climbing

1
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شکل  6-2شبه کد باال طرح کلی الگوریتم تپهنوردی با شدیدترین شیب برای ماکزیممسازی تابع بعدی )𝒙(𝒇 را نشان
میدهد .توجه داشته باشید که 𝒒𝒙 برابر 𝟎𝒙 است و تنها  qامین ویژگی آن دستخوش تغییر شده است.

شکل  7-2الگوریتم تپهنوردی با شیب جنبی را که تپهنوردی ساده نیز نامیده میشود نشان میدهد .این
الگوریتم نیز همانند تپهنوردی با شدیدترین شیب ،هربار تنها یک ویژگی راهحل را دچار جهش میکند .اما
بهینهسازی با شیب جنبی کمی حریصانهتر عمل میکند چرا که به محض آنکه راهحلی بهتر پیدا میشود آن
را جایگزین راهحل حاضر میکند.
دو الگوریتم تپهنوردی بعدی انتخاب ویژگی راهحل برای جهش را بهصورت اتفاقی انجام میدهند و به
همین دلیل در کالس کلی تپهنوردی اتفاقی قرار میگیرند .شکل  8-2الگوریتم تپهنوردی با جهش اتفاقی را
نشان میدهد .این الگوریتم بسیار مشابه الگوریتم تپهنوردی شیب جنبی است تنها با این تفاوت که در این
الگوریتم ویژگی راهحل جهش یافته بهصورت اتفاقی انتخاب شده است .شکل  9-2الگوریتم تپهنوردی
تطبیقی را به تصویر میکشد .این الگوریتم مشابه الگوریتم تپهنوردی با جهش اتفاقی است با این تفاوت که
قبل از آنکه راهحل جهش یافته با راهحل بهینهی حاضر مقایسه شود ،هر ویژگی راهحل با یک احتمالی دچار
جهش میشود.
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نتایج یک الگوریتم تپهنوردی (شکل  6-2تا  )9-2قویا به شرایط اولیهی  𝑥0بستگی دارد .به همین دلیل
آزمودن تپهنوردی با چند نقطهی آغازین اتفاقی مختلف کاری عقالنی به نظر میرسد .به این رویکرد که در
آن الگوریتم تپهنوردی را داخل حلقهای از شرایط اولیه قرار میدهند ،بازآغاز نمودن اتفاقی تپهنوردی
میگویند.

شکل  7-2شبه کد باال طرح کلی الگوریتم تپهنوردی جنبی برای ماکزیممسازی تابع د بعدی )𝒙(𝒇 را نشان میدهد .توجه
داشته باشید که 𝒒𝒙 با 𝟎𝒙 برابر است با این تفاوت که qامین ویژگی آن دچار جهش شده است.
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شکل  8-2شبه کد باال طرح کلی الگوریتم تپهنوردی با جهش اتفاق برای ماکزیممسازی تابع 𝒏 بعدی )𝒙(𝒇 را نمایش میدهد.
توجه داشته باشید که 𝟏𝒙 با 𝟎𝒙 برابر است تنها با این تفاوت که  1ویژگی دچار دگرگونی شده است.
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شکل  9-2شبه کد باال طرح کلی الگوریتم تپهنوردی تطبیقی برای ماکزیممسازی تابع 𝒏 بعدی )𝒙(𝒇 را نمایش میدهد .توجه
داشته باشید که 𝒒𝒙 با 𝟎𝒙 برابر است با این تفاوت که qامین ویژگی آن دچار جهش شده است.

مثال 7-2
در این مثال چهار الگوریتم تپهنوردی یاد شده را برای یک مجموعه مسائل محک  24بعدی شبیهسازی
میکنیم (ضمیمهی ج 1.را ببینید) .توجه داشته باشید که مسائل محک موجود در ضمیمه ج 1.مسائل
مینیممسازی هستند ،به همین علت الگوریتمهای تپهنوردی را به شکلی سرراست تعدیل کرده تا به
الگوریتمهای درهنوردی 1که نقطهی مقابل تپهنوردی است ،برسیم .هر الگوریتم را برای هر محک  54بار اجرا
میکنیم و در هر بار اجرا از شرایط اولیهای متفاوت استفاده مینماییم .برای تپهنوردی تطبیقی از

Hill Descending

1
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 𝑝𝑚 = 0.1استفاده میکنیم .همچنین هر یک از الگوریتمهای تپهنوردی را بعد از  1444بار ارزیابی تابع
برازندگی خاتمه میدهیم.
جدول  1-2نتایج را نشان میدهد .توجه داشته باشید که تپهنوردی با شدیدترین شیب (شکل  )6-2در
هر نسل به حداقل 𝑛 بار ارزیابی تابع برازندگی نیاز دارد (برای این مثال  𝑛 = 20است) ،این در حالی است
که تپهنوردی با جهش اتفاقی (شکل  )8-2به یک بار ارزیابی تابع برازندگی در هر نسل نیاز دارد .معموالً
قسمت اعظم محاسبات در الگوریتمهای اکتشافی به ارزیابی تابع برازندگی اختصاص دارد (فصل  21را
ببینید) .به همین علت ،برای انجام یک مقایسهی عادالنه میان الگوریتمهای بهینهسازی مختلف ،باید تعداد
ارزیابیها از تابع برازندگی برای همگی یکسان باشد .اگر الگوریتمهای بهینهساز مختلف در هر نسل دارای
تعداد ارزیابیهای یکسان از تابع برازندگی باشند (برای مثال تپهنوردی با شدیدترین شیب در شکل  6-2و
تپهنوردی با شیب جنبی در شکل  ،)7-2آنگاه مقایسهی آنها بر حسب تعداد نسلها عادالنه خواهد بود.
جدول  1-2نشان میدهد که برای  12محک از  1محک ،تپهنوردی با جهش اتفاقی بهترین عملکرد را
داشته و بهطور میانگین بسیار بهتر از سایر روشهای تپهنوردی عمل میکند .تپهنوردی تطبیقی و تپهنوردی
شدیدترین شیب هر دو تنها در یک محک و آن هم به مقدار جزیی ،از تپهنوردی با جهش اتفاقی بهتر عمل
میکنند .با این حال ،عملکرد تپهنوردی تطبیقی میتواند به شدت به نرخ جهش بستگی داشته باشد (مسئلهی
 11-2را ببینید) .به همین دلیل در این مثال سعی شده است از بهترین نرخ جهش استفاده شود.
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جدول  1-2مثال  :7-2عملکرد الگوریتمهای تپهنوردی .جدول مقادیر مینیمم نرمالیزه شده توسط چهار الگوریتم تپهنوردی و
همچنین میانگین آنها در طول  55شبیه سازی مونت کارلو نشان میدهد .از آنجا که تپهنوردی اتفاقی است ،نتایج شما ممکن
است متفاوت با این جدول باشد.

تطبیقی

جهش اتفاقی

شیب جنبی

شدیدترین شیب

محک

1774

1744

1782

2727

اکلی

1768

1744

1787

1762

فلچر1

3781

1744

4741

9758

گرینوانک2

281

1744

2164

26624

مجازات شماره 1

4178

1744

5694

99347

مجازات شماره 2

25761

1744

29799

133794

درجه چهار

2714

1744

2752

3776

رستریجین

1772

1744

1754

2768

روزنبروک3

1744

1724

1737

1763

اشوفل4172

1712

1742

1775

1744

اشوفل 2721

2734

1744

2773

3765

اشوفل 2722

2791

1744

3763

5745

اشوفل 2726

6749

1744

7732

17797

کروی5

6752

1744

6778

16758

Step

 1-6-2الگوریتمهای بهینهسازی بایاس شده
در این قسمت میخواهیم به یک پیشبینی احتیاطی مرتبط با توابع محک که باید در طول دورهی مطالعهی
بهینهسازی به آن توجه داشت بپردازیم .این پیشبینی احتیاطی شامل دو جملهی مرتبط با هم میشوند :اول

1

Fletcher
Grienwank
3
Rosenbrock
4
Schwefel
5
Sphere
2
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آنکه ،مینیمم بسیاری از توابع هزینهی محک در میانهی دامنهی جستجو قرار دارند و ثانیاً ،بسیاری از
الگوریتمهای بهینهسازی به سمت میانهی دامنهی جستجو بایاس (گرایش) دارند.1
در مورد پدیدهی بایاس در ضمیمهی ج 7.به تفصیل سخن خواهیم گفت .به خواننده قوی ًا توصیه میشود
قبل از انجام هرگونه تحقیق پیشرفته این ضمیمه را به دقت مطالعه کند .بسیاری از نتایج شبیهسازی موجود
در این کتاب بر اساس توابع محکی هستند که مینیمم آنها در مرکز دامنهی جستجو قرار دارد .آن نتایج به
دنبال به تصویر کشیدن دقیق کارایی الگوریتم بهینهسازی نیستند بلکه تنها برآنند تا کاربرد یک الگوریتم
بهینهسازی خاص را نشان دهند .قبل از آنکه بتوانیم در مورد کارایی الگوریتم بهینهسازی نتیجهگیری مطمئنی
انجام دهیم باید روش غیربایاس کردن موجود در ضمیمه ج 7.را پیادهسازی نماییم.
 2-6-2اهمیت شبیهسازی مونت کارلو
توجه داشته باشید که در مثال  7-2ما نتایج  54شبیهسازی را برای رسم کارایی  GA2دودویی و

GA

پیوسته میانگین گرفتیم .نشان دادن نتایج یک شبیهسازی چیزی را اثبات نمیکند چرا که نتایج به یک مولد
اعداد تصادفی وابستهاند .با یک بار شبیهسازی و یا یک بار آزمایش به سختی میتوان به نتایج معتبری دست
یافت .در این باره در ضمیمهی ب بحث شده است ،اما در اینجا نیز متذکر میشویم از نتایج چند شبیهسازی
میانگین گرفته شده است.
شبیهسازی چندباره برای تحلیل کارایی ،بهطورمعمول شبیهسازی مونت کارلو نامیده میشود .این نام از
سه دانشمند به نامهای جان ون نیومن ،3استانیس الو اوالم 4و نیکوالس متروپولیس 5که در دههی  1944بر
روی سالحهای هستهای کار میکردند گرفته شده است .بیشتر کار آنها شامل تحلیل نتایج چندین آزمایش
میشد و در این میان ارتباط واضحی میان تحلیل آماری آزمایشهایشان و ویژگیهای آماری قمار وجود
داشت .این ارتباط و همچنین این موضوع که عموی اوالم یک قمارباز بدنام در کازینوی مونت کارلو در
موناکو بود ،آنها را به سمت نام "شبیهسازی مونت کارلو" هدایت کرد (متروپولیس.)1987 ،

 1این موضوع تنها برای الگوریتمهای تپهنوردی موجود در این قسمت صادق نیست بلکه برای بسیاری از الگوریتمهای تکاملی که بعداً دربارهشان
بحث خواهیم کرد نیز صادق است.
2

Genetic Algorithm
Jan Van Neumann
4
Stanislaw Ulam
5
Nicholas Metropolis
3
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 7-2هوش
در روزهای ابتدایی رشتهی کامپیوتر ،محققان متوجه شدند که کامپیوترها در انجام کارهایی که انسانها
در انجامشان ضعیف عمل میکنند ،مانند محاسبهی مسیر موشکهای بالستیک ،عملکرد خوبی دارند .اما
کامپیوترها در انجام کارهایی که انسانها به خوبی انجام میدهند ،مانند تشخیص چهره ،چندان مؤثر واقع
نشده و نمی شوند .این موضوع باعث شد با تقلید از رفتار بیولوژیکی ،برای بهتر ساختن عملکرد کامپیوترها
در چنین زمینههایی تالشهای صورت گیرد .این تالشها در نهایت به تکنولوژیهایی چون سیستمهای
فازی ،شبکههای عصبی ،الگوریتمهای ژنتیک و سایر الگوریتمهای تکاملی منجر شد .به همین علت است که
الگوریتمهای تکاملی به عنوان جزئی از دستهبندی هوش کامپیوتری در نظر گرفته میشوند .ما تالش خواهیم
کرد الگوریتمهای تکاملی را با ایجاد الگوریتمهای هوشمند بسط دهیم .اما هوشمند بودن به چه معناست؟ آیا
بدین معناست که الگوریتمهای تکاملی ما در تست  IQنمرهی خوبی کسب میکنند؟ این بخش در مورد
هوش و برخی مشخصات آن مانند تطبیق ،اتفاقی بودن ،ارتباط ،فیدبک ،اکتشاف و بهرهبرداری یا انتفاع بحث
خواهد کرد .اینها مشخصههایی هستند که ما در هنگام جستجوی الگوریتمهای هوشمند در الگوریتمهای
تکاملی پیادهسازی خواهیم کرد.
 1-7-2تطبیق
ما بهطورمعمول تطبیق با محیط متغیر را از ویژگیها هوش در نظر میگیریم .فرض کنید شما سر هم
نمودن یک قطعهی فرضی را یاد میگیرید ،مدیرتان از شما میخواهد تا یک قسمت از یک ماشین را که شما
تا به حال ندیدهاید ،سر هم کنید .اگر شما هوشمند باشید خواهید توانست آنچه را که در مورد قطعهی فرضی
میدانید به آن قسمت از ماشین تعمیم داده و در نهایت آن را سرهم کنید .اما اگر شما چندان هوشمند نباشید
مجبور خواهید بود در مورد آن قسمت از ماشین تمام جزئیات را بدانید تا بتوانید آن را سرهم کنید .با این
حال تطبیق تنها شرط الزم برای هوشمندی نیست چرا که برای مثال کنترلکنندههای تطبیقی (آستروم 1و
ویتنمارک )2448 ،2هوشمند در نظر گرفته نمیشوند .یک ویروس که تاب تحمل شرایط محیطی بسیار بد را
دارد هوشمند خوانده نمیشود .بنابراین نتیجه میگیریم که تطبیق شرط الزم ولی ناکافی برای هوشمندی
است .تالش ما بر آن است تا الگوریتمهای تکاملیای طراحی کنیم که به بسیاری از مسائل قابل تطبیق باشند.
قابلیت تطبیق تنها یکی از چندین معیار یک الگوریتم تکاملی موفق است.

Astrom
Wittenmark

1
2

فصل دوم :بهینهسازی 19 /

 2-7-2اتفاقی بودن
ما بهطور معمول به اتفاقی بودن به عنوان جملهای منفی و نامطلوب نگاه میکنیم .هیچ یک از ما از اتفاقات
غیر قابل پیشبینی در زندگیهایمان استقبال نمیکنیم و همواره سعی در کنترل محیطمان داریم .با این حال،
اتفاقی بودن تا یک حدی از عناصر الزم هوش است .یک گورخر را در نظر بگیرید که در حال فرار از یک
شیر است .اگر این گورخر در جهت مستقیم و با سرعت ثابتی حرکت کند به راحتی شکار خواهد شد .اما
یک گورخر هوشمند در مسیری زیگزاگ و غیر قابل پیشبینی حرکت خواهد کرد تا از دست شکارچی در
امان باشد .حال فرض کنید که یک شیر میخواهد یک گورخر را شکار کند .شیر هر روز در کمین گلهی
گورخرها مینشیند .اگر شیر هر روز در یک زمان و مکان ثابت در کمین بنشیند ،گورخرها به راحتی میتوانند
از مواجه با شیر اجتناب کنند .اما یک شیر هوشمند در زمانها و مکانهای متفاوت و بهگونهای غیر قابل
پیشبینی حمله میکند .به همین جهت است که میگوییم اتفاقی بودن از ویژگیهای هوش است.
از سوی دیگر اتفاقی بودن به مقدار زیاد مخرب خواهد بود .اگر گورخر بهطوراتفاقی تصمیم بگیرد هنگام
فرار بر روی زمین دراز بکشد ،میتوان هوشش را زیر سؤال برد .اگر یک شیر هنگام جستجو برای یافتن یک
گورخر بهطوراتفاقی تصمیم به کندن چاله بگیرد ،آنگاه ما حق خواهیم داشت در هوشمندیاش شک کنیم.
بنابراین اتفاقی بودن یکی از خصیصههای هوشمندی است اما محدودیتهایی نیز دارد.
الگوریتمهای تکاملیای که ما طراحی میکنیم برخی عناصر اتفاقی بودن را دارا هستند .اگر اتفاقی بودن
را از طراحیهایمان حذف کنیم ،الگوریتمهای تکاملیمان عملکرد خوبی نخواهند داشت .از سوی دیگر
استفادهی زیادی از اتفاقی بودن نیز بر عملکرد الگوریتمها تأثیر منفی خواهد گذاشت .ما باید از مقدار مناسبی
اتفاقی بودن در طراحیهایمان استفاده کنیم .صد البته ،همانطور که پیش از این نیز گفته شد ،الگوریتمهای
تکاملی قابلیت تطبیق دارند .به همین علت الگوریتمهای تکاملی خوب برای مقادیری از اتفاقی بودن خوب
عمل میکنند .نمیتوان انتظار داشت که الگوریتمهای تکاملی به قدری تطبیقپذیر باشند که بتوان از هر مقدار
اتفاقی بودن استفاده نمود ،اما آنقدر تطبیقپذیر خواهند بود که مقدار دقیق میزان اتفاقی بودن چندان مهم و
بحرانی نباشد.
 3-7-2ارتباط
ارتباط یک ویژگی هوش است .فرض کنید یک فرد نابغه میخواهد تست  IQبدهد ولی قادر به برقراری
ارتباط نیست .او در این آزمون رد خواهد شد هرچند که یک نابغه است .بسیاری از افراد کر و الل و متوهم
در آزمون  IQرد میشوند هرچند که بسیار هوشمندند .بچههایی که به دور از فعل و انفعاالت انسانی بزرگ
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میشوند غیرخالقاند ،هوشمند نیستند و خوشحال نخواهند بود (نیوتون .)2444 ،1عدم ارتباط با دیگران در
طول سالهای شکلگیری آنها باعث میشود نتوانند ظرفیت ذهنی و فکری خود را توسعه دهند .این سالهای
انزوا غیرقابل جبراناند و آنها قادر نخواهند بود نحوهی برقراری ارتباط را بیاموزند و به همین علت هم
نمیتوانند خود را با جامعه وفق دهند.
هوش نه تنها شامل ارتباط میشود بلکه خود معلول و مشمول است .به عبارت دیگر ،هوشمندی از
جمعیتی از افراد بر میآید .یک فرد نمیتواند به تنهایی هوشمند باشد .میتوان گفت که در جهان افراد
هوشمند بسیاری وجود دارند و حتی اگر یکی از این افراد منزوی شود باز هم هوشمند خواهد بود .با این
حال ،این افراد هوشمندی خود را از ارتباط با دیگران کسب کردهاند .یک مورچهی تنها بیهدف و سرگردان
خواهد بود و کاری انجام نمیدهد اما یک کلونی از مورچهها میتوانند کوتاهترین مسیر برای یافتن غذا را
یافته ،شبکهای استادانه از تونلها را به وجود آورده و خودشان را به عنوان یک اجتماع خودمختار مدیریت
کنند .به همین ترتیب ،یک فرد بدون ارتباط با یک اجتماع نمیتواند کاری از پیش ببرد .یک اجتماع میتواند
انسان را به ماه بفرستد ،میلیونها نفر را از طریق اینترنت به یکدیگر متصل کند و در بیابان سیستمهای منابع
آب و غذا بسازد.
میتوان دید که هوش و ارتباط تشکیل یک حلقهی فیدبک مثبت را میدهند .برای گسترش هوش نیاز به
ایجاد ارتباط است و برای ایجاد ارتباط نیاز به هوشمندی است .اما نکتهی اصلی در اینجا این است که ارتباط
یک ویژگی هوش است .به همین علت است که بیشتر الگوریتمهای تکاملی شامل جمعیتی از راهحلهای
نامزد برای مسائل هستند .این راهحلهای نامزد ،که ما آنها را ذره مینامیم ،با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و
از شکستها و پیروزیهای یکدیگر تجربه کسب میکنند .با گذر زمان ،جمعیت ذرهها به سمت راهحلی
خوب و مناسب برای مسئله حرکت خواهد کرد.
 4-7-2فیدبک
فیدبک یک ویژگی بنیادین هوش است .این موضوع شامل تطبیق ،که در مورد آن بحث شد ،نیز میشود.
یک سیستم اگر نتواند محیط خود را حس کرده و به آن واکنش نشان دهد ،نمیتواند با محیط تطبیق پیدا کند.
با این حال ،فیدبک شامل چیزی بیش از انطباق ،یعنی یادگیری نیز میشود .وقتی ما اشتباهی را مرتکب
میشویم ،از این اشتباه درس گرفته و دیگر آن را تکرار نمیکنیم .2مهمتر از این ،وقتی دیگران مرتکب اشتباه
Newton

 2آلبرت انیشتین دیوانگی را انجام چندین بارهی یک کار و انتظار نتیجههای متفاوت تعریف میکند.
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میشوند ما از اشتباه آنها درس گرفته و رفتارمان را بهگونهای تغییر میدهیم تا اشتباهات آنان را تکرار نکنیم.
شکست تولید فیدبک منفی کرده و در نقطهی مقابل ،پیروزی تولید فیدبک مثبت میکند و ما را به سمت
اتخاذ رفتارهایی که منجر به پیروزی میشوند سوق میدهد .گاهاً مشاهده میکنیم که برخی افراد از اشتباهات
درس نمیگیرند و رفتارهایی را که اثبات شده منجر به پیروزی میشوند را اتخاذ نمیکنند .ما این افراد را
هوشمند در نظر نمیگیریم.
فیدبک همچنین پایهی بسیاری از پدیدههای طبیعی است .چرخهی آب شامل توالی بینهایت از باران و
تبخیر است .باران بیشتر منجر به تبخیر بیشتر و تبخیر بیشتر منجر به باران بیشتر میشود .از آنجا که این
فرایند شامل مقدار ثابتی از آب است ،چرخهی آب میزان پایداری از رطوبت بر روی زمین و در آسمان را
منجر می شود .اگر به طریقی این مکانیزم فیدبک دچار اختالل شود ،مشکالت زیادی از جمله سیل و
خشکسالی رخ خواهد داد.
تعادل میان قند و انسولین در بدن انسان نیز یک مکانیزم فیدبک است .هرچه بیشتر قند مصرف کنیم،
پانکراسمان بیشتر انسولین تولید خواهد کرد .هرچه پانکراسمان بیشتر انسولین تولید کند ،قند بیشتری از خون
جذب خواهد شد .قند زیاد باعث بروز ازدیاد قند خون شده و مقدار بسیار کم قند در خون باعث بروز
 Poglycemiaمیشود .دیابت از نتایج بروز اختالل در مکانیزم فیدبک قند/انسولین است و میتواند باعث
بروز مشکالت جدی و طوالنی مدت برای سالمتی انسان شود.
این توصیف از هوش به عنوان عالمت مشخصهی هوش اغلب در نظریه کنترل هوشمند رسمیت پیدا
میکند .فیدبک یک شرط کافی برای هوش نیست .هیچ کس کنترلکنندهی نسبی را هوشمند نخوانده و هیچ
کس یک ترموستات مکانیکی را هوشمند نمیداند .فیدبک یک شرط الزم اما ناکافی برای هوش است.
طراحیهای ما از الگوریتمهای تکاملی فیدبک مثبت و منفی را با هم ترکیب میکند .یک الگوریتم تکاملی
بدون فیدبک چندان مؤثر واقع نخواهد شد اما یک الگوریتم تکاملی با فیدبک ،این شرط الزم را برآورده
خواهد کرد.
 5-7-2اکتشاف و انتفاع (بهرهبرداری)
اکتشاف جستجوی ایدهها و استراتژیهای جدید است .انتفاع ،استفاده از ایدهها و استراتژیهای موجود
است که موفقیتشان قبالً اثبات شده است .اکتشاف فرایندی با ریسک باالست چرا که بسیاری از ایدههای
جدید زمان را هدر داده و به بن بست میرسند .با این حال ،اکتشاف میتواند بسیار پرثمر باشد ،چرا که
بسیاری از ایدههای جدید چنان جوابهایی به دست خواهند داد که شاید فکرش را هم نتوانیم بکنیم .انتفاع
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رابطهای نزدیک با استراتژیهای فیدبک بحث شده دارد .کسی که هوشمند است از داشتهها و دانستههای
خود استفاده میکند و به دنبال اختراع دوبارهی چرخ نمیرود! از سوی دیگر همین فرد هوشمند از ایدههای
جدید استقبال کرده و حاضر است به نحوی حساب شده ریسک کند .هوش شامل تعادلی مناسب میان
اکتشاف و انتفاع است .این تعادل مناسب به میزان نظم محیطمان بستگی دارد .اگر محیطمان به سرعت در
حال تغییر است دانشمان به سرعت منسوخ شده و نمیتوانیم خیلی به انتفاع تکیه کنیم .از سوی دیگر ،اگر
محیطمان به مقدار زیادی ثابت و بدون تغییر است آن گاه دانشمان قابل اتکا بوده و امتحان کردن ایدههای
جدید کار عقالنی نخواهد بود.
طراحیهای ما به یک تعادل مناسب میان اکتشاف و انتفاع برای موفقیت نیاز دارد .اکتشاف زیاد به منزلهی
اتفاقی بودن زیاد است و به احتمال زیاد نتایج بهینهسازی خوبی را به دنبال نخواهد داشت .از سوی دیگر،
انتفاع زیاد به معنای مقدار کم اتفاقی بودن است .تعادل مناسب میان اکتشاف و انتفاع در الگوریتمهای تکاملی
توسط جان هالند ،1یکی از پیشروان الگوریتم ژنتیک" ،اختصاص بهینهی آزمایشها" نامیده شده است.

 8-2نتیجهگیری
نکتهی کلیدی این فصل آن است که بهینهسازی جنبهای بنیادین از مهندسی است .وقتی ما سعی بر بهینه
کردن تابعی داریم از این تابع با عنوان تابع هدف یاد میکنیم .هنگامیکه میخواهیم تابعی را مینیمم کنیم از
تابع با عنوان تابع هزینه یاد میکنیم .هنگامی هم که میخواهیم تابعی را ماکزیمم کنیم از واژهی تابع برازندگی
استفاده میکنیم .هر مسئلهی بهینهسازی را میتوان به راحتی از یک مسئلهی ماکزیممسازی به یک مسئلهی
مینیممسازی و به عکس تبدیل کرد .برخی مسائل خاص که در این فصل معرفی کردیم مسائل مقید ،چندهدفه
و چندپیمانهای میباشند .تقریباً تمام مسائلی که در دنیای واقعی وجود دارند همگی مقید ،چندهدفه و
چندپیمانهای میباشند .یک گونهی خاص دیگر از مسائل ،مسائل ترکیبی میباشند که در آنها متغیر مستقل
به مجموعهای متناهی تعلق دارد.
ما در این فصل تپهنوردی را به عنوان الگوریتمیساده اما مؤثر معرفی کردیم .این الگوریتم انواع مختلفی
دارد .اگرچه اکثر آنها بسیار ساده هستند اما نسبت به بسیاری از الگوریتمهای پیچیدهتر محکهای بسیار
خوبی را فراهم میکنند .در نهایت ،برخی ویژگیهای هوش طبیعی را متذکر شدیم و همچنین در مورد
چگونگی پیادهسازی این ویژگیها در الگوریتمهای تکاملیمان به بحث و گفتگو پرداختیم.

John Holland
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مسائل نوشتاری
 1-2میخواهیم تابع زیر را مینیمم کنیم.
4

) 𝑖𝑥𝜋𝑓(𝑥) = 40 + ∑ 𝑥𝑖2 − 10cos(2
𝑖=1

میخواهیم این تابع را مینیمم کنیم .توجه داشته باشید که این تابع یک تابع رستریجین است – بخش
ج 1-11.را ببینید.
 متغیرهای مستقل )𝑥(𝑓 چه هستند؟ متغیرهای تصمیم )𝑥(𝑓 کدامند؟ ویژگیهای راهحل

)𝑥(𝑓

کدامند؟
 بعد این مسئله چند است؟
 راهحل این مسئله چیست؟
 این مسئله را بهعنوان یک مسئلهی ماکزیمسازی بازنویسی کنید.
 2-2تابع 𝑥 𝑛𝑖𝑠 = )𝑥(𝑓 را در نظر بگیرید.
 𝑓(𝑥) چند مینیمم محلی دارد؟ مقادیر تابع در این مینیممها و مقدار مینیممساز محلی 𝑥 چه قدر
است؟
 𝑓(𝑥) چند مینیمم کلی دارد؟ مقدار تابع در مینیمم کلی و مقدار مینیممساز کلی 𝑥 چه قدر است؟
 3-2تابع  𝑓(𝑥) = 𝑥 3 + 4𝑥 2 − 4𝑥 + 1را در نظر بگیرید.
 این تابع دارای چند مینیمم محلی است؟ مقدار تابع در این مینیممها و مقدار مینیممساز محلی  xچه
قدر است؟
 این تابع دارای چند ماکزیمم محلی است؟ مقدار تابع در این ماکزیممها و مقدار ماکزیممساز محلی
 xچه قدر است؟
 این تابع چند مینیمم کلی دارد؟
 این تابع چند ماکزیمم کلی دارد؟
 4-2همان تابع مثال  3-2را با محدودیت ] 𝑥 ∈ [−5,3در نظر بگیرید.
 𝑓(𝑥) چند مینیمم محلی دارد؟ مقادیر تابع در این مینیممها و مقدار مینیممساز محلی  xچه قدر است؟
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 𝑓(𝑥) چند ماکزیمم محلی دارد؟ مقدار تابع در این ماکزیممها و مقدار ماکزیممساز محلی  xچه قدر
است؟
 𝑓(𝑥) چند مینیمم کلی دارد؟ مقدار تابع در مینیمم کلی و مقدار مینیممساز کلی  xچه قدر است؟
 𝑓(𝑥) چند ماکزیمم کلی دارد؟ مقدار تابع در این ماکزیممها و مقدار ماکزیممساز کلی  xچه قدر
است؟
 5-2به یاد بیاورید که شکل  4-2ناحیهی پرتو را برای یک مسئله دو هدفه نشان میدهد.

 مجموعهای از نقاط محتمل را در صفحهی 𝑔  𝑓 −رسم کنید با این فرض که هدف ماکزیمم کردن

𝑓

و مینیمم کردن 𝑔 باشد.
 مجموعهای از نقاط محتمل را در صفحهی 𝑔  𝑓 −رسم کنید با این فرض که هدف مینیمم کردن

𝑓

و ماکزیمم کردن 𝑔 باشد.

 مجموعهای از نقاط محتمل را در صفحهی 𝑔  𝑓 −رسم کنید با این فرض که هدف ماکزیممسازی

𝑓

و 𝑔 باشد.
 6-2چند مسیر بستهی یکتا میان 𝑛 شهر وجود دارد؟ مقصود از یکتایی آن است که شهر آغازین و مسیر
سفر اهمیتی ندارند .برای مثال ،در یک مسئلهی با چهار شهر

 C ،B ،Aو  Dمسیرهای → 𝐷 → 𝐶 → 𝐵 → 𝐴

𝐴 با مسیرهای 𝐷 → 𝐶 → 𝐵 → 𝐴 → 𝐷 و 𝐵 → 𝐴 → 𝐷 → 𝐶 → 𝐵 یکسان در نظر گرفته میشود.
 7-2یک مسئلهی  TSPبا شهرهای جدول  2در نظر بگیرید.
جدول  2-2مختصات شهرهای مسئلهی مثال 7-2
y

x

شهر

9
8
-8
-2
9
-7
1

5
9
-6
9
-5
4
-9

A
B
C
D
E
F
G

 چند مسیر بسته بین این هفت شهر وجود دارد؟

 آیا با نگاه کردن به مختصات موجود در جدول  2-2میتوان به راحتی راهحل را پیدا کرد.
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 مختصات را رسم کنید .آیا با نگاه کردن به منحنی میتوان به راحتی راهحل را ترسیم نمود؟ بهترین
راهحل چیست؟ این مسئله به ما نشان میدهد که گاه با نگاهی متفاوت میتوان جواب یک مسئله را
پیدا نمود.
 8-2با فرض یک مسئلهی ماکزیممسازی دلخواه از تابع )𝑥(𝑓 و راهحل نامزد اتفاقی  ،𝑥0با چه احتمالی
الگوریتم تپهنوردی شدیدترین شیب بعد از نسل اول مقداری مانند ’ xخواهد یافت به طوری که

> ) 𝑓(𝑥 ′

)𝑥(𝑓 باشد.
مسائل کامپیوتری
 9-2تابع مسئلهی  4-2را رسم کرده و مینیممهای محلی و کلی را بر روی آن به وضوح مشخص کنید.
 14-2مسئلهی بهینهسازی چندهدفهی }  min{𝑓1 , 𝑓1را در نظر بگیرید.
𝑓2 (𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝑥1 + 𝑥22

; 𝑓1 (𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝑥12 + 𝑥2

 x1و  x2هر دو در بازهی ] [-10,10قرار دارند.
 مقادیر  𝑓1و  𝑓2را برای تمامیمقادیر صحیح مجاز  𝑥1و  𝑥2محاسبه کرده و نقاط را در فضای
 𝑓1 − 𝑓2رسم کنید.

 با توجه به بند قبل ،توصیفی ریاضی از مجموعهی پرتو ارائه دهید .مجموعهی پرتو را در فضای
 𝑥1 − 𝑥2رسم کنید.
 11-2تپهنوردی تطبیقی.
 24 شبیهسازی مونت کارلو برای الگوریتم تپهنوردی تطبیقی اجرا کنید .هر شبیه سازی شامل 1444
نسل باشد و آن را برای تابع دو بعدی اکلی به کار ببرید .مینیمم به دست آمده از هر شبیهسازی را
ثبت کرده و میانگین آنها را محاسبه کنید .این کار را برای ده نرخ جهش انجام دهید،
] ،𝑝𝑚 = 𝑘⁄10 , 𝑘 ∈ [1,10و نتایج خود را در جدول  3-2یادداشت کنید .کدام نرخ جهش از بقیه
بهتر است؟

 بند قبل را تکرار کنید .آیا نتایج مشابهی میگیرید؟ در مورد تعداد شبیهسازیهای مورد نیاز برای
دستیابی به نتایج تجدیدپذیر برای این مسئله چه نتیجهای میگیرید؟
بند اول را برای تابع  14بعدی اکلی دوباره اجرا کنید .در مورد ارتباط بین نرخ جهش بهینه و بعد مسئله
چه نتیجهای میگیرید؟
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جدول  3-2جدول را برای مسئلهی  11-2کامل کنید.

میانگین نتایج
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فصل سوم
الگوریتمهای ژنتیک

الگوریتمهای ژنتیک بهینهساز توابع نیستند.
کنث د جونگ( 1د جونگ)1992 ،
(الگوریتمهای ژنتیک ( ،)GAsابتداییترین ،شناختهشدهترین و پراستفادهترین الگوریمهای تکاملی هستند.
GAها شبیهسازی انتخاب طبیعی هستند که میتوانند مسائل بهینهسازی را حل کنند .علیرغم نقل قول باال
توسط کنث د جونگ ،اغلب از GAها بهعنوان ابزاری قدرتمند برای بهینهسازی استفاده میشود .سخن دِ
جونگ بر این نکته تأکید میکند که GAها در اصل برای مطالعهی سیستمهای تطبیقی ایجاد شدهاند تا بهینه
کردن توابعGA .ها دستهبندی بسیار وسیعتری از سیستمها را نسبت به بهینهسازهای توابع شامل میشوند .ما
میتوانیم از GAها برای مطالعهی پویایی سیستمهای تطبیقی (میچل ،1998 ،فصل  ،)4برای فراهم آوردن
توصیههایی برای طراحان مد (کیم 2و چو ،)2444 ،3جهت فراهم نمودن تعادل برای طراحان پل (فروتا4و
همکاران )1995 ،و بسیاری کاربردهای دیگر به غیر از بهینهسازی استفاده کنیم .برخی اوقات مرز میان یک
الگوریتم بهینهسازی و یک الگوریتم غیر بهینهسازی چندان مشخص نیست چرا که تمام الگوریتمها برآنند تا
بهترین عملکرد خود را ارائه دهند .به هر حال ،توجه عمدهی ما در این کتاب به کاربرد بهینهسازی GAها
معطوف است .برای آغاز مطالعهی GAها ابتدا برخی ویژگیهای اساسی انتخاب طبیعی را مشاهده میکنیم.
 .1یک سیستم زیستی شامل جمعیتی از ذرات است که بیشترشان قابلیت بازتولید دارند.
 .2ذرهها دورهی زندگی محدودی دارند.
 .3در جمعیت تنوع وجود دارد.
 .4قابلیت زنده ماندن مطلقا با قابلیت بازتولید همبستگی دارد.
الگوریتمهای ژنتیک تمامی ویژگیهای انتخاب طبیعی را شبیهسازی میکنند .وقتی با یک مسئلهی
بهینهسازی مواجه میشویم ،جمعیتی از راهحلهای نامزد را ،که به آنها ذره میگوییم ،تولید مینماییم .برخی
از این راهحلها خوباند و برخی چندان خوب نیستند .ذرات خوب شانس زیادی برای بازتولید دارند در
حالی که ذرات ضعیف از شانس کمی برای این کار برخوردار هستند .والدین فرزندان را ایجاد نموده و سپس
از جمعیت خارج شده تا برای اوالد خود جا باز کنند .با آمد و رفت نسلها ،جمعیت برازندهتر میشود .گاهی
یک یا چند "سوپرمن" به وجود میآیند که ذرههایی بسیار برازنده هستند و میتوانند راهحلهایی نزدیک به
بهینه برای مسئلهی مهندسی ما ارائه نمایند.
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مروری بر فصل
این فصل مروری بر الگوریتمهای ژنتیک طبیعی و مصنوعی برای مسائل بهینهسازی خواهد کرد .از آنجا
که در این فصل مبحث الگوریتمهای تکاملی را تازه شروع میکنیم ،نسبت به فصلهای دیگر زمان بیشتری
را به زیرساختهای تاریخی و بیولوژیکی اختصاص خواهیم داد .خوانندگانی که مایلاند مستقیماً به سراغ
مطالعهی  GAبروند میتوانند از سه بخش اول صرف نظر کنند ،بیآنکه درک خود از  GAرا به طور جدی
به خطر بیاندازند .بخش  1-3با تمرکز بر کارهای چارلز داروین 1و گرگور مندل 2در قرن  ،19مختصراً در
مورد تاریخچهی علم ژنتیک بحث خواهد نمود .بخش  2-3علم ژنتیک را مرور کرده و بدین ترتیب اساس
و شالودهی GAها شکل خواهد گرفت .بخش  3-3تاریخچهی شبیهسازیهای کامپیوتری از ژنتیک را فراهم
میکند .این کار در دههی  1944توسط زیستشناسهایی که به مطالعهی انتخاب طبیعی عالقهمند بودند آغاز
شد و با انفجار تحقیقات در زمینهی  GAدر دههی  1974و  1984به پایان رسید.
بخش  4-3یک  GAسادهی دودویی را به صورتی منظم و قدم به قدم ارائه خواهد نمود GA .بر پایهی
ژنتیک طبیعی است و راهحلهایی برای مسائل بهینهسازی ارائه میدهد که در آنها کروموزومها ژن3های
دودویی دارند GA .دودویی به طور طبیعی برای مسائلی مناسب است که دامنهشان شامل فضای جستجوی
 nبعدی دودویی بوده و یا حداقل دامنهشان گسسته است.
ما میتوانیم برای مسائل بهینهسازی با دامنهی پیوسته ،از رشته بیتها برای ارائهی راهحلهای نامزد
استفاده کنیم .برای این کار باید از تعداد بیتهای کافی برای رسیدن به کیفیت و وضوح الزم استفاده نمود.
اما بهطور طبیعی راهحلهای نامزد برای مسائل با دامنهی پیوسته بهصورت برداری از اعداد حقیقی ارائه
میشوند .به همین علت بخش GA 5-3ها را به مسائل با دامنهی پیوسته تعمیم خواهد داد.

 1-3تاریخچهی ژنتیک
ژنتیک علم مطالعهی وراثت و تنوع در ارگانیسمهای زنده است .این بخش با تمرکز بر کارهای چارلز
داروین ،پدر علم تکامل ،و گرگور مندل ،پدر علم ژنتیک ،تاریخچهای مختصر از ایجاد و گسترش ژنتیک
مدرن را ارائه خواهد داد.
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 1-1-3چارلز داروین
چارلز داروین ،پسر پزشک ثروتمند رابرت 1داروین ،در سال  1849در انگلستان به دنیا آمد .جایگاه
ویژهی چارلز در زندگی به وی این اجازه را میداد تا بهعنوان یک مرد جوان از عالقهای به عالقهی دیگر و
از شاخهای به شاخهی دیگر بپرد .به گونهای که به نظر میرسید برایش مقدر شده تا زندگیاش را در این
شاخه به شاخه پریدنها ،تنبلوار به هدر دهد .پدر او مردی کوشا و تالشگر بود اما همانگونه که میتوان
انتظار داشت ،پدر کوشا منجر به پسری تنبل شد .روزی رابرت به پسرش چارلز گفت" :تو به هیچ چیز جز
شکار ،سگها و گرفتن موشها اهمیت نمیدهی و روزی مایهی شرمساری خود و تمام خانوادهات خواهی
شد( ".داروین و همکاران ،2442 ،صفحهی .)15
رابرت سعی میکرد پسرش را در کارهای پزشکی خود درگیر کند اما چارلز عالقهای به این کار نداشت
و عالوه بر این از دیدن خون تنفر داشت .به همین دلیل رابرت پسرش را به دانشگاه کمبریج فرستاد تا برای
وزارت تحصیل کند.
چارلز عالقهی چندانی به درسهای دانشگاهاش نداشت .چیزی که او واقعاً به آن عالقهمند بود ،طبیعت
بود .او تمام وقتش را به کاوش و مطالعهی طبیعت ،خواندن کتابهای طبیعتشناسان بزرگ و جمعآوری
سوسکها سپری میکرد .زندگی او با ماهرتر شدن وی بهعنوان یک طبیعتشناس تمرکز بیشتری پیدا میکرد.
چارلز شروع به مالقات اساتید و دانشجویانی کرد که مانند او به طبیعت عالقهمند بودند .وی کمکم برنامهای
برای ترک تحصیالت وزارت و دنبال نمودن عالقهی اصلیاش ریخت .باالخره جاهطلبی به او راه پیدا کرده
بود.
در سال  1831و در سن  22سالگی ،چارلز برای یک موقعیت کاری در بیگل 2درخواست فرستاد .بیگل
یک کشتی بود که از طرف دولت انگلستان مأمور شده بود تا کرانهی جنوبی آمریکای جنوبی را بکاود .چارلز
برای این کار ،با شرط آنکه تمام هزینههای خود را متقبل شود ،قبول شد.
اگر شما پدر چارلز داروین بودید چه میکردید؟ پسرتان را به دانشگاه فرستادهاید و خرج و مخارج
تحصیلاش را برای سه سال پرداخت کردهاید و حاال پسرتان پیش شما میآید و از شما درخواست پول برای
یک سفر دریایی پنج ساله میکند .صد البته که جواب شما نه خواهد بود و این دقیق ًا حرفی بود که رابرت در
ابتدا به پسر خود زد .خوشبختانه ،رابرت متوجه شد که پسرش در حال تبدیل شدن به یک مرد کامل است
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و عالقهی اصلیاش در زندگی را پیدا کرده است .رابرت در نهایت متقاعد شد و هزینهی این سفر را تقبل
نمود.
در طول سفر پنج سالهی بیگل ،چارلز همراه با  74دریانورد دیگر در یک کشتی با طول  94فوت و عرض
 25فوت زندگی کرد .کشتی دارای وسایل و ابزار پیمایش و آذوقهی کافی بود بهطوری که میتوانست تا چند
ماه در دریا سفر کند .قطعاً این سفر برای چارلز گذرانی سخت از زندگی راحتش بوده است اما وی از آن
سربلند بیرون آمد .او بیشتر زمانش را در دریا به مطالعه گذراند .هنگامی که کشتی در جزایر و یا سرزمینهای
اصلی آمریکای جنوبی توقف میکرد ،چارلز نمونههایی از حیوانات مختلف را جمعآوری میکرد و با اولین
کشتی در دسترس به انگلستان میفرستاد .او انواع زیادی از گونهها را در طول سفرش جمعآوری نمود.
گونههای مشابه از جزایر همسایه به قدری متفاوت از هم بودند که گویی هر یک از آنها به محیط مخصوص
خود انطباق پیدا کردهاند.
چارلز در سال  1836و در سن  27سالگی به خانهی خود در انگلستان بازگشت .تقریباً بالفاصله پس از
بازگشتش کار بر روی کتابش ،اصالت گونهها ،را آغاز نمود (داروین ،)1859 ،کتابی که نگارش آن دههها به
طول انجامید .وی همچنین در نوشتن مقاله برای ژورنالها و صحبت در کنفرانسها بسیار فعال بود .وی در
طول زمانی که در حال پرداختن نظریهی منسجم انتخاب طبیعی بود به مطالعه و یادگیری خود ادامه داد.
انتخاب طبیعی بیان میدارد تنها ذرهها (یا افراد)ی که برازندهتر از سایرین هستند میتوانند ویژگیهای
خود را به فرزندانشان انتقال دهند .بدین طریق است که انطباق صورت میپذیرد ،از طریق "بقای
برازندهترین".
هنگامی که چارلز در حال کار بر روی کتابش بود ،در مورد عمومی کردن نظریهی انتخاب طبیعی مردد
بود .از آنجا که وی سه سال برای وزارت تحصیل کرده بود میدانست که این نظریه به دلیل تقابل احتمالیاش
با انجیل می تواند طوفانی از بحث و مجادله به پا کند .او میخواست قبل از آنکه نتایجش را منتشر کند یک
اثر بزرگ و بینقص ایجاد کرده باشد .به هر حال ،وی در سال  1858مقالهای از جانب آلفرد واالس،1
طبیعتشناسی که در حال سفر در اقیانوس آرام جنوبی بود ،دریافت کرد .واالس مستقل از داروین به بسیاری
از ایدههای داروین رسیده بود و مقالهاش را برای داروین فرستاده بود و از او خواسته بود تا در انتشار آن به
وی کمک کند.
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داروین در یک مخمصه افتاده بود .او باید تصمیمش را میگرفت .وی میتوانست نامهی واالس را از بین
ببرد ،1نتایج خود را منتشر کند و امتیاز نظریهی تکاملش را مطالبه کند و یا میتوانست مقالهی واالس را منتشر
کرده و به وی اجازه دهد این امتیاز را از آن خود نماید .با تکیه بر اعتبارش ،داروین تصمیم به تالش برای
رسیدن به یک تعادل گرفت .داروین به سرعت مقالهی خود را نوشت و در کنفرانس بعدی هم مقالهی خود
و هم مقالهی واالس را ارائه کرد .او سپس مالحظات نهایی را به کتابش ،که به دلیل عجلهی داروین برای
محکم کردن ادعایش در مورد امتیاز و اعتباری که حقش بود بسیار کوتاهتر از نسخهی اصلیاش شده بود،2
اضافه کرد" .اصالت گونهها" در سال  1859منتشر شد و تمام  1254نسخهی چاپ اول آن در روز اول به
فروش رسید .داروین به سرعت در حال تبدیل شدن به مشهورترین و پرمجادلهترین دانشمند نسل خود بود.
اگرچه نظریهی تکامل داروین به سرعت اعتبار علمی کسب کرد اما مانند سایر نظریههای جدید بدون
معارض هم نبود .اوالً ،به نظر میرسید که این نظریه در تعارض با آموزشهای انجیل در زمینهی آفرینش
ویژهی تمام گونهها قرار دارد و به همین علت مستعد حمالت رهبران مذهبی بود .ثانیاً داروین در مورد این
که خصایص چگونه از والدین به فرزندان انتقال پیدا میکند توضیحی نداده بود .به نوعی ،این که نظریهی
داروین با توجه به عدم توضیح در مورد موضوع وراثت چنین سریع مورد قبول واقع شد ،جای شگفتی دارد.
او شاهد وقوع این پدیده بود و به همین علت انتخاب طبیعی را بدیهی شمرد اما نمیدانست که این پدیده
چگونه اتفاق میافتد.
داروین همراه با سایر دانشمندان عصر خود تصوری غلط از وراثت داشت .اوالً آنکه ،وی معتقد بود
خصایص والدین می توانند در فرزندان مخلوط شوند .برای مثال ،فرزند یک موش سیاه و یک موش سفید
میتوانست خاکستری رنگ باشد .ثانیاً ،وی باور داشت که ویژگیهای اکتسابی میتوانند به فرزندان انتقال
داده شوند .برای مثال ،مردی که با وزنه زدن قوی میشود ،فرزندانی قوی خواهد داشت.
داروین ،فرزندی از یک خانوادهی توانگر ،نظریهی انتخاب طبیعی را ایجاد کرد اما اثبات آن به گرگور
مندل ،فرزندی از یک خانوادهی فقیر ،محول شد.

 1چه کسی به ادعای داروین مبنی بر نرسیدن نامه ای از آرام جنوب به انگلستان شک میکرد؟
2

این موضوع در طوالنی مدت نتایج خوبی به دنبال داشت کتاب داروین حدود  544صفحه بود و اگر آنطور که داروین قصد داشت به پایان
میرسید چند صد صفحهی دیگر به آن اضافه میشد و این امر ممکن بود خوانندگان بالقوه را بترساند .با این خالصهسازی داروین به تعداد
خوانندگان کتابش افزود و موفقیت بیشتری کسب کرد.
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 2-1-3گرگور مندل
گرگور مندل اولین کسی بود که توانست چگونگی وقوع وراثت را بفهمد و توضیح دهد .وی در سال
 1822در یک خانوادهی فقیر در چکوسلوواکی زاده شد .خانوادهاش نام جوهان 1بر وی نهادند (بانکستون،2
 .)2445پدرش به کمک او برای کار در مزرعه نیاز داشت اما جوهان جوان خود را بیشتر مناسب کار آکادمیک
میدید تا کار فیزیکی و عملی .خانوادهاش به سختی میتوانستند از عهدهی هزینههای تحصیل وی برآیند .با
این حال ،آنها وی را به مدرسه فرستادند تا بتواند فرصتهایی که خودشان از آنها محروم بودند را دنبال
کند و به دست آورد .با وجود حمایت خانواده و کار پاره وقت ،وی به سختی میتوانست بهعنوان یک
دانش آموز از لحاظ اقتصادی دوام بیاورد .موقعیت اقتصادی وی در آن زمان درست مانند وضعیت اقتصادی
بسیاری از دانشجویان فوق لیسانس امروزی بود تنها با این تفاوت که در آن زمان فرصتهای کمتری برای
دریافت کمکهای مالی وجود داشت.
در سن  21سالگی مندل از وجود یک صومعه با خبر شد ،جایی که میتوانست تحصیالتش را بدون
نگرانی مالی ادامه دهد .وی باید سوگند تجرد و فقر یاد میکرد؛ اما منافع مالی آن بهتر از آن بود که بتواند
دست رد بر سینه ی آن بزند .مندل فردی مذهبی نبود اما این فرصت را مغتنم شمرد و به عضویت فرقهی
آگوستین 3در صومعهی توماس مقدس 4در آمد.
آگوستین یکی از بزرگترین رهبران روشنفکر تاریخ مسیحیت است که حدود  444سال بعد از میالد مسیح
در امپراطوری روم میزیسته است .الهیات وی مؤکد توانایی خداوند در استفاده از دانش دنیوی برای ایجاد
ارتباط با انسانها بود .صومعهای که مندل به آن پیوسته بود ،همانطور که از اسم آن نیز پیداست ،به یادگیری
در مورد همهی جنبههای زندگی تشویق میکرد و به همین علت مکانی مناسب برای مندل بود .این صومعه
از دید دنیوی با بسیاری از صومعههای دیگر متفاوت بود .در این صومعه نیازی نبود راهبان خود را تنبیه کنند
و یا تمام روز خود را صرف دعا کردن و نماز خواندن کنند و یا روزهی سکوت بگیرند .آنها فقط باید به
مطالعه میپرداختند و باور میداشتند خداوند از طریق آموزههایشان با آنها صحبت میکند .بر طبق سنت،
جوهان مندل پس از آنکه به صومعهی توماس مقدس پیوست ،نامی جدید برای خود برگزید .از این پس نام
او گرگور مندل بود.

1

Johan
Bankston
3
Augustin
4
St. Thomas
2

فصل سوم :الگوریتمهای ژنتیک 55 /

مندل بهعنوان یک راهب به شرکت در کالسهای دانشگاهها ادامه داد ،در مدارس به تدریس علوم
پرداخت و تحقیقات خود را در صومعه آغاز کرد .تحقیقاتی که وی دنبال میکرد شامل تولید مثل گیاهان،
باالخص نخود فرنگی میشد .به دلیل پس زمینهای که وی از مزرعهی پدرش داشت ،این زمینه زمینهای بسیار
مناسب بود.
در حین آزمایشاتش بر روی نخود فرنگیها ،مندل دریافت که نخود فرنگی گونههای مختلفی دارد .برخی
از آنها نرم بودند در حالی که برخی دیگر سفت بودند .برخی از آنها رنگ سبز داشتند در حالی که برخی
دیگر رنگشان به زردی میزد .تعدادی از آنها در یک نقطه جوانه میزدند و تعدادی دیگر جوانهشان در
نقطهای متفاوت میرویید .با انجام آزمایشات بیشتر مندل دریافت که گونهها توسط تعدادی واحدهای وراثت،
که غیر قابل رؤیتاند ،کنترل میشوند .وی نام آنها را عناصر گذاشت .برخی از این عناصر قوی بوده و
کنترل بیشتری بر روی گونهی نخود فرنگی دارند .سایر عناصر ضعیف بوده و کنترل کمی بر گونهی نخود
فرنگی دارند .امروزه ما از کلمهی ژن به جای کلمهی عنصر استفاده میکنیم و به جای آنکه از کلمات قوی
و ضعیف استفاده کنیم میگوییم ژنها یا غالباند یا مغلوب .اما این مندل بود که برای اولین بار مفاهیم
ژنتیک ،وراثت و غلبه را درک کرد .اثر مندل حلقهی گمشدهی نظریهی داروین بود و چگونگی انتخاب طبیعی
را توضیح میداد.
مندل یافتههای خود را در سال  1865در کنفرانسی ارائه داد .این اتفاق تنها شش سال پس از انتشار کتاب
"اصالت گونهها" ی داروین رخ داد اما بنا به دالیلی بزرگی کار مندل در آن زمان درک نشد .پذیرش کار
بزرگ علمی مندل نمیتوانست بیش از این نسبت به پذیرش کار داروین متفاوت باشد .داروین به سرعت
مشهور شد در حالی که کار مندل نادیده گرفته شد .او کار خود را در گمنامی ادامه داد و تعدادی مقاله نیز
این جا و آن جا منتشر کرد که همهی آنها توسط جامعهی علمی نادیده گرفته شدند.
مندل در سال  1868در صومعهی توماس مقدس رهبر اجرایی شد و پس از آن دیگر وقت چندانی برای
پرداختن به علم نداشت .1مندل در سال  1884دار فانی را وداع گفت .کار وی در زمینهی ژنتیک حدود سال
 1944توسط زیستشناس هلندی هوگو د وریس ،2گیاهشناس آلمانی کارل کورنز 3و بذرشناس اتریشی اریک
ون شرماک 4دوباره احیا شد.

 1همانطور که امروزه هم متداول است ،یک شغل رو به پیشرفت در تحقیقات علمی به طرز حزن انگیزی توسط یک ترفیع به کارهای اجرایی
از بین رفت.
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 2-3علم ژنتیک
هر یک از گونهها توسط یک جفت ژن کنترل میشوند .ژنتیک انسانها

دیپلوید1

خوانده میشود تا نشان

دهد که ژنهای هرگونه در دستههای دوتایی قرار دارند .برخی حیوانات و گیاهان هاپلوید 2هستند ،بدین
معنی که هرگونه توسط مجموعهای از ژنهای منفرد تعیین میشوند .سایر ارگانیسمها پولیپلوید 3هستند بدین
معنا که هرگونه توسط تعدادی بیشتر از دو مجموعه از ژنها تعیین میشود.
در ژنهای دیپلوید برخی صفتهای ژنتیکی غالباند در حالی که برخی دیگر مغلوباند .اگر ژن غالب
و مغلوب هر دو در یک فرد ظاهر شوند آنگاه ژن غالب تعیینکنندهی گونهی آن فرد خواهد بود .ژن مغلوب
تنها زمانی تعیینکنندهی گونه خواهد بود که هر دو ژن یکی باشند.
مثال 1-3
سه فرد را در نظر بگیرید .کریس 4دو ژن چشم-قهوهای دارد ،کیم دو ژن چشم-سبز دارد و تری 5یک
ژن چشم-قهوهای و یک ژن چشم-سبز دارد .از آنجا که کریس دو ژن چشم-قهوهای دارد بنابراین چشمهایش
قهوهای خواهد بود .کیم نیز به علتی مشابه چشمانی سبز خواهد داشت حال آنکه تری یک ژن چشم-قهوهای
و یک ژن چشم-سبز دارد و ژن چشم-قهوهای غالب است بنابراین چشمان تری قهوهای خواهد بود.
 کریس :قهوهای/قهوهای ← چشمان قهوهای
 کیم :سبز/سبز ← چشمان سبز
 تری :قهوهای/سبز ← چشمان قهوهای
اگر کریس و تری ازدواج کنند ،هر یک از آنها یک ژن رنگ چشم به فرزندشان انتقال میدهند .بنابراین
فرزند آنها میتواند یا دو ژن چشم-قهوهای داشته و یا یک ژن چشم-قهوهای و یک ژن چشم-سبز داشته
باشد .با این حال همهی فرزندان آنها چشمانی قهوهای خواهند داشت چراکه ژن چشم-قهوهای غالب است.
اگر کریس و کیم ازدواج کنند ،فرزند آنها یک ژن چشم-سبز از کیم و یک ژن چشم-قهوهای از کریس
به ارث خواهد برد .از آن جا که قهوهای غالب است پس تمام فرزندانشان چشمانی قهوهای خواهند داشت.
اگر تری و کیم ازدواج کنند ،فرزند آنها یا دو ژن چشم-سبز خواهد داشت و یا یک ژن چشم-سبز و
یک ژن چشم-قهوهای به ارث خواهد برد .فرزند آنها میتواند چشمانی سبز یا قهوهای داشته باشد.
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حال فرض کنید یک منفعت تکاملی در داشتن چشمان سبز وجود داشته باشد .برای مثال ،مردانی که
چشم سبز دارند برای زنان بسیار جذاباند .یا شاید رنگ سبز چشم باعث شود چشم نسبت به برخی
فرکانسهای نور مرئی حساستر بوده و به همین دلیل افرادی که چشمان سبز دارند افراد موفقتری در شکار
باشند .در چنین شرایطی ،شانس زنده ماندن افرادی که چشمان سبز دارند بیشتر از کسانی است که چشم
قهوهای دارند .به عالوه آنکه چشم سبزها از چشم قهوهایها قویتر بوده و این موضوع فرصت زاد و ولد
بیشتری را در اختیار آنها قرار میدهد .این موضوع با افزایش ژنهای چشم-سبز و کاهش ژنهای چشم-
قهوهای ،ژنهای انسانها را تحت تأثیر قرار میدهد .این پدیده انتخاب طبیعی یا بقای برازندهترین نام دارد و
در واقع همان چیزی است که داروین در حین سفرش استنباط کرده بود.
گاهاً یک جهش بر فرزندان اثر میگذارد .در چنین مواردی ژنها دست نخورده از والدین به فرزندان
انتقال پیدا نمیکنند بلکه دستخوش تغییر میشوند .جهشها به دلیل نقص بنیادین زندگی و فرایندهای زیستی
از جمله تشعشع یا بیماری اتفاق میافتند.
اکثریت گستردهای از جهشها خنثی هستند بدین معنی که به دلیل قابلیت فزونی و ارتجاعی زیست ،این
جهشها یا تأثیری بر فرزندان نداشته و یا این تأثیرات بسیار ناچیزاند .این جهشهای خنثی در جستجوی
زیستشناسی برای یافتن برازندگی بهبود یافته مهم هستند و ما نیز جلوتر در این کتاب مشاهده خواهیم کرد
که در یک الگوریتم تکاملی نیز این جهشهای خنثی بسیار حایز اهمیت هستند .با این حال بیشتر جهشهایی
که فرزندان را تحت تأثیر قرار میدهند مضر هستند .بیش از  6444جهش تک ژنی معمول وجود دارد که در
هر  244بار زایش یک بار اتفاق میافتند .برخی ناهنجاریهای ژنتیکی در هنگام تولد بروز میکنند و برخی
نیز چندین سال بعد از تولد عالئم خود را نشان میدهند .برای مثال ،بسیاری از انواع سرطانها ریشهای
ژنتیکی دارند.
با وجود این ،هر از چند گاهی جهشی اتفاق میافتد که مفید است .برای مثال فکر کنید در مثال  1-3یکی
از فرزندان تری و کیم دچار جهش ژنتیکی شده و رنگ چشمانش بنفش شود .همچنین فرض کنید که این
فرزند به دلیل وجود همبستگی میان قابلیت تطبیق قرنیه و عنبیهی بنفش ،دید تیزتری پیدا کند .این موضوع
باعث خواهد شد جهش یافتههایی که چشمان بنفش دارند در شکار موفقتر باشند و فرصتهای بیشتری
برای جفتگیری داشته باشند .اگر ژن چشم-بنفش وی غالب باشد آن گاه تمام فرزندان وی چشمانی بنفش
داشته و این جهش در سراسر گونه پخش خواهد شد .اما اگر ژنش مغلوب باشد آن گاه در صورتی فرزندانی
با چشم بنفش خواهد داشت که با کسی مانند خودش جفتگیری کند .جهش به همراه انتخاب طبیعی قابلیت
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بقای گونهها را بهبود میبخشد .بدون جهش ،گونهها ایستا و راکد خواهند بود .جهش بهطور کلی برای افراد
زیانبار است اما میتواند به طرز قابل مالحظهای برای گونهها مفید واقع شود.

 3-3تاریخچهی الگوریتمهای ژنتیک
سال  1943سال خوبی برای تکنولوژی بود .کمپانی

مارکوفنی1

اولین پخش رادیویی بین قارهای را آغاز

کرد ،برادران رایت 2اولین پرواز هواپیمایشان را با موفقیت به انجام رساندند و نیومان جانوس 3در بوداپست
مجارستان به دنیا آمد .نبوغ نیومان خود را در مطالعات حریصانه و استعداد ریاضی وی نشان داد .پدر و مادر
وی ،که هر دو از طبقهی تحصیل کردهی جامعه بودند ،به زودی دریافتند که وی یک اعجوبه است اما مراقب
بودند تا خیلی به وی سخت نگیرند .هنگامی که وی به سن  23سالگی رسید ،یک مدرک لیسانس در رشتهی
مهندسی شیمی و یک مدرک دکترا در رشتهی ریاضی داشت .او بهعنوان یک فرد آکادمیک به فعالیتهای
خود ادامه داد و در سال  1929بهعنوان عضوی از هیات علمی در دانشگاه پرینستون 4پذیرفته شد .از آن زمان
نام او به جان ون نیومان تغییر یافت و در سال  1933یکی از اعضای اصلی مؤسسهی مطالعات پیشرفتهی
پرینستون شد.
ون نیومان در طول حضور گستردهی حرفهای خود در دانشگاه پرینستون سهمی بنیادین در پیشرفتهای
ریاضی ،فیزیک و اقتصاد داشت .وی یکی از رهبران تالش برای ساخت بمب اتمی در جنگ جهانی دوم بود
و همچنین یکی از پیشروان اختراع کامپیوتر دیجیتالی به شمار میرفت .البته افراد دیگری هم بودند که به
اندازهی وی (چه بسا بیشتر) در توسعهی کامپیوترهای دیجیتالی سهم داشتند .برای مثال ،آلن تورینگ( 5همکار
ون نیومان در پرینستون) و جان ماوچلی 6و جان اکرت( 7رهبران تولید انیاک ،8اولین کامپیوتر جهان در
 .)1944اما این ون نیومان بود که برای اولین بار فهمید دستورات برنامه باید به همان طریقی که دادهها ذخیره
میشوند ،در کامپیوتر ذخیره شوند .تا به امروز چنین ماشینهایی را "ماشینهای ون نیومان" میخوانند.
بعد از جنگ ،توجه ون نیومان به هوش مصنوعی جلب شد .در سال  1953وی نیلس باریسلی ،9ریاضیدان
ایتالیایی ،را برای مطالعه در مورد زندگی مصنوعی به پرینستون دعوت کرد .باریسلی از کامپیوترهای دیجیتالی
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جدید برای شبیهسازی فرایندهای تکاملی استفاده کرد .او به تکامل زیستی و مسائل بهینهسازی عالقهای
نداشت .وی میخواست با استفاده از فرایندهایی که در طبیعت وجود دارند (بازتولید و جهش) ،یک زندگی
مصنوعی داخل یک کامپیوتر ایجاد کند .یکی از نوشتههای وی در سال  1953به این قرار است" :سلسلهای
از آزمایشهای عددی با هدف بررسی احتمال تکامل در یک دنیای مصنوعی ،مانند آنچه در موجودات زنده
رخ میدهد ،در حال انجام است( ".دایسون ،1998 ،1صفحهی  .)111باریسلی اولین فردی بود که نرمافزار
الگوریتم ژنتیک را نوشت .اولین کار وی بر روی این موضوع در سال  1954و به زبان ایتالیایی و با عنوان
"مدلهای عددی فرایندهای تکاملی" منتشر شد (باریسلی.)1954 ،
الکساندر فراسر 2متولد به سال  1923در لندن ،کمی بعد کار باریسلی را دنبال کرد و از برنامههای
کامپیوتری برای شبیهسازی تکامل استفاده نمود .کار و تحصیالت ،وی را به نقاط مختلف دنیا از جمله هونگ
کونگ ،نیوزلند ،اسکاتلند و در نهایت در دههی  1954به استرالیا ،سازمان تحقیقات صنعتی و مشترکالمنافع
علمی در سیدنی کشاند .فراسر یک مهندس نبود ،وی زیستشناسی بود که به مبحث تکامل عالقه داشت.
وی نمیتوانست تکامل را در اطرافش مشاهده کند چرا که تکامل فرایندی بسیار کند است و به دورههای
زمانی از ردهی میلیون سال نیاز دارد .بنابراین فراسر تصمیم گرفت با ایجاد دنیای خودش درون یک کامپیوتر
دیجیتال به مطالعهی تکامل بپردازد .بدین ترتیب وی میتوانست فرایندها را تسریع کرده و چگونگی وقوع
تکامل را مشاهده کند .در سال  1957فراسر مقالهای با عنوان "شبیهسازی سیستمهای ژنتیکی با استفاده از
کامپیوترهای دیجیتال خودکار" نوشت و با این کار اولین کسی شد که صراحتاً از شبیهسازی کامپیوتری برای
مطالعهی تکامل زیستی استفاده نمود .وی مقاالت زیادی در مورد کارهای خود ،به خصوص در ژورنالهای
زیستشناسی منتشر کرد .در اواخر دههی  1954و دههی  1964بسیاری از زیستشناسان پا در جا پای وی
نهادند و از کامپیوترها برای شبیهسازی تکامل زیستی استفاده نمودند.
هانس یوآخیم برمرمن ،3ریاضیدان و فیزیکدان ،نیز شبیهسازیهای کامپیوتری اولیهای از تکامل زیستی
اجرا کرد .اولین کار وی بر روی این موضوع در سال  1958با عنوان "تکامل هوشمند" ،هنگامی که استاد
دانشگاه واشنگتون 4بود ،منتشر شد (فوگل 5و اندرسون .)2444 ،6برمرمن بیشتر زندگی حرفهای خود را در
برکلی 7و دانشگاه کالیفرنیا 8گذراند ،جایی که وی در دههی  1964از شبیهسازیهای کامپیوتری برای مطالعهی
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عملکرد سیستمهای پیچیده ،1به خصوص تکامل استفاده نمود .اما برنامههای کامپیوتری وی تنها تکامل را
مدل نمیکردند بلکه تراکنش میزبان/انگل ،الگوشناسی مغز انسان و واکنش سیستم ایمنی بدن را نیز شبیهسازی
مینمودند.
جورج باکس 2به سال  1919در انگلستان متولد شد .وی به تکامل مصنوعی عالقهمند بود اما بر خالف
پیشینیان این رشته ،وی به زندگی و تکامل مصنوعی محض عالقهمند نبود .او میخواست مسائل دنیای واقعی
را حل کند .باکس از علم آمار برای تحلیل و طراحی نتایج آزمایشهایش استفاده کرد و تبدیل به یک مهندس
صنایع شد و از آمار برای بهینه ساختن فرایندهای تولیدی استفاده نمود .بهترین چیدمان ماشینها در یک
کارخانه چیست اگر بخواهیم میزان تولید را ماکزیمم کنیم؟ بهترین روش برای زمانبندی جریان مواد اولیه در
کارخانه چیست؟ در طی دههی  ،1954باکس تکنیکی با نام "عملیات تکاملی"برای بهینه ساختن یک فرایند
صنعتی در حین عملیات ،به وجود آورد .کار وی به خودی خود یک  GAنبود ،اما از ایدهی "تکامل از طریق
انباشتگی تعداد زیادی تغییرات افزایشی" برای بهینهسازی یک طراحی مهندسی استفاده نمود .اولین مقالهی
وی در سال  1957با عنوان "عملیات تکاملی :روشی برای افزایش سودمندی صنعتی" به چاپ رسید (باکس،
.)1957
جورج فرایدمن 3نیز مانند جورج باکس یک فرد عملگرا بود .وی در سال  ،1956برای پایاننامه فوق
لیسانس خود در دانشگاه  ،UCLAروباتی طراحی کرد که میتوانست بیاموزد چگونه برای کنترل رفتار خود
مدار الکتریکی بسازد .عنوان پایاننامه وی "کامپیوترهای فیدبکی گزینشی برای ترکیب مهندسی و قیاس
سیستمهای عصبی" بود (فرایدمن( ،)1998 ،فوگل .)2446 ،کار وی شبیه GAهای امروزی بود با این تفاوت
که وی از عبارت "کامپیوترهای فیدبکی گزینشی" برای توصیف روشش استفاده کرده بود .آخرین پاراگراف
از نتیجهگیری پایاننامه وی اینگونه است" :مفاهیم و تصاویر نموداری در این مقاله اگرچه بهطور قطعی
سودمندی  GAرا به ما نشان نمیدهد اما حداقل به زمینهای احتمالی برای تحقیقات آتی اشاره دارد" .بهطور
قطع همینگونه بوده است! امروزه ،با گذشت بیش از نیم قرن از پایاننامه فرایدمن ،هر ساله هزاران مقالهی
فنی با موضوع الگوریتمهای ژنتیک به چاپ میرسند.
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یکی دیگر از پیشروان زمینهی الگوریتمهای ژنتیک ،لورانس 1فوگل است که در سال  1962کار بر روی
Aها را آغاز کرد .وی در سال  1966همراه با آلوین اونز 2و میکائیل (جک) والش 3اولین کتاب در مورد
GAها را با عنوان "هوش مصنوعی به وسیلهی تکامل شبیهسازی شده" نوشت (فوگل و همکاران.)1996 ،
کارهای اولیهی فوگل در الگوریتمهای ژنتیک از مسائل مهندسی مانند پیشبینی سیگنالها ،مدلسازی مبارزه
و کنترل سیستمهای مهندسی نشات میگرفت .پسر الرنس فوگل ،دیوید 4فوگل ،کتابی مهم را تدوین کرد که
شامل 31مقالهی بنیادی در مورد GAها و موضوعات مربوطه بود (فوگل.)1998 ،
پس از کارهای اصلی و بدوی باریسلی ،فراسر ،برمرمن ،باکس و فرایدمن ر دههی  ،1954سایرین از
الگوریتمهای ژنتیک برای مطالعهی تکامل زیستی و حل مسائل بهنهسازی استفاده نمودند .برخی پیشرفتهای
مهم در زمینهی الگوریتمهای ژنتیک توسط جان هالند ،استاد روانشناسی ،مهندسی برق و علوم کامپیوتر در
دانشگاه میشیگان 5صورت پذیرفت .در دههی  ،1964هالند به سیستمهای تطبیقی عالقهمند شد .وی به تکامل
یا بهینهسازی عالقه مند نبود بلکه عالقهی وی به چگونگی تطبیق سیستمها با محیط اطرافشان معطوف بود
و در سال  1975کتاب مشهورش با عنوان "تطبیق در سیستمهای طبیعی و مصنوعی" را به رشتهی تحریر
درآورد (هالند.)1975 ،
کتاب وی به دلیل ارائهی ریاضیات مربوط به بحث تکامل ،تبدیل به یک کتاب کالسیک در این زمینه
شد .همچنین در سال  1975شاگرد هالند ،کنث د جونگ ،پایاننامهی دکترای خود را با عنوان "تحلیل رفتار
کالسی از سیستمهای تطبیقی ژنتیکی" را به پایان رسانید .پایاننامهی د جونگ اولین تحقیق کامل و
سیستماتیک از کاربرد GAها برای بهینهسازی بود .د جونگ از مجموعهای از مسائل نمونه برای کاوش تأثیر
پارامترهای مختلف GAها در کاربرد بهینهسازی استفاده نمود .کار وی چنان کامل بود که تا مدتها هر
مقالهی بهینهسازی که شامل مسائل محک د جونگ نبود نامناسب تلقی میشد .در دهههای  1974و 1984
بود که تحقیقات در زمینهی  GAبا سرعتی نمایی افزایش پیدا کرد .این اتفاق به چند دلیل رخ داد .اول آنکه
با تجاری و محبوب شدن ترانزیستورها در دههی  ،1954قدرت محاسباتی کامپیوترها به طرز چشمگیری
افزایش یافت .به عالوه ،با روشن شدن محدودیت محاسباتی روشهای سنتی در مقایسه با الگوریتمهای الهام
گرفته از زیستشناسی ،عالقهی محققان به این دسته از الگوریتمها تفزایش یافت .تحقیقات در زمینهی منطق
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فازی و شبکههای عصبی نیز بهصورت نمایی در این دههها افزایش پبدا کرد ،اگرچه که این دو زمینه به
قدرت محاسباتی زیادی نیاز نداشتند.

 4-3یک الگوریتم ژنتیک دودویی ساده
فرض کنید مسئلهای دارید که میخواهید حل کنید .اگر شما بتوانید هر یک از راهحلهای ممکن را
بهصورت یک رشته بیت نمایش دهید آنگاه ممکن است  GAبتواند این مسئله را حل کند .هر راه بالقوه یک
"راهحل نامزد" یا یک "ذره" نامیده میشود .یک گروه از ذرات "جمعیت" خوانده میشود .این بدان معناست
که ما باید هر یک از پارامترهای مسئله را بهصورت یک رشته بیت کدگذاری کنیم .این بخش GAها را با
چند مثال ساده معرفی میکند .این مثالها بهعنوان مثالهای واقعی ارائه نمیشوند بلکه بهعنوان مثالهایی
سرراست جهت نشان دادن ویژگیهای اساسی GAها ارائه میشوند.
 1-4-3یک الگوریتم ژنتیک برای طراحی روبات
فرض کنید مسئلهی ما شامل طراحی روباتی متحرک و سبک وزن میباشد که آنقدر توان در اختیار دارد
که بر روی یک زمین ناهموار مسیریابی کرده ،بیآنکه نیاز باشد به محل آغازین حرکت خود بازگردد.
پارامترهایی که در طراحی این روبات باید مشخص کنیم شامل نوع و اندازهی موتور و همچنین نوع و
اندازهی منبع توان میباشد .نوع و اندازهی موتور را میتوان بهصورت زیر کدگذاری نمود:
موتور -5 stepولتی = 444
موتور -9 stepولتی = 441
موتور -12 stepولتی = 414

()1-3

موتور -24 stepولتی = 411
موتور -5 servoولتی = 144
موتور -9 servoولتی = 141
موتور -12 servoولتی = 114
موتور -24 servoولتی = 111

نوع و اندازهی منبع توان را نیز میوان بهصورت زیر کدگذاری نمود:
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باتری نیکل-کادمیم -12ولتی = 444
باتری نیکل-کادمیم -24ولتی = 441
باتری لیتیوم-یون -12ولتی = 414

()2-3

باتری لیتیوم-یون -24ولتی = 411
پنل خورشیدی -12ولتی = 144
پنل خورشیدی -24ولتی = 141
راکتور همجوشی -12ولتی = 114
راکتور همجوشی -24ولتی = 111

کد کردن پارامترهای سیستم بخشی بسیار حساس از  GAاست و تأثیر عمدهای بر کار کردن یا نکردن
 GAدارد.
پس از آنکه در مورد نحوهی کدگذاری پارامترهای سیستم تصمیمگیری کردیم ،باید در مورد چگونگی
ارزیابی برازندگی هر یک از راهحلهای مسئله نیز تصمیمگیری نماییم .در مثال روبات ،فرمولی وجود دارد
که وزن موتور را به نوع/اندازهی موتور و همچنین نوع/اندازهی مولد توان مرتبط میسازد .ممکن است فرمول
دیگری داشته باشیم که توان روبات را به موتور و منبع توان مرتبط سازد و بدین ترتیب برد روبات را به
موتور و منبع توان مرتبط نماید .ما بدون داشتن تعریفی مناسب از برازندگی ،قادر به شبیهسازی تکامل
نخواهیم بود .متناوباً ،با یک شبیهسازی کامپیوتری میتوانیم نوع و اندازهی موتور و همچنین نوع و اندازهی
منبع توان را بهعنوان ورودی به کامپیوتر داده و در خروجی نحوهی عملکرد طراحیمان را مشاهده کنیم و
میزان مطلوب بودن آن را بسنجیم .اینجا جایی است که درک طراح  GAاز مسئله بسیار مهم میشود .در اینجا
هیچ قانون سختگیرانه ی برای تعیین تابع برازندگی وجود ندارد و این موضوع تنها به درک طراح  GAاز
مسئله بستگی دارد تا بتواند تابع برازندگی منطقی و درستی تعیین کند .در مورد مثال ما تابع برازندگی میتواند
به شکل زیر باشد:
()3-3

(کیلوگرم) وزن – (بر حسب وات) توان ( +بر حسب ساعت) برد = برازندگی
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هر یک از سه پارامتر برد ،توان و وزن خود ممکن است توابعی پیچیده از نوع موتور و نوع منبع توان
باشند و یا ممکن است توسط خروجی آزمایشهای سخت افزاری یا خروجی شبیهسازیهای نرمافزاری
تعیین شوند.1
 GAرا با تولید اتفاقی مجموعهای از ذرات آغاز میکنیم .دو ذره از جمعیت  GAرا در نظر بگیرید .ذرهی
اول طرحی از روبات است که در آن از موتور  12 stepولتی و پنل خورشیدی  24ولتی استفاده شده است
و ذرهی دوم طرحی است که در آن از موتور  9 servoولتی و باتری نیکل-کادمیم استفاده شده است .این دو
ذره بهصورت زیر مشخص میشوند:
()4-3

پنل خورشیدی  24ولتی و موتور  step 12ولتی = ذرهی اول
باتری نیکل-کادمیم  24ولتی و موتور  servo 9ولتی = ذرهی دوم

ذرهی اول با رشته بیت  414141و ذرهی دوم با رشته بیت  141441مشخص میشود .هر بیت یک دگره
(آلل) نام دارد .دنبالهای از بیتهای درون یک ذره که حاوی اطالعاتی در مورد ویژگیهای آن ذره است را
یک ژن میگویند .ژنهای ویژه را ژنوتیپ 2نامیده و پارامتر خاصی از مسئله را که یک ژنوتیپ را نمایندگی
میکند ،فنوتیپ 3مینامند .در مثال ما هر ذره دو ژن دارد :یکی برای تعیین نوع و اندازهی موتور و دیگری
برای تعیین نوع و اندازهی باتری .ژنوتیپ موتور ذرهی اول برابر  414است که این ژنوتیپ ،فنوتیپ "موتور
 12 stepولتی" را نمایندگی میکند .ژنوتیپ باتری این ذره برابر  141بوده و فنوتیپ "باتری خورشیدی 24
ولتی" را نمایندگی میکند .مجموعهی تمام ژنها در یک ذره را کروموزوم مینامند .ذرهی اول کروموزومی
برابر  414141دارد.
 2-4-3انتخاب و برش
یک  GAممکن است تعداد زیادی ذره داشته باشدGA .های نوعی دهها و یا صدها ذره دارند .دو ذرهی
ذکر شده در باال مانند دو ذره از جمعیتهای زیستی میتوانند جفتگیری نمایند .برای این کار ذرات عمل
برش را انجام می دهند و این بدان معناست که هر ذره برخی از اطالعات ژنتیکی خود را با فرزندش به

 1به دلیل تفاوت واحدها نمیتوان ساعت و وات و کیلوگرم را با هم جمع کرد .بنابراین به نوعی پارامتر مقیاسکننده برای تبدیل این واحدها به
واحدهایی که بتوانیم آنها را با هم جمع کنیم نیاز داریم .معهذا ،این معادله ایدهی کلی چگونگی فرمولبندی معادلهی برازندگی را نشان
میدهد.
2
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اشتراک میگذارد .برای تعیین نقطهی برش عددی اتفاقی میان  1و  5انتخاب میکنیم .فرض کنید عدد 2
انتخاب شده است .این بدین معنی است که هر دو ذره دگرههای خود را در کروموزومها از بیت دوم به بعد
با یکدیگر عوض میکنند .این موضوع در شکل  1-3نشان داده شده است.

شکل  1-3تصویر برش در یک  GAدودویی .نقطهی برش بهصورت اتفاقی انتخاب شده است .والدین فرزندان را تولید
میکنند.

دو والد با یکدیگر جفتگیری کرده تا دو فرزند را ایجاد کنند .هر فرزند برخی اطالعات ژنتیکی را از
یک والد و برخی دیگر را از والد دیگر دریافت میکنند .والدین از بین رفته و فرزندان برای ادامهی فرایند
تکاملی به بقای خود ادامه میدهند .این فرایند یک نسل از  GAنامیده میشود.
درست مانند آنچه در زیستشناسی نیز رخ میدهد ،یک فرزند برازندگی بیشتری نسبت به فرزند دیگر
دارد .احتمال مرگ ذرات با برازندگی کمتر در نسلهایشان زیاد است و این یعنی از شبیهسازی حذف
میشوند .ذرات با برازندگی باال به بقای خود برای جفتگیری با سایر ذرات با برازندگی باال ادامه داده و
بدین وسیله نسلی جدید از ذرات را به وجود میآورند .این فرایند آنقدر ادامه مییابد تا  GAراهحلی قابل
قبول برای مسئلهی بهینهسازی پیدا کند.
در برخی نقاط از نرمافزار  GAباید تصمیم بگیریم کدام ذرهها برای ایجاد فرزندان با یکدیگر جفتگیری
کنند .این تصمیم بر مبنای برازندگی ذرات در جمعیت حاضر گرفته میشود .ذراتی که بیشترین میزان
برازندگی را دارند شانس بیشتری برای جفتگیری و تولید فرزندان دارند در حالی که ذراتی که کمترین
میزان برازندگی را دارا هستند شانس کمتری برای جفتگیری داشته و احتماالً بدون تولید هیچ فرزندی از
بین خواهند رفت.
یک راه معمول برای گزینش والدین جهت انجام عمل جفتگیری چرخ رولت است که انتخاب متناسب
با برازندگی نیز نامیده میشود .فرض کنید یک جمعیت چهار ذرهای داریم (یک  GAواقعی بسیار بیشتر از
چهار ذره خواهد داشت) .حال فرض کنید برازندگی ذرات به شرح زیر است:
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 = 14برازندگی  :ذرهی اول
()5-3

 = 24برازندگی  :ذرهی دوم
 = 34برازندگی  :ذرهی سوم
 = 44برازندگی  :ذرهی چهارم

ذرهی چهارم بیشترین برازندگی و ذرهی اول کمترین برازندگی را دارند .حال یک چرخ رولت ساخته و
در آن  4شکاف متناسب با برازندگی هر یک از ذرات به وجود میآوریم .چرخ رولت این مثال در شکل
 2-3نمایش داده شده است.
برای ثابت نگه داشتن اندازهی جمعیت در هر نسل ،دو دستهی دوتایی برای جفتگیری انتخاب میکنیم.
با این کار در کل  4فرزند به وجود خواهد آمد .برای انتخاب اولین زوج با یک چرخانندهی خیالی (که در
واقع با کامپیوتر شبیهسازی میشود) چرخ رولت را میچرخانیم .در هر شکافی که بایستد ،نمایشگر اولین
والد خواهد بود .با نگاه به چرخ رولت در مییابیم که ذرهی اول تنها  ، %14ذرهی دوم  ،%24ذرهی سوم %34
و ذرهی چهارم  %44احتمال انتخاب شدن دارند.

شکل  2-3نمودار باال انتخاب چرخ رولت را در یک  GAبرای جمعیتی چهار ذرهای نشان میدهد .هر یک از تکهها به یک
ذره اخصاص داشته و متناسب با برازندگیاش میباشد .انتخاب هر یک از ذرات بهعنوان والد با بزرگی تکهی مربوطهاش
در چرخ رولت متناسب است.

به عبارت دیگر شانس انتخاب شدن هر ذره با برازندگیاش متناسب است .پس برای انتخاب دومین والد
چرخ رولت را دوباره میچرخانیم .اگر چرخ رولت در همان قسمت ذرهی اول متوقف شد ،چرخ را دوباره
میچرخانیم چرا که یک ذره نمیتواند با خودش جفتگیری کند .پس از آنکه والدین انتخاب شدند ،عمل
برش جهت تولید فرزندان صورت میگیرد .سپس این فرایند را تکرار میکنیم تا دو والد جدید به وجود
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آمده ،جفتگیری کرده و دو فرزند دیگر را به وجود آورند .این فرایند آنقدر ادامه مییابد تا جمعیت فرزندان
با جمعیت والدین برابر شود .این موضوع در شکل  3-3نشان داده شده است.

شکل  3-3نمایش فرایند برش در جمعیت والدین برای تولید جمعیت فرزندان .جمعیت  Nذرهای اولیه از والدین در سمت
چپ نمودار وارد فرایند انتخاب ،احتماال انتخاب چرخ رولت ،شده تا مجموعهای  Nتایی از والدین را به وجود آورد .ممکن
است برخی ذرات بیش از یک بار انتخاب شوند درحالی که برخی دیگر اصال انتخاب نشوند .سپس هر یک از زوج والدین
در قسمت وسط نمودار با یکدیگر جفتگیری کرده و زوج فرزندان را به وجود میآورند .برگرفته شده از (وایتلی.)2551 ،1

با توجه به مقادیر برازندگی که در شکل  2-3نشان داده شده است ،میتوان فرایند چرخ رولت برای
انتخاب والدین را مانند شکل  4-3انجام داد .در واقع ما فرایند شکل  4-3را چهار بار تکرار میکنیم تا 4
والد انتخاب شده و این  4والد 4 ،فرزند را به وجود آورند.
در مجموع ،شکل  5-3شبهکدی را برای انتخاب والدین در یک جمعیت  Nذرهای با استفاده از چرخ
رولت ارائه میدهد .فرایند شکل  5-3را باید به تعداد دفعات الزم برای انتخاب والدین و ایجاد فرزندان نسل
بعد تکرار نمود.

Whitley

1
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شکل  4-3شبهکد باال چگونگی انتخاب والدین بر اساس چرخ رولت را نشان میدهد.

شکل  5-3شبهکد باال نحوهی انتخاب یک والد از میان  Nذره با استفاده از انتخاب چرخ رولت را نشان میدهد .در این
شبهکد مقادیر برازندگی برای تمام ذرات مثبت فرض شده است.
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 3-4-3جهش
گام نهایی در  GAجهش نام دارد .جهش در زیستشناسی تا آنجا که تأثیر قابل توجهی بر فرزندان
بگذارد ،نادر است .در بیشتر پیادهسازیهای  GAنیز جهش نادر است (از ردهی  .)%2اما نمیتوان بهصورت
کلی گفت چه تنظیماتی ،تنظیمات صحیح برای نرخ جهش  GAاست .بهترین نرخ جهش به خود مسئله،
اندازهی جمعیت ،کدگذاری و دیگر فاکتورها بستگی دارد .صرف نظر از تعداد دفعات تکرار آن ،جهش بسیار
مهم است چرا که راهحلهای بالقوهی جدید برای مسئله مییابد .اگر جمعیت فاقد برخی اطالعات ژنتیکی
باشد ،جهش فرصت تزریق این اطالعات به جمعیت را فراهم میکند .این موضوع در تکاملهای زیستی و
از آن بیشتر در GAها حایز اهمیت است .این موضوع بدین دلیل است که جمعیت GAها آنقدر کوچک است
که در آنها مشکل درون همسری به وجود میآید .به دلیلی مشابه بنبستهای تکاملی در GAها معمولتر
بوده و بیشتر رخ میدهند .در تکامل زیستی صحبت از جمعیتهای میلیونی است در حالی که در GAها از
جمیتهای صدتایی و یا دهتایی صحبت میشود.
برای پیادهسازی جهش یک احتمال جهش ،برای مثال  ،%1انتخاب میکنیم .این بدان معناست که پس از
فرایند برش هر بیت در هر فرزند به احتمال  %1ممکن است مقدارش از  4به  1یا از  1به  4تغییر کند .جهش
فرایند ی ساده است ،اما انتخاب یک احتمال جهش منطقی بسیار حایز اهمیت است .انتخاب احتمال جهش
زیاد باعث میشود که  GAمانند یک جستجوی اتفاقی رفتار کند و آن را تبدیل به روشی کند که برای حل
مسئله مناسب نیست .انتخاب احتمال جهش کم نیز باعث بروز مشکل درون همسری و بنبستهای تکاملی
 aشده و این مشکالت  GAرا از یافتن راهحلی مناسب برای مسئله باز خواهند داشت.
اگر جمعیتی  Nذرهای از xiها داشته باشیم و هر ذره نیز 𝑛 بیت داشته باشد و نرخ جهش نیز  ρباشد،
آنگاه در انتهای هر نسل بیتها را با احتمال  ρعوض خواهیم کرد:
]𝑟 ← 𝑈[0,1
𝑝≥𝑟

()6-3

اگر

)𝑘( 𝑖𝑥

 𝑟 < 𝑝 , 𝑥𝑖 (𝑘) = 1اگر
𝑟 < 𝑝 , 𝑥𝑖 (𝑘) = 0

اگر

𝑥𝑖 (𝑘) ← 0
1

{

برای ]𝑁  𝑖 ∈ [1,و ]𝑛  U .𝑘 ∈ [1,عددی اتفاقی است که بهصورت یکنواخت بر روی ] [0,1توزیع شده
است.
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 4-4-3خالصهی GA

این بخش مثالی ساده از  GAبرای طراحی روبات را ارائه نمود و به بحث در مورد انتخاب ،برش و
جهش در GAها پرداخت .شکل  6-3با جمعآوری موضوعات بحث شده ،خالصهای از طرح کلی یک

GA

را نشان میدهد.
 5-4-3تنظیمات پارامترهای  GAو مثالها
شکل  6-3طرح کلی یک  GAساده را نشان میدهد ،با این حال میتوان شاهد انعطافپذیری بسیاری
در الگوریتم شکل  6-3بود .برای مثال ،شرایط توقف برای یک  GAمیتواند شامل گزینههای متفاوتی باشد.
یکی از گزینهها آن است که  GAبرای تعداد نسلهای از پیش تعیین شدهای ادامه یابد.

شکل  6-3شبهکد باال یک الگوریتم سادهی ژنتیک را نشان میدهد.

گزینهی دیگر آن است که  GAتا آنجا ادامه پیدا کند که برازندگی بهترین ذره از یک آستانهی معین بهتر
شود .اگر مسئلهی ما پیدا کردن راهحلی است که به اندازهی کافی خوب باشد آنگاه این کار گزینهای منطقی
برای تعیین شرایط توقف  GAاست .یکی دیگر از گزینهها آن است که  GAتا آنجایی ادامه پیدا کند که
برازندگی بهترین ذره از نسلی به نسل دیگر بهبود نیابد .این یعنی فرایند تکاملی یکنواخت شده و نمیتواند
بهتر از آنچه که هست بشود.
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یک طراح  GAبرای آنکه بتواند نتایج خوبی به دست آورد باید چند پارامتر را مشخص کند .انتخاب این
پارامترها معموالً مرز میان موفقیت و شکست را تعیین میکند .برخی از این پارامترها به شرح زیرند:
 .1شیوهی کدگذاری که مسئله را به رشته بیتها نگاشت میکند .برخی مثالهای آتی چگونگی کدگذاری
دودویی اعداد حقیقی را نشان میدهند ،بخش  5-3در مورد GAها با پارامترهای دنیای واقعی بحث
کرده و بخش  3-8نیز در مورد کدگذاری گری و GAهای دودویی بحث خواهد نمود.
 .2یک تابع برازندگی که راهحلهای مسئله را به مقادیر برازندگی نگاشت میکند.
 .3اندازهی جمعیت.
 .4روش انتخاب .در باال در مورد انتخاب چرخ رولت صحبت کردیم اما روشهای دیگری نیز برای
انتخاب وجود دارد مانند انتخاب مسابقهای ،انتخاب رتبهای و بسیاری انواع دیگر .بخش  7-8در
مورد برخی از این روشها بحث خواهد کرد.
 .5نرخ جهش .یک  GAبا نرخ جهش خیلی زیاد تبدیل به یک جستجوی اتفاقی شده و یک  GAبا نرخ
جهش خیلی کم نیز نخواهد توانست فضای جستجو را به میزان کافی بکاود.
 .6مقیاسگذاری برازندگی .چگونگی پیادهسازی تابع برازندگی در اینجا مشخص میشود .برخی اوقات
تابع برازندگی به گونهای مناسب تعریف نشده و در نتیجه مقادیر برازندگی تمام ذرات به یکدیگر
بسیار نزدیک خواهد بود .در چنین حالتی ،فرایند انتخاب به درستی صورت نگرفته و ذرات با
برازندگیهای کم و زیاد به خوبی از هم منفک نمیشوند .این موضوع از انتشار ذرات برازندهتر به
نسل بعد جلوگیری میکند .گاهاً عکس این قضیه نیز پیش میآید ،بدین معنی که گاه مقادیر برازندگی
ذرات آ ن چنان با هم اختالف دارند که ذرات با برازندگی کمتر هیچ شانسی برای بازتولید نخواهند
داشت .بخش  7-8در مورد مقیاسگذاری برازندگی بحث خواهد نمود.
 .7نوع برش .پیش از این در مورد ایجاد برش در یک نقطه سخن به میان آوردیم .حال آنکه عمل برش
میتواند در چندین نقطه صورت بپذیرد .بخش  8-8در مورد انواع مختلف برشها سخن خواهد
رفت.
 .8برخی محققان  GAفقط به ذراتی که شبیه یکدیگر باشند ،متعلق به یک گونه باشند ،اجازهی
جفتگیری میدهند .برخی دیگر از محققان تنها ذراتی را مجاز به جفت گیری با یکدیگر میدانند
که از هم بسیار متفاوت باشند و این یعنی ذراتی که متعلق به خانوادههای متفاوتاند .بخش  6-8در
مورد این ایدهها بحث خواهد کرد.
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این موارد برای الگوریتمهای تکاملی نیز کاربرد دارند .فصل  8در مورد این موارد و پارهای دیگر از
موضوعات بحث خواهد نمود.
مثال 2-3
مسئلهی مینیممسازی مثال  2-2را در نظر بگیرید.
()7-3

𝑓(𝑥) = 𝑥 4 + 5𝑥 3 + 4𝑥 2 − 4𝑥 + 1

𝑚𝑖𝑛𝑥 f(x) =? ,

فرض کنید که ما به نحوی میدانیم مینیمم )𝑥(𝑓 جایی در دامنهی ] 𝑥 ∈ [−4, −1قرار دارد .حال  xرا با
 4بیت بهصورت زیر کد میکنیم:

()8-3

0001= -3.8
0011 = -3.4
0101 = -3.0
0111 = -2.6
1001 = -2.2
1011 = -1.8
1101 = -1.4
1111 = -1.0

0000 = -4.0,
0010 = -3.6,
0100 = -3.2,
0110 = -2.8,
1000 = -2.4,
1010 = -2.0,
1100 = -1.6,
1110 = -1.2,

شیوهی کدگذاری توازنی میان دقت و پیچیدگی است .تعداد بیت بیشتر دقت را افزایش داده اما از سویی
نیز پیچیدگی  GAرا زیاد میکند .فرض کنید جمعیت اولیه بهصورت اتفاقی برابر انتخاب شود:
()9-3

= 1100
= 1011
= 0010
= 1001

𝑥1
𝑥2
𝑥3
𝑥4

ما میخواهیم )𝑥(𝑓 را مینیمم کنیم در حالی که GAها برای ماکزیممسازی طراحی شدهاند 1.بنابراین نیاز
داریم مسئله را به یک مسئلهی ماکزیممسازی تبدیل کنیم تا در چارچوب  GAبگنجد .این کار را میتوان با
ماکزیممسازی منفی تابع )𝑥(𝑓 انجام داد .در این صورت مقادیر برازندگی با استفاده از تبدیل ژنوتیپ/فنوتیپ
از معادلهی ( ،)8-3و سپس محاسبهی )𝑥(𝑓 −به دست میآید:
()14-3

 (𝑥1 ) = −𝑓(−1.6) = −3.71برازندگی
 (𝑥2 ) = −𝑓(−1.8) = −2.50برازندگی

 1این گفته با فرض آن است که از انتخاب چرخ رولت استفاده نمودهایم .برخی روشهای انتخاب که در بخش  7-8مورد بررسی قرار گرفتهاند
فرضی مبنی بر ماکزیممسازی مسئله ندارند.
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 (𝑥3 ) = −𝑓(−3.6) = −1.92برازندگی
 (𝑥4 ) = −𝑓(−2.2) = +0.65برازندگی
حال یک مقدار آفست دلخواه به هر یک از مقادیر برازندگی اضافه میکنیم بهطوری که همهی آنها
بزرگتر از  4شوند .این موضوع از این لحاظ حایز اهمیت است که بعداً بتوانیم به هر یک از ذرات برازندگی
درصدی اختصاص دهیم:
𝑓1 = −3.71 + 10 = 6.29
𝑓2 = −2.50 + 10 = 7.50
𝑓3 = −1.92 + 10 = 8.08
𝑓4 = +0.65 + 10 = 10.65

()11-3

حال برازندگی نسبی هر یک از ذرات را محاسبه میکنیم .برازندگی نسبی هر ذره در واقع احتمال انتخاب
شدن آن ذره هنگام چرخیدن چرخ رولت است:
= 𝑓1 ⁄𝑓1 + 𝑓2 + 𝑓3 + 𝑓4 = 0.19
= 𝑓2 ⁄𝑓1 + 𝑓2 + 𝑓3 + 𝑓4 = 0.23
= 𝑓3 ⁄𝑓1 + 𝑓2 + 𝑓3 + 𝑓4 = 0.25
= 𝑓4 ⁄𝑓1 + 𝑓2 + 𝑓3 + 𝑓4 = 0.33

()12-3

𝑝1
𝑝2
𝑝3
𝑝4

جمعیت اولیه در جدول  1-3خالصه شده است .جدول  1-3نشان میدهد که هر یک از ذرات

𝑥2و 𝑥3

در هر بار چرخش %25 ،شانس اتخاب شدن دارند ،در حالی که  𝑥4شانس انتخاب شدنش تقریبا دو برابر

𝑥1

است .برای آغاز نسل اول  ،GAاعدادی اتفاقی با توزیع یکنواخت را بر روی ] [0,1جهت انتخاب  4والد
اتخاذ مینماییم .فرض کنید نتیجهی این فرایند گزینش  𝑥4 ،𝑥4 ،𝑥3و  𝑥1باشد .به عبارتی  𝑥3با  𝑥4و  𝑥4با
 𝑥1عمل برش را انجام داده و فرزندان را تولید مینمایند .به یاد داشته باشید که نقطهی برش برای هر زوج
والدین بهصورت اتفاقی انتخاب میشود .این موضوع در جدول  2-3نشان داده شده است.
جدول  1-3مثال  :2-3جمعیت اولیهی یک  GAساده

احتمال انتخاب

برازندگی

فنوتیپ

ژنوتیپ

شماره ذره

0.19
0.23
0.25
0.33

-4.56
-2.50
-1.92
+0.65

-1.4
-1.8
-3.6
-2.2

1100
1011
0010
1001

x1
x2
x3
x4
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جدول  2-3مثال  :2-3برش یک  GAساده .نقاط برش تصادفی با اعداد پررنگ مشخص شدهاند .نقطهی برش برای زوج اول
بین دو بیت اول و برای زوج دوم در میانهی کروموزوم قرار دارد.

والدین

فرزندان
برازندگی

ژنوتیپ

ژنوتیپ

ذره

-8.11
-1.00
+2.30
-4.56

0001
1010
1000
1101

0 010
1 001
10 01
11 00

x1
x2
x3
x4

با توجه به جدول  2-3درمییابیم که بهترین فرزند با برازندگی  2734برازندگی بهتری نسبت به بهترین
ذرهی جمعیت اولیه ( )4765دارد GA .قدمی قابل توجه در جهت بهینهسازی )𝑥(𝑓 برداشته است .هیچ
تضمینی وجود ندارد که فرزندان بهتر از والدین باشند اما این مثال ساده نشان میدهد که چگونه  GAبه
راهحلی جهت بهینهسازی یک مسئله میرسد.
مثال 3-3
مسئلهی مینیممسازی مثال  5-2را در نظر بگیرید:

()13-3

𝑥 2 + 𝑦2
)
2

√𝑚𝑖𝑛𝑥,𝑦 𝑓(𝑥, 𝑦) = min{𝑒 − 20 exp (−0.2

)𝑦𝜋cos(2𝜋𝑥) + cos(2
})
2

( − exp

فرض کنید همانند مثال  x ،5-2و  yمیان  +5و  -5متغیر باشند .حال باید در مورد کیفیت و دقت  xو

y

تصمیم بگیریم .اگر برای هر یک از متغیرهای مستقل  xو  yدقتی برابر  4725مد نظر باشد باید از شش بیت
برای نشان دادن  xو  yاستفاده کنیم:
]=𝑥𝑔 ∈ [0,63ژنوتیپ

x

 = −5 +فنوتیپ

x

] = 𝑥𝑔 ∈ [0,63ژنوتیپ

y

 = −5 +فنوتیپ

y

]∈ [−5,5

()14-3

]∈ [−5,5

𝑔𝑥10
63

𝑔𝑦10
63

با این کار برای هر بیت از  xgو  ygدقتی برابر  10/63 = 0.159به دست خواهد آمد .بیایید برای مینیممسازی
)𝑦  GA ،𝑓(𝑥,را برای  14نسل اجرا کنیم .حال باید در مورد اندازهی جمعیت و نرخ جهش تصمیمگیری
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کنیم .اجازه دهید اندازهی جمعیت  14و نرخ جهش برابر  %2باشد .یک اجرای نوعی از  GAنتایجی مانند
آنچه در شکل  7-3نشان داده شده است را در بر خواهد داشت .با افزایش شمارهی نسلها شاهد کاهش
کمترین هزینه (هزینهی بهترین ذره) و همچنین کاهش میانگین هزینهی جمعیت خواهیم بود.
شکل  8-3نمودار کانتور )𝑦  𝑓(𝑥,با محل ذرات در نسلهای اول چهارم ،هفتم و دهم را نشان میدهد.
با توجه به این شکل میتوان مشاهده نمود که به دلیل مقداردهی اولیهی اتفاقی ،جمعیت اولیه در سراسر
دامنه پخش شده است .با پیشروی  GAجمعیت به خوشه شدن گرایش پیدا کرده و ذرات به سمت مینیمم،
که در مرکز نمودار واقع شده است ،حرکت میکنند.

شکل  7-3مثال  :3-3نتایج نوعی شبیهسازی یک  GAبرای مینیممسازی تابع اَکلی 1دو بعدی.

Ackley

1
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شکل  8-3مثال  :3-3مثال  :3-3نتایج نوعی شبیهسازی یک  GAبرای مینیممسازی تابع اَکلی دو بعدی .با پیشروی

GA

ذرات جمعیت به تدریج شروع به خوشه شدن کرده و به سمت مینیمم ،که در مرکز صفحه قرار دارد ،حرکت میکنند.

نمودار شکل  8-3نشان میدهد که مینیممسازی یک تابع چند پیمانهای و با ابعاد زیاد چه قدر میتواند
سخت باشد .فرض کنید که در چشماندازی با تپهها و درههای شکل  8-3ایستادهاید و میخواهید پستترین
نقطهی آن را بیابید .این کار سختی خواهد بود چرا که پستی بلندیهای بسیاری وجود دارد .با این حال،
گروهی از ذرات که در سرتاسر این چشمانداز پخش شدهاند شانس بیشتری برای پیدا کردن پستترین نقطه
خواهند داشت .ذرات میتوانند از یکدیگر یاد بگیرند .یکی از آنها میگوید":این دره بسیار پست به نظر
میرسد بیایید آن را بگردیم" ،دیگری میگوید":نه! این یکی پستتر است بیایید اینجا!" ذرات با یکدیگر
همکاری کرده تا پستترین نقطهی دره را بیابند .این شبیه طرز کار  GAو سایر الگوریتمهای تکاملی است.
ذرات موجود در جمعیت با یکدیگر همکاری کرده تا راهحل خوبی برای مسئله بیابند.

 5-3یک الگوریتم ژنتیک پیوستهی ساده
شکل  6-3طرح کلی یک  GAدودویی ساده را نشان میدهد ،دقیقاً همان الگوریتمی که ما در مثالهای
 2-3و  3-3از آن استفاده کردیم .با این حال ،مسائل موجود در آن مثالها بر روی دامنههای پیوسته تعریف
شده بودند و به همین دلیل ما باید دامنه را گسسته میکردیم تا بتوانیم  GAدودویی را بر آنها اعمال نماییم.
سادهتر و البته طبیعیتر است اگر بتوانیم  GAرا مستقیماً به دامنهی پیوستهی مسائل اعمال کنیم .ما از عبارت
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 GAپیوسته و یا  GAکدشدهی حقیقی برای اشاره به GAهایی که مستقیماً بر روی متغیرهای پیوسته عمل
میکنند ،استفاده میکنیم.
تعمیم GAهای دودویی به GAهای پیوسته بسیار سرراست است .در حقیقت ،میتوانیم از همان الگوریتم
شکل  6-3استفاده کنیم .تنها کاری که باید انجام دهیم اصالح برخی قدمهای این الگوریتم است .به عملیات
موجود در شکل  6-3نگاه کنید و تصور کنید که این عملیات بر روی یک مسئلهی بهینهسازی با دامنهی
پیوسته چگونه کار میکند.
 .1در شکل  6-3ما ابتدا یک جمعیت اولیه اتفاقی تولید میکنیم .میتوان این کار را به راحتی بر روی
دامنهی پیوسته نیز انجام داد .فرض کنید میخواهیم  Nذره در  GAتولید کنیم .سپس iامین ذره را با
 xiنشان میدهیم (]𝑁  .)𝑖 ∈ [1,همچنین فرض کنید میخواهیم تابعی 𝑛-بعدی را بر روی یک دامنهی
پیوسته مینیمم کنیم .آنگاه برای نشان دادن kامین عنصر  xiاز عبارت ) xi(kاستفاده مینماییم:
()15-3

])𝑛( 𝑖𝑥 … )𝑥𝑖 = [𝑥𝑖 (1) 𝑥𝑖 (2

فرض کنید دامنهی جستجوی  kامین بعد [𝑥𝑚𝑖𝑛 (𝑘), 𝑥𝑚𝑎𝑥 (𝑘)] ،است:
()16-3

])𝑘( 𝑥𝑎𝑚𝑥 𝑥𝑖 (𝑘) ∈ [𝑥𝑚𝑖𝑛 (𝑘),

در معادله باال ]𝑁  𝑖 ∈ [1,و ]𝑛  𝑘 ∈ [1,میباشد .میتوانیم همانند خط اول شکل  6-3یک جمعیت اولیهی
اتفاقی تولید کنیم:
برای

𝑁 تا 𝑖 = 1

برای

𝑛 تا 𝑘 = 1
])𝑘( 𝑥𝑎𝑚𝑥 𝑥𝑖 (𝑘) ← 𝑈[𝑥𝑚𝑖𝑛 (𝑘),

 kبعدی
 iبعدی
بدین ترتیب و به سادگی هر )𝑘( 𝑖𝑥 را برابر تحققی از یک متغیر تصادفی که بهصورت یکنواخت
بین )𝑘( 𝑛𝑖𝑚𝑥 و )𝑘( 𝑥𝑎𝑚𝑥 توزیع شده ،قرار میدهیم.
 .2در قدم بعدی حلقهی "تا زمانی که شرایط قطع عملیات فراهم نشده" در شکل  6-3را آغاز میکنیم.
اولین مرحله در آن حلقه محاسبهی برازندگی تمامی ذرات است .اگر سعی بر ماکزیممسازی

)𝑥(𝑓
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است ،برازندگی هر ذره را با محاسبهی ) 𝑖𝑥(𝑓 به دست میآوریم .اگر هدف مینیممسازی )𝑥(𝑓 است
برازندگی هر ذره را با محاسبهی منفی ) 𝑖𝑥(𝑓 به دست میآوریم.
 .3در مرحلهی بعدی حلقهی "تا زمانی که |والدین| < |فرزندان|" را در شکل  6-3شروع میکنیم .قدم
اول در این حلقه "استفاده از برازندگیها برای گزینش احتماالتی والدین جهت جفتگیری" است.
این مرحله را با استفاده از انتخاب چرخ رولت انجام میدهیم .در مورد گزینههای دیگر برای انجام
این مرحله در بخش  7-8صحبت خواهیم کرد اما فعالً از انتخاب چرخ رولت استفاده مینماییم.
 .4سپس مرحلهی "جفتگیری والدین" برای تولید فرزندان آغاز میشود .برای انجام این مرحله از
برش تک نقطهای ،که در شکل  1-3نشان داده شده است ،استفاده میکنیم .تنها تفاوت این است که
در اینجا ذرههای با دامنهی پیوسته را با هم مخلوط مینماییم .برش تک نقطهای برای ذرههای با
دامنهی پیوسته در شکل  9-3نشان داده شده است .انواع دیگر برشها برای GAهای پیوسته در بخش
 8-8مورد بحث قرار خواهند گرفت.

شکل  9-3نمایش برش در یک  GAپیوسته .نقطهی برش بهصورت اتفاقی انتخاب شده است .والدین فرزندان را به وجود
میآورند.

 .5در مرحلهی بعد ،قدم "جهش اتفاقی" در شکل  6-3را پیادهسازی میکنیم .همانطور که معادلهی
( )6-3نشان میدهد ،در الگوریتمهای تکاملی دودویی ،جهش عملی سرراست است .در GAهای
پیوسته ،با تخصیص یک عدد اتفاقی با توزیع یکنواخت بر روی دامنهی جستجو به )𝑘( 𝑖𝑥 آن را دچار
جهش میکنیم:
]𝑟 ← 𝑈[0,1

()17-3

𝑝≥𝑟

اگر

)𝑘( 𝑖𝑥

𝑝<𝑟

اگر

])𝑘( 𝑥𝑎𝑚𝑥 𝑈[𝑥𝑚𝑖𝑛 (𝑘),

{ ← )𝑘( 𝑖𝑥

 Ρنرخ جهش است .در مورد دیگر گزینههای موجود برای جهش در GAها دامنه پیوسته در بخش 9-8
بحث خواهیم کرد.
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جهش در GAهای پیوسته
توجه داشته باشید که یک نرخ جهش معین تأثیرات متفاوتی بر روی  GAدودویی و  GAپیوسته دارد.
هنگامی که یک مسئلهی  nبعدی با دامنه پیوسته و با نرخ جهش 𝑐𝜌 داریم آنگاه هر ویژگی راهحل متناظر با
هر فرزند با احتمال 𝑐𝜌 جهش خواهد یافت .برای مثال در شکل  ،9-3هر یک از شش جزء هر دو فرزند
احتمال جهشی برابر 𝑐𝜌 دارند .عالوه بر این ،همانطور که در شکل  17-3نشان داده شده است ،جهش در
 GAپیوسته باعث میشود ویژگی راهحل ،از یک توزیع یکنواخت میان مقادیر احتمال ماکزیمم و مینیمم آن
گرفته

شود1.

با این حال در  GAدودویی هر بعد از هر ذره را گسستهسازی میکنیم .اگر یک بعد پیوسته را به وسیلهی
 mبیت به حالت گسسته درآورده و نرخ جهش برابر 𝑏𝜌 باشد آنگاه ،هر بیت به احتمال 𝑏𝜌 جهش پیدا خواهد
کرد .این یعنی احتمال جهش نیافتن هر بیت برابر 𝑏𝜌  1 −خواهد بود .بنابراین ،احتمال جهش نیافتن هر بعد
برابرست با احتمال آنکه هیچ یک از  mبیت آن جهش نیابند که این مقدار برابر 𝑚) 𝑏𝑝  (1 −خواهد بود .در
نتیجه ،احتمال جهش  mامین بعد برابر 𝑚) 𝑏𝑝  1 − (1 −خواهد بود .به عالوه ،اگر جهش رخ بدهد ،بعد
جهش یافته دارای توزیعی یکنواخت بین مقادیر ماکزیمم و مینیمم خود نخواهد بود و در عوض توزیع آن
به شمارهی بیت جهش یافته بستگی خواهد داشت.
ما میتوانیم نرخ جهش 𝑐𝜌 را برای یک مسئله با دامنه یکنواخت ،با تأثیری تقریب ًا برابر با تأثیر 𝑏𝜌 برای
یک مسئلهی گسسته ،به دست آوریم .همانطور که پیش از این گفته شد ،اگر در یک  GAدودویی برای یک
مسئلهی گسسته و با  mبیت در هر بعد ،نرخ جهش 𝑏𝜌 باشد ،آنگاه احتمال آنکه هیچ بعدی دچار جهش
نشود برابر 𝑚) 𝑏𝑝  (1 −خواهد بود .این مقدار را میتوان با سری تیلور مرتبه اول تقریب زد:
()18-3

𝑏𝑝𝑚 ) = (1 − 𝑝𝑏 )𝑚 ≈ 1 −عدم جهش 𝐴𝐺 دودویی( احتمال

این تقریب برای 𝑏𝜌های کوچک معتبر است .اگر یک  GAبرای مسائل پیوسته دارای نرخ جهش 𝑐𝜌 باشد
آنگاه احتمال آنکه هیچ بعدی دچار جهش نشود برابر 𝑐𝑝  1 −خواهد بود .اگر این مقدار را با معادلهی
( )18-3برابر قرار دهیم خواهیم داشت:
()19-3

𝑏𝑝𝑚 1 − 𝑝𝑐 = 1 −
𝑏𝑝𝑚 = 𝑐𝑝

 1جهش یکنواخت احتماالً قدیمیترین نوع جهش در GAهای پیوسته می باشد .با این حال ،می توان انواع دیگری از جهشها را به کار برد.
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بنابراین فرایند جهش در یک  GAدودویی با  mبیت در هر بعد و نرخ جهش 𝑏𝜌 تقریبًا با فرایند جهش
در یک  GAپیوسته با نرخ جهش 𝑏𝜌𝑚 معادل است .در جملهی قبل بر کلمهی تقریباً تأکید کردیم چرا که
معلوم نیست نرخهای جهش معادل در GAهای دودویی و پیوسته نتایج مشابهی را به دست دهند .این بدین
دلیل است که توزیع اندازهی جهش در GAهای دودویی و پیوسته متفاوت است .یک زمینهی جالب برای
مطالعات آینده میتواند بررسی کامل همارزی جهش در  GAدودویی و پیوسته باشد.
مثال 4-3
مسئلهی مینیممسازی مثال  3-3را در نظر بگیرید:
()24-3

𝑥2 + 𝑦2
)𝑦𝜋cos(2𝜋𝑥) + cos(2
√𝑚𝑖𝑛𝑥,𝑦 𝑓(𝑥, 𝑦) = min{𝑒 − 20 exp (−0.2
( ) − exp
})
2
2

فرض کنید که  xو  yهر دو بین  -1و  +1متغیراند .در مثال  3-3ما فضای جستجو را جهت اعمال

GA

دودویی گسستهسازی کردیم .با این حال ،از آنجا که مسئله بر روی دامنهای پیوسته تعریف شده است بهتر
است از  GAپیوسته استفاده شود .در این مثال هم  GAپیوسته و هم  GAدودویی را برای  24نسل و با اندازه
جمعیت  14به اجرا میگذاریم .برای  GAدودویی همانند مثال  ،3-3از چهار بیت در هر بعد استفاده کرده و
نرخ جهش را برابر  %2میگیریم .برای آنکه تأثیر جهش در  GAپیوسته تقریبا همانند تأثیر جهش در
دودویی باشد ،نرخ جهش را برای  GAپیوسته برابر  %8فرض میکنیم .همچنین از یک فاکتور

GA

نخبهگرایی1

برابر با  1استفاده میکنیم .این بدان معناست که بهترین ذرهی جمعیت را از نسلی به نسل بعدی نگه میداریم
(بخش  4-8را ببینید).
شکل  14-3بهترین ذرهی پیدا شده بهصورت میانگین را در طول  54شبیهسازی نشان میدهد .مشاهده
میشود که  GAپیوسته به طرز قابل توجهی بهتر از  GAدودویی است .در مسائل با دامنهی پیوسته که برای
حل آنها از  GAدودویی استفاده میکنیم ،معموالً (نه همیشه) با افزایش تعداد بیتها نتیجهی بهتری به دست
آورده و اگر از  GAپیوسته استفاده کنیم بهترین عملکرد را خواهیم داشت.

Elitism

1
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شکل  15-3مثال  :4-3مقایسهی عملکرد  GAدودویی و  GAپیوسته برای تابع دو بعدی اَکلی .نمودار هزینهی بهترین ذره
در هر نسل بهصورت میانگین از  55شبیهسازی نشان داده شده است.

جالب است بدانید GAهای پیوسته تاریخچهی بحث برانگیزی دارند .از آنجا که GAها در اصل بهصورت
دودویی ارائه شدند و از آنجا که تمامی نظریات  GAدر ابتدا معطوف به  GAدودویی بود ،محققان در مورد
ظهور  GAپیوسته شک داشتند (گلدبرگ .)1991،1با این حال ،با وجود راحتی استفاده ،موفقیت و حمایت
نظریهای که اخیراً در مورد آن به وجود آمده است ،سخت است که بتوان آن را مورد نقد قرار داد.

 6-3نتیجهگیری
الگوریتم ژنتیک یکی از اولین الگوریتمهای تکاملی بود و امروزه محبوبترین آنهاست .در سالهای
اخیر بسیاری الگوریتمهای تکاملی وارد صحنهی رقابت شدهاند اما GAها به دلیل انسی که با آنها به وجود
آمده و به دلیل عملکرد خوبشان در بسیاری از مسائل محبوب ماندهاند.
در طول سالها کتابها و مقاالت زیادی در مورد GAها نوشته شده است .کتاب گلدبرگ (گلدبرگ،
 ،)1989یکی از اولین کتابها در زمینهی  GAبود اما مانند بسیاری از کتابهای اولیهی دیگر در سایر زمینهها،
به دلیل شرح و تفسیر واضحش همچنان محبوب و مشهور است .کتابهای خوب دیگری نیز در زمینهی
GAها وجود دارند مانند (میچل( ،)1998 ،میچالویکز ،)1996 ،2هاپت و هاپت )2444 ،3و (ریوز 4و روو،5
1
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 )2443که به دلیل تأکید محکمش بر نظریات بسیار قابل توجه است .برخی مقاالت آموزشی شامل (باک 1و
اشوفل( ،)1993 ،2وایتلی )1994 ،و (وایتلی )2441 ،میباشد.
با توجه به تعداد بسیار زیاد کتابها و مقاالت موجود دربارهی GAها ،این فصل تنها معرفی مختصری از
موضوع ارائه داده است .ما بسیاری از موضوعات مرتیط با  GAرا نادیده گرفتیم ،نه به این خاطر که بیاهمیت
هستند بلکه به دلیل آنکه دید ما محدود است .برخی از این موارد به این شرحاندGA :های به هم ریخته، 3
که دارای کروموزومهایی با طول متفاوت میباشند( ،گلدبرگ )1989b ،و (میچلGA ،)1998 ،های جنسیت-
محور ،که چندین جنسیت مختلف را در جمعیت  GAشبیهسازی کرده و بیشتر برای بهینهسازیهای چندهدفه
استفاده میشوند (فصل ( )24لیز 4و ایبنGA ،)1997 ،5های جزیرهای ،که شامل زیرجمعیتها میشود (وایتلی
و همکارانGA ،)1998 ،های سلولی ،که رابطهی فضایی خاصی میان ذرات جمعیت ایجاد میکند (وایتلی،
 )1994و تطبیق ماتریس کوواریانس ،که یک استراتژی جستجوی محلی است و میتوان آن را به هر الگوریتم
تکاملی دیگری اضافه نمود (هانسن و همکاران.)2443 ،
همچنین متغیرهای زیادی در  GAاصلی وجود دارد که آنها را در این فصل ارائه کردیم .برخی از آنها
بسیار حایز اهمیتاند و مرز میان موفقیت و شکست را تعیین میکنند .فصل  8در مورد بسیاری از متغیرات
که در GAها و سایر الگوریتمهای تکاملی کاربرد دارند بحث خواهد کرد.
مسائل نوشتاری
 )1-3با توجه به مثال بخش  1-4-3در مورد طراحی روبات ،فرض کنید یک ذرهی  GAبا رشته بیت
 114414مشخص میشود.
 )aکروموزوم این ذرهی  GAچیست؟
 )bژنوتیپ و فنوتیپ این ذره چه هستند؟
 )2-3میخواهیم از یک  GAدودویی برای برای مینیممسازی تابع دو بعدی رستریجین بر روی بازهی
] [−5,5با دقت  471استفاده کنیم (قسمت .1-11ج را ببینید).
 )aبرای هر کروموزوم چند ژن نیاز داریم؟
 )bدر هر ژن به چند بیت نیاز داریم؟
 )cبا توجه به جواب قسمت قبل ،دقت هر  xچه قدر است؟
1
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 GA )3-3با  14ذرهی  xiداریم و برازندگی هر ذره برابر 𝑖 = ) 𝑖𝑥(𝑓 میباشد .)𝑖 ∈ [1,10]( .از انتخاب
چرخ رولت برای انتخاب  14والد جهت جفتگیری استفاده میکنیم .اولین زوج والدین برای تولید دو فرزند
جفتگیری کرده و به همین ترتیب زوجهای بعد نیز این عمل را تکرار میکنند.
 )aاحتمال آنکه برازندهترین ذره حداقل یکبار با خودش جفتگیری کند چه قدر است؟
 )bاین احتمال برای ذره با کمترین برازندگی چه قدر است؟
 GA )4-3با  14ذرهی  xiداریم و برازندگی هر ذره برابر 𝑖 = ) 𝑖𝑥(𝑓 میباشد .)𝑖 ∈ [1,10]( .از انتخاب
چرخ رولت برای انتخاب  14والد جهت جفتگیری استفاده میکنیم.
 )aاحتمال آنکه ذرهی  x10بعد از  14بار چرخاندن چرخ رولت اصالً انتخاب نشود چه قدر است؟
 )bاحتمال آنکه ذرهی  x10در  14بار چرخاندن چرخ رولت دقیقا یک بار انتخاب شود چه قدر است؟
 )cاحتمال آنکه ذرهی  x10بعد از  14بار چرخاندن چرخ رولت بیش از یک بار انتخاب شود چه قدر
است؟
 )5-3انتخاب چرخ رولت فرض میکند که مقادیر برازندگی عبارت  𝑓(𝑥𝑖 ) ≥ 0برای ]𝑁  𝑖 ∈ [1,را
برآورده میکنند .فرض کنید جمعیتی با مقادیر برازندگی } {-10 , -5 , 0 , 2 , 3در اختیار دارید .اگر بخواهید
از انتخاب چرخ رولت استفاده نمایید این اعداد را چگونه اصالح میکنید؟
 )6-3در انتخاب چرخ رولت فرض شده است که جمعیت با مقادیر برازندگی }) 𝑖𝑥(𝑓{ شناسایی میشود
بهطور ی که مقادیر برازندگی بزرگتر از مقادیر برازندگی کمتر ،بهتر هستند .حال فرض کنید مسئلهای در
اختیار داریم که در آن جمعیت با مقادیر هزینه }) 𝑖𝑥(𝑐{ شناسایی شده بهطوری که مقادیر هزینهی کمتر از
مقادیر هزینهی بیشتر بهتر هستند و برای تمامی  iها  .𝑐(𝑥𝑖 ) > 0اگر بخواهید از انتخاب چرخ رولت استفاده
نمایید ،مقادیر هزینه را چگونه اصالح میکنید؟
 )7-3در یک  GAدودویی دو والد هر کدام با  nبیت وجود دارند .برای ]𝑛 i ،𝑖 ∈ [1,امین بیت والد اول
با iامین بیت والد دوم متفاوت است .نقطهی برشی را بهصورت اتفاقی انتخاب میکنیم ]𝑛  .𝑐 ∈ [1,با چه
احتمالی فرزندان دقیقاً شبیه والدین هستند؟
 )8-3فرض کنید در یک  GAدودویی  Nذره داریم که بهصورت اتفاقی مقداردهی شدهاند و هر ذره از
 nبیت تشکیل شده است.
 )aاحتمال آنکه برای یک  iمشخص بیت iام هر ذره یکی باشد چه قدر است؟
 )bبرای تمامی ]𝑛  𝑖 ∈ [1,احتمال آنکه iامین بیت هر ذره یکی نباشد چه قدر است؟
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 )cبه یاد آورید که برای مقادیر کوچک  amداریم 𝑚𝑎  exp(−𝑎𝑚) ≈ 1 −و همینطور برای مقادیر
کوچک  aداریم 𝑚𝑎  .(1 − 𝑎)𝑚 ≈ 1 −از این دو جمله استفاده کرده و جواب خود را در قسمت
 bتقریب بزنید.
 )dاز جواب قسمت  cبرای پیدا کردن اندازهی جمعیت ( )Nمورد نیاز استفاده کنید ،بهطوری که احتمال
آنکه هر دو ژن در جایگاه بیت یک جمعیت اتفاقی اولیه واقع شوند برابر  pباشد.
 )eفرض کنید میخواهیم یک جمعیت از ذرات ،هر کدام با  144بیت را بهصورت اتفاقی مقداردهی
کنیم تا با احتمال  %9979یا بیشتر هر دو ژن در هر بیت رخ دهند .از جواب قسمت  dبرای پیدا کردن
اندازهی جمعیت مورد نیاز استفاده نمایید.
 )9-3یک  GAدودویی با اندازهی جمعیت  Nو نرخ جهش 𝜌 در اختیار داریم .هر ذره از  nبیت تشکیل
شده است.
 )aاحتمال آنکه هیچ بیتی در سراسر جمعیت در یک نسل دچار جهش نشود چه قدر است؟
 )bاگر اندازهی جمعیت  Nباشد و طول بیت هر ذره برابر  nفرض شود ،کمترین نرخ جهش 𝜌 را
بهگونهای بیابید که احتمال عدم وقوع جهش در هر نسل کمتر از  Pnoباشد .از جواب قسمت

a

استفاده کنید.
 )cاز جواب قسمت  bبرای پیدا کردن مینیمم نرخ جهش 𝜌 استفاده کنید بهطوری که احتمال آنکه هیچ
بیتی دچار جهش نشود برابر  %4741باشد.

N=100 , n=100

مسائل کامپیوتری
 )14-3برنامهای کامپیوتری برای مسئلهی  3-3بنویسید.
 )11-3برنامهای کامپیوتری برای مسئلهی  8-3بنویسید.
 )12-3یک مسئلهی  one-maxمسئلهی جستجوی رشته بیتی nتایی با بیشترین تعداد  1ممکن است.
برازندگی یک رشته بیت تعداد 1های آن است .صدالبته که میتوان این مسئله را با نوشتن 1های متوالی حل
نمود ،اما در این مسئله میخواهیم ببینیم آیا یک  GAقادر به حل مسئلهی  one-maxمیباشد یا خیر .یک GA

بنویسید

که

مسئلهی

one-max

را

حل

کند.

،N=20, n=30,

تعداد

نسلها

نرخ جهش = .%1
 )aبرازندگی بهترین ذره و میانگین برازندگی جمعیت را بهعنوان تابعی از نسلها رسم کنید.

=،144
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 54 )bشبیهسازی مونت کارلو از  GAخود اجرا کنید .این کار  54نمودار برازندگی بهترین ذره بر حسب
شمارهی نسلها به دست خواهد داد .میانگین آن  54نمودار را رسم کنید .میانگین بهترین مقادیر
𝑥(𝑓 نمایش دهید̅ ∗ ) .
برازندگی در نسل 144ام را با ) ∗ ̅
𝑥(𝑓 چیست؟

 )cبخش  bرا با اندازه جمعیت  44تکرار کنید 𝑓(̅ 𝑥 ∗ ) .چگونه تغییر میکند؟ چرا؟
 )dاندازهی جمعیت را برابر  24گرفته و این بار نرخ جهش را برابر  %5لحاظ کنید؟ حال ) ∗ ̅
𝑥(𝑓 نسبت

به قسمت  bچه تغییری میکند؟ چرا؟
 )eنرخ جهش را برابر  %4قرار دهید̅ ∗ ) .
𝑥(𝑓 نسبت به قسمت  bچه تغییری میکند؟ چرا؟

 )fبه جای آنکه برازندگی را برابر تعداد 1ها تعریف کنید ،آن را برابر تعداد 1ها به عالوهی  54تعریف
کرده و قسمت  bرا تکرار کنید 𝑓(̅ 𝑥 ∗) .نسبت به قسمت  bچه تغییری میکند؟ چرا؟
 )gمانند قسمت  bدوباره برازندگی را برابر تعداد 1ها قرار دهید اما این بار برازندگی ذراتی که مقدار
برازندگیشان کمتر از میانگین است را برابر  4قرار دهید̅ ∗ ) .
𝑥(𝑓 نسبت به بخش  bچه تغییری

میکند؟ چرا؟
 )13-3یک  GAپیوسته بنویسید که تابع کروی را مینیمم کند (بخش .1-1ج را ببینید) .فضای جستجو
در هر بعد را در بازهی ] [-5,+5قرار دهید ،بعد مسئله برابر  24است ،تعداد نسلها را  144قرار داده ،اندازهی
جمعیت را برابر  24گرفته و نرخ جهش را  %1فرض کنید .برای آنکه بتوانیم از انتخاب چرخ رولت استفاده
نماییم باید مقادیر هزینه ) 𝑖𝑥(𝑐 را به مقادیر برازندگی ) 𝑖𝑥(𝑓 نگاشت کنیم .برای این کار از تساوی
)) 𝑖𝑥(𝑐(  𝑓(𝑥𝑖 ) = 1 ⁄استفاده نمایید.
 aهزینهی بهترین ذره و همچنین میانگین هزینهی جمعیت را بهعنوان تابعی از شمارهی نسلها رسم
کنید.
 54 bشبیهسازی مونت کارلو از  GAخود اجرا کنید .این کار  54نمودار برازندگی بهترین ذره بر حسب
شمارهی نسلها به دست خواهد داد .میانگین آن  54نمودار را رسم کنید .میانگین بهترین مقادیر
برازندگی در نسل 144ام را با )∗ 𝑥(̅𝑐 نمایش دهید 𝑐̅(𝑥 ∗) .چیست؟
 cبخش  bرا با نرخ جهش  %2تکرار کنید 𝑐̅(𝑥 ∗) .نسبت به بخش  bچه تغییری میکند؟ با نرخ جهش
 %5چطور؟

فصل چهارم
مدلهای ریاضی برای
الگوریتمهای ژنتیک

مطالعهی الگوریتمهای تکاملی معموالً بهصورت تککاره ،شبیهسازی محور ،ابتکاری و غیرتحلیلی صورت
گرفته است .در طول تاریخ مهندسان بیشتر به کار کردن یا نکردن الگوریتمهای تکاملی عالقهمند بودهاند تا
به چگونگی یا چرایی کار کردن آنها .با این حال ،در دهههای پایانی قرن بیستم و با به بلوغ رسیدن تحقیقات
در زمینهی الگوریتمهای تکاملی مهندسان تمرکز خود را به سؤاالت "چرا" و "چگونه" معطوف ساختند .در
این فصل در مورد راههای موجود برای پاسخ دادن به این گونه سؤالها در مورد انواع  GAبحث خواهیم
نمود .این فصل تکنیکیترین و ریاضیوارترین فصل در سراسر این کتاب است .دانشجویانی که تنها به دنبال
دانش عملی الگوریتمهای تکاملی هستند میتوانند از این فصل صرف نظر کنند .با این حال ،برای دانشجویانی
که به دنبال آنند تا در زمینهی تحقیقاتی الگوریتمهای تکاملی اطالعاتی جامع و کامل داشته باشند ،فهم
ایدههای این فصل بسیار مهم است .دانشجویی که تالش و وقت خود را صرف فهم این موضوعات میکند،
افقهای تحقیقاتی تازه و غیر منتظرهای را خواهد یافت.
مروری بر فصل
یکی از جوابهای اولیه برای پاسخگویی به سؤاالت "چرا" و "چگونه" تئوری شما بود که رشد و زوال
ترکیبات مختلف بیت را در انواع  GAتحلیل میکرد .این موضوع در بخش  1-4مورد بررسی قرار گرفته
است .برخی تحلیلهای ریاضی از GAها بر مدلهای مارکوف و مدلهای سیستم پویا تکیه دارد که در این
فصل مورد بحث قرار خواهند گرفت .این مدلها کمبودهای خود را دارند .اما این کمبودها بیشتر مربوط به
حوزهی پیادهسازی و منابع محاسباتی میباشند تا حوزهی نظری .بخش  2-4مروری بر نظریهی مارکوف
خواهد داشت .این نظریه توسط ریاضیدان روس اندری 1مارکوف در سال  1946به وجود آمد (سنتا.)1966 ،2
نظریهی مارکوف به زمینهای بنیادین در ریاضی تبدیل شده و در فیزیک ،شیمی ،علوم کامپیوتر ،علوم اجتماعی،
مهندسی ،بیولوژی ،موسیقی ،ورزش و سایر رشتههای جالب دیگر کاربرد دارد .در این فصل خواهیم دید که
نظریهی مارکوف میتواند بینشی در مورد رفتار  GAبه دست دهد .بخش  3-4برخی نشانگذاریها و نتایج
مقدماتی را که در بخشهای بعدی از آنها استفاده خواهیم نمود ارائه میکند.
بخش  4-4مدل زنجیرهای مارکوف را تشریح نموده که از انتخاب برازندگی -محور ،به همراه جهش و
برش تک -نقطهای استفاده مینماید .متأسفانه ،ابعاد مدل مارکوف با افزایش اندازهی جمعیت و فضای جستجو
بهصورت فاکتوریلی (سریعتر از نمایی) رشد میکند .این مسئله باعث محدودیت کاربرد آن در مسائل بسیار

Andrey
Seneta

1
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کوچک میشود .با این حال ،مدلهای مارکوف به دلیل به دست دادن نتایج دقیق بدون نیاز به تکیه بر ماهیت
اتفاقی شبیهسازیهای آماری همچنان مفید هستند.
بخش  5-4مدلی سیستمی و پویا برای یک  GAایجاد میکند .مدل سیستمی پویا بر اساس مدل مارکوف
میباشد اما کاربرد آن کامالً متفاوت است .مدل مارکوف با میل شمار نسلها به بینهایت در هر جمعیت
ممکن ،مقدار احتمال حالت ماندگار را به دست میدهد .مدل سیستم پویا با میل اندازهی جمعیت به سمت
بینهایت ،نسبت زمانی هر ذره در فضای جستجو را به دست میدهد.

 1-4نظریه شِما
مسئلهی سادهی  𝑚𝑎𝑥𝑥 𝑓(𝑥), 𝑓(𝑥) = 𝑥 2را در نظر بگیرید .فرض کنید که 𝑥 را بهصورت یک عدد
صحیح  5بیتی کد کردهایم بهصورتی که رشته بیت  44444عدد  4و رشته بیت  11111عدد  31را نشان
میدهند .ماکزیمم )𝑥(𝑓 هنگامی رخ میدهد که  𝑥 = 11111باشد .به بیان دیگر هر رشته بیتی که با  1شروع
شود از تمامی رشته بیتهایی که با  4شروع میشوند بهتر خواهد بود .این موضوع مفهوم شِما میباشد .یک
شِما یک الگوی بیت است که یک مجموعه از بیتها را توصیف میکند بهطوری که از * برای نشان دادن
بیت "بیاهمیت" استفاده میشود .برای مثال ،رشته بیتهای  11444و  14411هر دو به شِمای **** 1تعلق
دارند .این شِما یک شِما با برازندگی بسیار باال برای تابع  𝑥 2به شمار میرود .هر رشته بیتی که به این شِما
تعلق داشته باشد از همهی رشته بیتهایی که به این شِما تعلق ندارند بهتر خواهد بود GA .الگوها را بهگونهای
با هم ترکیب میکند که ذرات با برازندگی بسیار باال حاصل شوند.
رشته بیت هایی با طول دو را در نظر بگیرید .شماتا (جمع چند شِما) با طول دو **،*1 ،*0 ،1* ،0* ،
 14 ،41 ،44و  11میباشد .در مجموع  9شماتای یکتا با طول دو وجود خواهد داشت .بهطورکلی برای طول
𝑙 تعداد 𝑙 3شماتا وجود دارد.
حال تعداد شمارهی شِماتایی را در نظر بگیرید که یک رشته بیت به آن تعلق دارد .برای مثال ،توجه کنید
که  41به چهار شِماتا تعلق دارد 0* ،*1 ،41 :و ** .بهطورکلی رشته بیت با طول 𝑙 بیت به 𝑙 2شِما تعلق
خواهد داشت .حال 𝑁 رشته بیت که طول هر کدام 𝑙 میباشد را در نظر بگیرید .هر رشته بیت از این جمعیت
به مجموعهی مشخصی از شِماتا تعلق خواهد داشت .میتوان گفت که اتحاد این𝑁 مجموعه از شِماتا خود
مجموعهای تشکیل میدهند که کل جمعیت به آن تعلق دارند .اگر تمامی رشته بیتها یکسان باشند آنگاه
تمام جمعیت به 𝑙 2شِماتا تعلق خواهد داشت .در حالت دیگر ممکن است تمامی رشته بیتها منحصربهفرد
بوده و به شِماتاهای یکسان تعلق نداشته باشند (به غیر از شِمای ** .)**…..در چنین حالتی کل جمعیت به
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) 𝑁2𝑙 − (𝑁 − 1شِماتا تعلق خواهد داشت .مشاهده میکنید که جمعیت 𝑁تایی از رشته بیتها به چیزی
بین 𝑙 2تا ) 𝑁2𝑙 − (𝑁 − 1شِماتا تعلق دارند.
تعداد بیتهای تعریف شده در یک شِما ،مرتبهی  oشما خوانده میشود .برای مثال ،شِمای
 𝑜(1 ∗∗∗ 0) = 2و .𝑜(0 ∗ 11 ∗) = 3
به تعداد بیتها از چپترین بیت تعریف شده تا راستترین بیت تعریف شده فاصلهی تعریفِ δ
میگویند .برای مثال δ(1 ∗∗∗ 0) = 4 ،و  δ(0 ∗ 11 ∗) = 3و .δ(1 ∗∗∗∗) = 0
یک رشته بیت که به یک شِما تعلق دارد یک نمونه از شِما نامیده میشود .برای مثال ،شِمای * 0*11چهار
نمونه دارد 44111 ،44114 :و  .41111در کل ،تعداد نمونههای یک شِما برابر 𝐴 2میباشد که در آن  Aتعداد
ستارههای شِما میباشد .توجه داشته باشید که 𝑜 .𝐴 = 𝑙 −
از عبارت )𝑡  𝑚(ℎ,برای نشان دادن تعداد نمونههای شِمای  ℎدر نسل 𝑡ام  GAاستفاده میشود .از

)𝑥(𝑓

برای نشان دادن برازندگی رشته بیت 𝑥 استفاده کرده و در نهایت از )𝑡  𝑓(ℎ,برای نشان دادن مقدار برازندگی
میانگین نمونههای شِمای  ℎدر نسل 𝑡ام استفاده میشود:
()1-4

)𝑥(𝑓 ∑𝑥∈ℎ
)𝑡 𝑚(ℎ,

= )𝑡 𝑓(ℎ,

̅
)𝑡(𝑓 برای نشان دادن برازندگی میانگین کل جمعیت در نسل 𝑡ام استفاده میکنیم .اگر از انتخاب
ما از

چرخ رولت برای انتخاب والدین نسل بعد استفاده شود ،خواهیم دید تعداد نمونههای  ℎhمورد انتظار بعد
از انتخاب برابر مقدار زیر خواهد بود:
()2-4

)𝑥(𝑓 ∑𝑥∈ℎ
)𝑡(𝑓

= ])𝐸[𝑚(ℎ, 𝑡 + 1
)𝑡 𝑓(ℎ, 𝑡)𝑚(ℎ,
)𝑡(𝑓

=

سپس برش را با احتمال 𝑐𝑝 اعمال میکنیم .فرض میکنیم که نقطهی برش هیچگاه در انتهای رشته بیت
واقع نشده و همواره میان بیتها قرار میگیرد .از هر زوج از والدین دو فرزند به دست خواهد آمد .احتمال
آنکه برش یک شِما را از بین ببرد چقدر خواهد بود؟ بیایید چند مثال را در نظر بگیریم.
 شِمای ∗∗∗∗  ℎ = 1را در نظر بگیرید .برش هیچگاه این شِما را از بین نخواهد برد .اگر نمونهای از
این شِما با یک رشته بیت برش کنند حداقل یک فرزند نمونهای از این شِما خواهد بود.
 شِمای ∗∗∗  ℎ = 11را در نظر بگیرید .اگر نمونهای از این شِما با رشته بیت 𝑥 برش انجام دهد،
نقطهی برش میتواند یکی از  4مکان ممکن باشد .اگر نقطهی برش میان دو بیت با بیشترین ارزش
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واقع شود ،آنگاه با توجه به مقدار 𝑥 ممکن است شِما از بین برود .با این حال ،اگر نقطهی برش در
یکی از سه مکان دیگر قرار بگیرد ،شِما هیچگاه از بین نخواهد رفت چرا که حداقل یکی از فرزندان
به شِمای  ℎتعلق خواهد داشت .مشاهده میکنید که احتمال از بین رفتن شِما ،با توجه به محل قرار
گرفتن نقطهی برش ،کوچکتر یا مساوی  1⁄4است.
 شِمای ∗∗  ℎ = 1 ∗ 1را در نظر بگیرید .اگر نمونهای از این شِما با رشته بیت 𝑥 برش انجام دهد،
نقطهی برش یکی از چهار مکان ممکن خواهد بود .اگر نقطهی برش میان دو بیتِ  1قرار بگیرد (دو
نقطه برش محتمل) ،آنگاه با توجه به مقدار 𝑥 ممکن است شِما از بین برود .از سوی دیگر ،اگر نقطهی
ت راستترین بیتِ  1قرار بگیرد (دو نقطهی برش محتمل دیگر) ،آنگاه شِما هرگز
برش در سمت راس ِ
از بین نخواهد رفت چرا که حداقل یکی از فرزندان نمونهای از  ℎخواهد بود .همانطور که میبینید،
احتمال از بین رفتن شِما بسته به آنکه نقطهی برش در کجا قرار میگیرد ،کوچکتر یا مساوی

1⁄
2

میباشد.
با تعمیم نتایج فوق میتوان دید که احتمال آنکه یک شِما توسط برش از بین برود کوچکتر یا مساوی
) 𝛿 ⁄(𝑙 − 1میباشد .احتمال وقوع برش خود برابر 𝑐𝑝 میباشد بنابراین احتمال کلی از بین رفتن یک شِما
توسط برش برابر ) 𝑝𝑐 𝛿 ⁄(𝑙 − 1خواهد بود .بنابراین احتمال آنکه یک شِما از برش جان سالم به در ببرد
برابر است با
𝛿
)
𝑙−1

()3-4

( 𝑐𝑝 𝑝𝑠 ≥ 1 −

سپس عمل جهش را با احتمال 𝑚𝑝 در هر بیت ،انجام میدهیم .تعداد بیتهای تعریف شده (غیر ستاره)
در  ،ℎمرتبهی  ℎنام داشته و با عالمت ) 𝑜(ℎنشان داده میشود .احتمال جهش یک بیت تعریف شده برابر
𝑚𝑝 و احتمال عدم جهش آن 𝑚𝑝  1 −میباشد .بنابراین ،احتمال آنکه هیچ یک از بیتهای تعریف شده دچار
جهش نشوند نیز برابر ) (1 − 𝑝𝑚 )𝑜(ℎمیباشد..
این احتمال به فرم 𝑦)𝑥  𝑔(𝑥) = (1 −است .بسط تیلور )𝑥(𝑔 حول نقطهی  𝑥0برابر است با
()4-4
با قرار دادن  𝑥0 = 0خواهیم داشت

𝑛) (𝑥 − 𝑥0
!𝑛

∞

) 𝑔(𝑥) = ∑ 𝑔(𝑛) (𝑥0
𝑛=0
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𝑛𝑥
!𝑛

∞

)𝑔(𝑥) = ∑ 𝑔(𝑛) (0

)𝑥 2 𝑦(𝑦 − 1) 𝑥 3 𝑦(𝑦 − 1)(𝑦 − 2
−
⋯+
!2
!3

()5-4

برای

𝑛=0

= 1 − 𝑥𝑦 +

𝑦𝑥 ≈ 1 −

𝑥𝑦 ≫ 1

اگر  ،𝑝𝑚 𝑜(ℎ) ≪ 1آنگاه ) (1 − 𝑝𝑚 )𝑜(ℎ) ≈ 1 − 𝑝𝑚 𝑜(ℎخواهد بود .با ترکیب این معادله با معادالت
( )2-4و ( )3-4خواهیم داشت

()6-4

)𝑡 𝑓(ℎ, 𝑡)𝑚(ℎ,
𝛿
( 𝑐𝑝 (1 −
)))) (1 − 𝑝𝑚 𝑜(ℎ
𝑙−1
)𝑡 ̅(𝑓

))) − 𝑝𝑚 𝑜(ℎ

𝛿

( 𝑐𝑝 (1 −

≥ ])𝐸[𝑚(ℎ, 𝑡 + 1
)𝑡 𝑓(ℎ, 𝑡)𝑚(ℎ,

𝑙−1

)𝑡 ( ̅
𝑓

فرض کنید یک شِما کوتاه است .بدین معنی که طول تعریف آن ( 𝛿) کوچک است .آنگاه

≈

≪ )𝛿 ⁄(𝑙 − 1

 1خواهد بود .حال فرض کنید که ما از یک نرخ جهش کوچک استفاده کرده و مرتبهی شِما نیز کوچک

است ،بدین معنی که تعداد بیتهای تعریف شده در آن اندکاند .در این حالت  𝑝𝑚 𝑜(ℎ) ≪ 1خواهد بود.
فرض کنید یک شِما برازندگی باالتر از میانگین دارد ،بدین معنی که  ،𝑓(𝑡)⁄𝑓 ̅(𝑡) = 𝑘 > 1که در آن 𝑘 یک
عدد ثابت است .در آخر ،فرض کنید یک جمعیت بزرگ در اختیار داریم بهطوری که

≈ ])𝐸[𝑚(ℎ, 𝑡 + 1

) .𝑚(ℎ, 𝑡 + 1حال میتوان بهطور تقریبی نوشت
()7-4

)𝑚(ℎ, 𝑡 + 1) ≥ 𝑘𝑚(ℎ, 𝑡) = 𝑘 𝑡 𝑚(ℎ, 0

این معادله قضیهی ذیل را نتیجه خواهد داد که قضیهی شِما نام دارد.
قضیه  1-4در یک جمعیت  ،GAتعداد نمایندگان شِماتای کوتاه ،کممرتبه و با مقادیر برازندگی باالتر از
میانگین ،با سرعتی نمایی افزایش پیدا میکنند.
قضیهی شِما اغلب بهصورت معادلهی ( )6-4یا ( )7-4نوشته میشود.
نظریهی شِما در دههی  1974از افکار جان هالند سرچشمه گرفت (هالند )1975 ،و به سرعت جای پای
خود را در تحقیقات  GAتثبیت نمود .نظریهی شِما آنچنان در دههی  1984غالب بود که اگر پیادهسازیهایی
از  GAفرضیات آن را نقض میکردند (برای مثال اگر از انتخاب رتبه-محور بهجای انتخاب برازندگی-محور
استفاده میکردند) ،به آنها شک میشد (وایتلی .)1989 ،توضیح چگونگی کارکرد نظریهی شِما بر روی یک
مثال ساده در (گلدبرگ1989 ،ش ،فصل  )2فراهم شده است.
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از سوی دیگر چند مثال نقض برای نظریهی شِما در (ریوز و روو ،2443 ،بخش  )2-3آورده شده است.
نتیجهی آنها آن است که نظریهی شِما همیشه مفید نیست .علت آن به شرح زیر است:
 نظریهی شِما برای زیرمجموعهای دلخواه از فضای جستجو اعمال میشود .جدول  2-3در مثال
 2-3را در نظر بگیرید .میبینیم که  𝑥1و  𝑥4هر دو به شِمای ∗  ℎ = 1 ∗ 0تعلق دارند .اما این دو
ذره ،به ترتیب بیشترین و کمترین میزان برازندگی در جمعیت را دارند و به همین علت کار چندانی
با یکدیگر ندارند ،از طرفی هر دو اعضای  ℎمیباشند .بنابراین قضیهی شِما اطالعات مفیدی در مورد
 ℎبه دست نمیدهد.
 نظریهی شِما اینکه ممکن است برخی رشته بیتهای مشابه به یک شِما تعلق نداشته باشند را نمیتواند
تشخیص دهد .در مثال  ،2-3میبینیم که  4111و  1444در فضای جستجو همسایه هستند اما به هیچ
شِمای مشترکی تعقل ندارند مگر شِمای جهانی **** .این مشکل را میتوان با کدگذاری گری تعدیل
نمود اما حتی در آن صورت هم ،بسته به فضای جستجو ممکن است همسایههای فضای جستجو
رابطهی نزدیکی در فضای برازندگی نداشته باشند.
 نظریهی شِما تعداد نمونههای شِما که از یک نسل به نسل دیگر زنده میمانند را به دست میدهد اما
مهمتر از این ،آن است که کدام نمونهها جان سالم به در میبرند .بار دیگر به مثال  2-3نگاه کنید.
میبینید که  𝑥1و  𝑥4هر دو به شِمای ∗  ℎ = 1 ∗ 0تعلق دارند .نظریهی شِما به ما میگوید آیا  ℎاز
یک نسل به نسل دیگر از بین میرود یا خیر ،اما ما بیشتر به زنده ماندن یا نماندن  𝑥1و  𝑥4عالقهمندیم.
 نظریهی شِما تعداد مورد انتظار نمونههای شِما را به دست میدهد .اما طبیعت آماری  GAباعث
میشود هر بار که  GAاجرا میشود رفتارهای متفاوتی بروز کنند .تعداد نمونههای مورد انتظار یک
شِما تنها هنگامی با تعداد واقعی نمونههای یک شِما برابر است که اندازهی جمعیت به سمت بینهایت
میل کند.
 هیچ شِمایی نمیتواند بهصورت همزمان هم برازندگی باالتر از میانگین داشته باشد و هم بهصورت
نمایی افزایش یابد .اگر یک شِما بهصورت نمایی رشد کند آنگاه بهزودی بر جمعیت غالب شده و
در این هنگام برازندگی میانگین جمعیت تقریب ًا با برازندگی شِما برابر خواهد شد .در نتیجه تقریب
𝑘 = )𝑡(̅ 𝑓 𝑓(𝑡)⁄که در پاراگراف قبل از قضیهی  1-4آورده شده بود ،نادرست خواهد بود .مورد
دیگری که در ارتباط با این ایده وجود دارد آن است که اکثر GAها با جمعیتی کوچکتر یا مساوی
 144عمل میکنند .چنین جمعیتهای کوچکی نمیتوانند بیشتر از سه یا چهار نسل از رشد نمایی
شِما پشتیبانی کنند.
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تا دههی  ،1994تأکیدات بیش از اندازه بر کاستیهای نظریهی شِما باعث شد تا بیانیههای تندوتیزی مانند
"به نظر من ،دیگر جای بحثی نیست.قضیهی شِما هیچ چیزی را در مورد الگوریتم ژنتیک ساده

(1)SGA

توضیح نمیدهد( ".وُز ،1999 ،2صفحهی  )xiصادر شوند .این مغایرت و ناسازگاری در مورد بسیاری از
نظریههای جدید امری معمول است .نظریهی شِما درست است اما محدودیتهایی دارد .یک دیدگاه متعادل
از فواید و کاستیهای نظریهی شِما در (ریوز و روو ،2443 ،فصل  )3آورده شده است.

 2-4زنجیرهی مارکوف
فرض کنید که یک سیستم زمان-گسسته در اختیار داریم و میتوانیم آن را با مجموعهای از حالتهای
گسسته }  𝑠 = {𝑠1 , … . , 𝑠2توصیف کنیم .برای مثال ،هوا را میتوان با مجموعهای از
}برفی ,خوب ,بارانی{ = 𝑠 توصیف نمود .از عالمت )𝑡(𝑆 برای نشان دادن حالت در زمان 𝑡 استفاده میکنیم.
حالت آغازین ) 𝑆(0است ،حالت زمان بعدی ) 𝑆(1است و به همین ترتیب .حالت سیستم ممکن است از
یک زمان به زمان دیگر تغییر کرده و یا بدون تغییر باقی بماند .فرایند انتقال از یک حالت به حالت دیگر یک
فرایند کامالً احتمالی است .در فرایند مارکوف مرتبهی اول ،که به آن زنجیرهی مارکوف مرتبه اول نیز
می گویند ،احتمال انتقال حالت سیستم به هر حالت ممکن در زمان بعدی ،تنها به حالت جاری بستگی دارد
یا به عبارت دیگر این احتمال از تمام حالتهای گذشته مستقل است .احتمال گذر سیستم از حالت 𝑖 به
حالت 𝑗 از یک زمان به زمان بعدی را با 𝑗𝑖𝑝 نشان میدهند .بنابراین برای تمام 𝑖ها داریم
𝑛

()8-4

∑ 𝑝𝑖𝑗 = 1
𝑗=1

با این کار یک ماتریس 𝑛 × 𝑛 تشکیل شده که آن را با 𝑃 نمایش میدهیم .در این ماتریس 𝑗𝑖𝑝 درایهای
است که در ردیف 𝑖اُم و ستون 𝑗اُم قرار گرفته است .به 𝑃 ماتریس انتقال یا ماتریس احتمال یا ماتریس آماری
فرایند مارکوف میگویند.
مثال 1-4
سرزمین اُز هیچگاه دو روز خوب متوالی را پشت سر نگذاشته است (کِمنی 3و همکاران .)1974 ،اگر
امروز روز خوبی است بنابراین فردا به احتمال  54درصد بارانی و یا به احتمال  25درصد برفی خواهد بود.

1

Simple Genetic Algorithm
Vose
3
Kemeny
2
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اگر امروز بارانی است بنابراین روز بعد به احتمال  54درصد بارانی خواهد بود و یا به احتمال  25درصد
برفی خواهد بود و یا اینکه به احتمال  25درصد فردا هوا خوب خواهد بود .میبینیم که پیشبینی هوا برای
یک روز مشخص تنها به هوای روز قبل از آن بستگی دارد .اگر به ترتیب هوای بارانی ،خوب و برفی را با
حروف 𝑅 𝑁 ،و 𝑆 نمایش دهیم ،آنگاه میتوانیم ماتریس مارکوف را که احتماالت آبوهواهای گوناگون را
به نمایش میگذارد را تشکیل دهیم
𝑆
1
4
1
2
1
]2

()9-4

𝑁
1
4
0
1
4

𝑅
1
2
1
=𝑃
2
1
[4

فرض کنید یک فرایند مارکوف با حالت 𝑖 و در زمان  4آغاز میشود .همانطور که گفته شد ،احتمال قرار
گرفتن فرایند در حالت 𝑗 در زمان  1با 𝑗𝑖𝑝 = ) 𝑖𝑆 = ) Pr(𝑆(1) = 𝑆𝑗 |𝑆(0به دست خواهد آمد .حال زمان
بعدی را در نظر میگیریم .میتوانیم از قضیهی احتمال کل برای محاسبهی احتمال قرار گرفتن فرایند در
حالت  1در زمان  2استفاده کنیم (میتزِنماخر 1و اوپفال)2445 ،2
Pr(𝑆(2) = 𝑆1 |𝑆(0) = 𝑆𝑖 ) = Pr(𝑆(1) = 𝑆1 |𝑆(0) = 𝑆𝑖 ) 𝑝11 +
Pr(𝑆(1) = 𝑆2 |𝑆(0) = 𝑆𝑖 ) 𝑝21 + ⋯ +
Pr(𝑆(1) = 𝑆𝑛 |𝑆(0) = 𝑆𝑖 ) 𝑝𝑛1
𝑛

()14-4

= ∑ Pr(𝑆(1) = 𝑆𝑘 |𝑆(0) = 𝑆𝑖 ) 𝑝𝑘1
𝑘=1
𝑛

= ∑ 𝑝𝑖𝑘 𝑝𝑘1
𝑘=1

با تعمیم روابط باال ،احتمال آنکه فرایند در زمان  2در حالت 𝑗 قرار گیرد از رابطهی زیر به دست میآید
𝑛

()11-4

𝑗𝑘𝑝 𝑘𝑖𝑝 ∑ = ) 𝑖𝑆 = )Pr(S(2) = 𝑆𝑗 |𝑆(0
𝑘=1

Mitzenmacher
Upfal

1
2
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اما این مقدار برابر است با عنصر سطر 𝑖اُم و ستون 𝑗اُم ماتریس 𝑃 که برابر است با
𝑗𝑖] Pr(𝑠(2) = 𝑆𝑗 |𝑆(0) = 𝑆𝑖 ) = [𝑃2

()12-4
با ادامهی این منطق به روش استقرایی خواهیم داشت

𝑗𝑖] 𝑡𝑃[ = ) 𝑖𝑆 = )Pr(S(t) = 𝑆𝑗 |𝑆(0

()13-4

که یعنی احتمال انتقال فرایند مارکوف از حالت 𝑖 به حالت 𝑗 بعد از زمان 𝑡اُم برابر است با عنصر سطر 𝑖اُم و
ستون 𝑗اُم در ماتریس 𝑡𝑃.
در مثال  1-4میتوانیم ماتریس 𝑡𝑃 را برای مقادیر مختلف 𝑡 محاسبه کنیم .در این صورت خواهیم داست
0.2500
|0.5000
0.5000
0.3750
|0.3750
0.4375
0.3984
|0.3984
0.4023
0.4000
|0.4000
0.4000

()14-4

0.2500
0.0000
0.2500
0.1875
0.2500
0.1875
0.1992
0.2031
0.1992
0.2000
0.2000
0.2000

0.5000
𝑃 = |0.5000
0.2500
0.4375
𝑃2 = |0.3750
0.3750
0.4023
𝑃4 = |0.3984
0.3984
0.4000
𝑃8 = |0.4000
0.400

به طرز جالبی ،هنگامی که ∞ → 𝑡 ماتریس 𝑡𝑃 به سمت ماتریسی با سطرهای یکسان همگرا میشود .این
موضوع برای تمام ماتریسهای انتقال اتفاق نمیافتد اما ،همانطور که در قضیهی زیر بیان شده ،برای
زیرمجموعهی معینی از آنها صادق است.
قضیه  2-4یک ماتریس انتقال معمولی 𝑃 ،که با عنوان ماتریس انتقال اولیه نیز شناخته میشود ،ماتریسی
است که برای آن تمام عنصرهای 𝑡𝑃 برای برخی 𝑡ها غیرصفر هستند .اگر 𝑃 یک ماتریس انتقال معمولی
باشد ،خواهیم داشت
.1
.2

∞𝑃 = 𝑡𝑃 ∞→𝑡𝑚𝑖𝑙
تمام سطرهای ∞𝑃 یکسان

بوده و با 𝑠𝑠𝑝 نشان داده میشوند.

 .3تمامی عناصر 𝑠𝑠𝑝 مثبت میباشند.
 .4احتمال قرار گرفتن فرایند مارکوف در حالت 𝑖اُم بعد از بینهایت بار انتقال برابر است با عنصر 𝑖اُم
در 𝑠𝑠𝑝.
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𝑡
𝑠𝑠𝑝 بردار ویژهی 𝑇𝑃 متناظر با مقدار ویژهی  1میباشد .این مقدار نرمالیزه شده است تا جمع عناصر
.5

آن برابر  1شود.
 .6اگر ماتریسهای 𝑖𝑃 ،𝑖 𝜖 [1, 𝑛] ،را با قرار دادن سطر 𝑖اُم 𝑃 با صفر تشکیل دهیم ،آنگاه 𝑖اُمین عنصر
𝑠𝑠𝑝 توسط رابطهی زیر به دست میآید
()15-4

|𝐼

|𝐼 |𝑃𝑖 −
𝑛
∑𝑗=1 |𝑃𝑗 −

= 𝑖𝑝𝑠𝑠,

که در آن 𝐼 یک ماتریس واحد 𝑛 × 𝑛 است و |  |.اپراتور دترمینان میباشد.
اثبات 5 :ویژگی اول شامل قضیهی اساسی حد برای زنجیرهی مارکوف معمولی میشوند و در
(گریناستید 1و اسنل ،1997 ،2فصل  )11و دیگر کتابهایی که در مورد زنجیرهی مارکوف میباشند اثبات
شدهاند .برای اطالعات بیشتر در مورد دترمینان ،مقادیر ویژه و بردارهای ویژه میتوانید به هر کتابی که در
زمینهی سیستمهای خطی نگارش شدهاند مراجعه کنید (سایمون ،2446 ،3فصل  .)1آخرین ویژگی قضیهی
 2-4در (دیویس 4و پرینسیپ )1993 ،5اثبات شده است.
مثال 2-4
با اعمال قضیهی  2-4به مثال  1-4و با استفاده از معادلهی  14-4میبینیم که هر روزی در آیندهی دور،
به احتمال  44درصد بارانی 24 ،درصد آفتابی و  44درصد برفی خواهد بود .بنابراین 44 ،درصد از روزها در
سرزمین اُز بارانی 24 ،درصدشان آفتابی و  44درصد از آنها برفی خواهد بود .عالوه بر این ،با محاسبهی
مقادیر ویژهی 𝑇𝑃 به اعداد  ،4725 ،1و  -0.25میرسیم .بردار ویژهی متناظر با مقدار ویژهی  1برابر
𝑇] [0.4 0.2 0.4میباشد.
حال فرض کنید در فرایند مارکوف حالت آغازین نامعلوم است و بهجای آن احتمال هر حالت مشخص
است .احتمال آنکه حالت آغازین ) 𝑆(0برابر 𝑘𝑆 باشد توسط ) ،𝑘 𝜖 [1, 𝑛] ،𝑝𝑘 (0نمایش داده میشود .حال
میتوانیم از قضیهی احتمال کل (میتزِنماخر ،و اوپفال )2445 ،استفاده کنیم که در این صورت خواهیم داشت
()16-4

⋯ Pr(𝑆(1) = 𝑆𝑖 ) = Pr(𝑆(0) = 𝑆1 ) 𝑝1𝑖 + Pr(𝑆(0) = 𝑆2 ) 𝑝2𝑖 +
𝑖𝑛𝑝 ) 𝑛𝑆 = )+ Pr(𝑆(0

1

Grinstead
Snell
3
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4
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5
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2
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𝑛

𝑖𝑘𝑝 ) 𝑘𝑆 = )= ∑ Pr(𝑆(0
𝑘=1
𝑛

)= ∑ 𝑝𝑘𝑖 𝑝𝑘 (0
𝑘=1

با تعمیم رابطهی فوق خواهیم داشت
𝑇

) Pr(𝑆(1) = 𝑆1
…
|
𝑃)| = 𝑝𝑇 (0
) 𝑛𝑆 = )Pr(𝑆(1

()17-4

که در آن ) 𝑝(0یک بردار ستونی شامل ) 𝑝𝑘 (0میباشد .با تعمیم این نتیجه برای چند مرحلهی زمانی به
رابطهی زیر خواهیم رسید
𝑇

()18-4

) Pr(𝑆(𝑡) = 𝑆1
…
| = )𝑡( 𝑇𝑝
𝑡𝑃)| = 𝑝𝑇 (0
) 𝑛𝑆 = )𝑡(𝑆(Pr

مثال 3-4
پیشبینی هوای امروز برای سرزمین اُز  84درصد هوای آفتابی و  24درصد هوای برفی میباشد .پیشبینی
هوا برای دو روز دیگر چیست؟
از معادلهی  18-4داریم 𝑝𝑇 (2) = 𝑝𝑇 (0)𝑃2 :که در آن 𝑃 از مثال  1-4گرفته شده است و بدین ترتیب
𝑇]  𝑝(0) = [0.0 0.8 0.2خواهد بود .بدین ترتیب خواهیم داشت.𝑝(2) = [0.375 0.2375 0.3875]𝑇 :
یعنی دو روز دیگر به احتمال  3775درصد بارانی و به احتمال  23775درصد آفتابی و به احتمال  38775درصد
برفی خواهد بود.
مثال 4-4
یک مثال سادهی تپهنوردی که شامل تنها یک ذره است را در نظر بگیرید (ریوز و رو ،2443 ،صفحهی
 .)112هدف الگوریتم تکاملی مینیمم نمودن )𝑥(𝑓 است .ما از عالمت 𝑖𝑥 برای نشان دادن راهحل نامزد در
نسل 𝑖اُم استفاده میکنیم .در هر نسل 𝑖𝑥 بهصورت اتفاقی دچار جهش شده تا

 𝑥𝑖′به دست آید .اگر < ) 𝑓(𝑥𝑖′

) 𝑖𝑥(𝑓 باشد آنگاه  𝑥𝑖+1را برابر  𝑥𝑖′قرار میدهیم یعنی.𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖′ :
اگر ) 𝑖𝑥(𝑓 > )  ،𝑓(𝑥𝑖′آنگاه از منطق زیر برای تعیین  𝑥𝑖+1استفاده میکنیم .اگر در مرحلهی قبل که در آن
) 𝑘𝑥(𝑓 > )  𝑓(𝑥𝑘′بوده 𝑥𝑘+1 ،را برابر  𝑥𝑘′قرار داده باشیم ،آنگاه با احتمال  𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖′ %14و با احتمال %94
𝑖𝑥 =  𝑥𝑖+1خواهد بود .با این حال اگر در دورهی قبلی 𝑘 𝑥𝑘+1 ،را برابر 𝑘𝑥 قرار داده باشیم آنگاه با احتمال
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 𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖′ %54و با احتمال  𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 %54خواهد بود .این الگوریتم تکاملی اصطالحاً حریص 1است چرا
که همواره جهشهای سودمند را قبول میکند .با این حال ،این الگوریتم گاه جهشهای مخرب را هم پذیرفته
و از این رو شامل مقداری اکتشاف نیز میباشد .احتمال آنکه یک جهش مخرب مورد قبول واقع شود به این
بستگی دارد که آیا جهش مخرب قبلی مورد قبول واقع شده است یا خیر .شبه کد این الگوریتم تکاملی
تپهنوردی در شکل  1-4نشان داده شده است.

شکل  1-4شبه کد باال الگوریتم تکاملی تکذرهای تپه نوردی به کار رفته در مثال  4-4را نشان میدهد .مقدار

AcceptFlag

اینکه آیا جهش مخرب قبلی جایگزین راهحل نامزد شده است یا خیر ،را نشان میدهد.

میتوان با فرض برتر بودن  𝑥𝑖′از 𝑖𝑥 این الگوریتم تکاملی را تحلیل کرد .از 𝑘𝑍 برای نشان دادن حالت در
𝑘 اُمین زمان ،که در آن ) 𝑖𝑥(𝑓 > )  𝑓(𝑥𝑖′است ،استفاده میکنیم 𝑌1 .را بهعنوان حالت "پذیرش" ،که به معنی
 𝑥𝑖+1 ← 𝑥𝑖′است ،تعریف کرده و  𝑌2را حالت "عدم پذیرش" ،که در آن 𝑖𝑥 ←  ،𝑥𝑖+1تعریف میکنیم .حال
با استفاده از الگوریتم شکل  1-4میتوانیم بنویسیم:
()19-4

= 𝑌1 |𝑍𝑘−1 = 𝑌1 ) = 0.1
= 𝑌2 |𝑍𝑘−1 = 𝑌1 ) = 0.9
= 𝑌1 |𝑍𝑘−1 = 𝑌2 ) = 0.5
= 𝑌2 |𝑍𝑘−1 = 𝑌2 ) = 0.5

𝑘𝑍(Pr
𝑘𝑍(Pr
𝑘𝑍(Pr
𝑘𝑍(Pr

این معادالت نشاندهندهی ماتریس انتقال به شکل زیر خواهد بود

Greedy

1
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0.9
]
0.5

()24-4

0.1
0.5

[=𝑃

توجه داشته باشید که جمع درایههای هر سطر 𝑝 برابر  1است .همچنین میتوان دید که تمام درایههای
𝑡𝑝 برای برخی از 𝑡ها (در این مثال تمام 𝑡ها) غیرصفراند ،بنابراین 𝑝 یک ماتریس انتقال معمولی است .قضیهی
 2-4ما را خاطرنشان میسازد که 𝑝𝑡 )1( :با میل 𝑡 به سمت بینهایت همگرا میشود )2( ،تمام ردیفهای
∞𝑃 همسان هستند )3( ،تمام درایههای ∞𝑃 مثبت است )4( ،احتمال قرار گرفتن فرایند مارکوف در حالت
𝑖𝑌 بعد از بینهایت بار انتقال با درایه 𝑖اُم هر سطر ∞𝑃 برابر است و ( )5هر سطر ∞𝑃 با ترانهادهی بردار ویژهی
متناظر با مقدار ویژهی  1در 𝑇𝑃 برابر است.
برای پیدا کردن ∞𝑃 از محاسبات عددی استفاده کرده و در این صورت خواهیم داشت
9
]
9

()21-4
بدین ترتیب مقادیر ویژهی

1 5
[
14 5

= ∞𝑃

𝑇𝑃 برابر -0.4و  1خواهد بود و بردار ویژهی متناظر با مقدار ویژهی ] ،1

9

5

[

14 14

میباشد .این نتایج در واقع حاکی از آنند که در طوالنی مدت ،نسبت "پذیرش" به "عدم پذیرش" جهشها
برابر  59خواهد بود.

 3-4نشانگذاری مدل مارکوف برای الگوریتمهای تکاملی
در این بخش ،نشانگذاریهایی را تعریف خواهیم کرد که بعداً برای به دست آوردن مدل مارکوف و
مدل سیستم پویا برای الگوریتمهای تکاملی از آنها استفاده خواهد شد .مدلهای مارکوف ابزاری ارزشمند
برای تحلیل الگوریتمهای تکاملی هستند چرا که نتایج دقیقی را به دست میدهند .میتوان برای بررسی کارایی
الگوریتمهای تکاملی از شبیهسازی استفاده نمود اما این شبیهسازیها میتوانند گمراهکننده باشند .برای مثال،
ممکن است یک مجموعه از شبیهسازیهای مونتکارلو به دلیل یک ترتیب مشخص از اعداد اتفاقیِ تولید
شده در طول شبیهسازی نتایجی گمراهکننده به دست دهند .همچنین ،تولیدکنندهی اعداد اتفاقی استفاده شده
در شبیهسازی الگوریتمهای تکاملی ممکن است ناصحیح بوده و به همین دلیل نتایج گمراهکنندهای را به دنبال
داشته باشند .این موضوع بیش از آنکه فکرش را بکنید اتفاق میافتد [ساویکی 1و روبنیک-سیکونجا.]2448 ،2
در آخر اینکه ممکن است تعداد شبیهسازیهای مونتکارلوی مورد نیاز برای تخمین خروجیهای غیر محتمل
آنقدر زیاد باشد که نتوان در یک زمان منطقی به آنها دست پیدا نمود .نتایج مدل مارکوف که به دست

Savicky
Robnik-Sikonja

1
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خواهیم آ ورد هیچ یک از این نواقص را نداشته و نتایج دقیقی را به دست خواهند داد .تنها ایراد مدلهای
مارکوف نیاز به محاسبات زیاد برای پیادهسازی آنها است.
ابتدا توجه خود را به الگوریتمهای تکاملی با اندازه جمعیت 𝑁 در یک فضای جستجوی گسسته با
کاردینالیتی 𝑛 معطوف میکنیم .فرض میکنیم فضای جستجو از تمام رشته بیتهای 𝑞 -بیتی تشکیل شده
باشد بهطوری که 𝑞 .𝑛 = 2از عالمت 𝑖𝑥 برای نشان دادن 𝑖اُمین رشته بیت در فضای جستجو استفاده میکنیم.
از عالمت 𝑣 نیز برای نشان دادن بردار جمعیت استفاده میکنیم .در این حالت 𝑖𝑣 تعداد ذرات 𝑖𝑥 در جمعیت
را نشان خواهد داد .واضح است که
𝑛

()22-4

𝑁 = 𝑖𝑣 ∑
𝑖=1

این معادلهی ساده بیانگر آن است که تعداد کل ذرات موجود در جمعیت برابر 𝑁 است .از عالمت

𝑘𝑦

برای نشان دادن 𝑘اُمین ذره در جمعیت استفاده میکنیم .جمعیت 𝑌 از الگوریتم تکاملی را میتوان بهصورت
زیر نشان داد
()23-4

} 𝑁𝑦 𝑌 = {𝑦1 , … ,
} 𝑛𝑥 = {𝑥1 , 𝑥1 , … , 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥2 , … , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 , 𝑥𝑛 , … ,
⇓
⇓
⇓
بار 𝑣1
𝑛𝑣بار 𝑣2
بار

که در آن 𝑖𝑦ها هر یک ،یک گروه از ذرات همسان را تشکیل دادهاند .از حرف 𝑇 برای نشان دادن تعداد
جمعیتهای ممکنِ 𝑌 استفاده میکنیم .به عبارت دیگر 𝑇 ،تعداد بردارهای صحیح  𝑛 × 1است بهطوری که
𝑁 = 𝑖𝑣  ∑𝑛𝑖=1و ]𝑁 .𝑣𝑖 ∈ [0,
مثال 5-4
فرض کنید  𝑁 = 2و  .𝑛 = 4یعنی فضای جستجو از رشته بیتهای } {00, 01, 10, 11تشکیل شده و
کالً دو ذره در الگوریتم تکاملی وجود دارند .ذرات فضای جستجو عبارتاند از
()24-4

𝑥2 = 01
𝑥4 = 11

𝑥1 = 00,
𝑥3 = 10,

جمعیتهای ممکن شامل موارد زیرند:
()25-4

}{00, 01
}{00, 11
}{01, 10
}{10, 10

}{00, 00
}{00, 10
}{01, 01
}{01, 11

فصل چهارم :مدلهای ریاضی برای الگوریتمهای ژنتیک 011 /
}{10, 11

}{11, 11

مشاهده میشود که برای این مثال  𝑇 = 10میباشد.
حال این سؤال پیش میآید :برای یک الگوریتم تکاملی با جمعیت 𝑁 و کاردینالیتی فضای جستجوی 𝑛،
چند جمعیت ممکن وجود دارد؟ میتوان نشان داد که [نیکس و وُز 𝑇 ،]1992 ،از ضریب دوجملهای زیر ،که
تابع انتخاب نیز نامیده میشود ،به دست میآید:
𝑛+𝑁−1
(=𝑇
)
𝑁

()26-4

همچنین میتوان از قضیهی چندجملهای [چوان-چونگ 1و خی-مِنگ[ ،]2سایمون و همکاران ]2011a
برای پیدا کردن 𝑇 استفاده نمود .قضیهی چندجملهای را میتوان به چند طریق بیان نمود که یکی از آنها
بدین شرح است :اگر 𝑘 نوع از اشیا موجود باشد ،تعداد راههای مختلف برای انتخاب 𝑁 شی ،بهطوری که از
هیچ نوع شی بیش از 𝑀 بار انتخاب نکنیم و ترتیب آنها نیز بیاهمیت باشد ،برابر ضریب 𝑁𝑞 در چندجملهای
زیر است:
()27-4

𝐾) 𝑀 𝑥 𝑞(𝑥) = (1 + 𝑥 + 𝑥 2 + ⋯ +
𝐾𝑀 𝑥 = 1 + 𝑞1 𝑥 + 𝑞2 𝑥 2 + ⋯ + 𝑞𝑁 𝑥 𝑁 + ⋯ +

بردار جمعیت الگوریتم تکاملی ما یک بردار 𝑛 عنصری است که هر یک از عناصر آن یک عدد صحیح
بین 𝑁 و  4بوده و جمع عناصر آن برابر 𝑁 است 𝑇 .تعداد بردارهای جمعیت یکتای 𝑣 است .بنابراین 𝑇 ،تعداد
راههای ممکن برای انتخاب 𝑁 شی از 𝑛 نوع شی است بهطوری که ترتیب بیاهمیت بوده و از هیچ نوع شی
بیش از 𝑁 بار انتخاب نشود .با اعمال قضیهی چندجملهای  27-4به این مسئله خواهیم داشت:
()28-4

𝑁𝑞 = 𝑇
𝑛) 𝑁 𝑥 𝑞(𝑥) = (1 + 𝑥 + 𝑥 2 + ⋯ +
𝑛𝑁 𝑥 = 1 + 𝑞1 𝑥 + 𝑞2 𝑥 2 + ⋯ + 𝑞𝑁 𝑥 𝑁 + ⋯ +

برای پیدا کردن 𝑇 میتوان از شکلهای دیگر قضیهی چندجملهای نیز استفاده نمود [چوان -چونگ و
خی -منگ[ ،]1992 ،سایمون و همکاران .]2011a ،قضیهی چندجملهای را میتوان به شکل زیر بیان نمود
𝑁

()29-4

!𝑛

𝑗𝑘
𝑗𝑥 ∏
𝑁
! 𝑗𝑘 ∏
𝑆(𝑘) 𝑗=0
𝑗=0

𝑛

∑ = ) 𝑁𝑥 (𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ +
𝑁

𝑁

𝑗𝑘 ∑𝑖𝑗=0
𝑗𝑘
(∏ ∑
𝑗𝑥 ∏ )
𝑖𝑘
𝑗=0

𝑆(𝑘) 𝑖=0

Chuan-Chong
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که در آن
𝑁

}𝑛 = 𝑗𝑘

∑ 𝑆(𝑘) = {𝑘 ∈ ℝ𝑁 : 𝑘𝑗 ∈ {0, 1, … , 𝑛},

𝑗=0

حال چندجملهای 𝑛) 𝑁 𝑥  (𝑥 0 + 𝑥1 + 𝑥 2 + ⋯ +را در نظر بگیرید .از قضیهی چندجملهای معادلهی
( )29-4درمییابیم که ضریب ] 𝑁𝑘) 𝑁 𝑥( …  [(𝑥 0 )𝑘0 (𝑥1 )𝑘1توسط معادلهی زیر تعیین میشود
𝑗𝑘 ∑𝑖𝑗=0
)
𝑖𝑘

()34-4

𝑁

(∏
𝑖=0

اگر این عبارات را برای تمامی 𝑗𝑘ها اضافه کنیم بهطوری که
𝑁

()31-4

𝑁 = 𝑗𝑘𝑗 ∑
𝑗=0

آنگاه ضریب 𝑁 𝑥 را به دست خواهیم آورد .اما معادلهی ( )28-4نشان میدهد که 𝑇 برابر ضریب

𝑁𝑥

است .بنابراین داریم:
𝑗𝑘 ∑𝑖𝑗=0
)
𝑖𝑘

()32-4

𝑁

(∏ ∑ = 𝑇
𝑆 ′ (𝑘) 𝑖=0

که در آن
𝑁

}𝑛 = 𝑗𝑘𝑗

𝑁

∑ 𝑘𝑗 = 𝑛 ,

𝑗=0

∑ 𝑆 ′ (𝑘) = {𝑘 ∈ ℝ𝑁+1 ∶ 𝑘𝑗 ∈ {0, 1, … , 𝑛},

𝑗=0

معادالت ( )26-4و ( )28-4و ( )32-4عبارات یکسانی را برای 𝑇 به دست میدهند.

مثال 6-4
این مثال از [سایمون و همکاران ]2011a ،گرفته شده است .فرض کنید یک فضای جستجوی  -2بیتی
داریم ( 𝑞 = 2و  )𝑛 = 4و اندازهی جمعیت الگوریتم تکاملی برابر  4است .بنابر معادلهی ( )24-4داریم
()33-4
از معادلهی ( )28-4داریم

7
𝑇 = ( ) = 35
4
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𝑞(𝑥) = (1 + 𝑥 + 𝑥 2 + 𝑥 3 + 𝑥 4 )4
= 1 + ⋯ + 35𝑥 4 + ⋯ + 𝑥 16

()34-4
که یعنی  .𝑇 = 35از معادلهی ( )32-4خواهیم داشت:

𝑗𝑘 ∑𝑖𝑗=0
)
𝑖𝑘

4

(∏ ∑ = 𝑇
𝑆 ′ (𝑘) 𝑖=0

که در آن
4

()35-4

}𝑗𝑘𝑗 = 4

∑ 𝑘𝑗 = 4 ,

𝑗=0

4

∑ 𝑆 ′ (𝑘) = {𝑘 ∈ ℝ5 ∶ 𝑘𝑗 ∈ {0, 1, … , 4},

𝑗=0

})= {(3 0 0 0 1), (2 1 0 1 0), (2 0 2 0 0), (1 2 1 0 0), (0 4 0 0 0

این یعنی  .𝑇 = 4 + 12 + 6 + 12 + 1 = 35مشاهده میشود که هر سه روش برای محاسبهی 𝑇 نتایج
یکسانی را به دست میدهند.

 4-4مدل مارکوف الگوریتمهای ژنتیک
استفاده از مدلهای مارکوف برای مدلسازی GAها برای اولین بار در [نیکس و وُز ]1992 ،و [دیویس
و پرینسیپ ]1991 ،صورت پذیرفت و توضیحات تکمیلی آن در [ریوز و روو ]2443 ،و [وُز ]1999 ،ارایه
گشت .همانطور که در فصل  3مشاهده کردیم ،یک  GAاز سه فرایند انتخاب ،برش و جهش تشکیل شده
است .برای مدلسازی مارکوف جای دو فرایند جهش و برش را عوض میکنیم ،بدین معنا که در این قسمت
 GAرا متشکل از سه فرایند انتخاب ،جهش و برش در نظر میگیریم (به ترتیب فرایندها دقت کنید).
 1-4-4انتخاب
ابتدا انتخاب متناسب با برازندگی (که همان انتخاب چرخ رولت است) را در نظر میگیریم .احتمال
انتخاب ذرهی 𝑖𝑥 با یک بار چرخش چرخ رولت با حاصلضرب برازندگی 𝑖𝑥 در تعداد ذرات 𝑖𝑥 موجود در
جمعیت متناسب است .این احتمال نرمالیزه میشود تا جمع تمامی احتماالت برابر  1شود .با توجه به تعریفی
که در قسمت قبل ارایه گردید 𝑣𝑖 ،تعداد ذرات 𝑖𝑥 موجود در جمعیت است .بنابراین ،احتمال انتخاب ذرهی
𝑖𝑥 با یک بار چرخش چرخ رولت عبارتست از
()36-4

𝑖𝑓 𝑖𝑣
𝑗𝑓 𝑗𝑣 ∑𝑛𝑗=1

= )𝑣| 𝑖𝑥( 𝑠𝑃
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که در آن ]𝑁  𝑖 ∈ [0,و 𝑛 کاردینالیتی فضای جستجو بوده و 𝑗𝑓 میزان برازندگی 𝑗𝑥 میباشد .از عالمت
)𝑣| 𝑖𝑥( 𝑠𝑃 برای نشان دادن این حقیقت استفاده کردیم که احتمال انتخاب 𝑖𝑥 به بردار جمعیت 𝑣 بستگی دارد.
حال فرض کنید اندازهی جمعیت برابر 𝑁 بوده و ما چرخ رولت را 𝑁 بار میچرخانیم تا 𝑁 والد حاصل شوند.
هر بار چرخش چرخ رولت 𝑛 خروجی محتمل دارد } 𝑛𝑥  .{𝑥1 , … ,احتمال ظاهر شدن 𝑖𝑥 در خروجی در هر
بار چرخش برابر )𝑣| 𝑖𝑥( 𝑠𝑃 است .بگذارید ] 𝑛𝑈 …  𝑈 = [𝑈1برداری از متغیرهای اتفاقی باشد بهطوری که
𝑖𝑈 تعداد دفعات ظهور 𝑖𝑥 در 𝑁 بار چرخش چرخ را نشان بدهد .همچنین فرض کنید که

] 𝑛𝑢 … 𝑢 = [𝑢1

تحقیقی از بردار 𝑈 باشد .نظریهی توزیع چندجملهای [ایوانز 1و همکاران ]2444 ،بیان میدارد که
()37-4

𝑖𝑢])𝑣| 𝑖𝑥( 𝑠𝑃[
! 𝑖𝑢

𝑛

∏ !𝑁 = )𝑣|𝑢( 𝑠𝑟𝑃
𝑖=1

این رابطه میزان احتمال رسیدن به بردار جمعیت 𝑢 بعد از 𝑁 بار چرخش چرخ رولت را به دست میدهد
بهطوری که بردار جمعیت آغازین برابر 𝑣 بوده باشد .اندیس 𝑠 در عبارت )𝑣| 𝑖𝑥( 𝑠𝑃 نشاندهندهی آن است
که ما تنها فرایند انتخاب را در نظر گرفتهایم.
حال با خاطر آورید که ماتریس انتقال مارکوف تمام احتماالت انتقال از یک حالت به حالت دیگر را در
بر میگیرد .معادلهی ( ،)4737احتمال انتقال از یک بردار جمعیت 𝑣 به بردار جمعیت دیگری ،𝑢 ،را به دست
می دهد .همان طور که در قسمت قبل گفته شد ،تعداد بردارهای جمعیت ممکن برابر 𝑇 است .بنابراین اگر
معادلهی ( )37-4را برای هر 𝑢 و هر 𝑣 ممکن حساب کنیم ،آنگاه یک ماتریس انتقال 𝑇 × 𝑇 به دست خواهد
آمد که مدل احتمالی دقیقی از یک  ،GAکه فقط شامل فرایند انتخاب است ،به دست خواهد داد .هر درایهی
این ماتریس انتقال شامل احتمال انتقال از یک بردار جمعیت مشخص به یک بردار جمعیت دیگر است.
 2-4-4جهش
حال فرض کنید بعد از انتخاب برخی ذرات دچار جهش میشوند 𝑀𝑗𝑖 .احتمال جهش 𝑗𝑥 و تبدیل آن به
𝑖𝑥 میباشد .آنگاه احتمال حصول ذرهی 𝑖𝑥 بعد از یک بار چرخش چرخ رولت و بعد از آن یک بار جهش
برابر است با
𝑛

()38-4

)𝑣| 𝑗𝑥( 𝑠𝑃 𝑖𝑗𝑀 ∑ = )𝑣| 𝑖𝑥( 𝑚𝑠𝑃
𝑗=1

Evans

1
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که در آن ]𝑁  .𝑖 ∈ [0,این بدان معناست که میتوانیم برداری 𝑛 عنصری که عنصر 𝑖اُمش برابر

)𝑣| 𝑖𝑥( 𝑚𝑠𝑃

میباشد را بهصورت زیر بنویسیم
()39-4

)𝑣|𝑥( 𝑠𝑃 𝑇𝑀 = )𝑣|𝑥( 𝑚𝑠𝑃

که در آن 𝑀 ماتریسی است که 𝑖𝑗𝑀 درایهی سطر 𝑗اُم و ستون 𝑖اُمش بوده و )𝑣|𝑥( 𝑠𝑃 برداری است 𝑛 عنصری
که عنصر 𝑗اُمش برابر )𝑣| 𝑖𝑥( 𝑠𝑃 است .حال دوباره از نظریهی توزیع چندجملهای استفاده میکنیم
()44-4

𝑖𝑢])𝑣| 𝑖𝑥( 𝑚𝑠𝑃[
! 𝑖𝑢

𝑛

∏ !𝑁 = )𝑣|𝑢( 𝑚𝑠𝑟𝑃
𝑖=1

این عبارت احتمال حصول بردار جمعیت 𝑢 را در صورتی که بردار جمعیت آغازین برابر 𝑣 بوده و هر
دو فرایند انتخاب و جهش در  GAاتفاق بیافتند ،نشان میدهد .اگر معادلهی ( )44-4را برای همهی 𝑢 و
𝑣های ممکن محاسبه کنیم ،آنگاه به یک ماتریس انتقال مارکوف 𝑇 × 𝑇 دست پیدا خواهیم کرد که این
ماتریس مدل احتمالی دقیقی از یک  GAکه شامل هر دو فرایند انتخاب و جهش میباشد را به دست خواهد
داد.
اگر جهش بهگونهای تعریف شود که برای تمام 𝑖 و 𝑗ها 𝑀𝑗𝑖 > 0 ،باشد ،آنگاه برای تمام 𝑢 و 𝑣 ها،
 𝑃𝑠𝑚 (𝑥𝑖 |𝑣) > 0خواهد بود .این بدان معناست که تمام درایههای ماتریس انتقال مارکوف مثبت بوده و بدین
ترتیب این ماتریس معمولی خواهد بود .قضیهی  2-4بیان میدارد که برای حصول هر توزیع جمعیت ممکن،
یک احتمال غیرصفر یکتا وجود دارد .این احتمال را میتوان با استفاده از قضیهی  2-4و معادلهی ()44-4
به دست آورد GA .به یک جمعیت خاص همگرا نمیشود بلکه بهصورت نامتناهی میان فضای جستجو
سرگردان بوده و با توجه به مقادیر منتج از قضیهی  ،2-4برای درصدهایی از زمان به هر یک از جمعیتهای
ممکن میرسد.
مثال 7-4
فرض کنید یک فضای جستجوی چهار عنصری با ذرات } {00, 01, 10, 11در اختیار داریم .فرض کنید
هر بیت در هر ذره با احتمال  %14شانس جهش دارد .احتمال آنکه  00بعد از جهش همان  00باقی بماند
برابر است با احتمال آنکه  0اول بدون تغییر باقی بماند ( )%94ضربدر احتمال آنکه  0دوم نیز بدون تغییر
باقی بماند ( )%94که برابر  4781خواهد بود .این مقدار برابر  𝑀11است  ،چراکه  𝑀11احتمال آن است که
 𝑥11بدون تغییر باقی بماند .احتمال آنکه  00بعد از جهش به  01تبدیل شود برابر است با احتمال آنکه

0
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اول بدون تغییر باقی بماند ( )%94ضربدر احتمال آنکه  0دوم به  1تبدیل شود ( )%14و بدین ترتیب خواهیم
داشت  .𝑀12 = 0.09با ادامهی این روند خواهیم داشت
0.01
0.09
]
0.09
0.81

()41-4

0.09
0.81
0.01
0.09

0.09
0.01
0.81
0.09

0.81
0.09
[=𝑀
0.09
0.01

توجه داشته باشید که 𝑀 متقارن است (یعنی 𝑀 یا ترانهادهاش ،𝑀𝑇 ،برابر است) .این خاصیت معموالً (نه
همیشه!) بدین معناست که احتمال جهش 𝑖𝑥 به 𝑗𝑥 با احتمال جهش 𝑗𝑥 به 𝑖𝑥 برابر است.
 3-4-4برش
حال فرض کنید بعد از انتخاب و جهش فرایند برش اتفاق بیافتد .اجازه دهید احتمال آنکه 𝑗𝑥 با 𝑘𝑥 عمل
برش را انجام داده تا 𝑖𝑥 حاصل شود را با 𝑖𝑘𝑗𝑟 نمایش دهیم .آنگاه احتمال حصول ذرهی 𝑖𝑥 بعد از دو بار
چرخش چرخ رولت و یکبار احتمال جهش برای هر ذره و پس از انجام عمل برش عبارتست از
𝑛

()42-4

𝑛

)𝑣| 𝑘𝑥( 𝑚𝑠𝑃)𝑣| 𝑗𝑥( 𝑚𝑠𝑃 𝑖𝑘𝑗𝑟 ∑ ∑ = )𝑣| 𝑖𝑥( 𝑐𝑚𝑠𝑃
𝑗=1 𝑘=1

حال با استفاده از نظریهی توزیع چندجملهای داریم
()43-4

𝑖𝑢])𝑣| 𝑖𝑥(𝑐 𝑚𝑠𝑃[
! 𝑖𝑢

𝑛

∏ !𝑁 = )𝑣|𝑢( 𝑐𝑚𝑠𝑟𝑃
𝑖=1

این عبارت احتمال حصول بردار جمعیت 𝑢 را در صورتی که بردار جمعیت آغازین 𝑣 بوده و فرایندهای
انتخاب ،جهش و برش اتفاق افتاده باشند ،به دست میدهد.
مثال 8-4
فرض کنید فضای جستجویی چهار عنصری با ذرات } 𝑥 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 } = {00, 01, 10, 11در
اختیار داریم .فرض کنید عمل برش را قرار دادن 𝑏 برابر  1یا  2بهصورت اتفاقی و با احتمال برابر ،انجام
دهیم و سپس بیتهای 𝑏 →  1والد اول و بیتهای  (𝑏 + 1) → 2والد دوم را به یکدیگر الحاق کنیم .برخی
احتماالت برش را میتوان بهصورت زیر نوشت:
00 × 00 → 00

()44-4

 00یا 00 × 01 → 01
00 × 10 → 00
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 00یا 00 × 11 → 01

بدین ترتیب مقادیر احتماالت برش برابرند با
= 0.0
= 0.0
= 0.0
= 0.0

()45-4

𝑟114
𝑟124
𝑟134
𝑟144

= 0.0,
= 0.0,
= 0.0,
= 0.0,

𝑟113
𝑟123
𝑟133
𝑟143

= 0.0,
= 0.5,
= 0.0,
= 0.5,

𝑟112
𝑟122
𝑟132
𝑟142

= 1.0,
= 0.5,
= 1.0,
= 0.5,

𝑟111
𝑟121
𝑟131
𝑟141

سایر مقادیر 𝑖𝑘𝑗𝑟 را میتوان به طریقی مشابه محاسبه نمود.
مثال 9-4
در این مثال یک مسئلهی سه بیتی و تک -بیشینه را در نظر میگیریم .برازندگی هر ذره با تعداد یکهای
موجود در آن ذره متناسب است:
()46-4

𝑓(000) = 1, 𝑓(001) = 2, 𝑓(010) = 2, 𝑓(011) = 3
𝑓(100) = 2, 𝑓(101) = 3, 𝑓(110) = 3, 𝑓(111) = 4

فرض کنید هر بیت با احتمال  %14دچار جهش شود .بدین ترتیب ماتریس جهش همانی خواهد بود که
در مثال  7-4به دست آمد .بعد از فرایندهای انتخاب و جهش ،فرایند برش را با احتمال  %94انجام میدهیم.
اگر قرعه به نام برش بیافتد ،آنگاه این عمل با انتخاب یک موقعیت بیت اتفاقی ] 𝑏 ∈ [1, 𝑞 − 1که در آن
تعداد بیتهای هر ذره است ،صورت خواهد پذیرفت .سپس بیتهای 𝑏 →  1از والد اول و بیتهای

𝑞

(𝑏 +

 1) → 2از والد دوم را به یکدیگر پیوند میدهیم.
بگذارید از اندازهی جمعیتی برابر  𝑁 = 3استفاده کنیم .تعداد توزیع جمعیت ممکن برابر است با ترکیب
𝑁 شی از  𝑛 + 𝑁 − 1شی که برابر است با ترکیب  3شی از  14شی که برابر با  124خواهد بود .میتوانیم
از معادلهی ( )43-4برای محاسبهی احتمال انتقال بین هر یک از  124توزیع جمعیت ممکن استفاده کنیم که
با این کار به یک ماترس 𝑃 با ابعاد  120 × 120دست پیدا خواهیم کرد .پس میتوان احتمال هر یک از
توزیعهای جمعیت ممکن را به یکی از سه روش زیر محاسبه نمود:
 .1میتوان از معادلهی ( )15-4استفاده نمود.
 .2میتوان با استفاده از قضیهی  𝑃∞ ،2-4را حساب کرده و سپس از هر یک از سطرهای ∞𝑃 برای
مشاهدهی احتمال هر جمعیت ممکن استفاده نمود.
 .3میتوان مقادیر ویژهی 𝑇𝑃 را حساب کرده و سپس بردار ویژهی متناظر با مقدار ویژهی  1را به دست
آورد.
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هر یک از این سه روش نتایج یکسانی برای احتمالِ  124توزیع جمعیت ممکن به دست خواهند داد.
می توان مشاهده نمود که احتمال جمعیتی که در آن تمام ذرات بهینه هستند ،یعنی هر ذره با رشته بیت 111
برابر میباشد ،برابر  %671میباشد .احتمال جمعیت که شامل هیچ ذرهی بهینهای نباشد برابر  %5171است.
شکل  2-4نتایج شبیهسازی برای  24444نسل را نشان میدهد و مشخص است که نتایج شبیهسازی به نتایج
مارکوف بسیار نزدیکاند .با این حال نتایج شبیهسازی تقریبی بوده و در هر بار اجرا متفاوت خواهند بود.
نتاج شبیهسازی تنها در حالتی با نتایج مارکوف برابر خواهند شد که تعداد نسلها به سمت بینهایت میل
کند.

شکل  2-4مثال  :9-4نتایج شبیهسازی مسئلهی تک -بیشینهی سه بیتی .نظریهی مارکوف پیشبینی میکند احتمال جمعیت
بدون ذرهی بهینه  %5111و احتمال جمعیت تمام بهینه  %611باشد.

مثال 15-4
مثال  9-4را با مقادیر برازندگی زیر تکرار میکنیم
()47-4

𝑓(000) = 5, 𝑓(001) = 2, 𝑓(010) = 2, 𝑓(011) = 3
𝑓(100) = 2, 𝑓(101) = 3, 𝑓(110) = 3, 𝑓(111) = 4

این مقادیر برازندگی با مقادیر موجود در معادلهی ( )46-4برابرند تنها با این تفاوت که در این مثال ذرهی
 444برازندهترین ذره است .این مسئله یک مسئلهی فریبنده است .چرا که در آن معموالً با اضافه کردن یک
بیت  1به یکی از ذرات ،برازندگیاش افزایش مییابد اما ذرهی  111برازندهترین ذره نیست بلکه برازندهترین
آنها  444است .مانند مثال  9-4مجموعهی  124احتمال برای  124توزیع جمعیت ممکن را حساب میکنیم.
خواهیم دید که احتمال جمعیتی که شامل تمام ذرات بهینه است ،یعنی هر ذره برابر رشته بیت  444باشد،
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برابر  %579میباشد .این مقدار در مثال  %671 ،9-4بود .احتمال آنکه جمعیت شامل هیچ ذرهی بهینهای نباشد
برابر  %6572است که این مقدار برا مثال  9-4برابر  %5171بود .این مثال نشاندهندهی آن است که حل مسائل
فریبنده سختتر از مسائل با ساختار معمولی است .شکل  3-4نتایج شبیهسازی برای  24444نسل را نشان
داده و همچنین نشان میدهد نتایج شبیهسازی بسیار به نتایج مارکوف نزدیک میباشند.

شکل  3-4مثال  :15-4نتایج شبیهسازی مسئلهی فریبندهی سه بیتی .نظریهی مارکوف پیشبینی میکند احتمال جمعیت بیبهینه
 %6512بوده و احتمال جمعیت تمام بهینه برابر  %519میباشد.

نفرین ابعاد“ :نفرین ابعاد" عبارتی بود که در اصل در متنهای مربوط به برنامهریزیِ پویا استفاده میشد
[بِلمن .]1961 ،1با این حال گاه در مورد مدلهای مارکوف برای GAها مصداق بهتری دارد .اندازهی ماتریس
انتقال یک مدل مارکوف برابر با 𝑇 × 𝑇 است که در آن 𝑇 برابر است با ترکیب 𝑁 شی از
 𝑛 + 𝑁 − 1شی .در جدول  1-4برخی ابعاد ماتریس انتقال به ازای برخی ترکیبات مختلف از اندازهی
جمعیت 𝑁 و کاردینالیتی فضای جستجوی 𝑛 ( که برای فضای 𝑞 بیتی برابر 𝑞 2است) نشان داده شدهاند.
میتوان دید که ابعاد ماتریس انتقال حتی برای مسایلی با ابعاد نسبتا کوچک به طرز مضحکی افزایش مییابد!
این موضوع ممکن است به این حقیقت اشاره داشته باشد که مدلسازی مارکوف تنها از نقطه نظر نظری
جالب توجه است اما هیچگونه کاربرد عملی ندارد .با این حال ،چنین پاسخی به چند دلیل نابهجا به نظر
میرسد.

Bellman
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جدول  1-4ابعاد ماتریس انتقال مارکوف برای مقادیر مختلف کاردینالیتیِ فضای جستجوی 𝒏 و اندازهی جمعیت 𝑵 .برگرفته
شده از [ریوز و رو ،2553 ،صفحهی ]131

تعداد بیت (𝑞)
10
10
20
50

𝑞𝑛 = 2
10

2
210
220
250

𝑁
10
20
20
50

𝑇
23

10
1042
10102
10688

اوالً با این که نمیتوان مدلهای مارکوف را به مسائل با ابعاد حقیقی اعمال نمود ،اما مدلهای مارکوف
همچنان احتماالت دقیقی را برای مسائل کوچک به دست میدهند .این موضوع این امکان را به ما میدهد تا
نگاهی به فواید و مضرات الگوریتمهای تکاملی مختلف برای مسائل کوچک داشته باشیم.
این دقیقاً همان کاری است که هنگام مقایسهی GAها با  BBOدر [سایمون و همکاران ]2011b ،انجام
دادهایم .امروزه بسیاری از تحقیقات در زمینهی الگوریتمهای تکاملی بر شبیهسازیها متمرکز شدهاند .ایراد
شبیهسازیها آن است که خروجی آنها به شدت به جزئیات پیادهسازی و تولیدکنندهی اعداد اتفاقی مورد
استفاده وابسته است .عالوه بر این ،اگر احتمال وقوع یک رخداد بسیار کم باشد ،آنگاه تعداد شبیهسازیهای
بسیار زیادی برای آشکار ساختن این احتمال مورد نیاز است .نتایج شبیهسازی مفید و ضروریاند اما همیشه
باید نیمنگاهی شکاکانه به آنها داشت.
ثانیاً ،ابعاد ماتریس انتقال مارکوف قابل کاهشاند .مدل مارکوف دارای 𝑇 حالت است اما بسیاری از این
حاالت مشابه یکدیگرند .برای مثال ،یک  GAبا اندازهی جمعیت  14و کاردینالیتی  14را در نظر بگیرید.
جدول  1-4بیان میدارد که مدل مارکوف  1023حالت دارد ،اما این حاالت شامل موارد زیر میباشند:
()48-4

}𝑣(1) = {5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
}𝑣(2) = {4, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
}𝑣(3) = {6, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

این حاالت به قدری شبیه یکدیگرند که میتوان هر سهی آنها را در یک گروه قرار داد و یک حالت در
نظر گرفت .این کار را می توان با بسیاری حاالت دیگر نیز انجام داد تا به یک مدل مارکوف با فضای حالت
کاهش یافته دست پیدا کرد .آنگاه ماتریس انتقال احتماالت مربوط به انتقال از یک گروه حاالت اصلی به
گروهی دیگر را مشخص خواهد کرد .این ایده در [اسپیرز 1و دِجونگ ]1997 ،ارایه شده و در [ریوز و رو،
 ]2443بیشتر مورد بحث واقع شده است .شاید تصور چگونگی کاهش ابعاد یک ماتریس  1023 × 1023به
یک ماتریس قابل اداره سخت باشد ،اما حداقل با این ایده میتوان مسائل بزرگتری را نسبت به قبل حل نمود.
Spears
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 5-4مدل سیستم پویا برای الگوریتمهای ژنتیک
در این بخش از مدلهای مارکوف بخش قبلی برای به دست آوردن یک مدل سیستم پویا برای GAها
استفاده خواهیم نمود .مدل مارکوف احتمال وقوع هر یک از توزیعهای جمعیت را هنگامی که تعداد نسلها
به سمت بینهایت میل میکند به دست میدهد  .مدل سیستم پویایی که در اینجا به دست خواهیم آورد کامالً
متفاوت خواهد بود .این مدل درصد هر ذره در جمعیت را بهعنوان تابعی از و هنگامی که اندازهی جمعیت
به سمت بینهایت میل کند ،دست میدهد .،دیدگاه  GAبهعنوان یک سیستم پویا در ابتدا در [نیکس و وُز،
[ ،]1992وُز ]1996 ،و [وُز و لیِپینز ]1991 ،1منتشر شد و مباحث تکمیلی در مورد آن در [ریوز و رو]2443 ،
و [وُز ]1999 ،ارایه گردید.
از معادلهی ( )22-4به یاد آورید که 𝑇] 𝑛𝑣 …  𝑣 = [𝑣1بردار جمعیت بوده 𝑣𝑖 ،تعداد ذرات 𝑖𝑥 در جمعیت
بوده و جمع عناصر 𝑣 برابر با 𝑁 یا همان اندازهی جمعیت میباشد .ماتریس تناسب را بهصورت زیر تعریف
میکنیم
()49-4

𝑁𝑝 = 𝑣 ⁄

که بدین معناست که جمع عناصر 𝑝 برابر  1خواهد بود.
 1-5-4انتخاب
برای دست یافتن به مدل سیستم پویای یک  GAکه تنها شامل فرایند انتخاب است میتوانیم صورت و
مخرج معادلهی ( )36-4را بر 𝑁 تقسیم کرده و بدین ترتیب احتمال انتخاب ذرهی 𝑖𝑥 از جمعیتِ توصیف
شده با بردار جمعیت 𝑣 را محاسبه کنیم:
()54-4

𝑖𝑓 𝑖𝑝
𝑗𝑓 𝑗𝑝 ∑𝑛𝑗=1

= )𝑣| 𝑖𝑥( 𝑠𝑃
𝑖𝑓 𝑖𝑝
𝑇 =
𝑝 𝑓

که در آن 𝑓 برداری ستونی از مقادیر برازندگی است .با نوشتن معادلهی ( )54-4برای ]𝑁  𝑖 ∈ [0,و با ترکیب
همهی 𝑛 معادله خواهیم داشت:
()51-4

)𝑣| 𝑃𝑠 (𝑥1
𝑝)𝑓(𝑔𝑎𝑖𝑑
= ] … [ = )𝑣|𝑥( 𝑠𝑃
𝑝𝑇𝑓
)𝑣| 𝑛𝑥( 𝑠𝑃

Liepins
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که در آن )𝑓(𝑔𝑎𝑖𝑑 یک ماتریس قطری 𝑛 × 𝑛 بوده و قطر این ماتریس از عناصر 𝑓 تشکیل شده است .قانون
اعداد بزرگ به ما میگوید که میانگین نتایج حاصله از تعداد زیادی از دنبالهها باید به امید ریاضی 1یک
دنبالهی تنها نزدیک باشد[ .گرین استید و اسنل] .این یعنی با بزرگ شدن اندازهی جمعیت ،نسبت انتخاب هر
ذرهی 𝑖𝑥 به )𝑣| 𝑖𝑥( 𝑠𝑃 نزدیک خواهد بود .اما تعداد انتخابهای 𝑖𝑥 در نسل بعد برابر 𝑖𝑣 خواهد بود .بنابراین،
برای اداره جمعیتهای بزرگ ،میتوان معادلهی ( )54-4را بهصورت زیر نوشت
𝑖𝑓)𝑝𝑖 (𝑡 − 1
𝑛
𝑗𝑓)∑𝑗=1 𝑝𝑗 (𝑡 − 1

()52-4

= )𝑡( 𝑖𝑝

که در آن 𝑡 شمارهی نسل است.
حال فرض کنید که
𝑡𝑖𝑓)𝑝𝑖 (0
𝑡𝑗𝑓)∑𝑛𝑗=1 𝑝𝑗 (0

()53-4

= )𝑡( 𝑖𝑝

از معادلهی ( )52-4واضح است که معادلهی باال برای  𝑡 = 1صادق است .با جایگذاری  𝑡 − 1در
معادلهی ( ،)53-4صورت کسرِ معادلهی ( )52-4را میتوان بهصورت زیر نوشت
()54-4

𝑝𝑖 (0)𝑓𝑖𝑡−1
∑𝑛𝑗=1 𝑝𝑗 (0)𝑓𝑗𝑡−1

𝑖𝑓 = )𝑓𝑖 𝑝𝑖 (𝑡 − 1

𝑡𝑖𝑓)𝑝𝑖 (0
𝑛
∑𝑗=1 𝑝𝑗 (0)𝑓𝑗𝑡−1

=

همچنین مخرج کسر معادلهی ( )52-4بهصورت زیر در خواهد آمد
𝑝𝑖 (0)𝑓𝑖𝑡−1
∑𝑛𝑘=1 𝑝𝑗 (0)𝑓𝑘𝑡−1

()55-4

𝑛

𝑛

𝑗𝑓 ∑ = 𝑗𝑓)𝑝𝑗 (𝑡 − 1
𝑗=1

∑
𝑗=1
𝑛

𝑡𝑗𝑓)𝑝𝑗 (0
∑𝑛𝑘=1 𝑝𝑘 (0)𝑓𝑘𝑡−1

∑=
𝑗=1

با جایگذاری معادالت ( )54-4و ( )55-4در معادلهی ( )52-4خواهیم داشت
()56-4

𝑡𝑖𝑓)𝑝𝑖 (0
∑𝑛𝑘=1 𝑝𝑘 (0)𝑓𝑘𝑡−1

= )𝑡( 𝑖𝑝

Expected Value
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این معادله بردار تناسب را بهصورت تابعی از زمان و مقادیر برازندگی و بردار تناسب آغازین به دست
خواهد داد .این نتیجه برای GAهایی که تنها شامل فرایند انتخاب باشد معتبر است.
مثال 11-4
مانند مثال  ،9-4مسئلهی تکبیشینهی سه بیتی با مقادیر برازندگی ذیل در نظر میگیریم
()57-4

𝑓(000) = 1, 𝑓(001) = 2, 𝑓(010) = 2, 𝑓(011) = 3
𝑓(100) = 2, 𝑓(101) = 3, 𝑓(110) = 3, 𝑓(111) = 4

فرض کنید بردار تناسب آغازین برابر است با
()58-4

𝑇]𝑝(0) = [0.93 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

 %93از جمعیت اولیهی از ذرات با کمترین میزان برازندگی تشکیل شده و تنها  %1از جمعیت به ذرات
با بیشترین برازندگی تعلق دارد .شکل  4-4نموداری از معادلهی ( )56-4را نشان میدهد .میبینیم که با
پیشرفت جمعیت  𝑥6 ،𝑥4 ،GAو  𝑥7که از لحاظ برازندگی در مقام دوم قرار دارند ،بیشتر جمعیت را در
اختیار میگیرند .ذره با کمترین برازندگی ،𝑥1 ،به سرعت توسط فرایند انتخاب از جمعیت کنار گذاشته
میشود 𝑝3 ،𝑝2 .و  𝑃5در این شکل نشان داده نشدهاند .تعداد نسلهای زیادی برای رسیدن کل جمعیت به
برازندهترین ذره ،𝑥8 ،نیاز نیست.

شکل  4-4تکامل بردار تناسب جمعیت برای مثال  .11-4اگرچه برازندهترین ذره ،𝒙𝟖 ،در ابتدا تنها  %1از جمعت را تشکیل
میدهد اما این مقدار به سرعت به سمت  %155میگراید .ذره با کمترین برازندگی ،𝒙𝟏 ،در ابتدا  %93از جمعیت را در اختیار
داشته ولی این مقدار به سرعت به سمت  %5میگراید.
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تا به اینجا در مورد مدل سیستم پویا برای انتخاب متناسب با برازندگی بحث نمودهایم اما انتخابهایی
چون انتخاب مسابقهای و انتخاب رتبهای را نیز میتوان با استفاده از مدل سیستم پویا مدل نمود [ریوز و رو،
[ ،]2443وُز.]1999 ،
 2-5-4جهش
معادلهی ( )51-4همراه با قانون اعداد بزرگ بیان میدارند که
)( 𝑝(𝑡) = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑓)𝑝(𝑡−1فقط انتخاب)
)𝑓 𝑇 𝑝(𝑡−1

()59-4

اگر انتخاب با جهش همراه باشد و 𝑖𝑗𝑀 احتمال جهش 𝑗𝑥 به 𝑖𝑥 باشد ،آنگاه میتوان از استنتاجی مانند
معادلهی ( )34-4استفاده که در این صورت خواهیم داشت
)𝑇 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑓)𝑝(𝑡−1

()64-4

)𝑓 𝑇 𝑝(𝑡−1

𝑀 = )𝑡(𝑝(انتخاب و جهش)

اگر )𝑡(𝑝 به مقدار حالت ماندگار برسد آنگاه میتوان نوشت )𝑡(𝑝 = ) 𝑝𝑠𝑠 = 𝑝(𝑡 − 1که در آن صورت
معادلهی ( )64-4بهصورت زیر درخواهد آمد
𝑠𝑠𝑝)𝑓(𝑔𝑎𝑖𝑑 𝑇𝑀
𝑠𝑠𝑝 𝑇 𝑓

()61-4

𝑇

= 𝑠𝑠𝑝
𝑇

𝑠𝑠𝑝) 𝑠𝑠𝑝 𝑓( = 𝑠𝑠𝑝)𝑓(𝑔𝑎𝑖𝑑 𝑀

این معادله به فرم 𝑝𝜆 = 𝑝𝐴 است که در آن 𝜆 مقدار ویژهی 𝐴 بوده و 𝑝 بردار ویژهی 𝐴 است .میبینیم
که بردار تناسب حالت ماندگار یک  GAبا فرایندهای انتخاب و جهش (و نه برش!) ،بردار ویژهی
)𝑓(𝑔𝑎𝑖𝑑 𝑇𝑀 است.
مثال 12-4
مانند مثال  ،14-4یک مسئلهی فریبندهی سه بیتی با مقادیر برازندگی زیر در نظر میگیریم
()62-4

𝑓(000) = 5, 𝑓(001) = 2, 𝑓(010) = 2, 𝑓(011) = 3
𝑓(100) = 2, 𝑓(101) = 3, 𝑓(110) = 3, 𝑓(111) = 4

در این مسئله نرخ جهش را  %2در هر بیت فرض میکنیم .داریم
()63-4

= )𝑓(𝑔𝑎𝑖𝑑 𝑇𝑀
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0.000
0.002
0.002
0.077
0.002
0.077
0.077
]3.765

0.001
0.000
0.058
0.001
0.058
0.001
2.824
0.058

0.001
0.058
0.000
0.001
0.058
2.824
0.001
0.058

0.038
0.001
0.001
0.000
1.882
0.038
0.038
0.001

0.001
0.058
0.058
2.824
0.000
0.001
0.001
0.058

0.038
0.001
1.882
0.038
0.001
0.000
0.038
0.001

0.038
1.882
0.001
0.038
0.001
0.038
0.000
0.001

4.706
0.096
0.096
0.002
0.096
0.002
0.002
[0.000

بردارهای ویژهی )𝑓(𝑔𝑎𝑖𝑑 𝑇𝑀 را همانطور که در معادلهی ( )61-4نشان داده شده محاسبه کرده و هر
یک از آنها را بهگونهای مقیاس میکنیم که جمع عناصرشان برابر  1شود .به خاطر داشته باشید که بردارهای
ویژهی یک ماتریس به مقدار مقیاس کننده بستگی ندارند ،بدین معنی که اگر 𝑝 یک بردار ویژه است آنگاه
𝑝𝑐 نیز برای هر مقدار غیر صفر 𝑐 یک بردار ویژه است .از آن جایی که هر بردار ویژه معرف یک بردار تناسب
است بنابراین ،همانطور که در معادلهی ( )49-4نشان داده شده است ،جمع عناصر آن باید برابر  1باشد .ما
هشت بردار ویژه به دست خواهیم آورد اما تنها یکی از آنها تمام عناصرش مثبت خواهد بود .بنابراین ،تنها
یک بردار تناسب حالت ماندگار وجود خواهد داشت:
()64-4

𝑝𝑠𝑠 (1) = [0.90074 0.03070 0.03070 0.00221
𝑇]0.03070 0.00221 0.00221 0.0005

این معادله بیانگر آن است که  GAبه سمت جمعیتی همگرا خواهد شد که  %947474از آن را  𝑥1تشکیل
داده و هر یک از ذرات  𝑥3 ،𝑥2و  𝑥5هر کدام  %3747جمعیت را در اختیار خواهند داشت .این یعنی بیش
از  %94از جمعیت  GAشامل ذرات بهینه خواهد بود .با این حال ،بردار ویژهای از )𝑓(𝑔𝑎𝑖𝑑 𝑇𝑀 وجود دارد
که تنها شامل یک عنصر منفی است:
()65-4

𝑝𝑠𝑠 (1) = [−0.0008 0.0045 0.0045 0.0644
𝑇]0.0045 0.0644 0.0644 0.7941

به این بردار نقطهی فراپایدار میگویند [ریوز و رو ]2443 ،و شامل درصد بسیار زیادی ( )%79741از
ذرات  𝑥8که از لحاظ برازندگی در مرتبهی دوم قرار دارد ،میباشد .از آنجا که ) 𝑝𝑠𝑠 (2نقطهای ثابت از
معادلهی ( )61-4است ،هر بردار تناسبی نزدیک به آن تمایل خواهد داشت در همانجا بماند .با این حال،
) 𝑝𝑠𝑠 (2یک بردار تناسب معتبر نیست چرا که دارای مقدار منفی در میان عناصرش بوده و همچنین با اینکه
جمعیت  GAبه سمت ) 𝑝𝑠𝑠 (2جذب میشود ،اما در نهایت از آن دور شده و به سمت ) 𝑝𝑠𝑠 (1خواهد رفت.
شکل  5-4نتایج شبیهسازی  GAبا فرایندهای انتخاب و جهش را نشان میدهد که در آن اندازهی جمعیت
 𝑁 = 500بوده و از بردار تناسب آغازین ذیل در آن استفاده شده است
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()66-4

𝑇]𝑝(0) = [0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.7

که این بردار به نقطهی فراپایدار ) 𝑝𝑠𝑠 (2نزدیک است .از شکل  5-4مشاهده میکنیم که تا حدود 34
نسل جمعیت به توزیع ابتدایی که شامل  %84از ذرات  𝑥8بوده و به نقطهی فراپایدار ) 𝑝𝑠𝑠 (2نزدیک است،
نزدیک میماند .بعد از حدود  34نسل جمعیت به سرعت به نقطهی پایدار ) 𝑝𝑠𝑠 (1که شامل حدود  %94از
ذرات  𝑥1است همگرا میشود .به یاد داشته باشید که اگر شبیهسازی دوباره انجام شود ،به دلیل وجود
تولیدکنندهی اتفاقی به کار رفته برای انتخاب و جهش ،نتایج متفاوتی به دست خواهد آمد.
شکل  𝑝1 ،6-4و  𝑝8از معادلهی ( )64-4را برای  144نسل نشان میدهد .این شکل نسبت دقیقی از ذرات
 𝑥1و  𝑥8را به دست میدهد ،هنگامی که اندازهی جمعیت به سمت بینهایت میل میکند .میتوان دید که
شکلهای  5-4و  6-4به یکدیگر شباهت دارند اما شکل  5-4نتایج شبیهسازی با اندازهی جمعیت محدود
است و به دلیل وجود تولیدکنندهی اعداد اتفاقی به کار رفته ،با هر بار اجرا نتایج متفاوتی به دست خواهد
آمد .این در حالی است که نتایج شکل  6-4دقیق هستند.

شکل  5-4شبیهسازی برای مثال  .12-4جمعیت ابتدا در حول و حوش نقطهی فراپایدار ،که  %75از آن از ذرات 𝟏𝒙 تشکیل
شده است ،قرار دارد و سپس به سمت نقطهی پایدار با  %95از ذرات 𝟖𝒙 حرکت میکند .به دلیل طبیعت آماری شبیهسازی،
با هر بار اجرا نتایج متفاوتی به دست خواهد آمد.
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شکل  6-4نتایج تحلیل برای مثال  .12-4با شکل  5-4مقایسه کنید .نتایج تحلیلی به تولیدکنندهی اعداد اتفاقی بستگی ندارد.

 3-5-4برش
همانند بخش  3-4-4از عالمت 𝑖𝑘𝑗𝑟 برای نشان دادن احتمال برش 𝑗𝑥 با 𝑘𝑥 و تشکیل 𝑖𝑥 استفاده میکنیم.
اگر جمعیت با استفاده از بردار تناسب 𝑝 در یک جمعیت نامحدود مشخص شود ،آنگاه احتمال ایجاد 𝑖𝑥 از
یک برش اتفاقی با استفاده از رابطهی زیر به دست خواهد آمد

𝑛

𝑛

𝑛

𝑛

𝑘𝑖𝑗𝑟 𝑗𝑝 ∑ 𝑘𝑝 ∑ = 𝑘𝑗𝑖𝑟 𝑘𝑝 𝑗𝑝 ∑ ∑ = )𝑝| 𝑖𝑥( 𝑐𝑃
=𝑗

𝑘=1

𝑗=1 𝑘=1

𝑖𝑘𝑟1
] … [ ] 𝑛𝑝 … = ∑ 𝑝𝑘 [𝑝1
𝑖𝑘𝑛𝑟
𝑘=1
𝑛

𝑖𝑘𝑟1
] … [ 𝑘𝑝 ∑ ] 𝑛𝑝 … = [𝑝1
𝑖𝑘𝑛𝑟
𝑘=1
𝑛

()67-4

𝑛

𝑘𝑝 𝑖𝑘𝑟1
…

∑

𝑘=1
𝑛

𝑇𝑝 =

𝑝 𝑟 ∑
] 𝑘 𝑖𝑘𝑛 [ 𝑘=1
𝑝] 𝑖𝑛… 𝑟1
…
]
𝑝] 𝑖𝑛𝑛𝑟 …
𝑖𝑛𝑟1
𝑝] ⋮
𝑖𝑛𝑛𝑟

⋯
⋱
⋯

𝑖[𝑟11
[ 𝑇𝑝 =
𝑖[𝑟𝑛1
𝑖𝑟11
⋮ [ 𝑇𝑝 =
𝑖𝑟𝑛1
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𝑝 𝑖𝑅 𝑇𝑝 =

که در آن درایهی سطر 𝑗اُم و ستون 𝑘اُم از 𝑖𝑅 با 𝑖𝑘𝑗𝑟 .برابر است دوباره از قانون اعداد بزرگ [گرین استید و
اسنل ]1997 ،استفاده میکنیم .در این حالت اگر اندازهی جمعیت 𝑁 به سمت بینهایت میل کند ،فرایند برش
نسبت ذراتِ 𝑖𝑥 را به شکل زیر تغییر خواهد داد
()68-4

𝑝 𝑖𝑅 𝑇𝑝 = )𝑝| 𝑖𝑥( 𝑐𝑃 = 𝑖̂𝑝

اگرچه 𝑖𝑅 معموالً نامتقارن است 𝑃𝑐 (𝑥𝑖 |𝑝) ،را میتوان با استفاده از یک ماتریس متقارن بهصورت زیر
نوشت
𝑝 𝑖𝑅 𝑇𝑝 = )𝑝| 𝑖𝑥( 𝑐𝑃

()69-4

1
1
𝑇)𝑝 𝑖𝑅 𝑇𝑝( = 𝑝𝑇 𝑅𝑖 𝑝 +
2
2

توجه داشته باشید که 𝑝 𝑖𝑅 𝑇𝑝 یک اسکالر است و ترانهادهی یک اسکالر با خودش برابر است .بنابراین با
توجه به اینکه 𝑇𝐴 𝑇𝐵 𝑇 𝐶 = 𝑇)𝐶𝐵𝐴( ،خواهیم داشت
()74-4

1
1
𝑇)𝑝 𝑖𝑅 𝑇𝑝( 𝑃𝑐 (𝑥𝑖 |𝑝) = 𝑝𝑇 𝑅𝑖 𝑝 +
2
2
1
𝑝) 𝑇 𝑖𝑅 = 𝑝𝑇 (𝑅𝑖 +
2
𝑝 𝑖̂𝑅 𝑇𝑝 =

که در آن ماتریس متقارن 𝑖̂𝑅 از رابطهی زیر به دست خواهد آمد
1
) 𝑇 𝑖𝑅 𝑅̂𝑖 = (𝑅𝑖 +
2

()71-4
مثال 13-4
مانند مثال  8-4فرض کنید یک فضای جستجوی چهار عنصره با ذرات

= } 𝑥 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4

} {00, 01, 10, 11در اختیار داریم .عمل برش را با قرار دادن  𝑏 = 1یا  𝑏 = 2بهصورت اتفاقی و با احتمال
برابر انجام داده و سپس بیتهای 𝑏 →  1والد اول و بیتهای  (𝑏 + 1) → 2والد دوم را به یکدیگر الحاق
میکنیم .احتماالت برش به شرح زیر خواهد بود

()72-4

00 × 00 → 00
یا00
00 × 01 → 01
00 × 10 → 00
یا00
00 × 11 → 01
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01 × 00 → 00

یا01

01 × 01 → 01
یا01
01 × 10 → 00
01 × 11 → 01
10 × 00 → 10
یا10
10 × 01 → 11
10 × 10 → 10
یا10
10 × 11 → 11
11 × 00 → 11

یا10

11 × 01 → 11
یا10
11 × 10 → 11
11 × 11 → 11

بدین ترتیب احتماالت  ،𝑟𝑗𝑘1که در واقع احتمال برش 𝑗𝑥 با 𝑘𝑥 برای تشکیل  𝑥1به شرح زیر است
𝑟141 = 0.5
𝑟241 = 0.0
𝑟341 = 0.0
𝑟441 = 0.0

()73-4

𝑟131 = 0.0,
𝑟231 = 0.5,
𝑟331 = 0.0,
𝑟431 = 0.0,

𝑟121 = 0.5,
𝑟221 = 0.0,
𝑟321 = 0.0,
𝑟421 = 0.0,

𝑟111 = 1.0,
𝑟211 = 0.5,
𝑟311 = 0.0,
𝑟411 = 0.0,

که این مقادیر ماتریس برش زیر را به دست خواهند داد
0.5
0.0
]
0.0
0.0

()74-4

1.0
0.5
0.0
0.0

0.5
0.0
0.0
0.0

1.0
0.5
[ = 𝑅1
0.0
0.0

کامالً واضح است که  𝑅1متقارن نیست اما با این حال میتوان )𝑝| 𝑖𝑥( 𝑐𝑃 را با استفاده از ماتریس متقارن
نوشت
𝑝 𝑃𝑐 (𝑥1 |𝑝) = 𝑝𝑇 𝑅̂1

()75-4

که در آن
0.25
0.0
]
0.0
0.0

0.5
0.25
0.0
0.0

سایر ماتریسهای 𝑖̂𝑅 را میتوان به روشی مشابه پیدا کرد.

0.5
0.0
0.25
0.0

1.0
1
0.5
[ = ) 𝑇 𝑅̂1 = (𝑅1 + 𝑅1
0.5
2
0.25
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حال فرض کنید یک  GAداریم که در آن به ترتیب فرایندهای انتخاب ،جهش و برش رخ میدهند .یک
بردار تناسب 𝑝 در نسل )(𝑡 − 1اُم نیز در اختیار داریم .انتخاب و جهش 𝑝 را به روش نشان داده شده در
معادلهی ( )64-4اصالح میکند
)𝑀𝑇 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑓)𝑝(𝑡 − 1
)𝑓 𝑇 𝑝(𝑡 − 1

()76-4

= )𝑡(𝑝

برش 𝑝𝑖 ،را بهگونهای که در معادلهی ( )66-4نشان داده شده اصالح میکند .با این حال 𝑝 ،موجود در
سمت راست معادلهی ( )68-4قبال توسط فرایندهای انتخاب و جهش اصالح شده و 𝑝 نشان داده شده در
معادلهی ( )76-4حاصل گردیده است .بنابراین ،ترتیب فرایندهای انتخاب ،جهش و برش 𝑝̂𝑖 ،نشان داده شده
در معادلهی ( )68-4را نتیجه خواهند داد با این تفاوت که 𝑝 موجود در سمت راست معادلهی
( )68-4با 𝑝 منتج شده از انتخاب و جهش ( )76-4جایگزین شده است:
𝑇

()77-4

)𝑀𝑇 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑓)𝑝(𝑡 − 1
)𝑀𝑇 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑓)𝑝(𝑡 − 1
[ 𝑖𝑅 ]
]
𝑇
)𝑓 𝑝(𝑡 − 1
)𝑓 𝑇 𝑝(𝑡 − 1

[ = )𝑡( 𝑖𝑝

)𝑝𝑇 (𝑡 − 1)𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑓)𝑀𝑅𝑖 𝑀𝑇 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑓)𝑝(𝑡 − 1
=
(𝑓 𝑇 𝑝(𝑡 − 1))2

میتوان در معادلهی ( 𝑅𝑖 ،)77-4را با 𝑖̂𝑅 جایگزین نمود تا عبارتی معادل به دست آید .معادلهی
( )77-4عبارتی دقیق و تحلیلی برای دینامیک نسبت ذرات 𝑖𝑥 در یک جمعیت نامحدود را به دست میدهد.
در هر نسل باید مدل سیستم پویای معادلهی ( )77-4را برای هر ]𝑛  𝑖 ∈ [1,حساب نمود (𝑛 اندازهی
فضای جستجو است) .ماتریسهای معادلهی ( 𝑛 × 𝑛 ،)77-4بوده و میزان محاسبات ضرب ماتریسی ،در
صورت پیادهسازی با الگوریتمهای استاندارد ،با  𝑛3متناسب است .بنابراین ،مدل سیستم پویا به محاسباتی از
مرتبهی  𝑛4نیاز دارد .این میزان از محاسبات بسیار کمتر از میزان محاسبات الزم برای فرایند مارکوف است،
اما همچنان با افزایش اندازهی فضای جستجو 𝑛 ،بسیار سریع افزایش یافته و به همین دلیل بررسی مسائل با
اندازهی نسبتاً کوچک به منابع محاسباتی غیرقابل دستیابی نیاز دارد.
مثال 14-4
بار دیگر یک مسئلهی تک -بیشینهی سه بیتی را در نظر بگیرید (مثال  9-4را ببینید) .ما از احتمال برشی
برابر  ،%94نرخ جهشی برابر  %1در هر بیت ،اندازهی جمعیتی برابر  1444و بردار تناسب آغازین نشان داده
شده در زیر استفاده میکنیم
()78-4

]0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

𝑝(0) = [0.8
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شکل  7-4درصد ذرات بهینهی موجود در جمعیت را از یک بار شبیهسازی در مقایسه با نتایج دقیق
نظری از معادلهی ( )77-4را نشان میدهد .نتایج شبیهسازی به خوبی با نتایج نظری منطبق است ،اما نتایج
شبیهسازی تقریبی بوده و از یک اجرا به اجرای دیگر متفاوت خواهد بود .این در حالی است که نتایج نظری
دقیق هستند.
حال فرض کنید بردار تناسب آغازین را به شکل زیر تغییر دهیم
()79-4

𝑇]0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

𝑝(0) = [0.0

شکل  8-4درصد نابرازندهترین ذرات را از یک بار شبیهسازی در مقایسه با نتایج دقیق نظری نشان
میدهد .از آنجا که احتمال حصول یک ذره با کمترین برازندگی بسیار کم است ،نتایج شبیهسازی چند پرش
را در نمودار نشان میدهند.
در نگاه اول ،این پرشها در مقایسه با اندازهی نمودار بزرگ به نظر میایند اما در واقع این پرشها بسیار
کوچک بوده و نقطهی بیشینهی آنها  %472میباشد .با این حال نتایج نظری کامالً دقیق هستند .این نتایج
نشان میدهند که نسبت ذرات با کمترین برازندگی در چند نسل ابتدایی به دلیل جهش کمی افزایش یافته و
سپس به سرعت به مقدار دقیق حالت ماندگار یعنی  %4744542میرسد .اگر بخواهیم با استفاده از شبیهسازی
به این نتیجه برسیم ،باید تعداد بسیار بسیار زیادی شبیهسازی انجام دهیم .حتی بعد از هزاران بار شبیهسازی
ممکن است نتایج اشتباه حاصل شود و این موضوع به صحت تولیدکنندهی اعداد اتفاقی به کار رفته بستگی
خواهد داشت.

شکل  7-4نسبت برازندهترین ذرات برای مثال 14-4
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شکل  8-4نسبت ذرات با کمترین برازندگی برای مثال 14-4

 6-4نتیجهگیری
در این فصل مدلهای مارکوف و مدلهای سیستم پویا برای  GAرا تشریح نمودیم .این مدلها ،که در
دههی  1994ابداع شدند ،نتایج نظری دقیقی را به دست میدهند اما نتایج شبیهسازی در هر بار اجرا به دلیل
وجود تولیدکننده های اعداد اتفاقی به کار رفته برای انتخاب ،جهش و برش ،متفاوت خواهند بود .اندازهی
مدل مارکوف به صرت فاکتوریلی با اندازهی جمعیت و کاردینالیتی فضای جستجو افزایش پیدا میکند .مدل
ت محاسباتی کاربرد
سیستم پویا با  𝑛4رشد پیدا میکند که 𝑛 کاردینالیتی فضای جستجو است .این الزاما ِ
مدلهای مارکوف و سیستم پویا را به مسائل کوچک محدود میسازند .با این حال ،این مدل همچنان برای
مقایسهی پیادهسازیهای مختلف  GAو همچنین مقایسهی الگوریتمهای تکاملی مفید هستند [سایمون و
همکاران.]2011b ،در [ریوز و رو ]2433 ،و [وُز ]1999 ،برخی ایدهها و دستیافتههای دیگر ارائه شدهاند.
مدلسازی مارکوف و سیستم پویا زمینههای بسیار بالغی هستند که نتایج کلی به دست میدهند .فضای
بسیار زیادی در زمینهی کاربرد آنها در مورد  GAو سایر الگوریتمهای تکاملی وجود دارد.
میتوان از روشهای دیگری نیز برای مدلسازی و تحلیل رفتار  GAاستفاده نمود .برای مثال ،مکانیک
آماری زمینهای است که شامل متوسطگیری از بسیاری ذرات مولکول برای مدلسازی رفتار یک گروه از
مولکولها میباشد .میتوان از این ایده برای مدلسازی رفتار  GAبا جمعیتهای زیاد استفاده نمود [ریوز و
رو ،2443 ،فصل  .]7همچنین میتوان از تبدیالت فوریه و والش برای تحلیل رفتار  GAاستفاده نمود [وُز و
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رایت[ ،]1998a ،وُز و رایت .]1998b ،در آخر آنکه میتوان از انتخاب پرایس 1و قضیهی کوواریانس برای
مدلسازی GAها استفاده نمود [پولی 2و همکاران ،2448 ،فصل .]3
ایدههای ارائه شده در این فصل را میتوان برای بسیاری الگوریتمهای تکاملی دیگر ،به غیر از  GAبه
کار برد .ما این کار را در [سایمون و همکاران ]2011a ،و [ سایمون ]2011a ،برای بهینهسازی زیست-
جغرافی محور انجام دادهایم .بسیاری از محققان دیگر این ایدهها را برای سایر الگوریتمهای تکاملی به کار
بردهاند اما همچنان فضای زیادی برای کاربرد مدلهای مارکوف و سیستم پویا در زمینهی الگوریتمهای
تکاملی وجود دارد .این کار امکان مقایسه میان الگوریتمهای تکاملی مختلف در سطح تحلیلی را به دست
میدهد و دیگر نیازی به اتکا بر شبیهسازی نخواهد بود .شبیهسازی در مطالعهی الگوریتمهای تکاملی ضروری
است ،اما باید از آن برای حمایت از نظریات استفاده نمود.
مسائل نوشتاری
 1-4چند شماتا با طول  2وجود دارد؟ چندتای آنها از مرتبهی  ،4چندتای آنها از مرتبهی  1و چندتای
آنها از مرتبهی  2میباشند؟
 2-4چند شماتا با طول  3وجود دارد؟ چندتای آنها از مرتبهی  ،4چندتای آنها از مرتبهی  ،1چندتای
آنها از مرتبهی  2و چندتای آنها از مرتبهی  3میباشند؟
 3-4چند شماتا از مرتبهی 𝑙 وجود دارد؟
الف) چندتای آنها از مرتبهی  4اند؟
ب) چندتای آنها از مرتبهی  1اند؟
ج) چندتای آنها از مرتبهی  2اند؟
د) چندتای آنها از مرتبهی  3اند؟
ه) چندتای آنها از مرتبهی  pاند؟
 4-4فرض کنید نمونههای شمای  ℎدارای مقادیر برازندگی هستند که  %25از میانگین برازندگی جمعیت
 GAبزرگترند .فرض کنید احتمال تخریب  ℎتوسط جهش و برش قابل صرف نظر کردن است .فرض کنید
 GAبا یک نمونه از  ℎآغاز میشود .برای اندازههای جمعیت  ،244 ،144 ،24،54شمارهی نسلی را که در آن
 ℎتمام جمعیت را در اختیار میگیرد را محاسبه کنید [گلدبرگ.]1989a ،

Price
Poli
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 5-4فرض کنید یک  GAبا ذرات دو بیتی داریم بهطوری که احتمال جهش هر رشته بیت 𝑖𝑥 به هر رشته
بیت 𝑗𝑥 برابر 𝑚𝑝 باشد (برای تمام 𝑖 ≠ 𝑗ها) .ماتریس جهش را بیابید .تحقیق کنید که جمع هر سطر برابر 1
است.
 6-4فرض کنید یک  GAبا ذرات دو بیتی داریم بهطوری که احتمال جهش یک بیت  4برابر  𝑝0و احتمال
جهش یک بیت  1برابر  .𝑝1ماتریس جهش را بیابید .تحقیق کنید که جمع هر سطر برابر  1است.
 𝑟2𝑖𝑗 7-4در مثال  8-4را برای ] 𝑖 ∈ [1,4و ] 𝑗 ∈ [1,4بیابید.
 𝑅2 8-4و  𝑅̂2در مثال  13-4را بیابید.
 9-4فرض کنید در نسل 𝑡اُم جمعیت کامالً از ذرات بهینه تشکیل شده باشد .فرض کنید جهش بهگونهای
پیادهسازی شده است که احتمال جهش یک ذرهی بهینه به هر ذرهی دیگری برابر  4است .از معادلهی
( )77-4استفاده کرده و نشان دهید که جمعیت در نسل )(𝑡 + 1اُم همچنان از ذرات بهینه تشکیل شده است.
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مسائل کامپیوتری
 15-4یک  GAرا در نظر بگیرید که در آن هر ذره از یک بیت تشکیل شده است 𝑚1 .نشاندهندهی
تعداد نمونههای شِمای  ℎ1 = 1بوده و  𝑓1برازندگی آن را نشان میدهد .به همین ترتیب 𝑚0 ،نشاندهندهی
تعداد نمونههای  ℎ0 = 0بوده و  𝑓0برازندگی آن را نشان میدهد .فرض کنید جمعیت  GAنامحدود بوده و
1
𝑚 را
از فرایند بازتولید و جهش (و نه برش!) استفاده میکند .یک رابطهی بازگشتی برای )𝑡(𝑝 ،که نسبت
𝑚
0

در 𝑡اٌمین نسل مشخص میکند ،به دست آورید [گلدبرگ.]1989a ،
الف) فرض کنید  GAبا  𝑝(0) = 1آغاز شده است 𝑝(𝑡) .را برای  144نسل اول رسم کنید .نرخ جهش
برای نسبت برازندگی  𝑓𝑓1 = 10, 2, 1.1برابر  %14است.
0

ب) قسمت الف را برای نرخ جهش  %1تکرار کنید.
ج) قسمت الف را برای نرخ جهش  %471تکرار کنید.
د) در مورد نتایجی که به دست آوردید توضیح دهید.
 11-4ویژگی  6از قضیهی  2-4را برای ماتریس انتقال مثال  1-4تحقیق کنید.
 12-4استادی امتحانهای سختی برگزار میکند %74 .از دانشجویان که در حال حاضر نمرهی  Aاز این
درس دارند بعد از هر امتحان به نمرهی  Bیا بدتر نزول میکنند %24 .از دانشجویان که در حال حاضر نمرهی
 Bاز این درس دارند بعد از هر امتحان به  Aصعود میکنند .اگر تعداد بینهایت امتحان برگزار شود ،چند
درصد از دانشجویان نمرهی  Aخواهند گرفت؟
 13-4از معادالت ( )26-4و ( )28-4برای محاسبهی تعداد جمعیتهای ممکن در یک  GAبا ذرات 6
بیتی و اندازهی جمعیت  14استفاده کنید.
 14-4مثال  14-4را با مقادیر برازندگی زیر تکرار کنید.
𝑓(000) = 7, 𝑓(001) = 2, 𝑓(010) = 2, 𝑓(011) = 4
𝑓(100) = 2, 𝑓(101) = 4, 𝑓(110) = 4, 𝑓(111) = 6

 15-4مثال  14-4را با نرخ جهش  %1تکرار کنید .احتمال راهحلهای غیربهینه چه قدر است؟ نتایج را با
نتایج به دست آمده از مثال  14-4مقایسه کرده و تفاوتشان را توضیح دهید.
 16-4مثال  9-4را تکرار کنید تنها با این تفاوت که اگر راهحل بهینه حاصل شد ،آنگاه هیچ جهشی رخ
ندهد .این موضوع در ماتریس جهش چه تاثیری خواهد گذاشت؟ احتمال راهحلهای بهینه چه قدر خواهد
بود؟ این نتایج را چگونه توضیح میدهید؟
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پیشنیاز رفتار هوشمندانه موفقیت در پیشبینی یک محیط است.
الرنس فوگِل [فوگِل ،1999 ،صفحهی ]3
برنامهنویسی تکاملی ( )EP1توسط الرنس فوگِل و همکارانش ،اوِنز و جک والش ،در دههی  1964اختراع
شد [فوگِل و همکاران[ ،]1966 ،فوگِل .]1999 ،یک  EPجمعیتی از ذرات را رشد داده اما شامل بازترکیب
نمیشود .ذرات جدید تنها توسط عمل جهش به وجود میآیند.
ت متناهی ( )FSM2اختراع شد .یک  ،FSMیک ماشین
در اصل  EPبرای به تکامل رساندن ماشینهای حال ِ
مجازی است که به ازای یک دنبالهی ورودی ،یک دنبالهی خروجی ایجاد میکند .تولید دنبالهی خروجی
عالوه بر دنبالهی ورودی به مجموعهای از حالتها و قوانین انتقال حالت نیز بستگی دارد .از نظر الرنس
فوگِل پیشبینی ،عنصر کلیدیِ هوش در است .بنابراین وی توسعهی FSMهایی که میتوانستند خروجی
بعدی فرآیند را پیشبینی کنند را بهعنوان قدمی کلیدی در توسعهی هوش محاسباتی در نظر گرفت.
مروری بر فصل
قسمت  1-5مروری از  EPبرای مسائل پیوسته به دست میدهد .اگرچه  EPاصالتاً بهگونهای تعریف شده
بود که بر روی دامنهی گسسته عمل میکرد ،امروزه اغلب بر روی دامنههای پیوسته پیادهسازی میشود .بخش
ت متناهی را معرفی کرده و نشان خواهد داد چگونه میتوان با استفاده از  EPآنها را
 2-5ماشینهای حال ِ
بهینه نمودFSM .ها بسیار قابل توجهاند چرا که میتوان از آنها برای مدلسازی بسیاری از انواع مختلف
سیستمها مانند برنامههای کامپیوتری ،الکترونیک دیجیتال ،سیستمهای کنترل و سیستمهای طبقهبندی استفاده
نمود.
بخش  3-5روش اصلی فوگِل از  EPبرای مسائل گسسته را مورد بحث قرار خواهد داد .بخش  4-5به
بحث در مورد معمای زندانی ،که یک مسئلهی نظریه بازیِ کالسیک است ،خواهد پرداخت .راهحلهای
معمای زندانی را میتوان بهصورت  FSMارائه نمود؛ بنابراین EPها قادرند راهحلهای بهینهی معمای زندانی
را بیابند.
بخش  5-5به بحث در مورد مسئلهی مورچهی مصنوعی ،که از  EPبرای به تکامل رساندن یک

FSM

استفاده نموده تا یک مورچه بتواند مسیری بهینه برای جمعآوری غذا بیابد ،خواهد پرداخت.

Evolutionary Programming
Finite State Machines
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 1-5برنامهنویسی تکاملی پیوسته
فرض کنید میخواهیم )𝑥(𝑓 را ،که در آن 𝑥 یک بردار 𝑛 بعدی است ،مینیمم کنیم .همچنین فرض کنید
برای همهی 𝑥ها  𝑓(𝑥) ≥ 0است .یک  EPبا یک جمعیت تولید شدهی اتفاقی از ذرات

} 𝑖𝑥{𝑖 ∈ [1, 𝑁] ،

آغاز میشود.
فرزندان را بهصورت زیر ایجاد میکنیم:
()1-5

]𝑁 𝑖 ∈ [1,

𝑥𝑖′ = 𝑥𝑖 + 𝑟𝑖 √𝛽𝑓(𝑥𝑖 ) + 𝛾,

که در آن 𝑖𝑟 یک بردار 𝑛 بعدی اتفاقی است که هر عنصر آن از توزیع گاوسی با میانگین  4و واریانس 1
تبعیت میکنند β .و  γپارامترهای تنظیم  EPهستند .واریانس جهش 𝑖𝑥 برابرست با )𝛾  .(𝛽𝑓(𝑥𝑖 ) +اگر = 𝛽
 0باشد ،آنگاه دامنهی میانگین جهش همهی ذرات برابر خواهد بود .بهطور معمول و در یک  EPاستاندارد،
 𝛽 = 1و  𝛾 = 0میباشد .در فصل  6خواهیم دید که یک  EPبا اندازهی جمعیت  1با یک  ESدو عضوی
معادل است.
بررسی معادلهی ( )1-5برخی نکات را در مورد پیادهسازی  EPآشکار میسازد [باک ،1996 ،بخش
:]2-2
 اوالً ،مقادیر هزینهی )𝑥(𝑓 باید بهگونهای جابهجا شوند تا همیشه نامنفی باشند .این کار مشکل نیست
اما کاری است که باید انجام شود.
 ثانیاً β ،و  γباید تنظیم شوند .مقادیر پیشفرض آنها  𝛽 = 1و  𝛾 = 0میباشد اما دلیلی بر مؤثر فرض
کردن این مقادیر وجود ندارد .برای مثال ،فرض کنید مقادیر 𝑖𝑥 دامنهی بزرگی دارند و ما از مقادیر
پیشفرض  𝛽 = 1و  𝛾 = 0استفاده میکنیم .آنگاه مقدار جهش موجود در معادلهی ( )1-5بسیار
کوچک بوه و باعث میشود همگرایی یا به کندی صورت گیرد و یا اصالً صورت نگیرد .از طرف
دیگر ،اگر مقادیر 𝑖𝑥 دامنهای بسیار کوچک داشته باشند ،آنگاه مقادیر پیشفرض  βو  γجهشهایی
غیرمعقول را نتیجه داده و بدین ترتیب جهش باعث خواهد شد تا برخی مقادیر 𝑖𝑥 خارج از دامنه
قرار بگیرند.
 ثالثاً ،اگر  β > 0باشد (که معموالً همینطور است) و تمامی مقادیر هزینه زیاد باشند ،آنگاه
)𝛾  (𝛽𝑓(𝑥𝑖 ) +برای تمامی 𝑖𝑥ها تقریباً یکسان خواهد بود و این موضوع باعث خواهد شد تا تمام
ذرات ،مستقل از مقادیر هزینهشان ،میزان جهش تقریباً یکسانی داشته باشند .حتی اگر ذرهای با استفاده
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از جهش مفیدی هزینهاش را بهبود بخشد ،این بهبود به احتمال زیاد توسط یک جهش مخرب خنثی
خواهد شد.
 برای مثال ،فرض کنید دامنهی مقادیر هزینه از  𝑓(𝑥) = 1000تا  𝑓(𝑥) = 1100متغیر باشد .ذرهی
 𝑥1بهطور نسبی بسیار بهتر از ذرهی 𝑁𝑥 است اما مقادیر هزینه بهگونهای مقیاس میشوند که هم

𝑥1

و هم 𝑁𝑥 با دامنهی تقریب ًا یکسانی دچار جهش خواهند شد .با این حال ،این مسئله مختص

EP

نیست .مقیاس کردن مقادیر تابع هزینه در مورد سایر الگوریتمهای تکاملی نیز مصداق دارد که ما بعداً
در بخش  7-8به آن خواهیم پرداخت.
بعد از آن که معادلهی ( 𝑁 )1-5فرزند ایجاد کرد 2𝑁 ،ذره خواهیم داشت {𝑥𝑖 } :و }  𝑁 .{𝑥𝑖′ذره از این
𝑁 2ذره را برای تشکیل جمعیت نسل بعد انتخاب میشوند .یک الگوریتم  EPپایه در شکل  1-5خالصه
شده است.

شکل  1-5شبه کد باال ،طرح کلی یک برنامهی تکاملی ( )EPپایه را برای مینیممسازی )𝒙(𝒇 نشان میدهد.

برای انتخاب ذرات نسل بعد از }  {𝑥𝑖 , 𝑥𝑖′راههای متفاوتی وجود دارد .شکل  1-5نشان میدهد که این
عمل بهصورت قاطعانه صورت میپذیرد ،یعنی بهترین 𝑁 ذره از }  {𝑥𝑖 , 𝑥𝑖′انتخاب میشوند .با این حال ،عمل
انتخاب میتواند بهصورت احتمالی نیز صورت بپذیرد .برای مثال ،میتوان از 𝑁 بار چرخش چرخ رولت
برای انتخاب ذرات از }  {𝑥𝑖 , 𝑥𝑖′استفاده نمود و یا از انتخاب مسابقهای یا بسیاری روشهای انتخاب دیگر بهره
برد (بخش  7-8را ببینید).
یک  EPمعموالً بهگونهای نوشته میشود تا نه تنها راهحلهای نامزد تکامل پیدا کنند بلکه واریانس
جهشهایشان هم تکامل پیدا کند .این  EPیک فرا EP-نام داشته و در شکل  2-5خالصه شده است .در یک
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فرا ،EP-هر ذرهی 𝑖𝑥 با یک واریانس جهش ،𝑣𝑖 ،همبستگی دارد .خو ِد واریانسهای جهش برای پیدا کردن
بهترین واریانسِ جهش ،دچار جهش میشوند .ما در شکل  2-5واریانس جهش را به یک مقدار مینیممِ ε
محدود ساختهایم .این  εتوسط کاربر تعیین میشود .یک فرا EP-با تعدیلِ واریانسهای جهش بهصورت
خودکار سرعت همگرایی را افزایش میدهد ،اما از سویی نیز بسته به مسئله ،میتوانند باعث کاهش سرعت
همگرایی شوند.

شکل  2-5شبه کد باال یک فرا EP-را برای مینیمم ساختن )𝒙(𝒇 به تصویر میکشد .توجه کنید که برای تمام

]𝑵 𝒗𝒊 ،𝒊 ∈ [𝟏,

با ذرهی 𝒊𝒙 همبستگی دارد.

مثال 1-5
در این مثال از یک  EPبرای بهینهسازی توابع اَکلی و گرینوانک 1استفاده میکنیم ( برای اطالع از این دو
تابع محک به ضمیمهی ج مراجعه کنید) .فرض میکنیم هر یک از این توابع  24بعدی هستند EP .استانداردِ
شکل  1-5را با 𝑛𝑖𝑚𝑥 𝛽 = 𝑥𝑚𝑎𝑥10−و  𝛾 = 0اجرا میکنیم .اندازهی جمعیت را برابر  54در نظر گرفته و مقادیر
هزینهی تمام ذرات را به گونهای نرمالیزه میکنیم که در هر نسل ] 𝑓(𝑥𝑖 ) ∈ [1,2باشد.
𝛽

ما همچنین از فرا EP-شکل  2-5با  𝑐 = 1و  𝜀 = 10استفاده میکنیم .شکلهای  3-5و  4-5میانگین
مینیمم هزینهی جمعیت در طول  24بار شبیهسازیِ مونت کارلو را بهصورت تابعی از شمارهی نسل نشان
Grienwank

1
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میدهند .میتوان دید که در مورد تابع گرینوانک ،فرا EP-بسیار بهتر از  EPاستاندارد همگرا شده و در مورد
تابع اَکلی فرا EP-بسیار بدتر از  EPاستاندارد همگرا میشود .این موضوع بیشک به دامنههای متفاوتِ دو
تابع مربوط است .دامنههای متغیر مستقل در گرینوانک  ±600میباشد ،در حالی که دامنههای هر متغیر
مستقل در تابع اَکلی تنها  ±36است .همچنین مقایسهی عددهای درج شده بر روی محور افقی هر دو شکل
نشان دهندهی تفاوت بسیار زیاد دو تابع میباشد.

شکل  3-5مثال  :1-5همگرایی  EPبرای تابع گرینوانک  25بعدی که بر روی  25بار شبیهسازی میانگینگیری شده است .فرا
 EPبسیار سریعتر از  EPاستاندارد همگرا میشود.

شکل  4-5مثال  :1-5همگرایی  EPبرای تابع اَکلی  25بعدی که بر روی  25بار شبیهسازی میانگینگیری شده است.
استاندارد بسیار سریعتر از فرا EP-همگرا میشود.

EP
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ن حالت متناهی
 2-5بهینهسازی ماشی ِ
 EPدر اصل برای به تکامل رساندن ماشینهای حالت متناهی ( )FSMبه وجود آمد .یک  FSMدنبالهای
از خروجیها را بهصورت تابعی از یک حالت داخلی و دنبالهای از ورودیها تولید میکند .شکل 5-5
نمونهای از یک  FSMرا نشان میدهد .این ماشین چهار حالت  C ،B ،Aو  Dدارد و ورودیهای ممکن برای
آن  4و  1هستند .ورودیها در سمتِ چپِ هر خط مورب نشان داده شدهاند .خروجیهای محتمل این ماشین
 b ،aو  cبوده که در سمت راست خط مورب نمایش داده شدهاند .پیکانِ موجود در سمت راست و باالی
شکل نشان دهندهی آن است که  FSMبا حالت  Cآغاز میشود .پیکانها نشان دهندهی چگونگی انتقال
حالتها بعد از تزریق یک ورودی خاص به ماشین میباشند .شکل  5-5را میتوان بهصورت جدولی نیز
نشان داد که این کار در جدول  1-5انجام شده است.

شکل  5-5ماشینِ حالت متناهیِ جدول  1-5که بهصورت دیاگرامی نشان داده شده است .این  FSMچهار حالت دارد .زوج
نشان داده شده در کنار هر پیکان ،ورودی و خروجیِ متناظر با آن را نشان میدهند اگر  FSMدر حالتِ نشان داده شده در
انتهای پیکان قرار داشته باشد .پیکانِ باال-راست ،نشاندهندهی حالت آغازین  ،C ،FSMاست.
جدول  1-5ماشین حالت متناهیِ شکل  5-5به فرم جدولی.

ورودی حالت فعلی
خروجی حالت بعدی

D
1
C
b

D
0
B
a

C
1
A
c

C
0
D
b

B
1
A
c

B
0
B
c

A
1
A
a

A
0
A
b

فرض کنید میخواهیم یک  FSMایجاد کنیم که از دنبالهی ورودیِ مشخصی ،دنبالهی خروجی مشخصی
را ایجاد میکند .برای مثال میدانیم که دنبالهی ورودی
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()2-5

} = {1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0ورودی

باید دنبالهی خروجی
()3-5

} = {0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1خروجی

را تولید کند.
آیا میتوان ماشینِ حالتی را ایجاد کرد که رفتار مشخصی را از خود نشان دهد؟ این یک مسئلهی
بهینهسازی است :میخواهیم یک  FSMرا بهگونهای به تکامل برسانیم که اختالفِ میان رفتار  FSMو رفتار
مطلوب به حداقل برسد .میتوان یک ماشینِ حالت را به شکل زیر ارائه نمود
()4-5

𝑇] … ) حالت بعد
1

خروجی( ) حالت بعد
0

1

خروجی([ = S

0

بیآنکه از جامعیت مطلب کاسته شود ،فرض میکنیم  FSMبا حالت  1آغاز شود .عناصرِ  Sبه ترتیب زیر
در خواهند آمد

()5-5

خروجی در حالتی که  FSMدر حالت  1بوده و ورودی  0است

= )𝑆(1

حالت بعد در صورتی که  FSMدر حالت  1بوده و ورودی  0است

= )𝑆(2

خروجی در حالتی که  FSMدر حالت  1بوده و ورودی  1است

= )𝑆(3

حالت بعد در صورتی که  FSMدر حالت  1بوده و ورودی  1است

= )𝑆(4

.......
حالت بعد در صورتی که  FSMدر حالت 𝑛 بوده و ورودی  1است

= )𝑛𝑆(4

که در آن فرض کردهایم ورودی دودویی است .میتوان این ساختار را به راحتی برای ورودیهای غیر دودویی
نیز بسط داد .مشاهده میشود که  Sیک بردار ستونی با 𝑛 4عنصر است که  FSMرا توصیف کرده و 𝑛 در
آن تعداد حالتها میباشد .میتوانیم ورودی داده شده در معادلهی ( )2-5را به یک  FSMاعمال کنیم و
هزینهی خطای  FSMرا بهصورت زیر تعریف کنیم
12

()6-5

| )خروجی 𝑀𝑆𝐹( ) −هزینه مطلوب( | ∑ = هزینه
𝑖

𝑖

𝑖=1
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که در آن 𝑖)خروجی مطلوب(𝑖 ،اُمین خروجی معادلهی ( )3-5بوده و یک دنباله از  12خروجی موجود است.
حال میتوانیم از الگوریتم  EPموجود در شکل  1-5یا  2-5برای تکامل  FSMو مینیممسازی معادلهی
( )6-5استفاده کنیم.
یکی از جزئیات پیادهسازی که باید آن را در نظر بگیریم آن است که در شکل  𝑥𝑖 ،1-5یک متغیر پیوسته
است ،اما در تکامل  ،FSMعناص ِر هر یک از ذرات اعداد صحیحی هستند که به یک دامنهی خاص محدود
میباشند .معادلهی ( )5-5این مطلب را برای یک

 FSMبا خروجیهای دودویی نشان میدهد𝑆(𝑖) ∈ [0,1] ،

برای مقادیر فرد 𝑖 و ]𝑛  𝑆(𝑖) ∈ [1,برای مقادیر زوج 𝑖 که در آن 𝑛 تعدادِ حالتها میباشد .این موضوع را
میتوان به سادگی و با انجام جهشهای نشان داده شده در شکل  1-5و سپس محدود کردن عناصرِ  𝑥𝑖′به
یک دامنهی مناسب و در آخر گرد کردن عناصرِ  𝑥𝑖′به سمت نزدیکترین عدد صحیح ،مدیریت نمود .در
اینجا نیز متذکر میشویم که راهحلهای دیگری برای مدیریت این مشکل وجود دارند که تحقیق این راهحلها
به خالقیت خواننده واگذار میشود.
سایر جزئیات پیادهسازی شامل تنظیم پارامترهای  βو  γو همچنین مقیاس کردن مقادیر هزینهی

) 𝑖𝑥(𝑓

به شیوهای مناسب ،میشود.
مثال 2-5
در این مثال ما از  EPبرای تکامل یک  FSMجهت مینیمم ساختن تابع هزینهی معادلهی ( )6-5استفاده
میکنیم .ورودی و خروجی در معادالت ( )2-5و ( )3-5نشان داده شدهاند .ما در هر ذرهی  EPاز چهار
حالت استفاده میکنیم β = 1 .و  γ = 0بوده و اندازهی جمعیت برابر  5میباشد .همچنین از الگوریتم

EP

شکل  1-5برای تکامل جمعیت  FSMبهره خواهیم برد .هزینهی هر یک از ذرات را بهگونهای مقیاس میکنیم
که در هر نسل هزینهها در بازهی ] [1,2واقع شوند .شکل  6-5همگرایی تابع هزینه برای یک بار شبیهسازی
 EPرا نشان میدهد .یک بردارِ 𝑆 که هزینهی صفر را به دست خواهد داد بهصورت زیر میباشد
()7-5

]𝑆 = [1 3 1 2, 1 1 0 4, 0 1 0 2, 1 4 0 2

که متناظر  FSMنشان داده شده در شکل  7-5میباشد.

فصل پنجم :برنامهنویسی تکاملی 019 /

شکل  6-5مثال  :2-5همگرایی ماشینِ حالت متناهی.

شکل  7-5ماشینِ حالت متناهیِ تکامل یافته توسط  EPمثال  .2-5اگر ورودی این ماشین توسط معادلهی ( )2-5تعیین شود،
آنگاه خروجی آن توسط معادلهی ( )3-5به دست خواهد آمد.

 3-5برنامهنویسی تکاملی گسسته
پیادهسازی  EPاختراع شده توسط فوگِل برای FSMها از آنچه که ما در قسمت قبل توصیف نمودیم،
متفاوت بوده است [فوگِل و همکاران[ ،]1966 ،فوگِل .]1999 ،پیادهسازی وی مستقیماً قابل اعمال به دامنههای
گسسته بود .شیوهی وی را عالوه بر بهینهسازی  FSMمیتوان برای هر مسئلهی تعریف شده بر روی یک
دامنهی گسسته به کار برد .خالصهای از این شیوه را در شکل  8-5نشان دادهایم.
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شکل  8-5شبه کد باال برنامهی تکاملی فوگِل را برای مسائل بهینهسازی گسسته نشان میدهد .توجه داشته باشید که این
الگوریتم تعمیم شکل  1-5است.

"جهش اتفاقی" موجود در شکل  8-5کامالً به مسئلهای بستگی دارد که در صدد حل آن هستیم .بهعنوان
مثال ،جهش اتفاقیِ مورد استفادهی فوگِل برای بهینهسازی  ،FSMبهصورت اتفاقی از یکی از موارد زیر
انتخاب میشد:
 اضافه کردن یک حالت با زوجهای خروجی/ورودی و انتقال/ورودی اتفاقی
 حذف یک حالت .هرگونه انتقال به حالت حذف شده بهصورت اتفاقی به حالت دیگری هدایت
میشود.
 عوض کردنِ اتفاقی زوجِ خروجی/ورودی برای یک حالت انتخاب شده بهصورت اتفاقی.
 عوض کردنِ اتفاقی زوجِ انتقال/ورودی برای یک حالت انتخاب شده بهصورت اتفاقی.
 تعویض اتفاقی حالت آغازین.
فوگِل همچنین پیشنهاد اضافه کردن یک مجازات متناسب با پیچیدگی ماشین حالت به تابع هزینه را
مطرح کرد .این کار انتخاب بهترین 𝑁 ذره در پایان هر نسل را به سمت ماشینهای حالتِ سادهتر گرایش
میدهد .این ایده به ما این امکان را میدهد تا عالوه بر پیدا کردن FSMهایی که الگوی مطلوب را تولید
میکنندFSM ،هایی با ساختار سادهتر به دست آوریم.
مثال 3-5
در این مثال تالش خواهیم کرد ماشین حالتی بیابیم که میتواند اعداد اول تولید کند .ما از  4برای نشان
دادن اعداد غیراول و از  1برای نشان دادن اعداد اول استفاده میکنیم .ورودی ماشین حالت در هر گامِ زمانی
شاخصِ اول گام زمانیِ قبلی است ( 4برای غلط و  1برای صحیح) .با این کار دنبالههای ورودی و خروجی
بهصورت زیر به دست میآیند
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()8-5

} …  = {0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0,ورودی
} …  = {1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0,خروجی مطلوب

دنبالهی ورودی متناظر با این حقیقت است که  1عدد اول نیست 2 ،و  3اعداد اولاند 4 ،عدد اول نیست،
 5عدد اول است 6 ،عدد اول نیست 7 ،عدد اول است 8 ،و  9و  14اول نیستند 11 ،عدد اول است 12 ،عدد
اول نیست و الی آخر .دنبالهی خروجی با یک گام تأخیر زمانی با دنبالهی ورودی برابرست .ما از  144عدد
صحیح مثبت آغازین برای ارزیابی عملکرد یک  FSMاستفاده میکنیم .در این صورت هر یک از دنبالههای
ورودی و خروجی طولی برابر  99بیت خواهند داشت .دنبالهی ورودی با اعداد صحیح  1 – 99متناظر بوده
و دنبالهی خروجی با اعداد صحیح  2 – 144متناظر خواهد بود .اندازهی جمعیت را در این مثال برابر  24در
نظر میگیریم ( .)𝑁 = 20برای هر ذره در هر نسل از  ،EPیکی از  5جهشی که قبالً در این بخش توصیف
شد را بهصورت اتفاقی در نظر میگیریم .ما  EPرا با مجازاتِ هزینه و همچنین بیمجازاتِ هزینه شبیهسازی
میکنیم .شکل  9-5بهترین  FSMبرای هر نسل ،که از آنها بر روی  144شبیهسازی مونت کارلو میانگین
ت
گرفته شده است ،را نشان میدهد .اگر مجازاتی در کار نباشد ،میانگین تعداد حالتها  477بوده و اگر مجازا ِ
هزینهای برابر  𝑛2برای تعداد حالتها در نظر گرفته شود ،میانگین تعداد حالتها برابر  278خواهد بود 𝑛 .تعداد
حالتهاست .شکل  9-5نشان میدهد که بهترین هزینهی قابل دسترسی چیزی بین  18و  19است که این
مقدار ،با توجه به آنکه میانِ  144عدد صحیح ابتدایی تنها  25عدد اول وجود دارد ،چنگی به دل نمیزند.
ماشین حالتی که همواره  4تولید میکند هزینهای برابر  25خواهد داشت.

شکل  9-5مثال  :3-5همگرایی ماشینِ حالت متناهی برای پیشبینی اعداد اول که ار آن بر روی  155شبیهسازی مونت کارلو
میانگین گرفته شده است.
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 4-5معمای زندانی
معمای زندانی یک نظریهی بازی کالسیک است .فرض کنید که دو مظنون دستگیر شدهاند .پلیس از هر
یک از دو مظنون بهطور جداگانه بازجویی میکند .پلیس به هر یک از مظنونین پیشنهاد میدهد که اگر
همدستشان (مظنون دیگر) را لو دهند از محاکمه در امان خواهند بود .اگر هر یک از مظنونین اعتراف کند،
پلیس مدرک کافی برای به زندان انداختن همدست وی برای مدتی طوالنی در دست خواهد داشت .با این
حال ،اگر هر دو مظنون سکوت اختیار کنند ،پلیس مدرک کافی برای به زندان انداختن آنها برای مدت
طوالنی نخواهد داشت .در اینجا یک معما برای دو زندانی ،که حق ارتباط با یکدیگر را ندارند ،پیش خواهد
آمد .اگر هر دو زندانی ساکت بمانند (با یکدیگر تعامل کنند) هر دوی آنها آزاد میشوند (به آنها حکم
تعویق داده میشود) .اگر هر دوی آنها بر علیه دیگری صحبت کنند (یکدیگر را لو بدهند) هر دوی آنها به
زندان می افتند (حکم متوسط دریافت خواهند کرد) .اگر یکی دیگری را لو داده و دیگری ساکت بماند ،آن
کس که لو داده است آزاد خواهد شد و آن کس که همکاری کرده و ساکت مانده حکمی طوالنی دریافت
خواهد کرد .این معمای زندانی در جدول  2-5خالصه شده است.
جدول  2-5ماتریس هزینهی معمای زندانی.

زندانی  Aهمکاری میکند
زندانی  Aهمکاری نمیکند

زندانی  Bهمکاری میکند

زندانی  Bهمکاری نمیکند

زندانی  1 :Aسال

زندانی  14 :Aسال

زندانی  1 :Bسال

زندانی  :Bآزاد

زندانی  :Aآزاد

زندانی  5 :Aسال

زندانی  14 :Bسال

زندانی  5 :Bسال

فرض کنید شما زندانی  Aهستید .اگر همدست شما با شما همکاری کرده و ساکت بماند شما میتوانید
با لو دادن وی آزاد شوید .اگر همدستِ شما ،شما را لو دهد ،آنگاه میتوانید با لو دادن وی به جای  14سال،
 5سال به زندان بروید .بنابراین به نظر میرسد بیتوجه به آنکه همدست شما چه خواهد کرد ،شما باید وی
را لو بدهید .با این حال ،اگر هر دو زندانی از این استراتژی استفاده کنند به مدت  5سال محکوم خواهند شد.
اگر هر دو زندانی با یکدیگر تعامل کنند آنگاه هر دو تنها  1سال محکوم خواهند شد .تصمیمات خودخواهانه
میتوانند وضعیت هر دو زندانی را از حالتی که به نفع یکدیگر کار کنند بسیار بدتر کند .به همین علت است
که این مسئله یک معما در نظر گرفته میشود.
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در معمای زندانیِ دورهای ،بازی معمای زندانی چندین بار بازی میشود و در آن هدف هر بازیکن
ماکزیمم کردن سودِ کلش است (این کار در واقع یعنی مینیمم کردن مدت زمان کلِ زندانی بودن آن بازیکن)
سلُرد .]2446 ،1هر بازیکن در هر دوره از تصمیمِ بازیکنِ مقابل در دورههای قبلی خبر داشته و با توجه به
[اَک ِ
آن تصمیم به همکاری یا لو دادن در دورههای بعدی میگیرد .بنابراین ،اگر بازیکنِ مقابل مکرراً تصمیم به لو
دادن شما داشته باشد ،شما میتوانید با تصمیم به لو دادن وی ،سو ِد خود را ماکزیمم کنید .اگر همدست شما
همکاری کند ،شما نیز میتوانید با تصمیم به همکاریِ متقابل ،میزان سودِ متقابل را افزایش دهید .واژهی
"دورهای" معموالً از عبارت "معمای زندانی دورهای" حذف میشود .بنابراین عبارت "معمای زندانی"
میتواند بر یک یا چند نوبت از جدول  2-5اشاره داشته باشد.
چندین استراتژی برای معمای زندانی ارائه شده است که هر یک از آنها را میتوان به راحتی بهصورت
یک  FSMارائه کرد [اَشالک ]2449 ،2و [روبین -اِستین .]1986 ،3یک استراتژی آن است که همیشه همکاری
کنیم .این استراتژی خوشبینانه در شکل  14-5با یک  FSMتک حالته نشان داده شده است .ما بازی را با
همکاری در نوبت اولمان و رفتن به حالت  1آغاز میکنیم .اگر تصمیمِ قبلی حریفمان  Cبوده است آنگاه ما
 Cرا به خروجی داده و در حالت  1باقی میمانیم .اگر تصمیم قبلی حریف  Dبوده ،ما باز  Cرا به خروجی
داده و در حالت  1باقی میمانیم.

شکل  15-5ماشینِ حالت متناهی برای استراتژی همواره -همکاری در معمای زندانی.

یک استراتژی دیگر استراتژی "این به آن در" است .فلسفهی این استراتژی جملهی "همان کاری را در
حق دیگران بکن که دیگران در حق تو میکنند" است .ما بازی را با همکاری در نوبت اول شرع میکنیم و
به حالت  1میرویم .اگر حریفمان در حرکتِ قبلی خود همکاری کرد ما نیز همکاری میکنیم و اگر حریف
در حرکت قبلیاش ما را لو داد ،ما نیز وی را لو میدهیم .این استراتژی در شکل  11-5نشان داده شده است.
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شکل  11-5ماشینِ حالت متناهی برای استراتژی این به آن در! در معمای زندانی.

یک استراتژی دیگر "این به آن دو در" نام دارد .این استراتژی نسبت به استراتژی "این به آن در" کمی
بخشندهتر و امیدوارانهتر است .در این نوع استراتژی ما همکاری میکنیم مگر آنکه حریف برای دو نوبت
متوالی ما را لو دهد .این استراتژی در شکل  12-5نشان داده شده است.

شکل  12-5ماشینِ حالت متناهی برای استراتژی این به آن دو در ،در معمای زندانی.

استراتژی شوم بسیار نابخشنده است .در این استراتژی ما خوشبینانه در نوبت اول همکاری میکنیم و به
حالت  1میرویم و تا زمانی که حریف همکاری میکند ما نیز همکاری میکنیم .اما اگر حریف یکبار ما را
لو داد ،دیگر هیچ وقت همکاری نمیکنیم .این استراتژی در شکل  13-5نشان داده شده است.
در استراتژی تنبیه ،ما از حریف به دلیل لو دادن کمی انتقام میگیریم اما در نهایت وی را میبخشیم .اگر
حریف ما را لو داد ما نیز وی را لو میدهیم و این کار را ادامه میدهیم تا آنکه حریف سه بار پشت سر هم
همکاری کند .بعد از آنکه حریف سه بار متوالی همکاری کرد ،ما دوباره شروع به همکاری میکنیم .این
استراتژی در شکل  14-5نشان داده شده است.
مطالعات زیادی بر روی معمای زندانی انجام شده است چرا که کاربردهای بسیار زیادی دارد .از جملهی
این کاربردها میتوان به اشتراک گذاری فایل بهصورت نظیر به نظیر[1اِلیس 2و یاو ،]2447 ،3استراتژی تبلیغات
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میان شرکتهای رقیب [کُرفمَن 1و لِهمَن ،]1994 ،2سیاست [گریکو ،]1988 ،3تقلب در ورزش و سایر زمینهها
[اِهرنبورگ 4و روزِن ]2449 ،5و بسیاری دیگر [پونداِستون ]1993 ،6اشاره کرد.

شکل  13-5ماشینِ حالت متناهی برای استراتژی شوم در معمای زندانی.

شکل  14-5ماشینِ حالت متناهی برای استراتژی تنبیه در معمای زندانی.

مثال 14-5
در این مثال ما یک  FSMرا برای مینیمم کردن هزینه در یک معمای زندانی بهینه میکنیم FSM .برای
معمای زندانی را میتوان بهصورت معادلهی ( )5-5نشان داد تنها با این تفاوت که ما یک عدد صحیح را
برای نشان دادن اولین حرکت به ابتدای آن اضافه میکنیم .ما از  4برای نشان دادن همکاری و از  1برای نشان
دادن لو دادن استفاده میکنیم .چهار حریف اتفاقی ولی ثابت ،که هر کدام یک استراتژی

FSM

-4حالته دارند ،در نظر میگیریم .یک  EPبا  β = 1و  γ = 0اجرا میکنیم .اندازهی جمعیت  EPرا برابر 5
فرض کرده و جمعیت را بهصورت اتفاقی ایجاد میکنیم .هر ذره شامل چهار حالت است .هر ذرهی  EPمقابل
هر یک از چهار حریف اتفاقی ولی ثابت 14 ،بار بازی میکند تا بتوان عملکردش را ارزیابی کرد .در این مثال
ماشینهای حالت برای حریفها عبارتند از
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𝑆1
𝑆2
𝑆3
𝑆4

ما از الگوریتم شکل  1-5برای رشد دادن جمعیت  FSMاستفاده میکنیم .شکل  15-5همگرایی تابع
هزینهی  EPرا برای یک بار شبیهسازی نشان میدهد .بردار 𝑆 ،که کمترین هزینه را به دست میدهد ،به قرارِ
زیر به دست میآید
()14-5

]𝑆 = [1, 1 2 1 2, 0 1 1 3, 1 4 0 1, 1 1 0 1

که با  FSMنشان داده شده در شکل  16-5متناظر است

شکل  15-5مثال  :4-5همگرایی هزینهی ماشینِ حالت متناهی معمای زندانی.

شکل  16-5مثال  :4-5بهترین ماشینِ حالت متناهی به تکامل رسیده توسط  .EPستارهی بیرون آمده از حالت  1به معنای

C

یا  Dمیباشد .این یعنی اگر  FSMدر حالت  1بوده ،آنگاه بدون توجه به آنکه حرکت قبلی حریف چه بوده ( Cیا ،)D
خروجی  FSMبرابر  Dبوده و حالت بعدی  2خواهد بود.
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یک آزمایش جالب که میتوانیم انجام دهیم آن است که جمعیت  EPبا بازی در مقابل خودش به تکامل
برسد .این بدان معنی است که هر ذرهی  EPدر مقابل تمام ذرات دیگرِ موجود در  EPبازی کرده و بدین
ترتیب هزینهی ذرات ارزیابی میشوند.
انواع مختلفی از معمای زندانی وجود دارد .برای مثال ،ما فرض کردیم هر ذره در هر نوبت یکی از دو
ت ممکن را انتخاب کند .با این حال ،میتوانیم برای میزان همکاری درجات مختلفی قائل شویم بهطوری
حرک ِ
که هر نوبت شامل زنجیرهای از حرکات و هزینههای مرتبط با آنها باشد .در این حالت  4نشانگر همکاری
کامل و  1نشانگر لو دادن کامل میشوند و هر عددی بین این دو میتواند نشانگر درجات متغیری از همکاری
و لو دادن باشد [هَرالد 1و فوگِل .]1996 ،یک نوع دیگر معمای زندانی آن است که به هر ذره اجازه دهیم در
هر زمان که خواست بازی را متوقف کند [دیالهی2و متیو .]1995 ،3یک نوع دیگر آن است که اجازه دهیم
بیش از دو بازیکن بهصورت همزمان بازی کنند .در چنین حالتی ،هزینهی هر بازیکن معموالً تابعی است از
حرکات آن بازیکن و تعدادِ حریفانی که اقدام به همکاری کردهاند [بوناکیچ 4و همکاران .]1976 ،نوع دیگر
نیز آن است که ماتریس هزینهی  572با زمان تغییر کند [وُردِن5و لِوین.]2447 ،6

 5-5مسئلهی مورچهی مصنوعی
در این بخش به بحث در مورد مسئلهی مورچهی مصنوعی (با بهینهسازی کلونیِ مورچگان اشتباه نشود!)،
که یکی دیگر از مسائل مشهوری است که میتوان آن را با یک  FSMحل نمود ،بحث خواهیم کرد .مسئلهی
مورچهی مصنوعی در سال  1994معرفی شد [جِفِرسون 7و همکاران ]2443 ،و در [کوزا ،1992 ،8بخش
 ]37372به زیبایی توصیف گشت .یک مورچهی مصنوعی بر روی یک شبکهی حلقوی با ابعاد  32 × 32قرار
دارد که  94مربع از این  1424مربع حاوی غذا هستند .تواناییهای حسی مورچه بسیار محدود هستند .این
مورچه تنها میتواند حضور غذا در خانهی روبهرویش را حس کند .این مورچه در هر خانه میتواند سه
حرکت انجام دهد :می تواند در جهت مستقیم (جهتی که صورتش قرار گرفته) یک مربع به جلو رفته و اگر
غذایی در آن بود آن را بخورد ،یا میتواند با ثابت ماندن در مربع خود به سمت راست بچرخد و یا آنکه
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می تواند با ثابت ماندن در مربع خود به سمت چپ بچرخد .رد به جا مانده از مورچه به رد سانتافه 1شهرت
داشته و در شکل  17-5نمایش داده شده است.
مورچه حرکت خود را از مربع ( )1,1که در گوشهی سمت چپ و پایین شبکه قرار دارد آغاز میکند
ت
(اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم ،از آنجایی که شبکه حلقوی است ،هیچ گوشهای در آن وجود ندارد) .جه ِ
آغازین مورچه نیز به سمت راست است .وی غذای روبهروی خود در شکل  17-5را حس میکند پس باید
برای خوردن غذا به سمت جلو و به سمت مربع بعدی در مختصات ( )2,1حرکت کند .هنگامی که در مربع
( )2,1قرار دارد نیز دوباره غذای روبهرویش را حس کرده بنابراین برای خوردن آن نیز باید به مربع ()3,1
برود .به همین ترتیب به مربع ( )4,1خواهد رفت .اما حاال در این سفر ،که تا به اینجا راضیکننده و قابل
پیشبینی بود ،به مانع بر میخورد .مادامی که در مربع ( )4,1قرار دارد میتواند نبودِ غذا در مربع روبهرویش
را حس کند .آیا باید در هر صورت به سمت جلو حرکت کند و به پیدا کردن غذا در مربع بعدی امیدوار
باشد؟ یا باید به سمت راست یا چپ چرخیده و امیدوار باشد در مربع مجاو ِر مربع کنونیاش غذایی یافت
شود؟ اگر به سمت چپ بچرخد غذای موجود در ( )4,2را حس کرده و روی ردِ بهینه باقی خواهد ماند .اما
اگر به سمت راست بچرخد غذای موجود در ( )4,32را حس میکند (به یاد داشته باشید که شبکه حلقوی
است) .این کار مقداری لذت و خشنودی کوتاه مدت را برای وی به ارمغان خواهد آورد اما در نهایت باعث
گمراهی و گیجی وی خواهد شد .مسئلهی مورچهی مصنوعی شامل پیدا کردن یک  FSMاست تا مورچه را
در مسیر سانتافه راهنمایی کرده بهطوری که مورچه همهی غذاها را با کمترین حرکت ممکن بخورد .یک قدم
به جلو ،یک چرخش یه راست و یک چرخش به چپ ،هر کدام یک حرک محسوب میشوند .مسیر بهینه بر
روی شبکه ،با حرکت از میان مربعهای سیاه و خاکستریِ نشان داده شده در شکل  17-5حاصل میشود .این
مسیر شامل  167حرکت است.

Santa fe

1
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شکل  17-5ر ِد سانتافه .یک مورچه بر روی گوشه ی سمت چپ پایین و با جهتگیری به سمت راست واقع شده است.
مربعهای سفید خالی بوده و مربعهای سیاه حاوی غذا هستند .مربعهای خاکستری نیز خالی هستند اما با رنگ خاکستری
نمایش داده شدهاند تا مسیرِ بهینهی مورچه از میان شبکه را مشخص نمایند.

میتوان از  EPبرای به تکامل رساندن یک راهحل بهینه برای مسئلهی مورچهی مصنوعی استفاده نمود.
ابتدا مشخص میکنیم که از چه تعداد حالت میخواهیم استفاده کنیم .فرض کنید میخواهیم پنج حالت داشته
باشیم .سپس یک  FSMرا با استفاده از دنبالهی اعداد زیر کدگذاری میکنیم:
()11-5

10,𝑚 , 10,𝑠 , 11,𝑚 , 11,𝑠 ,
20,𝑚 , 20,𝑠 , 21,𝑚 , 21,𝑠 ,
….
𝑠50,𝑚 , 50,𝑠 , 51,𝑚 , 51,

نشانگذاری استفاده شده در باال برای ارائهی  FSMبه شرح زیر است:
 𝑛0,𝑚 حرکتی است که مورچه در صورت حضور در حالت 𝑛 و حس نکردنِ غذا در خانهی روبهرویش
انجام میدهد2 .یا𝑛0,𝑚 = 0, 1به ترتیب نشانگر حرکت به سمت جلو ،چرخش به سمت راست یا
چرخش به سمت چپ میباشد.
 𝑛0,𝑠 حالتی است که اگر مورچه در حالت 𝑛 بوده و در مقابلش غذا حس نکند به آن منتقل خواهد
شد.
 𝑛1,𝑚 حرکتی است که مورچه در صورت حضور در حالت 𝑛 و حس کردنِ غذا در خانهی روبهرویش
انجام میدهد.
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 𝑛1,𝑠 حالتی است که اگر مورچه در حالت 𝑛 بوده و در مقابلش حضور غذا را حس کند به آن منتقل
خواهد شد.
بدین ترتیب ما یک  FSMرا با 𝑁 4عدد صحیح ،که 𝑁 تعداد حالتهاست ،کدگذاری میکنیم .فرض ما
بر آن است که مورچه همیشه از حالت  1آغاز میکند.
ما میتوانیم هر  FSMدر یک جمعیتِ  EPرا ارزیابی کرده و ببینیم در مسیریابی چگونه عمل میکند .در
ابتدا مورچه را در گوشهی سمتِ چپ و پایینِ شبکه قرار میدهیم بهطوری که روی آن به سمت راست باشد.
ما همچنین عدد  544را بهعنوان محدودیتِ تعداد حرکتهای مورچه با هر  ،FSMدر نظر میگیریم .هزینهی
یک  FSMبا تعداد حرکتهای مورد نیاز برای آنکه مورچه بتواند تمام غذای موجود در شبکه را بخورد،
اندازهگیری میشود .اگر مورچه پس از انجامِ  544حرکت خود موفق به خوردن تمام غذاها نشده باشد ،آنگاه
هزینه برابر  544به عالوهی تعداد مربعهای حاویِ غذایی خواهد بود که مورچه نتوانسته است به آنها برسد.
شکل  18-5پیشرفتِ یک شبیهسازی  EPبرای FSMهای  5حالته و با اندازه جمعیت  144را نشان میدهد.

شکل  18-5پیشرفتِ یک شبیهسازی  EPبرای تکامل  FSMبه منظور حل مسئلهی مورچهی مصنوعی .هر  FSMپنج حالت
داشته و تعداد حرکات به  555حرکت محدود شده است .در آغاز ،بهترین  FSMمورچه را قادر میسازد تا  24غذا از 95
غذا را به دست آورد .بعد از  155نسل ،بهترین  FSMمورچه را قادر میسازد تا  55غذا را به دست آورد.

میانگینِ تعداد غذاهایی که مورچهها میخورند به تعداد حالتهای به کار رفته در  FSMبستگی دارد .اگر
از تعداد حالتهای کم استفاده کنیم آنگاه انعطاف الزم برای پیدا کردن یک راهحل خوب را نخواهیم داشت.
از سویی اگر از تعداد حالتهای زیاد استفاده کنیم ،عملکرد  EPبهتر میشود اما ممکن است این بهبود ارزش
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آن را نداشته باشد که بخواهیم به خاطر آن مدت عملیات کامپیوتری را زیاد کنیم .میانگینِ غذای خورده شده
توسط هر مورچه در جمعیت بعد از  144نسل در یک  EPبا اندازهی جمعیت  14به شرح زیر است:

()12-5

واحد غذا 4 ∶ 50.1

= بعد FSM

واحد غذا 6 ∶ 60.5

= بعد FSM

واحد غذا 8 ∶ 62.5

= بعد FSM

واحد غذا 10 ∶ 63.1

= بعد FSM

واحد غذا 12 ∶ 63.8

= بعد FSM

میتوان دید که با افزایش تعداد حالتها از  4به  ،6عملکرد به طرز قابل توجهی بهبود مییابد ،اما بعد از
آن ،افزایش تعداد حالتها بهبودِ کمی را به دنبال خواهد داشت.
بعد از چندین بار اجرای مونت کارلو دریافتیم که بهترین  FSMکه  EPبه دست داد  12حالت دارد .با
این حال 5 ،حالت از این  12حالت هیچ گاه مورد استفاده قرار نگرفت و در واقع  7 ،FSMحالتِ عملیاتی
داشت .این  FSMبه فرمِ معادلهی ( )11-5در جدول  3-5نشان داده شده است.
شکل  FSM ،19-5را به شکل گرافیکی نشان میدهد .مورچهای که از این  FSMبرای جهتیابی استفاده
میکرد توانست تمام  94غذا را در  349حرکت ،که کمی از دو برابرِ حداقل حرکات الزم برای خوردن غذاها
بیشتر است ،بخورد .اگر با دقت به شکل  19-5نگاه کنیم برخی بیکفایتیهای موجود در  FSMآشکار
میشود .برای مثال ،وقتی مورچه در حالت  4قرار دارد و در روبهرویش حضور غذا را احساس میکند ،به
سمت راست چرخیده و به حالتِ  7میرود .این در حالی است که انتظار داریم هرگاه مورچه در روبهرویش
حضور غذا را احساس میکند ،به سمت جلو حرکت کرده و غذا را بخورد .به نظر میرسد که برچسبِ

"R

و "1بیرون آمده از حالتِ  4بیفایده است .ما میتوانیم این اشکال را با مجبور کردنِ تمام FSMها به حرکت
به سوی جلو در هنگام حس کردن حضور غذا ،اصالح کنیم .این کار به نوعی دخیل کردنِ اطالعات مختصِ
مسئله در  EPاست که میتواند عملکردِ  EPرا بهبود بخشد .بهطور کلی ،همیشه باید سعی کنیم برای بهبود
عملکرد ،اطالعاتِ مختص مسئله را درون الگوریتمهای تکاملی دخالت دهیم.
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جدول  3-5بهترین ماشینِ حالت متناهیِ به تکامل رسیده توسط  EPبرای یک ردِ سانتافه با ابعاد 𝟐𝟑 × 𝟐𝟑 .حرکات به ترتیب
این گونه برچسبگذاری شدهاند :حرکت رو به جلو = 𝟎 ،چرخش به راست = 𝟏 ،چرخش به چپ = 𝟐 .این  FSMدر شکل
 19-5به فرمِ گرافیکی نمایش داده شده است.

غذا حس نشده است

غذا حس شده است

حرکت

حالت بعد

حرکت

حالت بعد

حالت 1

2

2

4

5

حالت 2

1

3

4

3

حالت 3

1

4

4

1

حالت 4

2

5

1

7

حالت 5

4

1

4

6

حالت 6

4

5

4

1

حالت 7

2

6

4

7

شکل  19-5بهترین ماشینِ حالت متناهیِ به تکامل رسیده توسط  EPبرای یک ردِ سانتافه با ابعاد 𝟐𝟑 × 𝟐𝟑 .خروجیهای هر
حالت به فرم )𝒔  (𝒇,نشان داده شدهاند که در آن 𝟎 = 𝒇 بیانگرِ آن است که حضور غذا حس نشده است و 𝟏 = 𝒇 بیانگرِ آن
است که حضور غذا حس شده است 𝒔 = 𝑭 .نشاندهندهی حرکت به سمت جلو 𝒔 = 𝑳 ،نشاندهندهی چرخش به سمت چپ
و 𝑹 = 𝒔 نشاندهندهی چرخش به سمت راست است .این  FSMدر جدول  3-5به فرمِ جدولی نشان داده شده است.
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نسخههای دیگر مسئلهی مورچهی مصنوعی شاملِ ردِ تپههای لوس آتلوس[ 1کوزا ،1992 ،بخش ،]772
ردِ سان ماتئو[ 2کوزا ،1994 ،فصل  ]12و ردِ جان موییِر[ 3جِفِرسون و همکاران ]2443 ،میباشد.

 6-5نتیجهگیری
از لحاظ تاریخی EP،برای پیدا کردن FSMهای بهینه مورد استفاده قرار گرفته است .با این حال ،ما به دو
نکتهی بسیار مهم برای جمعبندی این فصل اشاره میکنیم .نخست آنکه میتوانیم از  EPبهعنوان یک الگوریتم
با مقاصدِ کلی برای حل هرگونه مسئلهی بهینهسازی استفاده کنیم .در حقیقت  EPیک الگوریتم مشهور برای
بهینهسازیهای با مقاصدِ کلی است .دوم آنکه ما میتوانیم مسائل  FSMرا نه تنها با  EPبلکه با هر الگوریتم
تکاملیِ بحث شده در این کتاب حل کنیم .معمای زندانی و انواع آن ،مسائل بهینهسازی کلی هستند که میتوان
از بسیاری از انواع الگوریتمهای بهینهسازی برای حل آنها استفاده نمود .دلیل آنکه بخش زیادی از این فصل
را به معمای زندانی اختصاص دادیم آن است که  EPدر اصل برای حل FSMها به وجود آمدند .در انتها
متذکر میشویم که کتابها و مقاالت بسیار زیادی هستند که  EPرا از زوایای دیگر ،و در برخی موارد با
جزئیات بیشتری مورد بحث قرار دادهاند .از جملهی آنها میتوان به [باک و اشوِفِل[ ،]1993 ،باک ]1996 ،و
[ یائو و همکاران ]1999 ،اشاره نمود.
مسائل نوشتاری
 1-5واریانسِ جهش
𝛾 = 𝛽𝑓(𝑥𝑖 ) +

𝜎𝑖2

معموالً بهصورت یک رابطهی خطی میانِ ) 𝑖𝑥(𝑓 و  𝜎𝑖2در نظر گرفته میشود اما در واقع این رابطه نه
خطی بلکه تکراری است .معادلهی باال را به چه صورت باید بازنویسی کرد تا رابطهی خطی میان ) 𝑖𝑥(𝑓 و
 𝜎𝑖2حاصل شود؟
 2-5یک آسانسور میتواند در یکی از دو حالت ممکن قرار گیرد :در طبقهی اول یا در طبقهی دوم.
ورودیِ آن یکی از دو ورودیِ ممکن است :کاربر میتواند دکمهی طبقهی  1یا دکمهی طبقهی  2را فشار
دهد .یک  FSMبرای این سیستم ،هم به فرمِ گرافیکی و هم به فرم جدولی بنویسید.
 3-5مسئلهی  2-5را بسط دهید بهطوری که آسانسور  4حالت داشته باشد (در طبقهی اول ،در طبقهی
دوم ،در حال حرکت از طبقهی اول به طبقهی دوم ،در حال حرکت از طبقهی دوم به طبقهی اول) که بدین
1

Los Atlos Hills Trail
San Mateo Trail
3
John Muir Trail
2
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ترتیب  3ورودی ممکن وجود خواهد داشت :کاربر میتواند دکمهی طبقهی اول را فشار دهد ،کاربر میتواند
دکمهی طبقهی دوم را فشار دهد ،کاربر هیچ کاری انجام ندهد .یک  FSMبرای این سیستم هم به فرم
گرافیکی و هم به فرم جدولی بنویسید.
 4-5استراتژی همواره -همکاری برای معمای زندانی را به فرمِ برداریِ معادلهی ( )9-5بنویسید .این کار
را برای استراتژیهای این به آن در ،این به آن دو در و استراتژی شوم تکرار کنید .با توجه به فرمهای برداریِ
شما ،کدام دو استراتژی بیشتر به یکدیگر شباهت دارند؟ استراتژیهای همواره -همکاری و این به آن در یا
این به آن دو در و استراتژی شوم؟
 5-5فرض کنید در یک مسابقهی معمای زندانی ،استراتژیهای همواره -همکاری ،این به آن در ،این به
آن دو در و شوم با یکدیگر به رقابت میپردازند .کدام یک برندهی بازی خواهد یود؟
ی
 FSM 6-5شکلِ  24-5برای یک مورچهی مصنوعی در مسیر سانتافه پیشنهاد شده است و در آن ورود ِ
 4به معنای عدم حس کردنِ غذا و ورودیِ  1به معنای حس کردن غذا بوده و خروجیهای  𝑅 ،Lو 𝐹 به
ترتیب به معنای حرکت به سمتِ چپ ،راست و مستقیم میباشند [میلیو و همکاران .]1999 ،این  FSMرا به
فرم معادلهی ( )11-5بازنویسی کنید.

شکل  25-5مسئلهی  FSM :6-5برای مسئلهی مورچهی مصنوعی.

 7-5تعداد حداقل حرکات الزم برای آنکه یک مورچهی مصنوعی بتواند تمام مربعهای موجود در مسی ِر
سانتافه را مالقات کند چه قدر است؟
 8-5فرض کنید یک مورچهی مصنوعی  βمربعِ اتفاقی و یکتا از مسیرِ سانتافهی  32 × 32را مالقات
کند .احتمال آنکه مورچه تمامی غذاها را پیدا کند چه قدر خواهد بود؟
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مسائل کامپیوتری
 EP 9-5شکل  1-5را برای مینیمم کردن تابع کروی  14بعدی شبیهسازی کنید .دامنهی جستجو را
] β ،[−5.12, +5.12را برابر  ،γ = 0 ،𝑥𝑚𝑎𝑥10−𝑥𝑚𝑖𝑛 = 1.024اندازهی جمعیت را برابر  54و محدودیت نسل
را نیز برابر  54در نظر بگیرید .هنگام محاسبهی واریانس جهش ،مقادیر تابع هزینه را به گونهای نرمالیزه کنید
که برای تمام ] 𝑓(𝑥𝑖 ) ∈ [1,2ها𝑖 باشد.
الف) بهترین راهحل به دست آمده از  ،EPبا میانگینگیری روی  24شبیهسازی مونت کارلو ،چیست؟
ب) واریانس را با تابعِ ) 𝑖𝑥(  𝛽𝑓2جایگذاری کنید و شبیهسازی را تکرار کنید.
ج) واریانس را با تابعِ ) 𝑖𝑥(𝑓√𝛽 جایگذاری کنید و شبیهسازی را تکرار کنید.
د) از 𝛽 بهعنوان واریانس برای تمامی 𝑖ها استفاده کرده و شبیهسازی را تکرار کنید.
 15-5مثال  3-5را با مجازاتِ اندازهی  FSMبرابر 𝑛 ،که در آن 𝑛 تعداد حالتهاست ،دوباره اجرا کنید.
تعداد حالتها و هزینهی بهترین  ،FSMبا میانگینگیری بر روی  144بار شبیهسازی مونت کارلو چه قدر
خواهند بود؟ نتایج خود را با نتایج به دست آمده در مثال  3-5مقایسه کنید.
 11-5اگر در معمای زندانی بدانیم که حریف در هر نوبت ما را لو میدهد ،بهترین استراتژی آن خواهد
بود که ما نیز در هر نوبت وی را لو دهیم .از  EPبرای به تکامل رساندن یک  FSMاستفاده کنید بهطوری که
 FSMمذکور به خوبیِ استراتژی همواره -لو دادن عمل کند.
 12-5تعداد حرکات الزم برای مورچهای که از  FSMمسئلهی  6-5برای خوردن تمام غذاهای ردِ سانتافه
استفاده میکند چه قدر است؟
 13-5از جوابی که به مسئلهی  8-5داده اید برای پیدا کردن احتمال آنکه مورچه بعد از مالقاتِ  βمرب ِع
یکتا ،اتفاقی تمام غذاهای رد سانتافه را خورده باشد ،استفاده کنید .فرض کنید ] 𝛽 ∈ [1,1024است .از
مقیاس لگاریتمی برای محور احتمال استفاده کنید .اگر بخواهیم شانسِ مورچه برای پیدا کردن تمامی غذاها
حداقل  %54باشد ،چند مربع را باید مالقات کند؟

فصل ششم
استراتژیهای تکامل

اولین نسخهی  ES1با تنها یک فرزند در هر نسل فعالیت میکرد چرا که جمعیتی از اهداف برای فعالیت
وجود نداشت.
هانس-پاول 2اشوفل [اشوفل و مندس]2414 ،3
اولین حملهی اروپائیان به الگوریتمهای تکاملی توسط سه دانشجو در دانشگاه فنی و مهندسی برلین در
دههی  1964صورت گرفت .این سه دانشجو به دنبال دستیابی به یک طراحی بهینهی بدنه در یک تونل باد
به منظور مینیمم ساختن مقاومت هوا بودند .اینگو روچِنبرگ ،4هانس-پاول اشوفل و پیتر بیِنِرت 5برای حل
تحلیلی این مسئله با مشکل مواجه بودند .بنابراین تصمیم گرفتند تغییراتی اتفاقی در بدنه ایجاد کرده ،آنهایی
را که عملکرد بهتری داشته انتخاب کرده و این فرآیند را آنقدر ادامه دهند تا راهحلهایی مناسب برای
مسئلهشان پیدا کنند.
اولین نوشتهی روچنبرگ در زمینهی استراتژیهای تکامل ( ،)ESکه گاهاً استراتژیهای تکاملی نیز خوانده
میشوند ،در سال  1964به چاپ رسید [روچنبرگ .]1998 ،نکتهی قابل توجه آن است که اولین پیادهسازیها
از  ESبه صورت تجربی صورت گرفته است .منابع محاسباتی برای شبیهسازی با دقت باال کافی نبوده است
و به همین علت ،توابع برازندگی بهصورت آزمایشی به دست میآمده است و جهشها بهصورت سختافزاریِ
فیزیکی پیادهسازی میشدهاند .روچنبرگ مدرک دکترای خود را در سال  1974در همین زمینه دریافت نمود
و چندی بعد این اثر را در قالب کتاب منتشر نمود [روچنبرگ .]1974 ،اگرچه که این کتاب به زبان آلمانی
نوشته شده است ،اما به دلیل در بر داشتن اشکال گرافیکی از فرآیندهای تکاملی ،برای خوانندگان غیرآلمانی
زبان نیز بسیار جالب توجه است .این کتاب ،تکامل اشکال بال برای مینیمم ساختن کشش در یک میدان
جریان باد ،تکامل شکل کالهک موشکها برای مینیمم ساختن کشش سوخت در هنگام عبور از کالهک و
همچنین تکامل شکل لوله برای مینیمم ساختن کشش سیال در هنگام عبور از لوله را نشان میدهد .این
الگوریتمهای اولیه ،مسیرهای راهحل سایبرنتیک 6نام داشتند.
اشوفل مدرک دکترای خود را در سال 1975

دریافت نمود و در سالهای بعد چندین کتاب در مورد ES

منتشر نمود [اشوفل[ ،]1977 ،اشوفل[ ،]1981 ،اشوفل .]1995 ،وی از سال  1985تاکنون در دانشگاه
دورتموند مشغول به کار است .بیِنِرت نیز مدرک دکترای خود را در سال  1967دریافت نمود .تاریخچهای
جالب از سالهای ابتدایی  ESرا میتوان در مصاحبهای با اشوفل در [اشوفل و مندس ]2414 ،یافت.
1

Evolutionary Strategiy
Hans-Paul
3
Mendes
4
Ingo Rochenberg
5
Peter Bienert
6
Cybernetic Solution Paths
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مروری بر فصل
بخش  1-6به بحث در مورد  (1+1)-ESخواهد پرداخت (1+1)-ES .سادهترین و همچنین اولین نوع ES

است که مورد استفاده قرار گرفت .این  ESتنها شامل جهش بوده و بازترکیب را شامل نمیشود .بخش 2-6
قانون  1⁄5را برای  ESاستنتاج میکند ،قانونی که چگونگی تنظیم نرخ جهش برای دستیابی به بهترین عملکرد
را توضیح میدهد .خوانندگانی که عالقهای به اثباتهای ریاضی ندارند میتوانند از خواندن این بخش صرف
نظر نمایند .بخش  (1+1)-ES ،3-6را به الگوریتمی بسط میدهد که در آن در هر نسل تعداد  μوالد وجود
دارد μ .توسط کاربر تعیین میشود .والدین ترکیب شده تا فرزندان را به وجود آورند .اگر فرزندان به اندازهی
کافی برازنده باشند در نسل بعد حضور پیدا خواهند کرد .چندین گزینه برای بازترکیب وجود دارد .بخش
 (1+1)-ES ،4-6را باز هم تعمیم داده بهگونهای که در هر نسل تعدادِ  λفرزند وجود داشته باشد .بخش
 5-6به ما نشان میدهد که چگونه با تطبیق نرخ جهش ،عملکرد  ESرا بهصورت قابل توجهی بهبود بخشیم.
این تطبیقها شامل الگوریتمهای بینظیرِ  CMA-ESو  CMSA-ESمیشود.

 1-6استراتژی تکامل
فرض کنید )𝑥(𝑓 یک تابع از بردار حقیقی 𝑥 بوده و ما میخواهیم )𝑥(𝑓 را ماکزیمم کنیم .عملکرد
الگوریتم  ESبدین صورت است که ابتدا یک راهحل نامزد را اعمال کرده و سپس برازندگی آن را اندازهگیری
میکند .سپس این راهحل نامزد دچار جهش شده و برازندگی ذرهی دچار جهش شده نیز اندازهگیری میشود.
از بین این دو راهحل نامزد (فرزند و والد) بهترینشان نقطهی آغازین برای نسل بعد را تشکیل میدهد.
الگوریتم  ESابتدایی ،ذاتاً برای حل مسائل گسسته طراحی شده بود ،بدین ترتیب که از جهشهای کوچک
در یک فضای جستجوی گسسته استفاده میکرد .به همین علت ،مستعد گیر افتادن در بهینههای محلی بود.
بدین ترتیب  ESابتدایی اصالح شد تا از جهشهای پیوسته در فضای جستجوی پیوسته استفاده نماید [بِیِر و
اشوفل .]2442 ،این الگوریتم در شکل  1-6خالصهسازی شده است.
شکل  1-6را  (1+1)-ESمینامند چرا که در آن هر نسل شامل یک فرزند و یک والد است که بهترینِ
آنها بهعنوان ذرهی نسل بعد انتخاب میشود ،(1+1)-ES .که  ESدو عضوه نیز نامیده میشود ،بسیار شبیه
استراتژیهای تپهنوردی در بخش  6-2است .همچنین بسیار شبیه یک  EPبا اندازه جمعیت  1است (بخش
 1-5را ببینید) .قضیهی زیر تضمین میکند که  (1+1)-ESدر نهایت ماکزیمم سراسری )𝑥(𝑓 را پیدا میکند.
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قضیهی  )1-6اگر )𝑥(𝑓 یک تابع پیوسته با مقدار بهینهی سراسری )𝑥( ∗ 𝑓 باشد که بر روی یک بازهی
بسته تعریف شده است ،آنگاه
()1-6

)𝑥( ∗ 𝑓 = )𝑥(𝑓 lim

∞→𝑡

که در آن 𝑡 شمارهی نسل است.

شکل  1-6شبه کد باال طرح کلی استراتژی تکامل ) (1+1را نشان میدهد .در این شبه کد 𝒏 ابعاد مسئله بوده و 𝟏𝒙 با

𝟎𝒙

برابرست تنها با این تفاوت که هر عنصر 𝟎𝒙 دچار جهش شده است.

قضیهی  1-6در [دِوروی[ ،]1978 ،1رودالف[ ،]1992 ،2باک ،1996 ،قضیهی  ]7و [مایکِلویکز]1996 ،
اثبات شده است .این قضیه همچنین با شهود و درک ما همخوانی دارد .از آنجا که ما از جهشهای تصادفی
برای کاوش فضای جستجو استفاده میکنیم ،اگر مدت زمان کافی در اختیار داشته باشیم ،سرانجام تمام فضای
جستجو را کاوش کرده و ماکزیمم سراسری را خواهیم یافت.
واریانس  𝜎 2در الگوریتمِ شکل  1-6یک پارامتر میزانسازی است.
 𝜎 باید به اندازهی کافی بزرگ باشد تا جهشها تمامی نواحی مورد جستجو را در یک بازهی زمانی
معقول پوشش دهند.
 𝜎 باید به اندازهی کافی کوچک باشد تا جستجوی راهحل بهینه با دقت مورد نظرِ کاربر صورت
بپذیرد .شاید مناسب باشد که مقدار 𝜎 را با پیشرفت  ESکاهش داد .مقادیر بزرگ 𝜎 در ابتدای

ES

باعث می شود جستجوی اصطالحاً دانه درشت صورت گرفته و به جواب بهینه نزدیک شویم .با

Devroye
Rudolph

1
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نزدیک شدن  ESبه خط پایان ،مقادیر کوچکتر 𝜎 به  ESاین اجازه را میدهند تا راهحلهای نامزد
بهتر تنظیم شده و همگرایی به راهحل بهینه با دقت بیشتری صورت بپذیرد.
جهش در شکل  1-6همه سو یکسان 1خوانده میشود چرا که جهشِ تمامی عناصر  𝑥0دارای واریانس
یکسانی هستند .در عمل شاید بخواهیم جهشهایی غیر همه سو یکسان را به شکل زیر پیادهسازی کنیم:
()2-6

)𝑥1 ← 𝑥0 + 𝑁(0, Σ

که در آن  Σیک ماتریس قطری 𝑛 × 𝑛 با عناصر قطری 𝑖𝜎 برای ]𝑛  𝑖 ∈ [1,میباشد .این بدان معناست که هر
عنصر از  𝑥0با واریانس متفاوتی دچار جهش میشود .ما مقدار هر 𝑖𝜎 را مستقالً و با توجه به دامنهی 𝑖اُمین
عنصر  𝑥0و همچنین شکل تابع هدف ،اختصاص میدهیم.
روچنبرگ  (1+1)-ESرا برای چند مسئله بهینهسازی ساده تحلیل کرد و به این نتیجه رسید که  %24از
جهشها باید باعث بهبود تابع برازندگی )𝑥(𝑓 شوند [روچنبرگ[ ،]1973 ،باک ،1996 ،بخش  .]7-1-2در
بخش  2-6برخی از این تحلیلها را ارایه خواهیم داد .اگر نرخ موفقیت جهش بزرگتر از  %24باشد ،آنگاه
جهشها بسیار کوچک بوده و بهبودهای کوچکی را ایجاد میکنند که این موضوع باعث طوالنی شدن مدت
زمان همگرایی میشود .اگر نرخ موفقیت جهش کمتر از  %24باشد ،آنگاه جهشها بسیار بزرگ بوده که باعث
ایجاد پیشرفتهایی بزرگ اما ناکافی میشوند که این موضوع نیز باعث طوالنی شدن زمان همگرایی میشود.
کار روچنبرگ به قانون  1⁄5انجامید:
در  ،(1+1)-ESاگرنسبت جهشهای موفق به کل جهشها کمتر از  1⁄5باشد ،آنگاه میزان انحراف استاندارد
 σباید کاهش پیدا کند .از سوی دیگر اگر این نسبت بزرگتر از  1⁄5باشد ،میزان انحراف استاندارد باید
افزایش پیدا کند.
در بخش  2-6خواهیم دید که این قانون تنها برای تعداد اندکی از توابع هدف مصداق دارد ،اما در کل
خط مشی مفیدی برای پیادهسازیهای  ESبه دست میدهد .اما قانون  1⁄5این سؤال را ایجاد میکند که
انحراف استاندارد تا چه حد باید کاهش یا افزایش یابد؟ اشوفل فاکتوری را بهصورت نظری به دست آورد

که میزان افزایش یا کاهش 𝜎 را مشخص میکند:
کاهش انحراف معیار ∶

()3-6

کاهش انحراف معیار ∶

که در آن

𝜎𝑐 ← 𝜎
𝑐𝜎 ← 𝜎/
𝑐 = 0.817

Isotropic

1
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این نتایج به  (1+1)-ESانطباقی ،که در شکل  2-6نشان داده شده است ،منجر میشود .برای

(1+1)-ES

انطباقی نیاز به تعریف یک پنجره به طول 𝐺 داریم .ما میخواهیم 𝐺 به اندازهی کافی بزرگ باشد تا ایدهی
خوبی از نرخ موفقیت جهشهای  ESبه دست آید ،اما نه آنقدر بزرگ که تطبیق 𝜎 به کندی صورت بپذیرد.
مقدار توصیه شده در [بِیِر و اشوفل ]2442 ،برابرست با
()4-6

)𝐺 = min(𝑛, 30

که در آن 𝑛 ابعاد مسئله است.

شکل  2-6شبه کد باال استراتژی تکامل ) (1+1انطباقی را نشان میدهد که در آن 𝒏 ابعاد مسئله است 𝒙𝟏 .با 𝟎𝒙 برابرست تنها
با این تفاوت که هر ویژگی آن دچار جهش شده است 𝛟 .نسبتی از جهشهای  Gنسل قبل است که به بهتر شدن 𝟏𝒙 از

𝟎𝒙

منجر شدهاند .واریانس جهش بهصورت خودکار بهمنظور افزایش نرخ همگرایی تنظیم میشود .مقدار نامی  cبرابر 51817
است.

مثال1-6
ی  24بعدی استفاده کردهایم (ضمیمه
در این مثال ما از  (1+1)-ESبرای بهینه ساختن تابع محک اَکل ِ
ج 1-2.را ببینید) .در این مثال  (1+1)-ESاستاندارد که در شکل  1-6نشان داده شده است را با

(1+1)-ES

انطباقیِ نشان داده شده در شکل  ،2-6مقایسه خواهیم نمود .در مورد  ESانطباقی ،آمار جهشهای موفق و
کل تعداد جهشها را ثبت خواهیم نمود .تعداد کل جهشها با تعداد کل نسلها برابر است .هر  24نسل یکبار
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میزان نرخ موفقیت جهش را محاسبه کرده و مقدار انحراف استاندارد را مطابق با معادلهی ( )3-6تنظیم
خواهیم نمود .شکل  3-6میانگین نرخ همگراییِ  (1+1)-ESاستاندارد را با  (1+1)-ESانطباقی مقایسه نموده
است .شکل  4-6منحنی رایجی از نرخ موفقیتِ جهش و انحراف استاندارد جهش را نشان میدهد .میتوان
دید که هر گاه نرخ موفقیت در طول  24نسل گذشته بزرگتر از  %24بوده است ،انحراف استاندارد جهش
بهصورت خودکار افزایش یافته و هرگاه نرخ موفقیت کمتر از  %24بوده است ،انحراف استاندارد جهش
بهصورت خودکار کاهش یافته است.

شکل  3-6مثال  :1-6همگراییِ الگوریتم  (1+1)-ESکه در طول  155شبیهسازی میانگینگیری شده است ES .انطباقی ،که
انحراف استاندارد جهش را بهصورت خودکار تنظیم مینماید ،بسیار سریعتر از  ESاستاندارد همگرا شده است.

شکل  4-6مثال  :1-6نرخ موفقیت جهش و انحراف استاندارد جهشِ  (1+1)-ESانطباقی ES .انطباقی هرگاه نرخ موفقیت
بزرگتر از  %25باشد ،بهصورت خودکار انحراف استاندارد جهش را افزایش داده و هرگاه نرخ موفقیت کمتر از  %25باشد،
انحراف استاندارد جهش را کاهش خواهد داد.
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 2-6قانون 𝟓 :𝟏⁄یک استنتاج

این بخش به استنتاج قانون  1⁄5میپردازد .این قانون بیان میدارد که حدود  %24از کل جهشها به ایجاد

بهبود در ذرات جهش یافتهی  ESمنجر میشود .محرک اصلی این بخش از کتاب[ ،روچنبرگ ،1973 ،فصل
 ]15-14میباشد .خوانندگانی که عالقهای به اثباتهای ریاضی ندارند میتوانند از خواندن این بخش صرف
نظر نمایند.
فرض کنید که یک مسئلهی مینیممسازیِ 𝑛 بعدی با تابع هزینهی )𝑥(𝑓 که در آن

] 𝑛𝑥 … 𝑥 = [𝑥1 𝑥2

است ،در اختیار داریم .در این قسمت بر روی مسئلهی دهلیز 1که دارای دامنهی زیر است تمرکز مینماییم.
)∞ 𝑥1 ∈ [0,

()5-6

]𝑛 𝑗 ∈ [2,

مسلئهی دهلیز دارای تابع هزینهی زیر
()6-6

𝑥𝑗 ∈ (−∞, ∞),

است:

]𝑏  𝑥𝑗 ∈ [−𝑏,اگر

]𝑛  𝑗 ∈ [2,برای تمامی

𝑐0 + 𝑐1 𝑥1 ,
{ = )𝑥(𝑓
∞

در غیر این صورت

که در آن  𝑐1 ،𝑐0و 𝑏 ثابتهایی مثبت هستند .در این مسئله هزینه با کاهش  𝑥1بهبود مییابد اما تنها در
صورتی که 𝑥 در بازهی (یا دهلیز!) ]𝑏  𝑥𝑗 ∈ [−𝑏,برای تمامی 𝑗ها قرار داشته باشد.
از شکل  1-6و  2-6به یاد آورید که هر ذرهی  𝑥0از  ESبر اساس معادلهی 𝑟  ،𝑥1 ← 𝑥0 +که در آن
یک بردار 𝑛 عنصری تصادفی است ،دچار جهش میشود .ما از نماد 𝑗 𝑥0برای اشاره به 𝑗اُمین عنصر بردار

𝑟

𝑥0

و از نماد 𝑗 𝑥1برای اشاره به 𝑗اُمین عنصر بردار  𝑥1استفاده میکنیم.
جهش هر یک از عناصر  𝑥0از یک توزیع گاوسی با میانگین صفر و واریانس  𝜎 2انتخاب میشود .بدین
ترتیب  PDFمربوط به 𝑗 𝑥1را میتوان بهصورت زیر نوشت
2

()7-6

]𝑛 𝑗 ∈ [1,

) 𝑗(𝑥1𝑗 − 𝑥0
= ) 𝑗𝑃𝐷𝐹(𝑥1
exp [−
],
2𝜎 2
𝜋𝜎√2
1

جهشی که سبب بهبود 𝑥 میشود به وقوع 𝑛 اتفاق مستقل نیاز دارد:
()8-6

𝑟1 < 0

]𝑛 ∈ [−𝑏, 𝑏], 𝑗 ∈ [2,

𝑗𝑥1

Corridor Problem

1
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که در آن  𝑟1جهش اولین عنصر  𝑥0است (یعنی .)𝑥11 ← 𝑥01 + 𝑟1 :بنابراین  𝜑′یا دامنهی مورد انتظارِ یک
جهش مفید برابرست با
)]𝑏 𝜙 ′ = |𝐸(𝑟1 |𝑟1 < 0)| ∏ 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑥1𝑗 ∈ [−𝑏,
𝑗=2
𝑛

2

()9-6

𝑏
) 𝑗(𝑥1𝑗 − 𝑥0
𝑟12
1
∫| =
∫ ∏ | exp (− 2 ) 𝑑𝑟1
exp (−
𝑗) 𝑑𝑥1
𝜎2
2𝜎 2
𝜋−∞ 𝜎√2
𝜋−𝑏 𝜎√2

𝑟1

0

𝑗=2

𝜎
𝑏
−
𝑗𝑥0
𝑗𝑏 + 𝑥0
1
() + erf
])
( √2𝜋 ∏𝑛𝑗=2 2 [erf
𝜎√2
𝜎√2

=

(مسئلهی  2-6را ببینید) که در آن )  𝑒𝑟𝑓 (.تابع خطا میباشد:
𝑥

()14-6

𝑥≥0

∫ exp(−𝑡 2 ) 𝑑𝑡,
0

2
𝜋√

= )𝑥(erf

اگر  𝑥0قبل از جهش در بازهی ]𝑏  [−𝑏,قرار داشته باشد ،دامنهی مورد انتظارِ جهش مفید را میتوان
بهصورت زیر نوشت
)]𝑛  𝑗 ∈ [2,برای تمامی
()11-6

]𝑏 𝜙 = 𝐸(𝜙 ′ |𝑥0𝑗 ∈ [−𝑏,
𝑏

𝑏

𝑛= ∫ … ∫ 𝜙 ′ 𝑃𝐷𝐹(𝑥02 ) … 𝑃𝐷𝐹(𝑥0𝑛 )𝑑𝑥02 … 𝑑𝑥0
𝑏−

𝑏−

اگر 𝑗 𝑥0در بازهی ]𝑏  [−𝑏,واقع شده باشد و فرض کنیم 𝑗 𝑥0بهصورت یکنواخت بر روی این بازه توزیع
شده باشد ،خواهیم داشت
𝑏

𝑗𝑏 − 𝑥0
𝑗𝑏 + 𝑥0
1
1
( [erf
( ) + erf
𝑗)] ( )𝑑𝑥0
𝑏2
𝜎√2
𝜎√2
−𝑏 2

()12-6

𝑛

∫∏

𝜎

√2𝜋 𝑗=2

=𝜙

حال به یاد آورید که
) exp(−𝑧 2

()13-6

𝜋√

∫ erf(𝑧𝑑𝑧 = 𝑧𝑒𝑟𝑓(𝑧) +

با به کار بردن معادلهی باال در معادلهی ( )12-6خواهیم داشت
()14-6

])

2𝑏 2
)−1
𝜎2

2𝜎√2(exp (−
𝜋√

𝑏2

𝑛

( ∏ [4b erf
( ) + erf
𝜎√2
𝑗=2

𝜎
√2𝜋(4𝑏)𝑛−1

=𝜙

فصل ششم :استراتژیهای تکامل 067 /
2𝑏 2 𝑛−1
]))
𝜎2

(1 − exp (−

𝜎
𝜋𝑏√2

)−

𝑏2
𝜎√2

( [erf

𝜎
𝜋√2

به یاد آورید که  𝑙𝑖𝑚 𝑒𝑟𝑓(𝑥) = 1و  . 𝑙𝑖𝑚 𝑒𝑥𝑝(𝑥) = 0بنابراین،
∞→𝑥

∞→𝑥

𝑏
𝜎

()15-6

𝑛−1

برای بزرگ

)

𝜎
𝜋𝑏√2

(1 −

𝜎
𝜋√2

≈𝜙

𝜙 مقدار امید ریاضی یک جهش مفید است و مطلوب است که بزرگ باشد .برای به دست آوردن مقادیری
از 𝜎 که مقادیر بزرگ 𝜙 را به دست میدهند ،کافیست از 𝜙 نسبت به 𝜎 مشتق گرفت و آن را برابر  4قرار
داد .بدین ترتیب خواهیم داشت
()16-6

𝜙𝑑
1
)𝜎 𝑛−1 𝜎(𝑛 − 1
𝜎 𝑛−2
=
(1 −
)
−
(1 −
)
𝜋𝑑𝜎 √2
𝜋𝑏2
𝜋𝑏√2
𝜋𝑏√2

اگر این معادله را برابر  4قرار داده و آن را برای 𝜎 حل کنیم خواهیم داشت
𝑛𝜎 ∗ = 𝑏√2𝜋/

()17-6

که بیشترین مقدار 𝜙 و به تبع آن بیشترین دامنهی مورد انتظارِ یک جهش مفید را به دست خواهد داد.
حال احتمال  ،𝑤 ′که احتمال مفید بودن یک جهش است را در نظر بگیرید .یک جهش مفید است اگر

𝑛

واقعهی مستقلِ نشان داده شده در معادلهی ( )8-6رخ دهند .احتمال این اتفاق را میتوان بهصورت زیر
نوشت
𝑛

()18-6

)]𝑏 𝑤 ′ = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑟1 < 0) ∏ 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑥1𝑗 ∈ [−𝑏,
𝑗=2
1

از آنجایی که  𝑟1دارای میانگین صفر است ،پس احتمال آنکه  𝑟1 < 0باشد برابر  2است .بنابراین معادلهی
باال را میتوان بهصورت زیر بازنویسی کرد
𝑛

()19-6

1
)]𝑏 𝑤 = ∏ 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑥1𝑗 ∈ [−𝑏,
2
′

𝑗=2

با مقایسهی معادلهی باال با معادلهی ( )9-6خواهیم دید که
()24-6

√2𝜋 ′
𝜙
𝜎2

= 𝑤′
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حال با فرض آنکه  𝑥0قبل از وقوع جهش در بازی ]𝑏  [−𝑏,واقع شده باشد ،مقدار امید ریاضی 𝑤 مربوط
به احتمال آنکه یک جهش مفید باشد را در نظر بگیرید 𝑤 .را میتوان بهصورت زیر نوشت:
)]𝑛  𝑗 ∈ [2,برای تمامی
()21-6

]𝑏 𝑤 = 𝐸(𝑤 ′ |𝑥0𝑗 ∈ [−𝑏,
𝑏

𝑏
′

𝑛= ∫ … ∫ 𝑤 𝑃𝐷𝐹(𝑥02 ) … 𝑃𝐷𝐹(𝑥0𝑛 )𝑑𝑥02 … 𝑑𝑥0
𝑏−

𝑏−

با مقایسهی معادلهی باال با معادالت ( )11-6و ( )24-6خواهیم دید که
𝜋√2
𝜙
𝜎2

()22-6

=𝑤

حال 𝜙 را از معادلهی ( )15-6جایگزین میکنیم:
()23-6

𝜎 𝑛−1
𝜎 𝜋√2
(=𝑤
()
)(1 −
)
𝜋2𝜎 √2
𝜋𝑏√2

سپس برای به دست آوردن مقدار بهینهی 𝑤 ،مقدار بهینهی 𝜎 را از معادلهی ( )17-6در معادلهی باال قرار
میدهیم:
1
1
(1 − )𝑛−1
2
𝑛

()24-6

= ∗𝑤

به یاد آورید که برای مقادیر کوچکِ 𝑥 داریم .exp(−𝑥) ≈ 1 − 𝑥 :بنابراین ،برای 𝑛های بزرگ داریم:
)  .exp (− 𝑛1 ) ≈ (1 − 𝑛1بدین ترتیب خواهیم داشت
()25-6

1
1
(exp (− ))𝑛−1 ≈ 1/2𝑒 ≈ 0.18
2
𝑛

= ∗𝑤

بنابراین ،انحراف استاندارد بهینهی ∗ 𝜎 دامنهی جهشی را به دست خواهد داد که در  %18موارد باعث
ایجاد بهبود خواهد شد.
روچنبرگ همچنین یک تابع کروی ،که در آن هدف مینیممسازی تابع زیر بود را تحلیل نمود.
𝑛

()26-6

𝑓(𝑥) = ∑ 𝑥𝑗2
𝑗=1

وی دریافت که نرخ موفقیت جهش بهینه برای تابع کروی برابر  %27است.
این نتایج تنها قابل اعمال به توابع خاصی هستند و تحت تقریبهای سادهسازی به دست آمدهاند ،اما به
قانون  ،1⁄5که مفید بودن آن در بسیاری از مسائل به اثبات رسیده است ،منتهی شدهاند .برای ماکزیمم ساختن
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نرخ همگرایی ،میزان انحراف استاندارد در یک  ESباید بهگونهای تنظیم شود که نسبت جهشهای موفق به
کل جهشها برابر  1⁄5باشد.

 3-6استراتژی تکامل )𝟏 (𝝁 +
اولین تعمیم از  (𝜇 + 1)-ES ،(1+1)-ESمیباشد .در  ،(𝜇 + 1)-ESدر هر نسل از 𝜇 والد استفاده میشود
و 𝜇 پارامتری است که توسط کاربر تعیین میشود .همچنین هر والد دارای یک بردار 𝜎 است که دامنهی
جهش آن را کنترل می نماید .والدین با یکدیگر ترکیب شده تا فرزندان را به وجود آورند و سپس فرزندان
دچار جهش میشوند .از میان 𝜇 والد و فرزندان ،تعداد 𝜇 ذره که بهترین بودهاند انتخاب شده تا 𝜇 والد نسل
بعد را تشکیل دهند .این الگوریتم در شکل  5-6خالصهسازی شده است .از آنجایی که
 (𝜇 + 1)-ESبهترین ذرات هر نسل را نگه میدارد ،بنابراین این الگوریتم یک الگوریتم نخبهگراست ،بدین
معنی که بهترین ذرهی آن هیچگاه از یک نسل به نسل دیگر بدتر نمیشود (𝜇 + 1)-ES .گاهاً  ESحالت
ماندگار نیز خوانده میشود .از آنجایی که در انتهای هر نسل تنها یک ذره از جمعیت کل حذف میشود ،این
استراتژی را میتوان انقراض بدترین ،که در واقع نقطهی مقابل بقای برازندهترین است ،نیز نامید.
والدین موجود در شکل  5-6هم ویژگیهای راهحل و هم واریانس جهششان را با هم ترکیب میکنند .با
این حال ،شکل  5-6نوعی از انطباق واریانس جهش را که پیش از این در شکل  2-6دیدیم ،شامل نمیشود.
در حقیقت ،بعد از تعداد نسلهای مشخصی که با 𝜇 متناسب است ،مقدار 𝜎 در شکل  5-6دچار فروپاشی
شده و به یک مقدار میرسد که این مقدار شاید قدرت جهش مناسب را بازتاب داده و یا ندهد [بِیِر.]1998 ،
شاید بهتر باشد شکل  5-6آن گونه که نشان داده شده است پیادهسازی نشود ،اما به هر حال نقطهی آغازی
است به سوی  ESمؤثرتر و خود-انطباق در بخش .5-6
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شکل  5-6شبه کد باال طرح کلی استراتژی تکامل 𝟏  𝝁 +را نشان میدهد 𝒏 .ابعاد مسئله است.

مرحلهی بازترکیب در شکل  5-6بیان میدارد" ،برای ترکیب والدین از روشهای بازترکیب استفاده
کنید ."...راههای زیادی برای انجام بازترکیب وجود دارد .1برش گسستهی جنسی 2با انتخاب هر فرزند از

𝑝𝑥

یا 𝑞𝑥 بهصورت اتفاقی و همچنین انتخاب انحراف استاندارد هر فرزند از 𝑝𝜎 یا 𝑞𝜎 بهصورت اتفاقی ،به طوری
که هر انتخاب از انتخاب دیگر مستقل باشد ،صورت میپذیرد .این نوع برش گسسته است چرا که هر ویژگی
فرزند تنها از یکی از والدین گرفته میشود و همچنین این نوع برش را جنسی میخوانند چرا که هر ویژگی
فرزند از یکی از دو والدین گرفته میشود .برش گسستهی جنسی در شکل  6-6نمایش داده شده است.
گزینهی دیگر برای انجام عمل بازترکیب ،برش جنسی میانی 3است .در این روش ،ویژگیهای فرزند در
حد میانی ویژگیهای والدین قرار میگیرد .برش جنسی میانی در شکل  7-6نمایش داده شده است.
دیگر گزینه برای عمل بازترکیب ،برش سراسری 4یا برش پانمیکتیک 5است .یک جمعیت پانمیکتیک
جمعیتی است که در آن هر ذره یک زوج بالقوه برای سایر ذرات میباشد .در برش گسستهی سراسری ،هر
ویژگی فرزند از یک والد که بهصورت تصادفی از سراسر جمعیت انتخاب شده است ،گرفته میشود .این

 1در جامعهی  ESترجیح بر آن است که به جای واژهی برش ،از واژهی بازترکیب یا آمیختن استفاده شود.
2

Discrete Sexual Crossover
Intermediate Sexual Crossover
4
Global Crossover
5
Panmictic Crossover
3
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موضوع در شکل  8-6نشان داده شده است .برشهای گسستهی نشان داده شده در شکلهای  6-6و ،8-6
برش غالب 1نیز نامیده میشوند.
می توان برش سراسری و برش میانی را با یکدیگر ترکیب نمود و به برش سراسری میانی 2دست یافت.
در این روش ،هر ویژگی فرزند ترکیبی است خطی از زوج والدینی که بهصورت تصادفی انتخاب میشوند.
این روش در شکل  9-6نشان داده شده است .برش سراسری میانی روشی است که در عمل بیشتر استفاده
شده و توصیه میشود [بِیِر و اشوفل.]2442 ،

شکل  6-6برش گسستهی جنسی در یک  .ESابعاد مسئله برابر  5است (𝟓 = 𝒏) .هر ویژگی راهحل و انحراف استاندارد در
فرزند بهصورت تصادفی از یکی از دو والد انتخاب میشود.

شکل  7-6برش جنسی میانی در یک  .ESابعاد مسئله برابر  5است (𝟓 = 𝒏) .هر ویژگی راهحل و انحراف اساندارد در هر
فرزند در میانهی دو والد قرار دارد.

Dominant Crossover
Intermediate Global Crossover

1
2
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شکل  8-6برش گسستهی سراسری در یک  ESپج عضوی (𝟓 = 𝛍) .ابعاد مسئله برابر  5است (𝟓 = 𝒏) .هر ویژگی راهحل
و انحراف استاندارد در فرزند ،بهصورت اتفاقی از کل جمعیت انتخاب میشود.

از دیگر روشهای برش نیز میتوان استفاده نمود .برای مثال میتوان والد ) 𝑥𝑝 (0را برای فرزند انتخاب
نمود و 𝑛 والد دیگر را })𝑘( 𝑝𝑥{ ،برای ]𝑛  ،𝑘 ∈ [1,هر کدام برای یکی از ویژگیهای راهحل ،انتخاب نمود.
سپس ویژگی 𝑘اُم فرزند ( 𝑘 )𝑥𝜇+1,را میتوان با برش دادنِ ) 𝑥𝑝 (0و )𝑘( 𝑝𝑥 برای ]𝑛  ،𝑘 ∈ [1,تولید نمود .به
همین ترتیب ،انحراف استاندارد 𝑘 ُامِ فرزند ( 𝑘 ،)𝜎𝜇+1,با برش میان ) 𝜎𝑝 (0و )𝑘( 𝑝𝜎 تولید خواهد شد .برای
اطالع از سایر اپراتورهای برش به بخش  8-8مراجعه کنید.

شکل  9-6برش سراسری میانی در یک  ESپنج عضوه (𝟓 = 𝛍) که در آن ابعاد مسئله برابر  3است (𝟑 = 𝒏) .هر ویژگی
راهحل و هر انحراف استاندارد در فرزند ،در میانهی دو والد ،که بهصورت اتفاقی برگزیده شدهاند ،قرار دارد.
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 4-6استراتژی تکامل (𝝀  )𝝁 +و (𝝀 )𝛍,
دیگر تعمیمِ استراتژی تکامل (𝜇 + 𝜆)-ES ،میباشد .در  ،(𝜇 + 𝜆)-ESما یک جمعیت با اندازهی 𝜇 در
اختیار داشته و در هر نسل 𝜆 فرزند تولید مینماییم .پس از تولید فرزندان جمعیتی با 𝜆  𝜇 +ذره در اختیار
خواهیم داشت که هم فرزندان و هم والدین را شامل میشود .از این بین 𝜇 ،ذره را که بهترین هستند بهعنوان
والدین نسل بعد نتخاب میکنیم.
یکی دیگر از استراتژیهای تکامل که از آن زیاد استفاده میشود (𝜇, 𝜆)-ES ،است .در این الگوریتم،
والدین نسل بعد ،بهترین 𝜇 ذره از میان 𝜆 فرزند میباشند .به عبارت دیگر ،هیچ یک از 𝜇 والد به نسل بعد
راه پیدا نمیکنند؛ در عوض ،زیرمجموعهای 𝜇 عضوه از 𝜆 فرزند بهعنوان والدین نسل بعد انتخاب میشوند.
در  (𝜇, 𝜆)-ESحتما باید 𝜇 ≥ 𝜆 باشد .والدین نسل قبل هرگز به نسل بعدی نخواهند رسید و زندگی هر
ذره تنها به یک نسل محدود میشود.
در  (𝜇 + 𝜆)-ESو  (𝜇, 𝜆)-ESاگر  𝜇 > 1باشد ،ES ،چند عضوه خوانده میشود .علیرغم موفقیتهای
این تعمیمهای  ،ESدر ابتدا مخالفتهای شدیدی با قرار دادن 𝜇 و 𝜆 بزرگتر از  1وجود داشت .مخالفتی که
در برابر قرار دادن  𝜆 > 1وجود داشت بر پایهی این استدالل بود که اگر 𝜆 بزرگتر از  1باشد ،استخراج
اطالعات با تاخیر مواجه میشود .از سوی دیگر ،مخالفتی که در برابر قرار دادن  𝜇 > 1وجود داشت نیز بر
پایی این استدالل بود که در این صورت ،بقای ذرات نامرغوب باعث کند شدن روند پیشرفت  ESمیشود
[دِجونگ و همکاران.]1997 ،
در مواردی که تابع هدف نویزی و یا متغیر با زمان است ،معموالً  (𝜇, 𝜆)-ESبهتر از  (𝜇 + 𝜆)-ESعمل
میکند (فصل  .)21در  ،(𝜇 + 𝜆)-ESیک ذرهی )𝜎  (𝑥,ممکن است برازندگی خوبی داشته باشد اما به دلیل
𝜎 نامناسب ،بهبود نیابد .بنابراین ممکن است ذرهی )𝜎  (𝑥,برای نسلهای متمادی در جمعیت باقی بماند،
بدون آنکه بهبودی داشته باشد که این موضوع باعث هدر رفتن یک مکان در جمعیت خواهد شد.

(𝜇, 𝜆)-

 ESاین مشکل را با بیرون راندن تمامی ذرات در انتهای هر نسل و انتخاب بهترینِ فرزندان ،مرتفع میسازد.
این کار باعث میشود تا بقا برای نسل بعد به فرزندان با 𝜎 مناسب محدود شود 𝜎 .خوب𝜎 ،ای است که
بردار جهشی به دست دهد که باعث بهبود 𝑥 شود .در [بِیِر و اشوفل (𝜇, 𝜆)-ES ،]2442 ،برای مسائل با فضای
جستجوی نامحدود و  (𝜇 + 𝜆)-ESبرای مسائل با فضای جستجوی گسسته توصیه شده است.
شکل  (𝜇, 𝜆)-ES ،14-6و  (𝜇 + 𝜆)-ESرا خالصهسازی کرده است .توجه داشته باشید که اگر 𝑘𝜎 برای
تمامی 𝑘ها ثابت باشد ،آنگاه 𝑘𝜎 از یک نسل به نسل بعد تغییری نخواهد کرد .شکل  ،14-6همچون شکل
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 ،5-6تطبیق واریانس جهش را شامل نمیشود .بنابراین ،شکل  14-6نباید به همان ترتیبی که نشان داده شده
است پیادهسازی شود ،اما نقطهی شروعی برای  ESخود-انطباق است .در بخش بعد ،شکل  14-6را برای
رسیدن به  (𝜇, 𝜆)-ESو  (𝜇 + 𝜆)-ESخود-انطباق ،بسط خواهیم داد.

شکل  15-6شبه کد باال طرح کلی استراتژی تکامل )𝝀  (𝝁 +و )𝝀  (𝝁,را با فرض آنکه ابعاد مسئله برابر 𝒏 است ،به تصویر
میکشد.

مثال 2-6
در این مثال دو استراتژی تکامل )𝜆  (𝜇 +و )𝜆  (𝜇,را مقایسه کردهایم .ما هر دو استراتژی را با
 𝜇 = 10و  ،𝜆 = 20برش سراسری جنسی و ابعاد مسئلهی  24اجرا نمودیم .شکل  ،11-6میانگین عملکرد
هر دو الگوریتم بر روی تابع محک اشوفل  2726را نشان میدهد .میتوان دید که

(𝜇, 𝜆)-ES ،(𝜇 + 𝜆)-ES

را از میدان به در میکند .این موضوع به دلیل محدودیت تک نسلی برای هر ذره و در نتیجه احتمال از بین
رفتن ذرات خوب در  ،(𝜇, 𝜆)-ESقابل انتظار است .با این حال ،مقایسهی عملکرد دو  ESبه نوع مسئله
بستگی دارد .شکل  12-6میانگین عملکرد دو الگوریتم را بر روی تابع محک اَکلی نشان میدهد .در ابتدا
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 (𝜇, 𝜆)-ES ،(𝜇 + 𝜆)-ESرا از میدان به در میکند ،اما در نهایت  (𝜇, 𝜆)-ESبه  (𝜇 + 𝜆)-ESرسیده و حتی
عملکرد بهتری از خود نشان میدهد .در برخی از موارد استفاده از  (𝜇, 𝜆)-ESمفید است .این موضوع هم به
دلیل قابلیت انطباق زیاد آن با توابع نویزی و متغیر با زمان و هم به دلیل تأکید آن بر عمل کاوش برای برخی
توابع است ،به همین دلیل در برخی موارد عملکرد بهتری نسبت به  (𝜇 + 𝜆)-ESخواهد داشت.

شکل  11-6مثال  :2-6نرخ همگرایی  (𝝁 + 𝝀)-ESو  (𝝁, 𝝀)-ESبر روی تابع محک اشوفل  2126که بر روی  155شبیهسازی
میانگین گرفته شده است (𝝁 + 𝝀)-ES .به وضوح بهتر از  (𝝁, 𝝀)-ESعمل میکند.

شکل  12-6مثال  :2-6نرخ همگرایی  (𝝁 + 𝝀)-ESو  (𝝁, 𝝀)-ESبر روی تابع محک اشوفل  2126که بر روی  155شبیهسازی
میانگین گرفته شده است (𝝁 + 𝝀)-ES .در ابتدا بهتر از  (𝝁, 𝝀)-ESعمل میکند اما در نهایت این  (𝝁, 𝝀)-ESاست که عملکرد
بسیار بهتری نسبت به  (𝝁 + 𝝀)-ESخواهد داشت.
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 5-6استراتژی تکامل )𝝆 (𝝁, 𝒌, 𝝀,
از شکل  14-6به یاد آورید که هر فرزند دارای دو والد است .اما دلیلی برای محدود کردن تعداد والدین
به عدد  2وجود ندارد .به جای آن میتوانیم بیش از  2والد را با یکدیگر ترکیب نماییم و از 𝜌 برای نشان
دادن تعداد والدین مشارکتکننده در ایجاد هر فرزند استفاده کنیم .در انتهای بخش  ،3-6در مورد برخی
اپراتورهای چند-والده بحث کردیم و در بخش  8-8در مورد برخی دیگر از اپراتورهای ممکن بحث خواهیم
کرد .همچنین میتوان برای هر ذره از جمعیت یک بیشینهی عمر (𝑘) تعریف کرد .اگر بیشینهی عمر یک
نسل باشد ،آنگاه  𝑘 = 1بوده و یک  (𝜇, 𝜆)-ESخواهیم داشت چرا که والدین مجاز به زنده ماندن برای نسل
بعد نخواهند بود .اگر بیشینهی عمر نامحدود باشد ،آنگاه ∞ = 𝑘 بوده و ما یک  (𝜇 + 𝜆)-ESخواهیم داشت
چرا که هیچ محدودیتی در زنده ماندن برای نسل بعد برای والدین وجود نداشته و تا زمانی که والد یکی از
𝜇 ذرهی برتر در جمعیت باشد ،میتواند به نسل بعد راه پیدا کند ،بیآنکه مدت حضورش در جمعیت مهم
باشد .در کل ممکن است برای جلوگیری از رکود ،به خصوص در مسائل متغیر با زمان ،مجبور به محدود
کردن عمر ذرات  ESباشیم (بخش  2-21را ببینید).
ترکیب این دو تعمیم (𝜇, 𝑘, 𝜆, 𝜌)-ES ،را نتیجه خواهد داد [اشوفل .]1995 ،جمعیت
 𝜇 ،(𝜇, 𝑘, 𝜆, 𝜌)-ESوالد دارد ،هر ذرهی آن دارای بیشینه عمری برابر 𝑘 بوده و در هر نسل از آن 𝜆 ،فرزند
که هر کدامشان دارای 𝜌 والد هستند ،تولید میشود.

 6-6استراتژیهای تکامل خود-انطباق
الگوریتمهای  ESکه تا به اینجا مورد مطالعه قرار دادیم ،آزادی چندانی برای تنظیم انحرافهای استانداردِ
جهشها در اختیار ما قرار نمیدهند .تنها گزینهی ما تا به اینجا (1+1)-ES ،انطباقی از شکل  2-6است که
انحرافهای استاندارد را بر اساس نرخ موفقیت جهش تنظیم مینماید .این الگوریتم را میتوان با امتحان
کردن همهی 𝜆 جهشها در هر نسل و پیگیری نمودن آنهایی که به بهبود منجر میشوند ،به

(1 + 𝜆)-ES

خود-انطباق بسط داد .با این حـال ،هیچ راه روشنی برای بـسط دادن این ایده به  (𝜇 + 𝜆)-ESو یا
 (𝜇, 𝜆)-ESبا  𝜇 > 1وجود ندارد .در این حالت ،فرزندان نه تنها از جهش ،بلکه از ترکیب والدینشان شکل
گرفتهاند .بنابراین ،تعیین نرخ جهش مناسب با استفاده از مقایسهی برازندگی فرزند با برازندگی والد چندان
معنی نخواهد داشت .با این حال ،همانطور که برای پیدا کردن 𝑥 بهینه ،ویژگیهای راهحل } 𝑖𝑥{ را برای

∈𝑖

]𝑛  [1,دچار جهش میکنیم ،برای پیدا کردن 𝜎 بهینه نیز میتوانیم عناصر } 𝑖𝜎{ از بردار انحراف استاندارد را
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دچار جهش نماییم .پس از آنکه فرزند )  (𝑥 ′ , 𝜎 ′تولید شد ،فرزند را به قرار زیر دچار جهش مینماییم [اشوفل،
[ ،]1977باک ،1996 ،بخش :]2-1-2
()27-6

) 𝑖𝜌𝜏 𝜎𝑖′ ← 𝜎𝑖′ 𝑒𝑥𝑝(𝜏 ′ 𝜌0 +
𝑖𝑟 𝑥𝑖′ ← 𝑥𝑖′ + 𝜎𝑖′

برای ]𝑛  𝑖 ∈ [1,که در آن  𝜌𝑖 ،𝜌0و 𝑖𝑟 متغیرهای اسکالر تصادفی از ) 𝑁(0,1هستند 𝜏 .و  𝜏 ′نیز پارامترهای
میزانسازی میباشند .فاکتور  𝜏 ′ 𝜌0امکان ایجاد تغییر کلی در نرخ جهش  𝑥 ′را فراهم کرده و فاکتور 𝑖𝜌𝜏
امکان ایجاد تغییرات در نرخ جهش عناصر خاص  𝑥 ′را ایجاد میکند .فرم جهشِ  𝜎 ′بهگونهای است که مثبت
باقی ماندن  𝜎 ′را تضمین میکند.
توجه داشته باشید که  𝜌0و 𝑖𝜌 به همان اندازه که ممکن است مثبت باشند ،ممکن است منفی نیز باشند.
این بدان معنی است که توانِ نمایی در معادلهی ( )27-6به همان اندازه که ممکن است بزرگتر از  1باشد،
امکان کوچکتر بودنش از  1نیز وجود دارد .بدین ترتیب  𝜎 ′همانقدر که ممکن است افزایش یابد ،احتمال
کاهش نیز دارد .اشوفل نتیجه میگیرد که این روش جهش نسبت به تغییرات 𝜏 و  𝜏 ′مقاوم است ،اما رابطهی
آنها را بهصورت زیر پیشنهاد میکند [اشوفل[ ،]1977 ،باک ،1996 ،بخش :]2-1-2
()28-6

𝜏 = 𝑃1 (√2√𝑛)−1
𝜏 ′ = 𝑃2 (√2𝑛)−1

که در آن 𝑛 ابعاد مسئله بوده و  𝑃1و  𝑃2ثابتهای تناسبی هستند که معموالً برابر با  1در نظر گرفته
میشوند.
پیادهسازی جهش به ترتیب نشان داده شده در معادلهی ( ،)27-6یعنی وقوع جهش در  𝜎 ′پیش از وقوع
جهش در  ،𝑥 ′حائز اهمیت است .این بدان خاطر است که از  𝜎 ′برای ایجاد جهش در  𝑥 ′استفاده میشود
بهطوری که برازندگی  𝑥 ′به دقیقترین نحو ممکن ،میزان تناسب  𝜎 ′را نشان میدهد .این ایدهها ،استراتژی
تکامل )𝜆  (𝜇 +و )𝜆و𝜇( خود-انطباقِ نشان داده شده در شکل  13-6را نتیجه میدهند .توجه داشته باشید
که در شکل  ES ،13-6خود-انطباق نام داشته و شکل  2-6تنها نمایانگر یک  ESانطباقی میباشد.

ES

خود-انطباق معرفی شده در [روچنبرگ ]1973 ،به احتمال زیاد مهمترین  ESدر تحقیقات الگوریتمهای
تکاملی است .امروزه همهی الگوریتمهای تکاملی بهصورت مجازی ،از نوعی روش خود-انطباقی برای تنظیم
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نمودن پارامترهای میزانسازیِ الگوریتم استفاده میکنند .به عالوهِ [ ،بیِر و دِب ]2441 ،1نشان داده حتی
الگوریتمهای تکاملی بدونِ خاصیت خود-انطباقی صریح ،رفتاری خود-انطباق از خود به نمایش میگذارند.
تعبیر الگوریتمهای تکاملی بهعنوان الگوریتمهای خود-انطباق و اثر رفتار خود-انطباقی بر عملکرد
الگوریتمهای تکاملی ،بهعنوان تکلیفی مهم برای تحقیقات آینده باقی میماند.
در الگوریتم شکل  ،13-6ماتریس کوواریانس جهش (  )Σ𝑘′قطری است .در کل ،میتوان از یک کوواریانس
غیرقطری برای ایجاد جهشِ 𝑟 استفاده نمود .در این حالت باید به جای عناصر قطری ،تمامی عناصر ماتریس
کوواریانس را بهینه نمود [باک ،1996،بخش .]271
مثال 3-6
در این مثال از  (𝜇 + 𝜆)-ESبرای بهینهسازی تابع محک اَکلی استفاده میکنیم و به مقایسهی
 (𝜇 + 𝜆)-ESاستاندارد که در شکل  14-6نشان داده شده است و  (𝜇 + 𝜆)-ESخود-انطباقِ شکل 13-6
میپردازیم .ما در هر دو الگوریتم از  ،𝜆 = 20 ،𝜇 = 10برش گسستهی جنسی و ابعاد مسئلهای برابر با 24
استفاده میکنیم .ما همچنین از مقادیر استاندارد نشان داده شده در معادلهی ( )28-6برای 𝜏 و  𝜏 ′و همچنین
از  𝑃1 = 𝑃2 = 1استفاده مینماییم .شکل  ،14-6نرخ همگرایی  (𝜇 + 𝜆)-ESاستاندارد و

(𝜇 + 𝜆)-ES

خود-انطباق را مقایسه مینماید .میتوان دید که  ESخود-انطباق بسیار سریعتر از  ESاستاندارد همگرا
میشود .شکل  15-6مقادیر انحراف استانداردِ 𝑖𝑘𝜎 برای ]𝑛  ،𝑖 ∈ [1,برای بهترین ذرهی ) 𝑘𝜎  (𝑥𝑘 ,از جمعیت
در آخرین نسل را نشان میدهد .شکل  15-6بیانگر آن است که انحرافهای استاندارد برای ویژگیهای
مختلف به طُرُق متفاوتی نمو کردهاند .در واقع آنها بهگونهای نمو نمودهاند تا اثربخشی جهشها بهینه شود.

Deb

1
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شکل  13-6شبه کد باال طرح کلی استراتژیهای تکامل (𝝀  )𝝁 +و (𝝀  )𝝁,خود-انطباق را نشان میدهد 𝒏 .ابعاد مسئله
است.
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شکل  14-6مثال  :3-6همگرایی الگوریتمهای استاندارد و خود-انطباق  (𝝁 + 𝝀)-ESبر روی تابع محک اَکلی  25بعدی که
بر روی  155شبیهسازی میانگین گرفته شده است ES .خود-انطباق  ،که انحرافهای استانداردجهش را بهصورت خودکار
تنظیم مینماید ،بسیار سریعتر از  ESاستاندارد همگرا میشود.

ی  25بعدی
شکل  15-6مثال  :3-6مقادیر انحراف استانداردِ بهترین ذره در آخرین نسل از  ESخود-انطباق که به تابع اَکل ِ
اعمال شده است 25 .انحراف استاندارد ،متناظر با  25بعدِ مسئلهی بهینهسازی وجود دارد ES .خود-انطباق انحراف استاندارد
جهش را بهگونهای تنظیم مینماید تا اثربخشی جهشها افزایش یابد.

مثال 4-6
این مثال همانند مثال  3-6است تنها با این تفاوت که در این مثال از  (𝜇, 𝜆)-ESو تابع محک گرینوانک
استفاده نمودهایم .شکل  16-6میانگین نرخ همگراییِ  (𝜇, 𝜆)-ESاستاندارد و  (𝜇, 𝜆)-ESخود-انطباق را
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مقایسه میکند .میتوان دید که  ESخود-انطباق بسیار ضعیف عمل میکند .دلیل این اتفاق آن است که اگرچه
جهشِ  𝜎 ′در معادلهی ( )27-6مقدار میانهای برابر  1دارد (بدین معنی که همان قدر که احتمال کاهش

𝜎′

وجود دارد احتمال افزایش آن نیز هست) ،اما جهش  𝜎 ′دارای میانگینی بزرگتر از  1است .آرگومان تابع
نمایی در معادلهی ( )27-6برابر است با جمع دو متغیرِ تصادفی گاوسی با میانگین صفر .برای سادگی فرض
کنید آرگومانِ 𝑥 از تابع نمایی )𝑥( expیک متغیر تصادفی گاوسی با میانگین صفر و واریانس  1باشد .در این
حالت تابع نمایی دارای مقدارِ میانهای برابر  1است ،اما مقدار میانگین آن برابر خواهد بود با
∞

𝑥𝑑 )𝑥(𝐸[exp(𝑥)] = ∫ 𝑃𝐷𝐹(𝑥) exp
∞−

()29-6

1

∞

𝑥𝑑 )𝑥(exp(−𝑥 2 /2)exp
𝜋√2
∞−
1
= exp( ) ≈ 1.65
2
∫=

میتوان دید که جهشِ  𝜎 ′بیشتر متمایل به افزایش  𝜎 ′است تا کاهش آن .این موضوع میتواند به ایجا ِد
مزیت مقادیر  𝜎 ′بزرگ در فرزندان منجر شود .اگر در انتهای هر نسل تمامی والدین از جمعیت حذف شوند،
همانند  ،(𝜇, 𝜆)-ESمقادیری از  𝜎 ′که به طرز غیر قابل قبولی بزرگ هستند ممکن است در جمعیت ادامه یافته
و باعث عملکرد ضعیف الگوریتم شوند.

شکل  16-6مثال  :4-6نرخ همگراییِ روشهای استاندارد و خود-انطباقِ  (𝝁, 𝝀)-ESبر روی تابع  25بعدی گرینوانک که بر
روی  155شبیهسازی میانگین گرفته شده است ES .خود-انطباق که انحرافهای استاندارد جهش را بهصورت خودکار تنظیم
مینماید ،عملکرد بسیار ضعیفی دارد.
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 7-6انطباق ماتریس کوواریانس
یکی از انواع موفق  CMA-ES ،ESمیباشد.

CMA1

مخفف انطباق ماتریس کووارینس است [هانسن،

 .]2414هدف  ،CMA-ESکه موفقیتهای زیادی بر روی توابع محک از خود نشان داده ،آن است که تا حد
ممکن جهشهای  ESرا در حد فاصل تابعِ هدف جای دهد .این کار تنها در مورد توابع هدفِ درجه دوم به
طور کامل موفقیتآمیز است ،اما بسیاری از توابع هدف را میتوان در نزدیکی مقدار بهینهشان با یک تابع
درجه دوم تقریب زد .معایب  CMA-ESعبارتند از استراتژی انطباق پیچیده و همچنین تنظیمات پیچیدهی

مربوط به پارامترهای میزانسازی .در اینجا ما یک نسخهی ساده از  CMA-ESکه  ESخود-انطباقی ماتریس
کوواریانس ( )CMSA-ES2نام دارد [بِیِر و سِندهاف ]2448 ،3را معرفی میکنیم .ایدهی به کار رفته در CMSA-

 ،ESیادگیریِ شکل فضای جستجو در طول تکامل و تطبیق واریانسِ جهش میباشد .شکل  ،17-6طرح کلی
 CMSA-ESرا نشان میدهد.
در شکل  𝜏 ،17-6یک پارامتر یادگیری است که میزان سرعت انطباق مقادیر 𝑘𝜎 را تعیین میکند .مقادیر
𝑘𝜎 میزان قدرت جهش را کنترل میکنند .توجه داشته باشید که در اینجا ،بر خالف شکل  𝜎𝑘 ،13-6یک
اسکالر است .ثابت زمانیِ 𝑐𝜏 میزان سرعت انطباق ماتریس کوواریانسِ 𝐶 ،که دامنههای نسبی و همبستگی
جهشها در طولِ هر بعد را کنترل میکنند ،تعیین مینماید .مقادیر توصیه شده برای 𝜏 و 𝑐𝜏 به شرح زیرند
[بِیِر و سِندهاف:]2448 ،
()34-6

𝑛𝜏 ← 1/√2
𝜇𝜏𝑐 ← 1 + 𝑛(𝑛 + 1)/2

هر چند با قراردادن مقادیرِ متغیر با زمان برایر 𝜏 و 𝑐𝜏 میتوان عملکرد مطلوبتری را به دست آورد.
مقدار 𝑐√ در شکل  17-6را میتوان از چند راه مختلف محاسبه نمود CMA-ES .از تجزیهی طیفی یا
تجزیهی مقدار ویژه استفاده میکند [هانسن و اُستر مِیِر ]2441 ،4و  CMSA-ESاز تجزیهی چولسکی 5استفاده
مینماید [بِیِر و سِندهاف.]2448 ،
شکل  17-6میانگینهای ̅𝜎 𝑥̅ ،و ̂𝑠 را بهصورت میانگینهای ساده نشان میدهد .با این حال ،میتوان
آنها را بهصورت میانگینهای وزنی نیز محاسبه نمود ،بدین معنی که به ذرات برازندهتر وزن بیشتری

1

Covariance Matrix Adaptation
Covariance Matrix Self-Adaptive ES
3
Sendhoff
4
Ostermeier
5
Cholesky
2
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اختصاص یابد .با توجه به وجود تعادلی زیبا میان اثربخشی و سادگی بر روی توابع محک ،به نظر میآید که
 CMSA-ESحرفهای زیادی در تحقیقات آینده برای گفتن داشته باشد که از جملهی آن میتوان به پیوند
آن با سایر الگوریتمهای تکاملی اشاره نمود.

شکل  17-6شبه کد باال استراتژی تکامل خود-انطباقِ ماتریس کوواریانس ( )CMSA-ESرا به تصویر میکشد بهطوری که
در آن 𝒏 ابعاد مسئله است .برای آگاهی از جزئیات به متن مراجعه کنید.

 8-6نتیجهگیری
ما در مورد  ،(1+1)-ESتعمیم آن یعنی  (𝜇 + 1)-ESو حتی تعمیم بیشتر آن یعنی  (𝜇 + 𝜆)-ESبحث
نمودیم .همچنین در مورد  (𝜇, 𝜆)-ESنیز سخن راندیم .میتوان مشاهده نمود که یک  ESمشابه یک

GA

است تنها با این تفاوت که GAها راهحلها را بهصورت رشتههای بیت کدگذاری میکنند اما ESها همواره
بر روی پارامترهای پیوسته عمل میکنند .اگرچه GAها معموالً بهگونهای بسط داده میشوند که بر روی
پارامترهای پیوسته عمل کنند ،اما این موضوع بهعنوان یک تفاوت فلسفی میان دو الگوریتم باقی میماندES :

تمایل دارد بر تماثیلی عمل کند که به شرح مسئله نزدیکترند ،در حالی که GAها مایلاند بر تماثیلی عمل
نمایند که پیشتر از شرح اصلی مسئله حذف شدهاند .یک تفاوت دیگر میان دو الگوریتم آن است که GAها
بر بازترکیب تأکید داشته و  ESبر جهش تأکید دارد .این موضوع میتواند در انتخاب الگوریتم مناسب به
هنگام مواجه با یک مسئلهی بهینهسازی به ما کمک کند .اگر در یک مسئلهی خاص جستجو مهمتر از
استخراج باشد ،بهتر است از یک  ESاستفاده شود .از سوی دیگر ،اگر استخراج مهمتر از جستجو باشد ،آنگاه
بهتر است از یک  GAاستفاده نماییم.1
 1برای آگاهی از استخراج (انتفاع) و جستجو (کاوش) به بخش  5-7-2مراجعه نمائید.
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در تمامی انواع  ESکه تاکنون در موردشان بحث نمودیم ،مکانیزم انتخاب قاطع است بدین معنا که همواره
بهترین 𝜇 ذره برای نسل بعد انتخاب میشوند .از این لحاظ میتوان انتخاب ذرات برای نسل بعد را بهصورت
احتمالی انجام داد .برای مثال ،در  ،(𝜇 + 𝜆)-ESمیتوانستیم از انتخاب چرخ رولت برای انتخاب والدین نسل
بعد بهصورت احتمالی بهره ببریم .در این حالت هر قسمت از چرخ رولت با برازندگی ذرهی متناظر متناسب
خواهد بود.
موارد اضافی در مورد  ESدر [باک و اشوفل ]1993 ،و [بِیِر ]2414 ،ارایه شدهاند .یک مدل مارکوف از
 ESدر [فرانکیس ]1998 ،1ارایه شده است .استراتژیهای تکامل برای مسائل چندهدفه (فصل  24را ببینید)
نیز در [رودالف و اشوفل ]2448 ،مورد بحث قرار گرفتهاند.
مسائل
تمارین نوشتاری
 1-6نتیجهگیریِ ارائه شده در انتهای این فصل بیان میدارد که هرگاه در مسئلهای کاوش و جستجو مورد
نیاز باشد ES ،مناسبتر بوده و هرگاه انتفاع و استخراج مورد نیاز باشد GA ،مناسبتر خواهد بود .در چه
نوع مسائلی کاوش مطلوبتر است و در چه نوع مسائلی استخراج؟
 2-6نشان دهید خط دوم و سوم معادلهی ( )9-6با هم برابرند.
 3-6با استفاده از معادلهی ( ،)16-6معادلهی ( )17-6را ثابت کنید.
 4-6فرض کنید میخواهیم از  (1+1)-ESبرای بهینهسازی تابع کروی تک بعدی استفاده کنیم .احتمال
آنکه یک جهش با انحراف استاندارد 𝜎 باعث بروز بهبودی در راهحل نامزد 𝑥 شود ،چه قدر است؟
ش  ESخود-انطباق با یک فاکتور نمایی
 5-6معادلهی ( )27-6نشان میدهد که انحراف استانداردِ جه ِ
تغییر میکند .از سویی معادلهی ( )29-6بیان میدارد که میانگین این فاکتور بزرگتر از  1است ،.که این موضوع
ممکن است باعث عملکرد ضعیف  ESشود .معادلهی ( )27-6را چگونه تغییر دهیم تا میانگینِ این فاکتور
برابر  1شود؟
تمارین کامپیوتری
 6-6الگوریتم  ،(1+1)-ESارایه شده در شکل  2-6را برای مینیمم ساختن تابع کروی  14بعدی (ضمیمهی
ج 1-1.را ببینید) ،بر روی دامنهی ] [−5.12, +5.12شبیهسازی کنید .مقدار اولیهی انحراف استانداردِ جهشِ
Francqis

1
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0.1
 2√3قرار دهید .شبیهسازی را برای  544نسل اجرا کرده و مقدار هزینه را در هر نسل محاسبه
هر بعد را برابر

نمایید .شبیهسازی را  54بار تکرار کرده و میانگینِ  54مقدارِ هزینه برای هر نسل را محاسبه نمایید .مقدار
میانگینِ هزینه برای هر نسل را بهعنوان تابعی از شمارهی نسل رسم نمایید .این کار را برای

=𝐶

 1.0و  0.6, 0.8انجام دهید .کدام مقدارِ  Cبهترین نتیجه را به دست میدهد؟
 7-6مسئلهی  6-6را تکرار کنید .این بار به جای شبیهسازی برای سه مقدار مختلف از 𝐶 ،شبیهسازی را
برای مقدار پیشفرض 𝐶 و سه مقدار آستانهی نرخِ موفقیتِ جهشِ مختلف (  )𝜙𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎانجام دهید .یعنی به
جای استفاده از مقدار پیشفرض  ،𝜙𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ = 1⁄5از  0.4و  𝜙𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ = 0.1, 0.2استفاده نمائید .کدام مقدار
 𝜙𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎبهترین عملکرد را به دست میدهد؟
 8-6تابع دهلیزِ دو بعدی را بر روی دامنهی ] [−50, +50با ثابتهای  𝑐1 = 1 ،𝑐0 = 0و  𝑏 = 10رسم
کنید.
 9-6از الگوریتم  (𝜇 + 𝜆)-ESبرای مینیمم ساختن تابع کروی  14بعدی بر روی دامنهی
0.1
 2√3قرار
] [−5.12, +5.12با  𝜇 = 10و  𝜆 = 20استفاده کنید .انحراف استانداردِ جهشی هر بعد را برابر

دهید .شبیهسازی را برای  144نسل انجام داده و مقدار هزینه در هر نسل را ثبت کنید .شبیهسازی را  54بار
تکرار کرده و میانگینِ  54مقدارِ هزینه برای هر نسل را محاسبه نمائید .مقدار هزینهی مینیمم را بر حسب
شمارهی نسل رسم کنید .این کار را برای برش گسستهی جنسی ،گسستهی سراسری ،جنسی میانی و سراسری
میانی انجام دهید .کدام یک از انواع برش بهترین عملکرد را به دست میدهد؟
 15-6از معادلهی ( )29-6به یاد آورید که اگر ) 𝑥~𝑁(0,1باشد ،آنگاه )𝑥( expدارای میانهای برابر  1و
میانگینِ  1765خواهد بود .معادلهی ( )27-6نسان میدهد که انحراف استانداردِ جهشِ  ESخود-انطباق با
یک فاکتور نمایی تغییر میکند .میانه و میانگین این فاکتور نمایی را با فرض 𝑥 = 10بهصورت عددی تقریب
بزنید .افزایش مقدار 𝑛 چه تأثیری در میانه و میانگین فاکتور نمایی خواهد داشت؟
 11-6مقادیر پیشفرض  𝑃1و  𝑃2برابر  1میباشند اما ممکن است مقادیرِ دیگر عملکردِ بهتری را به
دست دهند .از  (𝜇 + 𝜆)-ESخود-انطبا با  𝜇 = 10و  𝜆 = 20برای مینیممسازی تابع کروی  14بعدی بر
روی دامنهی ] [−5.12, +5.12استفاده کنید .مقدار اولیی انحراف استانداردِ جهشِ هر بعد را برابر

0.1
2√3

قرار

دهید .شبیهسازی را برای  144نسل انجام داده و مقدار هزینه را در هر نسل ثبت نمایید .شبیهسازی را  64بار
تکرار کرده و از  54مقدار هزینه در هر نسل میانگین بگیرید .میانگینِ مقدار هزینهی مینیمم را بهعنوان تابعی
از شماری نسل رسم نمایید .این کار را برای  𝑃1 = 𝑃2 = 1 ،𝑃1 = 𝑃2 = 0.1و  𝑃1 = 𝑃2 = 10انجام دهید.
کدام مقادیر  𝑃1و  𝑃2بهترین عملکرد را به دست میدهند؟
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فصل هفتم
برنامهنویسی ژنتیک

اگر ماشینها بتوانند وظایفی را انجام دهند که در موردشان روش دقیقی وجود ندارد ،بسیار مفیدتر واقع
خواهند شد.
ریچارد فرایدبرگ[ 1فرایدبرگ]1958 ،
الگوریتمهای ژنتیک و سایر الگوریتمهای تکاملی مشابه ،تکنیکهای بهینهسازی نیرومندی میباشند ،اما
دارای یک محدودیت ذاتی میباشند :آنها ساختار مسئلهی مفروض را در نمایش راهحلهای نامزدشان جای
میدهند .برای مثال ،اگر بخواهیم از یک  GAبرای حل یک مسئلهی بهینهسازی پیوسته با  14متغیر استفاده
کنیم ،آنگاه کروموزومهای  GAمعموالً به صورت )  (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥10نمایش داده میشوند .این نکته هم یک
مزیت و هم یک مضرت دارد .مزیت این نکته در آن است که به مهندس اجازه میدهد تا اطالعات مختص
مسئله را به فرمِ نمایشی از راهحل کدگذاری کند .اگر بدانیم که میتوان راهحل مورد نظر را بدون هیچ اشکالی
با  14پارامتر حقیقی نشان داد ،آنگاه تعریف کروموزوم به صورت )  (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥10بسیار منطقی خواهد بود.
با این حال ،شاید در یک مسئله معلوم نباشد کدام پارامتر نیازمند بهینهسازی است .همچنین ،شاید از ساختار
پارامترهایی که باید بهینه شوند اطالعاتی در دست نداشته باشیم .آیا این پارامترها اعداد حقیقیاند؟ یا
ماشینهای فضای حالت؟ یا برنامههای کامپیوتری؟ یا ارائههای مختلط؟ یا زمانبندی و یا یک چیز دیگر؟
برنامهنویسی ژنتیک ( )GP2تالشی است برای تعمیم الگوریتمهای تکاملی به الگوریتمی که بتواند عالوه
بر ساختن بهترین راهحل برای یک مسئله با ساختار خاص ،ساختار بهینه را نیز بیابد GP .برنامههای کامپیوتری
را برای حل مسائل بهینهسازی نمو میدهد .این خصیصهی  GPآن را از سایر الگوریتمهای تکاملی ممتاز
میسازد؛ سایر الگوریتمهای تکاملی راهحلها را رشد میدهند در حالی که  GPبرنامههایی را رشد میدهد
که میتوانند راهحلها را محاسبه نمایند .در واقع ،این یکی از اهداف ابتدایی جامعهی هوش مصنوعی بود.
آرتور ساموئل ،3یکی از پیشگامان آمریکاییِ ابتدایی در زمینهی هوش مصنوعی ،در سال  1959چنین
نوشت":نیاز به چنین برنامهنویسیهای مفصلی سرانجام با برنامهنویسی کامپیوترها بهگونهای که بتوانند از
تجارب بیاموزند ،از بین خواهد رفت".
ویژگیهای بنیادین  GPرا میتوان در سه قاعدهی کلی خالصه نمود [کوزا ،1992 ،فصل  .]2اول آنکه
 ،GPکه برنامههای کامپیوتری را رشد میدهد ،به ما این امکان را میدهد تا شیوههای راهحلی به دست آوریم
که قابل اعمال به گسترهی وسیعی از مسائل خواهند بود .بسیاری از مسائل مهندسی را میتوان با ساختارهایی
که بهصورت برنامههای کامپیوتری ،درخت انتخاب یا معماری شبکه میباشند ،حل نمود .دوم آنکه GP ،به
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اندازهی سایر الگوریتمهای تکاملی راهحلهایش را محدود نمیکند .برنامههای رشد یافته اختیار آن را دارند
تا بهترین و مناسبترین اندازه ،شکل و ساختار را برای مسئله در نظر بگیرند .سوم آنکه  GPبرنامههای
کامپیوتری را با استفاده از استنتاج و قیاس رشد میدهد .این موضوع هم نقطهی قوت و هم نقطهی ضعف
است GP .برنامههای کامپیوتری را ،مانند انسانها ،با ساختن آنها به روشی منطقی و استراتژیک رشد نمیدهد.
با این حال ،برخی مسائل در برابر استقرا رامنشدنی هستند .اگر بخواهیم بر اساس یک مجموعه از نمونههای
یادگیری یک برنامهی کامپیوتری بنویسیم و از تکنیکهای استاندارد برنامهنویسی استفاده نماییم ،کار سختی
در پیش رو خواهیم داشت .اما  GPبرنامههای کامپیوتریِ بهینه را به روش قیاسی و استنتاجی خواهد ساخت.
نتایج اولیه در برنامهنویسی ژنتیک
آلن تورینگ ،یکی از پدران علم کامپیوتر و هوش مصنوعی ،هنگام نوشتن جملهی زیر در یک مقالهی
معروف در سال  ،1954چیزی مانند  GPرا در خیال خود پرورانده بود:
"ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم در اولین تالش خود یک بچه ماشین خوب پیدا کنیم .ابتدا باید یک
ماشین را تعلیم داد و دید که ماشین چه قدر خوب میآموزد .سپس میتوان یک ماشین دیگر را امتحان نمود
و دید که آیا بهتر از ماشین اول است یا نه" [تورینگ ،1954 ،صفحهی .]456
ریچارد فرایدبرگ که دانش آموختهی هوش کامپیوتری در دههی  1954بود و سپس به شغلی در زمینهی
دارو روی آورد ،یکی از اولین کسانی بود که بر روی مسائلی کار کرد که میتوان آنها را در دستهی
برنامهنویسی ژنتیک قرار داد .فرایدبرگ برنامههای کامپیوتری نوشت که میتوانستند سایر برنامههای
کامپیوتری را رشد دهند و آن برنامهها نیز خود میتوانستند به حل مسائل بپردازند .کار وی در اواخر دههی
 1954با عنوان "یک ماشین یادگیری" منتشر شد [فرایدبرگ[ ،]1958 ،فرایدبرگ و همکاران .]1958 ،وی در
آن زمان به دلیل وجود محدودیتهای توان محاسباتی ،مجبور به اتخاذ برخی میانبرها بود .برای مثال ،وی
برنامههای مشابه را گروهبندی کرد و فرض نمود برازندگی آنها با هم همبستهاند و بدین ترتیب توانست
تعداد محاسبات برازندگی را کاهش دهد .این روش طالیهدار سایر روشهای کاهش محاسبات برازندگی
است که امروزه در الگوریتمهای تکاملی میبینیم (فصل  21را ببینید) .توان محاسباتی (سرعت و حافظه) از
سال  1964تا  2414حدود یک میلیون برابر شده است ،با این حال امروزه ما همان قدر نگران توان پردازشی
هستیم که فرایدبرگ در دههی  1954بود.
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یکی از پیشروان  GPمدرن GA ،متغیر است که توسط استفان اسمیت 1در سال  1984و در رسالهی
دکتری وی ارائه شد [اسمیت .]1984 ،در این نوع  GAهر ذره در جمعیت یک مجموعه از قوانین تصمیمگیری
را ارائه میدهد .یکی دیگر از کارهایی که منادی  GPامروزی بود ،مقالهی ریچارد فورسیث 2در سال 1981
میباشد که قوانین طبقهبندی الگوها را نمو میدهد [فورسیث .]1981 ،شاید بتوان گفت نایکل کرامر 3در سال
 1985اولین مقالهی خاصهی  GPرا نگارش کرد [کرامر .]1985 ،این مقاله تقریباً بر پایهی رسالهی اسمیت
میباشد .در سال  ،1994هوگو دِ گاریس 4برای اشاره به بهینهسازی شبکههای عصبی با استفاده از الگوریتمهای
ژنتیک از عبارت "برنامهنویسی ژنتیک" استفاده نمود [دِ گاریس ،]1994 ،اما مفهوم این عبارت به مرور زمان
دستخوش تغییر شد و امروزه به معنای تکامل برنامههای کامپیوتری است .کتابِ سالِ  1992جان کوزا ،که
امروزه نیز بهترین کتاب برای آشنایی با موضوع حاضر است ،ابزاری بود برای محبوبسازی تحقیقات در
زمینهی [ GPکوزا .]1992 ،از آن زمان تا کنون کوزا سه کتاب دیگر در زمینهی  GPنوشته است [کوزا،]1994 ،
[کوزا و همکاران[ ،]1999 ،کوزا و همکارا .]2445 ،این کتابها به بحث در مورد کاربردهای عملی و
جنبههای پیشرفتهتر  GPمیپردازند .اطالعات بیشتر در مورد تاریخ اولیهی  GPرا میتوان در [کوزا]2414 ،
یافت.
مروری بر فصل
ما این فصل را با بحث در مورد زبان برنامهنویسی  Lispدر بخش  1-7آغاز میکنیم .غالباً از  Lispبرای
 GPاستفاده میشود چرا که ساختار آن قابلیت تبعیت از قوانین برش و جهش را دارد .بخش  2-7یک دید
کلی و بنیادین از  GPکه شامل برخی تصمیمات مربوط به طراحی نیز میشود را به دست میدهد .بخش
 3-7به بحث در مورد یک مثال از  GPبرای کمترین زمان کنترل میپردازد .بخش  4-7در مورد  GPباد کرده
بحث خواهد کرد GP .باد کرده در واقع بیانگر تمایل  GPبرای افزایش کنترل نشدهی اندازه است .بخش
 5-7استفاده از  GPبرای رشد دادن راهحلها به جای برنامههای کامپیوتری ،در مدارهای الکتریکی و سایر
طراحیهای مهندسی را مورد بحث قرار خواهد داد .بخش  6-7به ارائهی روشهایی برای مدلسازی ریاضی
عملکرد  ،GPخصوص ًا با استفاده از نظریه شِما میپردازد .خوانندگانی که تنها به دنبال دانشی ابزاری برای
استفاده از  GPهستند میتوانند از خواندن این بخش صرف نظر نمایند .در انتها بخش  7-7خالصهای از
فصل را ارائه خواهد داد و پیشنهاداتی را برای آیندهی  GPمطرح خواهد کرد.
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 :LISP 1-7زبان برنامهنویسی ژنتیک
برنامهنویسی ژنتیک غالباً با استفاده از زبان برنامهنویسی  LISPپیادهسازی میشود چرا که ساختار

LISP

ف
به زیبایی با مفهوم برش و جهش پیوند میخورد .این بخش دیدی کلی از  LISPبه دست داده و یک توصی ِ
ادراکی از چگونگی ترکیب برنامههای  LISPبرای ایجاد برنامههای جدید به دست خواهد داد.
بهطور کلی تکامل برنامههای کامپیوتری چالشآمیز است چرا که معموالً برنامهها بهگونهای ارائه میشوند
که در آنها جهش و برش عملی نیستند .این اولین مانعی است که برای نمو دادن برنامههای کامپیوتری باید
بر آن غلبه کنیم .برای مثال ،دو برنامهی استاندارد  MATLABرا در نظر بگیرید:
برنامه دوم

برنامه اول
𝑖𝑓 𝑥 < 1
;]𝑧 = [1, 2, 3, 4, 5
𝑒𝑠𝑙𝑒
𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1: 5
;𝑥𝑧(𝑖) = 𝑖/
𝑑𝑛𝑒
𝑑𝑛𝑒

𝐹𝑜𝑟 𝑖 = 1: 10
𝐼𝑓 𝑥 > 5
;𝑖𝑥 = )𝑖(𝑧
𝑒𝑠𝑙𝑒
;𝐼𝑧(𝑖) = 𝑥/
𝑑𝑛𝑒
𝑑𝑛𝑒

چگونه میتوان عمل برش را در این نوع برنامهها انجام داد؟ یک عمل برش اگر دقت کافی به دستورات
زبانِ برنامهنویسی نداشته باشد ،ممکن است منجر به ایجاد برنامهای شود که از لحاظ نحوی غیرمجاز هستند
(برنامهای غیرمجاز است که اجرا نشده و یا حتی کامپایل نشود) .برای مثال در جدول باال اگر دو خط اول از
برنامهی اول را با دو خط اول از برنامهی دوم جابهجا کنیم ،به برنامهی زیر خواهیم رسید:
برنامه فرزند
𝐹𝑜𝑟 𝑖 = 1: 10
𝐼𝑓 𝑥 < 5
𝑒𝑠𝑙𝐸
𝐹𝑜𝑟 𝑖 = 1: 5
;𝑥𝑧(𝑖) = 𝑖/
𝑑𝑛𝑒
𝑑𝑛𝑒

واضح است که برنامهی فرزند یک برنامهی مجاز نیست .بسیاری از جهشها و برشهایی که بر روی
برنامههای  MATLABصورت میپذیرند ،منجر به ایجاد برنامههای غیرمجاز خواهند شد .این موضوع در
مورد سایر زبانهای برنامهنویسی نظیر  Perl ،Basic ،Fortran ،JAVA ،Cو  Pythonنیز صدق میکند .همهی
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این زبانها ساختار یکسانی دارند ،پس عمل جهش و برش میان برنامههایی که به این زبانها نوشته شدهاند
به سادگی صورت نمیپذیرد.
با این حال یک زبان وجود دارد که برای جهش و برش مناسب است .این زبان  LISPنام دارد [وینستون
و هورن LISP .]1989 ،که در سال  1958اختراع شد ،به احتمال زیاد دومین زبان برنامهنویسی دنیاست چرا
که تنها یک سال پس از  Fortranارائه شد LISP .خالصهی عبارت "پردازش لیستی "1است .لیستهای
پیوندی ،بزرگترین و عمدهترین ساختار در  LISPهستند و همین ویژگی آن را به محتملترین انتخاب برای
کاربردهای هوش مصنوعی در سالهای اولیهی آن تبدیل نمود LISP .به دلیل تفاوتی که با سایر زبانها دارد،
دیگر از محبوبیت چندانی برخوردار نیست .با این حال ،این زبان به دلیل مناسب بودن برای جهش و برش،
در میان محققان  GPاز محبوبیت خاصی برخوردار است.
کدِ برنامههای  LISPبا پرانتز نوشته میشود و در آن آرگومان تابع به دنبال نام تابع میآید .برای مثال ،کد
زیر  xو  3را با یکدیگر جمع میکند
)(+ 𝑥 3
این یک مثال از نشانگذاری پیشوندی 2است چرا که اپراتورهای ریاضی بر ورودیشان مقدماند .در LISP

یک عبارت پرانتزی گاها "عبارت  "s3که خالصهی عبارت سمبلیک است ،نیز خوانده میشود .میتوان به
عبارتهای  sبه عنوان توابعی نگاه کرد که مقادیر مورد محاسبهشان را باز میگردانند .آن دسته از عبارتهای
 sکه چندین مقدار را محاسبه مینمایند ،آخرین مقدار محاسبه شده را باز میگردانند (+ 𝑥 3).نه تنها 𝑥 را با
 3جمع مینماید ،بلکه  𝑥 + 3را به سطح باالتر اجرائیات تابع بازمیگرداند.
بگذارید چند مثال دیگر ارائه بدهیم .کد زیر مقدار ) cos(𝑥 + 3را محاسبه میکند:
)cos(𝑥 + 3

کد زیر نیز مینیمم مقدارِ میان ) cos(𝑥 + 3و  𝑧/14را محاسبه مینماید:
)(min (cos (+ 𝑥 3) ) (/𝑧14

کد بعدی نیز اگر 𝑧 > 4باشد ،مقدار 𝑥 را در 𝑦 کپی مینماید:
) )𝑦 𝑥 𝑓𝑡𝑒𝑠( )(𝑖𝑓 (> 𝑧 4
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List Processing
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3
S-expression
2
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توجه داشته باشید که عبارتهای  sمانند مجموعهها هستند .بدین معنا که عبارتهای  sخود میتوانند
شامل دیگر عبارتهای  sباشند .در عبارتِ  sباال (> 𝑧 4) ،و )𝑦 𝑥 𝑓𝑡𝑒𝑠( عبارتهای  sهستند که خود
جزیی از یک عبارت  sسطحِ باالتر یعنی) )𝑦 𝑥 𝑓𝑡𝑒𝑠( ) (𝑖𝑓 (> 𝑧 4هستند.
دلیل آنکه  LISPقابل رشد و نمو میباشد آن است که عبارتهای  sمستقیماً با ساختار درخت یا همان
درخت نحو 1در ارتباط هستند .برای مثال ،یک عبارت  sاز  LISPبرای محاسبهی |𝑧|  𝑥𝑦 +را میتوان
بهصورت زیر نوشت:
) )𝑧 𝑠𝑏𝑎( )𝑦 𝑥 ∗( (+

این عبارت  sرا میتوان با درخت نحوی مانند شکل  1-7نشان داد .برای تفسیر این درخت نحو باید از
پایینِ آن شروع کرد و به باالی آن رسید .شکل  1-7نشان میدهد که 𝑥 و 𝑦 در پایین درخت واقع شده و با
یک عملگر ضرب به هم متصل شدهاند .این موضوع 𝑦𝑥 یا همان )𝑦𝑥 ∗( را نتیجه میدهد .میتوان دید که
این زیرعبارت  sبا یک زیردرخت در شکل  1-7مرتبط است .نمادهایی که در پایینترین سطح از یک درخت
ظاهر میشوند (مانند 𝑥 𝑦 ،و 𝑧 در شکل  ،)1-7برگ خوانده میشوند.

شکل  1-7درخت نحو برای تابع |𝒛|  𝒙𝒚 +که با عبارت  sبهصورت ))𝒛 𝒔𝒃𝒂()𝒚 𝒙 ∗(  (+نمایش داده میشود .گرهی ""A
نشانگر عملگر قدر مطلق است.

همچنین شکل  1-7نشان میدهد  zدر انتهای پایینی درخت واقع شده و تنها عملگر قدر مطلق بر روی
آن عمل میکند .این موضوع عبارت |𝑧| یا )𝑧 𝑠𝑏𝑎( را نشان میدهد .بار دیگر میبینیم که یک زیرعبارت

s

با یک زیردرخت در شکل  1-7متناظر است.

Syntax Tree

1
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در نهایت ،شکل  1-7نشان میدهد که دو عبارت 𝑦𝑥 و |𝑧| در گرهی جمع و در انتهای باالیی درخت به
یکدیگر متصل میشوند و بدین ترتیب |𝑧|  𝑥𝑦 +یا ))𝑧 𝑠𝑏𝑎( )𝑦 𝑥 ∗(  (+به وجود میآید .میبینیم که
عبارت  sسطح باال با کل ساختار درخت در شکل  1-7متناظر است.
بهعنوان مثالی دیگر ،تابعی را در نظر بگیرید که در صورتی که  𝑡 > 5باشد مقدار )𝑦  (𝑥 +و در غیر
این صورت مقدار )𝑧  (𝑥 + 2 +را برگرداند:
𝐼𝑓 𝑡 > 5
)𝑦 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 (𝑥 +
𝑒𝑠𝑙𝐸
)𝑧 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 (𝑥 + 2 +

این تابع را با استفاده از نشانگذاریهای  Lispمیتوان بهصورت زیر نوشت:
))(if (>t5)(+xy)(+x2z

شکل  2-7درخت نحو این مثال را به تصویر میکشد .توجه داشته باشید که بسیاری از توابع  ،Lispمانند
تابع جمع در مثال باال ،میتوانند هر تعداد آرگومان را بپذیرند.

شکل  2-7درخت نحو برای تابعِ "اگر 𝟓 > 𝒕آنگاه )𝒚  (𝒙 +را باز گردان ،در غیر این صورت )𝒛  (𝒙 + 𝟐 +را
بازگردان".

برش با برنامههای

Lisp

تناظر میان عبارتهای  sو زیردرختها باعث میشود تا بتوان عملیاتی مانند برش را بر روی برنامههای
 Lispپیاده نمود .برای مثال توابع زیر را در نظر بگیرید:
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()1-7

)𝑧 𝑠𝑏𝑎 ))𝑦 𝑥 ∗(𝑥𝑦 + |𝑧| ⇒ (+
𝑦
)))𝑥𝑦 (𝑥 + 𝑧)𝑥 − (𝑧 − ) ⇒ (−(∗ (+ 𝑥 𝑧) 𝑥) (+𝑧 (/
𝑥

:والد 1
:والد 2

این دو تابعی والد در شکل  3-7نشان داده شدهاند .ما میتوانیم با انتخاب یک نقطهی برش تصادفی در
دو والد و جابهجا نمودن زیردرختهای موجود در زیر آن نقاط ،دو تابع فرزند ایجاد کنیم .برای مثال فرض
کنید که در والد اول گرهی ضرب و در والد دوم ،دومین گرهی جمع به عنوان نقاط برش انتخاب شوند.
شکل  3-7چگونگی جابهجایی زیردرختهای واقع شده در زیر این نقاط و در نتیجه تولید فرزندان را نشان
میدهد .توابع فرزندی که به این گونه ایجاد میشوند همواره از لحاظ نحوی معتبر خواهند بود.
حال برش میان عبارتهای  sاز معادلهی  1-7را در نظر بگیرید .معادلهی زیر بر زوجهای پرانتزی ،که با
زیردرختهای شکل  3-7متناظر هستند ،تاکید کرده و نشان میدهند چگونه میتوان با جابهجایی زوجهای
پرانتزیِ عبارتهای  sاصلی (والدین) ،عبارتهای  sجدید (فرزندان) را تولید نمود:
()2-7

)𝑧 𝑠𝑏𝑎 )]𝑦𝑥 ∗[ (+
)𝑧 𝑠𝑏𝑎 )})𝑥 𝑦 (+ (+ 𝑧(/
{⇒}
)]𝑦 𝑥 ∗[)𝑥)𝑧 𝑥 (−(∗ (+
(+
𝑦(/
∗((−
𝑧 𝑥 𝑧)𝑥){+
)})𝑥

{

ش
در معادلهی باال ،عبارتهای  sبرش خورده با فونت پررنگ نمایش داده شدهاند .این نوع برش ،بر ِ
ت  sدیگر جایگزین نمود و در
درخت -محور نام دارد .هر عبارتِ  sدر درخت نحو را میتوان با هر عبار ِ
عین حال درخت نحو معتبر خواهد ماند .این همان موضوعی است که  Lispرا به زبانی تمام عیار برای

GP

مبدل میسازد .اگر بخواهیم میان دو برنامهی  Lispعمل برش انجام دهیم ،کافیست یک پرانتز چپ تصادفی
ت
در والد اول پیدا کرده و سپس پرانتزی راست متناظر با آن را پیدا کنیم .عبارت میان این دو پرانتز یک عبار ِ
 sمعتبر خواهد بود .این کار را در والد دوم نیز انجام میدهیم .پس از آنکه دو عبارت  sرا در دو والد جابهجا
نمودیم ،دو فرزند خواهیم داشت .عمل جهش نیز به روشی مشابهصورت میپذیرد ،بدین ترتیب که یک
عبارت  sرا که بهصورت اتفاقی انتخاب شده است را با یک عبارت  sکه بهصورت اتفاقی تولید شده است،
جایگزین مینماییم .این نوع جهش ،جهشِ درخت -محور نام دارد.
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شکل  3-7برشِ دو درخت نحو (والدین) برای ایجاد دو درخت نحو جدید (فرزندان) .برشهایی که بدین گونه انجام
میشوند همواره درختانِ نحوِ فرزند معتبر ایجاد خواهند کرد.

شکل  4-7یک مثال دیگر از برش را نشان میدهد .در اینجا نیز والدین همان والدین شکل  3-7میباشند،
اما این بار گرهی  zدر والد اول و گره ی تقسیم در والد دوم به عنوان نقاط برش انتخاب شدهاند .عملیات
برش در شکل  4-7را میتوان با استفاده از نشانگذاری عبارتِ  sبهصورت زیر نشان داد (در اینجا نیز عبارات
 sبریده شده با فونت پررنگ نمایش داده شدهاند)
()3-7

)𝑧 𝑠𝑏𝑎 ))𝑦 𝑥 ∗( (+
)]𝑥𝑦(+(∗ 𝑥 𝑦))𝑎𝑏𝑠 [/
{⇒}
))𝑧 𝑧(−(∗ (+𝑥 𝑧) 𝑥)(+
)}]𝑥 𝑦(− (∗ (+𝑥 𝑧)𝑥 ){+𝑧[/

{
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شکل  4-7برشِ دو درخت نحو (والدین) برای ایجاد دو درخت نحو جدید (فرزندان) .در اینجا نیز والدین همان والدین
شکل  3-7میباشند اما نقاط برش فرق کردهاند.

 2-7مبانی برنامهنویسی ژنتیک
حال که با چگونگی ترکیب برنامههای  Lispآشنا شدیم ،ابزار الزم برای تعمیم الگوریتمهای تکاملی به
ی ساده از  GPرا نشان میدهد.
تکاملِ برنامههای کامپیوتری را در اختیار داریم .شکل  5-7یک طرح کل ِ
میتوان دید که  GPمشابه یک الگوریتم ژنتیک است ،با این تفاوت که  GAراهحلها را برای یک مسئلهی
بهینهسازی نمو میدهد در حالی که  GPبرنامههایی کامپیوتری را نمو میدهد که خود میتوانند یک مسئلهی
بهینهسازی را حل نمایند.
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قبل از آنکه بتوانیم یک  GPرا پیادهسازی نماییم باید چند تصمیم اساسی بگیریم:
 .1اندازهگیری برازندگی در شکل  5-7چگونه است؟
 .2معیارهای پایاندهی در شکل  5-7چه هستند؟
 .3مجموعهی ترمینال برای برنامههای کامپیوتری چیست؟ به عبارت دیگر ،چه نمادهایی میتوانند در
برگهای درخت نحو ظاهر شوند؟
 .4مجموعهی توابع برای برنامههای کامپیوتری چیست؟ به عبارت دیگر ،چه نمادهایی میتوانند در
گرههای غیرترمینالِ درخت ظاهر شوند؟
 .5جمعیت آغازین برنامههای کامپیوتری را چگونه باید ایجاد کنیم؟
 .6چه پارامترهای دیگری را باید جهت کنترل  GPتعریف کنیم؟
برخی از این تصمیمات ،تصمیماتی هستند که در مورد سایر الگوریتمهای نیز مورد نیاز میباشند اما
برخی دیگر از آنها مختص  GPهستند .زیربخشهای آتی به نوبت در مورد هر یک از این موارد بحث
خواهند کرد.

شکل  5-7مروری مفهومی بر یک برنامهی ژنتیک ساده.

 1-2-7اندازهگیری برازندگی
اندازهگیری برازندگی در شکل  5-7چگونه است؟ این تصمیم تصمیمی است که در مورد همهی
الگوریتمهای تکاملی باید گرفته شود ،اما در مورد  GPپیچیدگی بیشتری دارد .یک برنامهی کامپیوتری باید
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بتواند برای گسترهی وسیعی از ورودیها ،شرایط اولیه و محیطها به خوبی عمل نماید .برای مثال ،برنامهای
که برای پیدا کردن مسیر ماهواره از یک مدار به مدار دیگر ،بهگونهای که مصرف سوخت بهینه باشد نوشته
شده است ،باید برای پارامترهای مختلف ماهواره و همچنین برای مدارهای مختلف به خوبی عمل نماید.
بنابراین ،هنگام تعیین برازندگی یک برنامهی کامپیوتری ،شرایط و وضعیتهای مختلف بسیاری باید مورد
توجه قرار بگیرند .برای یک برنامهی کامپیوتری خاص ،هر مجموعه از شرایط ورودی و شرایط عامل" ،زیر
برازندگی" خاص خود را نتیجه خواهد داد .چگونه باید این زیربرازندگیها را برای دستیابی به یک
اندازهگیریِ برازندگیِ واحد ترکیب نمود؟ آیا باید از میانگینگیری استفاده نماییم؟ یا باید برای ماکزیمم
ساختن عملکرد بدترین حالت تالش نماییم؟ این سؤالها بهصورت طبیعی ما را به سمت بهینهسازی چندهدفه
هدایت خواهد کرد (فصل  .)24با این حال استفاده از بهینهسازی چندهدفه در  GPضرورتی ندارد.
 2-2-7معیارهای پایاندهی
معیارهای پایاندهی در شکل  5-7چه هستند؟ این سؤال باید در مورد همهی الگوریتمهای تکاملی پاسخ
داده شود (بخش  2-8را ببینید) .اما این سؤال در مورد  GPاز اهمیت ویژهای برخوردار است .این به آن دلیل
است که در  ،GPاندازهگیری برازندگی نسبت به سایر الگوریتمهای تکاملی نیاز به تالش محاسباتی بیشتری
دارد .انتخاب معیارهای پایاندهی تأثیر مستقیمی در موفقیت و یا عدم موفقیت  GPدارد .همانند دیگر
الگوریتمهای تکاملی ،معیارهای پایاندهی  GPمیتواند شامل فاکتورهایی همچون تعداد دورهها ،تعداد
ارزیابیها برازندگی ،مدت زمان اجرا ،بهترین مقدار برازندگی ،تغییراتِ بهترین مقدار برازندگی در طول
چندین نسل و یا مقدار انحراف استانداردِ برازندگی در میان کل جمعیت باشد.
 3-2-7مجموعهی ترمینال
مجموعهی ترمینال برای برنامه های کامپیوتری در حال رشد چیست؟ این مجموعه ،نمادهایی را که
میتوانند در برگهای درخت نحو ظاهر شوند را توصیف میکند .مجموعهی ترمینال ،مجموعهی تمامی
ورودیهای ممکنِ یک برنامهی کامپیوتری در حال رشد است .این مجموعه شامل متغیرهای ورودی یک
برنامهی کامپیوتری میباشد .همچنین ،این مجموعه شامل ثابتهایی است که از نظر ما دارای اهمیت هستند.
این ثابتها خود میتوانند شامل اعداد صحیح مانند  4و  1و همچنین شامل اعدادی باشند که برای یک
مسئلهی بهینهسازی خاصِ بهینهسازی حائز اهمیت هستند .درختهای نحو نشان داده شده در شکل 3-7
دارای سه ترمینال هستند 𝑦 ،𝑥 :و 𝑧 .برخی ثابتها را میتوان بهصورت غیرمستقیم به دست آورد .برای مثال،

فصل هفتم :برنامهنویسی ژنتیک 110 /

 𝑥 – 𝑥 = 0و  .𝑥/𝑥 = 1بنابراین نیازی به ثابتهای  4و  1نداریم .با این حال ،بیشترِ پیادهسازیهای
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باید دارای ثابتهایی در مجموعهی ترمینالشان باشند.
عالوه بر این ما میتوانیم از اعداد تصادفی در مجموعهی ترمینال استفاده نماییم هرچند که نمیخواهیم
بعد از ایجاد شدن عدد تصادفی در آن تغییری حاصل شود .این نوع از اعداد تصادفی ،ثابتهای تصادفی
بیدوام خوانده میشوند [کوزا ،1992 ،فصل  .]26ثابتهای تصادفی بیدوام با اختصاص دادن یک مقدار

𝑅

در مجموعهی ترمینال ایجاد میشود .اگر در هنگام مقداردهی اولیهی جمعیت 𝑅 ،به عنوان یک ترمینال انتخاب
شود ،ما یک عدد تصادفی  𝑟1را بین دو مقدار حدی ایجاد کرده و آن را به ذرات  GPالحاق میکنیم .از اینجا
به بعد دیگر مقدار  𝑟1تغییر نخواهد کرد .با این حال ،اگر 𝑅 برای مقداردهی اولیهی یک ذرهی دیگر و یا برای
جهش انتخاب شود ،ما باید یک ثابت اتفاقی دیگر مانند  𝑟2تولید نماییم .تعیین حدهای باال و پایین ثابتهای
تصادفی بیدوام ،خود یکی دیگر از جنبههای طراحی  GPاست.
تعیین مجموعهی ترمینال برای کاربردهای  ،GPیک عمل نیازمند تعادل است .اگر از یک مجموعهی
ترمینالِ کوچک استفاده نماییم ،آنگاه  GPقادر به حل مؤثر مسئلهی ما نخواهد بود .از سوی دیگر ،اگر از یک
مجموعهی ترمینال خیلی بزرگ استفاده نماییم ،آنگاه  GPنخواهد توانست در زمانی معقول به جوابی مناسب
دست پیدا کند .کوزا این موضوع را مورد مطالعه قرار داده است [کوزا ،1992 ،فصل  .]24وی برای این کار
از تابع سادهی 𝑥  𝑥 3 + 𝑥 2 +بر پایهی  24مورد امتحانی استفاده کرده است .برای این مسئله ،تنها ترمینال
مورد نیاز  𝑥 ،GPاست .هنگامی که از مجموعهی ترمینال با کمترین اندازه یعنی }𝑥{ استفاده میشود GP ،در
 %9978مواقع جواب صحیح را در کمتر از  54نسل پیدا میکند .جدول  1-7چگونگی کاهش احتمال موفقیت
با اضافه کردن اعضای اضافه (اعداد اعشاری اتفاقی) به مجموعهی ترمینال را نشان میدهد .در مورد این
مسئلهی ساده ،احتمال موفقیت با افزایش تعداد متغیرهای اضافه در مجموعهی ترمینال ،بهصورت خطی
کاهش مییابد .البته خوشبختانه حتی اگر  32متغیر از  33متغیر در مجموعهی ترمینال اضافه باشند ،باز هم
 GPدر  %35موارد قادر به حل نمودن مسئله است.
 4-2-7مجموعهی تابع
مجموعهی تابع برای برنامههای کامپیوتری در حال رشد چیست؟ این مجموعه توابعی را توصیف میکند
که میتوانند در گرههای غیرترمینال از درخت نحو ظاهر شوند:
 اپراتورهای استاندارد ریاضی را میتوان در این مجموعه قرار داد (برای مثال جمع ،تفریق ،ضرب
تقسیم و قدرمطلق).
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 توابع مختص مسئله که از نظر ما برای مسئلهی بهینهسازی مهم هستند را میتوان در این مجموعه
قرار داد (مانند توابع نمایی ،توابع لگاریتمی ،توابع مثلثاتی ،مشتقگیرها و انتگرالگیرها).
 توابع مقایسهای را میتوان در این مجموعه قرار داد (مانند بزرگتر ،کوچکتر ،برابر).
 توابع منطقی نیز اگر برای حل مسئلهی بهینهسازی مورد نظر قابل استفاده باشند میتوانند در این
مجموعه قرار بگیرند (برای مثال.)not ،nor ،or ،nand ،and ،
 توابع تخصیص متغیر را نیز میتوان در این مجموعه قرار داد.
 عبارتهای حلقه میتوانند در این مجموعه قرار بگیرند (مانند حلقههای 𝑒𝑙𝑖.)𝑓𝑜𝑟 ،𝑤ℎ
 اگر مجموعهای از توابع از پیش تعریف شده برای مسئلهمان در نظر گرفته باشیم ،آنگاه فراخوانیهای
زیرروال 1را میتوان در مجموعهی تابع قرار داد.
جدول  1-7احتمال موفقیت  GPبرای پیدا کردن برنامهی 𝒙  𝒙𝟑 + 𝒙𝟐 +بعد از  55نسل .اندازهی جمعیت برابر  1555است.
این اطالعات از [کوزا ،1992 ،فصل  ]24برگرفته شده است.

تعداد متغیرهای اضافی

احتمال موفقیت (والد)

4

9978

1

9676

4

8474

8

6774

16

5774

32

3574

درخت نحو در شکل  3-7دارای  5تابع است :جمع ،تفریق ،ضرب ،تقسیم و قدر مطلق .ما باید به تعادلی
درست در تعاریفمان از مجموعهی تابع و مجموعهی ترمینال برسیم .این مجموعهها باید به قدری بزرگ
باشند که  GPبتواند راهحلی مناسب برای مسئلهمان پیدا کند .اما اگر این مجموعهها زیادی بزرگ باشند آنگاه
فضای جستجو بسیار بزرگ بوده و  GPبرای پیدا کردن یک راهحل خوب به مشقت خواهد افتاد.
برخی توابع برای استفاده در  GPباید مورد اصالح قرار گیرند چرا که رشد درخت نحو ممکن است به
توابعی منجر شوند که آرگومان آنها غیرقابل قبول باشد .برای مثال GP ،نمیتواند عبارتِ ) (/𝑥0را رشد
دهد چرا که تقسیم بر صفر در  Lispباعث بروز خطا شده و عمل  GPقطع خواهد شد .بنابراین برای جلوگیری
Subroutine Calls

1
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از وقوع تقسیم بر صفر و همچنین سرریزی ناشی از تقسیم بر یک عدد بسیار کوچک ،به جای استفاده از
اپراتور استاندارد تقسیم از اپراتور 𝑉𝐼𝐷 استفاده مینماییم:
)𝑦 𝑥( 𝑉𝐼𝐷 𝑛𝑢𝑓𝑒𝑑( :یک تابع تقسیم حفاظت شده تعریف کن
()4-7

) :(𝑖𝑓(< 𝑎𝑏𝑠 𝑦) 𝜖)(𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 − 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝐷𝐼𝑉 1اگر مقدار مقسوم علیه خیلی کوچک بود 1
را برگردان
)𝑦 𝑥 :𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 − 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝐷𝐼𝑉 (/در غیر این صورت 𝑦 𝑥/را برگردان

که در آن  εیک ثابت مثبت بسیار کوچک مانند  10−20است .اگر مقسومعلیه مقداری بسیار کوچک باشد،
اپراتور 𝑉𝐼𝐷 عدد  1را باز خواهد گرداند .بدین ترتیب برای سایر توابع نیز باید تعریفی درست ارائه کرد تا
مطمین شویم که این توابع میتوانند تمامی مقادیر ممکن ورودی را بپذیرند .از جملهی این توابع میتوان به
توابع لگاریتمی ،توابع معکوس مثلثاتی و غیره اشاره نمود.
 5-2-7مقداردهی اولیه
جمعیت آغازین یک برنامهی کامپیوتری چگونه باید ایجاد شود؟ برای این کار دو گزینهی اساسی به
نامهای روش کامل 1و روش رشد 2در اختیار داریم .همچنین میتوان با ترکیب این دو روش به گزینهی
سومی نیز دست یافت که به روش نگاهداشتهی نصف -نصف مشهور است [کوزا.]1992 ،
روش کامل ،برنامههای کامپیوتری را به نحوی ایجاد میکند که تعداد گرهها از گرهی ترمینال تا باالترین
گره برابر 𝑐𝐷 ،که یک ثابت تعریف شده توسط کاربر است ،باشد 𝐷𝑐 .را عمق درخت نحو مینامند .برای
مثال ،در شکل  3-7والد  1عمقی برابر  3و والد  2عمقی برابر  4دارد .والد  1در شکل  3-7یک درخت نحو
کامل است چرا که در آن بین هر گرهی ترمینال و باالترین گرهی درخت ،سه گره وجود دارد .حال آنکه والد
 2یک درخت نحو کامل نیست چرا که در آن بعضی از شاخههای برنامه دارای عمقی برابر چهار و برخی
دیگر دارای عمقی برابر سه هستند.
ما میتوانیم از عمل بازگشت برای تولید درختهای نحو اتفاقی استفاده نماییم .برای مثال ،اگر بخواهیم
یک درخت نحو با ساختاری مانند ساختار والد  2در شکل  3-7ایجاد کنیم ،ابتدا گرهی تفریق در قسمت
باالیی درخت را ،که نیازمند دو آرگومان است ،ایجاد میکنیم .برای آرگومان اول ،یک گرهی ضرب ،که آن
نیز نیازمند دو آرگومان است ایجاد میکنیم .این فرایند برای هر گره و هر آرگومان آنقدر ادامه مییابد تا به
Full Method
Grow Method

1
2
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سطح و عمق مورد نظر برسیم .هنگامی که عمق مطلوب حاصل شد ،یک گرهی ترمینال اتفاقی ایجاد میکنیم
تا آن شاخه از درخت نحو کامل گردد .شکل  6-7ایدهی الگوریتم بازگشتی برای تولید برنامههای کامپیوتری
اتفاقی را به تصویر میکشد .ما میتوانیم یک درخت نحو اتفاقی را با بازخوانی روتین
) ،𝐺𝑟𝑜𝑤𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝐹𝑢𝑙𝑙(𝐷𝑐, 1که در آن 𝑐𝐷 بیانگر عمق مطلوب درخت نحو است ،تولید کنیم.
𝑙𝑙𝑢𝐹𝑚𝑎𝑟𝑔𝑜𝑟𝑃𝑤𝑜𝑟𝐺 هرگاه نیاز به اضافه کردن یک الیهی جدید به درخت نحو در حال رشد باشد ،خود
را فرا میخواند.
روش رشد بهگونهای برنامههای کامپیوتری را ایجاد میکند که در آنها تعداد گرهها از هر گرهی ترمینال
تا باالترین گره برابر یا کوچکتر از 𝑐𝐷 باشد .اگر در شکل  3-7والدین با استفاده از مقداردهی اولیهی اتفاقی
ایجاد شده باشند ،آنگاه می توان گفت که والد اول یا با روش کامل و یا با روش رشد ایجاد شده است ،اما
والد دوم قطعا با روش رشد ایجاد شده چرا که یک درخت نحو کامل نیست .روش رشد را میتوان به همان
ترتیبِ روش کامل پیادهسازی نمود تنها باید توجه داشته باشیم که هنگامی که یک گرهی اتفاقی در عمقِ
کمتر از 𝑐𝐷 ایجاد میکنیم ،هم ممکن است یک گرهی ترمینال ایجاد شود و هم امکان دارد یک تابع ایجاد
شود .اگر یک گرهی تابع ایجاد شود ،درخت نحو میتواند به رشد خود ادامه دهد .اما اگر گرهی ترمینال
ایجاد شود ،رشد درخت در آن شاخه متوقف خواهد شد .این در حالی است که در روش کامل ،گرهی ترمینال
هنگامی ایجاد میشود که عمق مطلوب 𝑐𝐷 حاصل شده باشد .شکل  7-7مفهوم الگوریتم بازگشتی برای تولید
برنامههای کامپیوتری اتفاقی به روش رشد را نشان میدهد.
در روش نگاهداشتهی نصف -نصف ،نیمی از جمعیت آغازین با استفاده از روش کامل و نیمی دیگر با
استفاده از روش رشد ایجاد میشود .همچنین ،این روش برای هر مقداری از عمق که بین  2و 𝑐𝐷 قرار داشته
باشد ،تعداد مساوی درخت نحو ایجاد میکند .این مقدار از عمق ،بیشترین مقدار مجازی است که توسط
کاربر تعیین میشود .شکل  ،8-7مفهوم مقداردهی اولیه با روش نگاهداشتهی نصف -نصف را نشان میدهد.
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شکل  6-7نمایش مفهومی از الگوریتم بازگشتی برای رشد درختان نحو اتفاقی به فرم عبارت  sدر روش کامل .این روند
ابتدا توسط دستور  𝑮𝒓𝒐𝒘𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝑭𝒖𝒍𝒍(𝑫𝒄, 𝟏)،که در آن 𝒄𝑫 عمق مطلوب درخت نحو اتفاقی است ،فراخوانی میشود.
اپراتور جمع نشاندهندهی الحاق رشته است .توجه داشته باشید که این الگوریتم مفهومی است و شامل تمام جزئیات الزم
برای برای تولیدِ معتبر درخت نحو نمیباشد.

شکل  7-7نمایش مفهومی از الگوریتم بازگشتی برای رشد درختان نحو اتفاقی به فرم عبارت  sدر روش رشد .این روند
ابتدا توسط دستور𝑮𝒓𝒐𝒘𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝑭𝒖𝒍𝒍(𝑫𝒄, 𝟏)،که در آن 𝒄𝑫 عمق مطلوب درخت نحو اتفاقی است ،فراخوانی میشود.
اپراتور جمع نشاندهندهی الحاق رشته است ،اما این الگوریتم تمام جزئیات الزم برای پیادهسازی را شامل نمیشود.
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شکل  8-7الگوریتمی برای ایجاد جمعیت اولیهی  GPبه روش نگاهداشتهی نصف -نصف 𝑼[𝟐, 𝑫𝒄 ] .یک عدد صحیح اتفاقی
با توزیع یکنواخت بر روی ] 𝒄𝑫  [𝟐,بوده و ]𝟏  𝑼[𝟎,یک عدد حقیقی اتفاقی با توزیع یکنواخت بر روی ]𝟏  [𝟎,میباشد .این
الگوریتم روتینهای شکل  6-7و  7-7را فرامیخواند.

کوزا سه روش باال را بر روی چند مسئلهی سادهی  GPآزمایش کرد [کوزا ،1992 ،فصل  .]25وی
تفاوتهایی در نرخ موفقیت  ،GPبسته به روش مقداردهی اولیه ،پیدا نمود .این نتایج در جدول  2-7نشان
داده شدهاند .این جدول نشان میدهد که در کل روش نگاهداشتهی نصف -نصف بهتر از دو روش دیگر
میباشد.
جدول  2-7نرخ موفقیت  GPبرای مسائل و روشهای مقداردهی اولیهی گوناگون .این اطالعات از [کوزا ،1992 ،فصل ]25
استخراج شده است.

مسئله

Full

Grow

Ramped Half-and-Half

رگرسیون نمادی

%3

%17

%23

منطق بولی

%42

%53

%66

مورچه مصنوعی

%14

%54

%46

معادله خطی

%6

%37

%53

برای پایان دادن به بحثمان در مورد مقداردهی اولیه ،به این توجه میکنیم که گاهاً بذرافشانی کردن
جمعیت اولیهی یک الگوریتم تکاملی با برخی ذرات خوب شناخته شده مفید است .این ذرات خوب ممکن
است توسط خود کاربر ایجاد شده باشند و یا ممکن است از یک الگوریتم بهینهسازی دیگر و یا هر منبع
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دیگری گرفته شده باشند .با این حال این نوع بذرافشانی ضرورتاً عملکرد الگوریتم تکاملی را بهبود نمیبخشد.
اگر تنها چند ذرهی خوب در جمعیت آغازین وجود داشته باشند و سایر ذرات ،ذرات ضعیفِ اتفاقی باشند،
همان چند ذرهی خوب به زودی فرایند انتخاب را به تسخیر خود درآورده و ذرات ضعیفتر را از جمعیت
بیرون میرانند .این موضوع ممکن است باعث بروز یک بن بست تکاملی و همگرایی نارس شود .این پدیده
به نام "بقای متوسط" 1نیز شناخته میشود [کوزا ،1992 ،صفحهی  .]144با این حال ،شانس بروز این پدیدهی
بد به نوع انتخاب مورد استفادهی ما بستگی دارد (بخش  7-8را ببینید) .اگر از انتخاب چرخ رولت استفاده
نماییم ،فشار انتخاب باال بوده و تعداد کمی از ذرات برازنده سریع ًا بر جمع غالب میشوند .اگر از انتخاب
مسابقهای استفاده نمائیم ،فشار انتخاب بسیار کمتر بوده و به همین علت احتمال غلبهی اقلیتِ برازنده بر
جمعیت نیز کاهش مییابد.
 6-2-7پارامترهای برنامهنویسی ژنتیک
چه پارامترهایی اجرای  GPرا کنترل میکنند؟ این پارامترها عالوه بر آن دسته از پارامترهای کنترلی که
برای کنترل سایر الگوریتمهای تکاملی به کار میروند ،برخی پارامترهای مختص  GPرا نیز شامل میشوند:
 .0ما باید روش انتخاب مورد استفاده برای انتخاب والدین جهت انجام عمل برش را تعیین کنیم .میتوان
از انتخاب متناسب با برازندگی ،انتخاب مسابقهای یا یک روش دیگر استفاده نمود .در حقیقت میتوان
از هر یک از روشهای ارائه شده در بخش  7-8استفاده نمود.
در این برهه خوب است به این نکته اشاره کنیم که ما میتوانستیم با هوشمندی بیشتر ،به جای آنکه خیلی
ساده نقاط برش اتفاقی را انتخاب کنیم ،برشِ درخت -محور را پیادهسازی نماییم .ممکن است زیردرختهایی
وجود داشته باشند که بهتر از سایر زیردرختها بوده و به همین علت نخواهیم این زیردرختها را بشکنیم.
میتوان برازندگی زیردرختها را با استفاده از همبستگی میان نقاط برش و برازندگی برنامههای فرزند و
استفاده از این همبستگیها برای گرایشدهی به انتخاب نقاط برش در آینده ،محاسبه نمود [ایبا 2و دِ گریس،
.]1996
 .2ما باید اندازهی جمعیت را تعیین کنیم .معموالً از آنجایی که درجهی اختیارات زیادی در برنامههای
کامپیوتری وجود دارد GP ،اندازهی جمعیت بزرگتری نسبت به سایر الگوریتمهای تکاملی دارد.
بهطور معمول حداقل اندازهی جمعیت  GPبرابر  544بوده و گاه به مرتبهی هزار نیز میرسد.

Survival of the Mediocre
Iba

1
2
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 .3ما باید روش جهش را نیز مشخص کنیم .در طول سالها از روشهای جهش مختلفی برای

GP

استفاده شده است که برخی از آنها در زیر ارائه شدهاند:
 .aمیتوان یک گره را بهصورت اتفاقی انتخاب نمود ،سپس هر آنچه در زیر آن گره قرار دارد را با
یک زیردرخت نحو که بهصورت اتفاقی ایجاد شده است جایگزین نمود .این روش جهش
زیردرخت نام دارد [کوزا ،1992 ،صفحهی  .]146این کار مانند آن است که یک برنامه را با یک
برنامهی اتفاقی دیگر برش دهیم و به همین علت برشِ مرغِ بدون سر نیز خوانده میشود [آنجلین،1
.]1997
 .bجهش انبساطی ،یک ترمینال را با یک زیردرخت جایگزین میکند .این روش معادل و روش
جهش زیردرخت معادل هستند ،اگر در روش زیردرخت گرهی مورد نظر یک ترمینال باشد.
 .cمیتوان یک گره یا ترمینال را با یک گره یا ترمینال جدید که بهصورت اتفاقی ایجاد شده است
جایگزین نمود .این روش جهش نقطهای یا جهشِ جایگزینی گره نام دارد و نیازمند آن است که
آریتی 2گرهی جایگزین شده با آریتی گرهی جایگزین شونده برابر باشد .3برای مثال ،میتوان یک
اپراتور جمع را با یک اپراتور ضرب و یا یک اپراتور قدرمطلق را با یک اپراتور سینوس جایگزین
نمود.
 .dجهش جرثقیلی یک برنامهی جدید را با انتخاب اتفاقی زیردرختهای برنامهی والد ایجاد میکند
[کینیر.]1994 ،4
 .eجهش انقباضی ،یک زیردرخت نحو را که بهصورت اتفاقی انتخاب شده است را با یک ترمینال
اتفاقی جایگزین مینماید [آنجلین]1996a ،؛ این روش را جهش فروپاشی زیردرخت نیز مینامند.
جهش جرثقیلی و جهش انقباضی در اصل برای کاهش تعداد خطهای کد (تورم کد) ارائه شدند
(بخش  774را ببینید).
 .fجهش جایگشتی ،آرگومانهای یک تابعِ اتفاقی انتخاب شده را بهصورت اتفاقی جایگردانی
میکند [کوزا .]1992 ،برای مثال ،میتوان آرگومانهای 𝑥 و 𝑦 از یک تابع تقسیم را جابهجا نمود.
روشن است که این نوع جهش تأثیری بر توابع جابهجاییپذیر ندارد.

Angeline
Arity

1
2

 3آریتی یک تابع برابر تعداد آرگومانهای آن میباشد .برای مثال ،یک ثابت ،دارای آریتی برابر  4است ،تابع قدرمطلق آریتی برابر  1دارد و یک
تابع جمع ،میتواند آریتی برابر  2و یا بیشتر داشته باشد.
Kinnear

4
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 .gدر نهایت میتوان ثابتهای یک برنامه را بهصورت اتفاقی دچار جهش نمود [شونوئِر 1و همکاران،
.]1996
جهشها اغلب بهگونهای پیادهسازی میشوند که برنامههای جهشیافته برازندهتر از برنامههای اصلی
باشند .این ایده را میتوان در مورد سایر الگوریتمهای تکاملی نیز به کار برد.
 .4ما باید احتمال جهش یا 𝑚𝑝 را تعیین کنیم .این کار شبیه همانی است که برای سایر الگوریتمهای
تکاملی انجام میدهیم .جهش در یک  GPبا تعداد  Nذره اغلب با روشی مشابه روش زیر انجام
میپذیرد:
برای هر برنامهی کامپیوتری نامزدِ 𝑖𝑥 که در آن

]𝑁 𝑖 ∈ [1,

عددی اتفاقی مانند 𝑟 با توزیع یکنواخت بر روی ] [0,1تولید کن
اگر

𝑚𝑝 < 𝑟

گرهی 𝑘 را در برنامهی کامپیوتری 𝑖𝑥 بهصورت اتفاقی برگزین
زیردرخت شروعشونده از گرهی 𝑘 را با یک زیردرخت تولید شده بهصورت اتفاقی جایگزین
کن
پایان
برنامهی کامپیوتری بعدی
اندازهی جمعیت بزرگ به کار رفته در  GPهمراه با تعداد زیاد گرههای محتمل برای وقوع برش ،معموالً
بدین معنی هستند که نتایج خوب در  GPبستگی چندانی به جهش ندارند [کوزا ،1992 ،فصل  .]25معموالً
میتوان با  𝑝𝑚 = 0نتایج خوبی به دست آورد .با این حال ،امکان دارد در مواردی که یک تابع یا ترمینال مهم
از جمعیت از دست رفته است ،وقوع جهش مطلوب باشد .اگر چنین اتفاقی بیافتد ،جهش تنها راه برگشت
آن تابع یا ترمینال به جمعیت خواهد بود.
 .5احتمال برش 𝑐𝑝 نیز از جملهی مواردی است که باید تعیین شود .این کار شبیه آن چیزی است که
برای GAها انجام میدهیم .پس از انتخاب دو والد در شکل  ،5-7یا میتوان از فرایند برش برای
ترکیب آنها استفاده نمود و یا میتوان آنها را برای نسل بعد نشر (کلون) داد .در این صورت،
عبارتِ:

Schoenauer

1
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 𝑝1و  𝑝2را برای تولید فرزندان  𝑐1و  𝑐2مزدوج کن
در شکل  5-7با عبارتی مانند عبارت زیر جایگزین خواهد شد:
عددی اتفاقی مانند 𝑟 با توزیع یکنواخت بر روی ] [0,1تولید کن
اگر

𝑐𝑝 < 𝑟

 𝑝1و  𝑝2را برای تولید فرزندان  𝑐1و  𝑐2مزدوج کن
در غیر این صورت
𝑐1 ← 𝑝1
𝑐2 ← 𝑝2
پایان
تجارب به دست آمده حاکی از آنند که برش جز مهمی از  GPبوده و باید با احتمالی بیش از  479به کار
رود [کوزا ،1992 ،فصل .]25
 .6ما باید تصمیم بگیریم که از نخبهگرایی استفاده کنیم یا نه .مانند سایر الگوریتمهای تکاملی ،میتوانیم
𝑚 برنامهی کامپیوتری برتر را از یک نسل به نسل دیگر حفظ کنیم تا مطمئن شویم که در نسل بعد
از دست نخواهند رفت (بخش  4-8را ببینید) .پارامتر 𝑚 پارامتر نخبهگرایی نام دارد .نخبهگرایی را به
چند روش مختلف میتوان پیادهسازی نمود .برای مثال ،میتوان بهترین 𝑚 ذره را در آخر هر نسل
آرشیو کرد ،سپس فرزندان را مانند همیشه ایجاد کرد و در انتها بدترین 𝑚 فرزند را با نخبههای نسل
قبل جایگزین نمود .یا میتوان 𝑚 نخبهی هر نسل را به عنوان 𝑚 فرزند اول نسل بعد در نظر گرفت
و سپس اقدام به تولید تنها )𝑚  (𝑁 −فرزند نمود (که در آن 𝑁 اندازهی جمعیت است).
 .7ما باید 𝑖𝐷 یا بیشینهی اندازهی برنامه در جمعیت آغازین را مشخص نماییم .اندازهی یک برنامه را
میتوان با عمقِ آن ،که برابر تعداد گرههای میان باالترین گره و پایینترین گره است ،نشان داد .برای
مثال ،والد  1در شکل  3-7عمقی برابر سه دارد در حالی که والد  2دارای عمقی برابر چهار میباشد.
ق برنامهی فرزند را نیز مشخص کنیم .در طول عملیات  GPو با
 .8ما همچنین باید 𝑐𝐷 ،یا بیشینهی عم ِ
گذشت نسلها ،برنامههای فرزند بزرگ و بزرگتر میشوند .اگر یک عمق بیشینه برای آنها در نظر
گرفته نشود ،برنامههای فرزند به طور غیرمعقولی طوالنی شده و این موضوع باعث به هدر رفتن فضا
و زمان اجرا میشود .این پدیده تورمِ  GPنام دارد (بخش  4-7را ببینید) .بیشینه عمق 𝑐𝐷 را به چندین
ق فرزندی از 𝑐𝐷 تجاوز کرد ،آن را با والدش
روش میتوان تعیین نمود .یک روش آن است که اگر عم ِ
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جایگزین نماییم .یک راه دیگر نیز آن است که درخت نحو والد را بیازماییم و نقطهی برش را
بهگونهای انتخاب نماییم که درخت نحو فرزند عمقی برابر یا کمتر از 𝑐𝐷 پیدا کند.
 .9ما باید تصمیم بگیریم که آیا میخواهیم اجازه دهیم که در طول فرایند برش یک ترمینال در درخت
نحو با یک زیردرخت جایگزین شود یا خیر .شکل  4-7نشان میدهد که ترمینال  zدر والد  1بهعنوان
نقطهی برش انتخاب شده و با یک زیردرخت جایگزین شده است .ما از نماد 𝑖𝑝 برای نشان دادن
احتمال برش در یک گرهی داخلی استفاده میکنیم .هنگام انتخاب نقطهی برش ،یک عدد اتفاقی مانند
𝑟 با توزیع یکنواخت بر روی ] [0,1تولید مینماییم .اگر 𝑟 کوچکتر از 𝑖𝑝 باشد ،آنگاه یک ترمینال را
بهعنوان نقطهی برش برمیگزینیم .اما اگر 𝑟 بزرگتر از 𝑖𝑝 باشد ،آنگاه یک عبارت  sرا بهعنوان نقطهی
برش انتخاب خواهیم کرد ،بدین معنی که زیردرختی را انتخاب خواهیم نمود که با پرانتزهای چپ
و راست متناظر احاطه شده باشد.
 .14ما باید تصمیم بگیریم که آیا باید نگران ذرات تکراری در جمعیت باشیم یا خیر .ذرات تکراری باعث
به هدر رفتن منابع کامپیوتر خواهند شد .در الگوریتمهای تکاملی که دارای فضای جستجوی کوچک
بوده و از اندازهی جمعیت کمی برخوردارند ،اغلب ذرات تکراری به وجود میآیند و به همین علت
سروکله زدن با این ذرات را میتوان جنبهی مهمی از الگوریتمهای تکاملی دانست (بخش  1-6-8را
ببینید) .با این حال ،در  GPفضای جستجو آنقدر بزرگ است که ذرات تکراری به ندرت به وجود
میآیند .به همین دلیل معموالً در  GPنیازی به نگرانی در مورد این مسئله نیست.

 3-7برنامهنویسی ژنتیک برای کمترین زمانِ کنترل
در این بخش ،که از [کوزا ،1992 ،بخش  ]1-7الهام گرفته است ،کاربرد  GPبرای کمترین زمان کنترل
در یک سیستم نیوتونی مرتبه دو را نشان میدهیم .یک سیستم نیوتونی مرتبهی دوم ،یک سیستم سادهی
مکان -سرعت -شتاب است که معادالت زیر را برآورده میسازد
()5-7

𝑣 = ̇𝑥
𝑢 = ̇𝑣

که در آن 𝑥 مکان 𝑣 ،سرعت و 𝑢 شتاب است .با توجه به معادالت باال ،مشتق مکان ،سرعت و مشتق سرعت،
شتاب است .ما حرکت را فقط در یک بعد در نظر میگیریم .در اینجا ما میخواهیم )𝑡(𝑢 را بهگونهای پیدا
کنیم که سیستم را از یک نقطهی آغازین در ) 𝑥(0و با سرعت اولیهی ) 𝑣(0به مکانِ  𝑥(𝑡𝑓 ) = 0با سرعت
 𝑣(𝑡𝑓 ) = 0برساند به طوری که 𝑓𝑡 مینیمم مقدار ممکن باشد .با استفاده از شهود میتوان به طور تقریبی
دریافت که چگونه باید این کار را انجام داد :ابتدا باید با بیشترین سرعت ممکن در جهت مورد نظر شتاب
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گرفت تا به یک نقطهی مشخص رسید .سپس و از آن نقطه به بعد باید شتاب را به سریعترین حالت ممکن
و در خالف جهت اولیه افزایش داد تا در نهایت به

𝑥(0) = 𝑣(0) = 0

برسیم1.

برای سادگی ،بدون آنکه کلیت مطلب از بین برود ،فرض میکنیم بیشترین اندازهی شتاب ممکن برابر 1
است و میتوان در هر یک از دو جهت شتاب گرفت .مسئلهی کمترین زمان کنترل در باالی شکل  9-7نشان
داده شده است .در این شکل ابتدا در جهت مثبت (جهت راست) شتاب میگیریم و سپس در یک نقطهی
استراتژیک که با کلمهی "سوئیچ" نشان داده شده است ،جهت شتاب خود را عوض کرده و در جهت منفی
(جهت چپ) شتاب میگیریم تا به نقطهی نهایی برسیم .توجه داشته باشید که جهتِ سرعت ماشین در تمام
طول حرکت به سمت راست است .اگر زمانبندیمان درست باشد ،با سرعت صفر به مقصد خواهیم رسید.

شکل  9-7نمایش کمترین زم ان کنترل .در شکل باالیی ،ما به سمت راست شتاب گرفته تا به نقطهی سوئیچ برسیم و سپس
به سمت چپ شتاب می گیریم تا با سرعت صفر به مقصد برسیم .در شکل پایینی ،سرعت اولیه آنقدر زیاد است که به ناچار
از مقصد رد خواهیم شد .در چنین حالتی ،ما به سمت چپ شتاب میگیریم ،از مقصد رد میشویم ،جهت شتاب را در نقطهی
سوئیچ به سمت راست عوض کرده و با سرعت صفر به مقصد میرسیم.

ممکن است سرعت اولیه چنان زیاد باشد که چارهای به جز رد کردن مقصد نداشته باشیم .در چنین حالتی
باید به ناچار مقصد را رد کرده و سپس به سمت مقصد بازگردیم تا با سرعت صفر به آن برسیم .این وضعیت
1

در حقیقت این همان کاری است که این روزها رانندههای جوان بر سر چراغ قرمزها انجام میدهند؛ هنگامی که چراغ سبز است تا جایی که
میتوانند شتاب میگیرند .وقتی جراغ را رد کردند ،در یک نقطهی مشخص قبل از جراغ بعدی پای خود را بر روی ترمز گذاشته و سرعت
خود را کم میکنند .اگر زمانبندی راننده دقیق باشد ،ماشین درست قبل از چراغ بعدی میایستد و بدین ترتیب زمان جابهجایی میان چراغ
قرمزها مینیمم میشود.
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در قسمت پایینی شکل  9-7نشان داده شده است .راهحل کمترین زمان برای این حالت عبارتست از شتاب
گرفتن تا بیشترین حد ممکن در جهت منفی (جهت چپ) و رد کردن مقصد .در نهایت ماشین در نقطهای
ورای مقصد خواهد ایستاد و سپس شروع به حرکت به سمت چپ خواهد نمود .شتاب گرفتن در جهت
منفی ادامه خواهد یافت تا وقتی که ماشین به نقطهی استراتژیک که با برچسب سوئیچ نمایش داده شده است
برسد .از آنجا به بعد ماشین در جهت مثبت شتاب خواهد گرفت تا در نهایت در نقطهی مقصد با سرعت
صفر بایستد.
مسئلهی کمترین زمان کنترل یک مسئلهی بهینهسازی کنترلی کالسیک است و کاربردهای زیادی در
زمینهی هوا فضا داشته و در بسیاری از کتابهای بهینهسازی کنترل مورد مطالعه قرار گرفته است [کِرک،1
 .]2444راهحل این مسئله به راهحل بنگ -بنگ مشهور است چرا که این راهحل برای هر ) 𝑥(0و ) 𝑣(0شامل
دورهای از شتابگیری با بیشترین شتاب ممکن در جهت مثبت و در ادامه ،دورهای از شتابگیری با بیشترین
شتاب ممکن در جهت منفی میباشد .همانطور که در شکل  14-7نمایش داده شده است ،مسئلهی کمترین
زمان کنترل را میتوان با نمودار صفحهی فازی بهصورت گرافیکی نمایش داد .برای سادگی فرض نمودهایم
که جرم ماشین برابر  2است .در چنین حالتی ،نمودار رسم شده در شکل  ،14-7که نمودار سوئیچینگ نام
دارد ،توسط معادلهی زیر به دست میآید
()6-7

𝑥 = 𝑣|𝑣|/2

هدف این است که در کمترین زمان ممکن از هر نقطه بر روی صفحهی فاز به مبدأ  𝑥 = 0و

𝑣=0

رسید .اگر مکان و سرعت در باالی منحنی سوئیچینگ قرار دارند باید بیشترین شتاب را در جهت منفی اعمال
کنیم .اگر مکان و سرعت در پایین منحنی سوئیچینگ قرار دارند باید بیشترین شتاب را در جهت مثبت اعمال
نماییم .این کار ما را در مسیری قرار خواهد داد که در نهایت به منحنی سوئیچینگ خواهد رسید ،نقطهای که
با رسیدن به آن باید جهت شتاب را معکوس نماییم .سپس منحنی سوئیچینگ را دنبال خواهیم کرد تا به مبدأ
صفحهی فاز برسیم.

Kirk

1
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شکل  15-7منحنی سوئیچینگ برای کمترین زمان کنترل .اگر مکان و سرعت در باالی منحنی قرار داشته باشند ،آنگاه شتاب
ماکزیمم باید در جهت منفی اعمال گردد .اگر مکان و سرعت در پایین منحنی واقع شده باشند ،آنگاه شتاب ماکزیمم باید در
جهت مثبت اعمال شود.

شکل  11-7بهترین مسیر را برای شرایط اولیهی  𝑥(0) = −0.5و  𝑣(0) = 1.5نشان میدهد .این مسئله
با قسمت پایینی شکل  9-7متناظر است .سرعت ماشین به حدی زیاد است که نمیتواند در نقطهی

𝑥=0

بایستد .بنابراین ما بیشترین شتاب را آنقدر در جهت منفی اعمال میکنیم تا به منحنی سوئیچینگ برسیم؛
توجه داشته باشید که  𝑣 = 0در مدت زمانی که شتابِ ماشین در جهت منفی است اتفاق میافتد .هنگامی که
ماشین به منحنی سوئیچینگ میرسد ،بیشترین شتاب را در جهت مثبت اعمال میکنیم .این مسیر در کمترین
زمان ممکن به مبدأ صفحهی فاز ( 𝑥 = 0و  )𝑣 = 0خواهد رسید.

شکل  11-7کمترین مسیر زمانی برای شرایط اولیهی 𝟓  𝒙(𝟎) = −𝟎.و 𝟓  .𝒗(𝟎) = 𝟏.در باالی منحنی سوئیچینگ شتاب
بوده و پس از رسیدنِ مسیر به منحنی سوئیچینگ +1 ،میشود.

-1
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حال از  GPبرای رشد یک برنامهی کمترین زمان کنترل برای این مسئله استفاده مینماییم .ما دو تابع
 Lispخاص را برای این برنامه تعریف میکنیم .اولین آنها تابع تقسیمِ حفاظت شده است که در معادلهی
 4-7نمایش داده شده است .دومی نیز اپراتور "بزرگتر است از" میباشد:
)𝑦 𝑥( 𝑇𝐺 𝑛𝑢𝑓𝑒𝑑(
)))(𝑖𝑓 (> 𝑥 𝑦) (𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 − 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝐺𝑇 1) (𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 − 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝐺𝑇 − 1

()7-7

تابع  GTاگر 𝑦 > 𝑥 باشد  1را برگردانده و در غیر این صورت  -1را برمیگرداند.
برای ارزیابی هزینهی برنامه از  24نقطهی ابتداییِ اتفاقی با  |𝑥| < 0.75و  |𝑣| < 0.75در صفحهی فاز
استفاده میکنیم تا ببینیم آیا برنامه میتواند هر یک از این نقاط را در کمتر از  14ثانیه به مبدأء مختصات
برساند یا خیر .اگر برنامه برای یک شرط آغازین موفق عمل نماید ،آنگاه سهمِ آن شبیهسازی در هزینهی
برنامه برابرست با زمان مورد نیاز برای آوردن )𝑣  (𝑥,به مبدأ .اگر برنامه در طول  14ثانیه موفق به انجام این
کار نشود ،آنگاه سهمِ هزینهی آن شبیهسازی برابر  14خواهد بود .هزینهی کلی یک برنامهی کامپیوتری
برابرست با میانگینِ هزینهی همهی  24شبیهسازی .جدول  3-7پارامترهای  GPبرای این مسئله را خالصه
کرده است .این پارامترها عمدتا از [کوزا ،1992 ،بخش  ]1-7گرفته شده است.
جدول  3-7پارامترهای  GPبرای مسئلهی کمترین زمانِ کنترل ماشین.

گزینه

GP

هدف
مجموعه ترمینال
مجموعه تابع
هزینه

تنظیمات
پیدا نمودن برنامه کمترین زمان کنترل وسیله نقلیه
𝑥 (مکان)،

𝑣 (سرعت)−1 ،

𝐴𝐵𝑆 ،𝐺𝑇 ،𝐷𝐼𝑉 ،∗ ،− ،+

زمان آوردن وسیله نقلیه به مبدأ صفحه فاز که بر روی  24وضعیت ابتدایی
اتفاقی میانگینگیری میشود

حد جمعیت

54

اندازه جمعیت

544

بیشترین عمق درخت ابتدایی

6

روش مقداردهی اولیه

Ramped Half-and-Half

بیشترین عمق درخت

17

احتمال برش

479

احتمال جهش

4

تعداد نخبهها

2

روش انتخاب

مسابقه (بخش  6-7-8را ببینید)
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شکل  12-7هزینهی بهترین راهحل  GPرا به عنوان تابعی از شمارهی نسل نشان میدهد .در مورد این
اجرای به خصوص ،بهترین برنامهی کامپیوتری بعد از کمتر از  14نسل پیدا میشود ،اما میانگین عملکرد کل
جمعیت در طول  54نسل به طور پیوسته کاهش مییابد .در اکثر مسائل  ،GPپیدا شدن بهترین راهحل بیشتر
از  14نسل به طول میانجامد .دلیل این که این اجرا سریعتر از سایر اجرائیات  GPبود احتماالً به خاطر آن
است که مسئله بسیار آسان بوده و یا شاید صرفا یک اتفاق آماری بوده باشد .بهترین راهحل پیدا شده توسط
 GPبه شرح زیر است
()8-7

)))𝑣 𝑥 𝑉𝐼𝐷( )𝑥 𝑣 𝑢 = (∗ (𝐺𝑇 (−(𝐷𝐼𝑉 𝑥 𝑣)(− − 1 𝑣) (𝐺𝑇 (+
))))𝑥 )𝑥 𝑣(𝐷𝐼𝑉 (𝐺𝑇 (+ 𝑥 𝑣)(+ 𝑣 𝑥)) (𝐺𝑇 (+

نمودار سوئیچینگ برای این کنترل به همراه بهترین نمودار سوئیچینگ به لحاظ نظری در شکل 3-7
نمایش داده شدهاند .برای  𝑣 < 0دو نمودار بسیار شبیه هم هستند .برای  𝑣 > 0اختالف بیشتری میان دو
شکل وجود دارد اما همچنان شکل کلی آنها شبیه هم است.
در نمودار سوئیچینگ بهینهی نظری ،میانگین زمان مورد نیاز ماشین برای رسیدن به مبدأء صفحهی فاز
برای  14444شرط اولیهی مختلف در بازهی فضایی ] 𝑥 ∈ [−0.75, +0.75و ] 𝑣 ∈ [−0.75, +0.75برابر
 1753میباشد .این درحالی است که این مقدار برای نمودار سوئیچینگ به دست آمده از  GPبرابر  1754است.
به طرز بسیار جالبی ،نمودار سوئیچینگ به دست آمده از  GPکمی بهتر از نمودار سوئیچینگ بهینهی نظری
عمل مینماید .این موضوع از لحاظ نظری ممکن نیست اما عمل و نظریه همیشه با هم همخوانی ندارند .در
عمل ،مواردی از پیادهسازی وجود دارد که امکان عملکرد بهتر از استراتژی بهینهی نظری را ایجاد میکنند.
برای مثال ،ما هنگامی که به مقادیر  |𝑥| < 0.01و  |𝑣| < 0.01رسیدیم ،عملیات شبیهسازی را متوقف کردیم
و آن را موفقیت به حساب آوردیم .بهصورت نظری ،میتوان با خطایِ دقیقا صفر به مقصد رسید ولی در
عمل نمیتوان .همچنین ،در عمل ما از گامهای زمانی  𝜏 = 0.02برای شبیهسازی سیستم متحرک استفاده
نمودیم .به عبارت دیگر به جای استفاده از معادالت بسیار دقیق و نظری زیر
()9-7

𝑣 = ̇𝑥
𝑢 = ̇𝑣

از معادالت تقریبی زیر استفاده نمودیم
()14-7

𝑘𝑢𝜏 𝑣𝑘+! = 𝑣𝑘 +
𝑥𝑘+! = 𝑥𝑘 + 𝜏(𝑣𝑘 + 𝑣𝑘+1 )/2
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که در آنها 𝑘 اندیس زمان بوده و در بازهی میان  4و  544قرار دارد (که برابر  4تا  14ثانیه است) .این بدان
معناست که ما از انتگرالگیری مستطیلی برای به دست آوردن سرعت و از انتگرالگیری ذوزنقهای برای به
دست آوردن مکان استفاده نمودهایم [سایمون ،2446 ،فصل  .]1این تفاوتها میان عمل و نظریه ممکن است
باعث بروز ناهمخوانیهای بیشتری میان نمودار سوئیچینگ  GPو نمودار سوئیچینگ بهینهی نظری شود و
به همین علت ممکن است ناهمخوانیِ میان نمودار سوئیچینگ  GPو نموار سوئیچینگ بهینهی نظری از
ناهمخوانیهای میان نمودارهای سوئیچینگ مختلف به دست آمده از  GPهم بیشتر باشد.

شکل  12-7عملکرد  GPبرای مسئلهی کمترین زمان کنترل .بهترین راهحل بعد از کمتر از  15نسل پیدا شده است.

شکل  13-7بهترین نمودار سوئیچینگ به دست آمده از  GPهمراه با نمودار سوئیچینگ بهینهی نظری.

 / 108الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی

نظریه در مقابل عمل
برتری نمودار سوئیچینگ  GPبر نمودار بهینهی نظری باعث قوت گرفتن نکتهای مهم در مورد تفاوتهای
میان نظریه و عمل میشود .راهحلهای مهندسی اغلب بر پایهی نظریات قرار دارند ،اما همانطور که هر
مهندس عملگرایی میداند ،اگر بخواهیم نتایج نظری را در جهان واقعی به کار ببریم ،باید آنها را اصالح
کنیم .این مثال نشان میدهد که  GPمیتوان شرایط دنیای واقعی را در نظر بگیرد و راهحلی پیدا کند که از
راهحلِ بهینهی نظری برای یک مسئله بهتر باشد.
شاید یادگیری نظریه کنترل بهینه و حل مسئلهی کمترین زمان کنترل به روشهای سنتیتر سادهتر از
یادگیری کار با  GPباشد .اما شاید هم نه! این مسئله به ما نشان میدهد که میتوان از  GPبرای حل مسائلی
استفاده نمود که خودمان مهارت الزم برای حلشان را نداریم .در ادامه نیز نشان داده خواهد شد که با در
نظرگیری موارد عملی میتوان به راهحلی بهتر از راهحل بهینه نیز دست یافت.

 4-7نفخ (تورم) برنامهنویسی ژنتیک
برنامهنویسی ژنتیک ممکن است منجر به ایجاد برنامههایی شود که بهطور غیرمعقولی بزرگ بوده و به
سطح محاسباتی باالیی نیاز دارند .نامهای مختلفی برای کد اضافی که در طول  GPرشد میکند وجود دارد،
از جمله آنها میتوان به اینترون ،1کد بنجل ،کَرک ،کد بیتأثیر و کد نامرئی اشاره نمود [النگدون 2و پولی،
 ،2442فصل  .]11برخی مثالهای اینترون در زیر آمدهاند:
()11-7

))𝑥 𝑡𝑜𝑛( 𝑡𝑜𝑛(
)(+ 𝑥 0
)𝑦 𝑥 )(𝑖𝑓 (> 1 2

هر پیادهسازی جدی از  GPباید در برابر تورم کد محافظت شود تا از رشد کنترلنشدهی طول کد
جلوگیری به عمل آید .چندین راه برای جلوگیری از این تورم وجود دارد.
اولین راه برای مبارزه با تورم کد استفاده از یک پارامتر بیشترین عمق ( 𝑐𝐷) است که قبال در زیربخش
 6-2-7در مورد آن بحث نمودیم .با این حال ،این کار نیاز به تعادل دارد .اگر 𝑐𝐷 خیلی کوچک باشد ،آنگاه
فضای جستجوی  GPرا محدود کردهایم و بدین ترتیب ممکن است برازندگی بهترین برنامهای که میتواند
پیدا شود را کاهش دهیم.

Intron
Langdon

1
2
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راه دوم برای مبارزه با تورم کد ،تنظیم پیادهسازیهای برش و جهش است .برای مثال ،اندازهی عادالنهی
برش نقاط برش را بهگونهای انتخاب میکند که اندازهی تکههای کد والدین متعادل باشد و بدین ترتیب
باعث میشود کدهای فرزند طوالنیتر از والدین نباشند [النگدن .]2444 ،اگر از جهش زیردرخت استفاده
شود ،میتوان آن را بهگونهای تنظیم نمود که محدود شدن برنامهی جهش یافته تضمین شود [کینیر.]1993 ،
جهش جرثقیلی کدها را برای کاهش طول برنامه میزداید [کینیر .]1994 ،برشِ یک= نقطهای روشی است
که ما در این فصل بررسی نکردهایم ،اما این روش بهصورت خودکار عمق فرزندان را به عمق بزرگترین والد
محدود میسازد [پولی و همکاران ،2448 ،فصل .]25
سومین راه برای مبارزه با تورم کد مجازات کردن برنامههای طوالنی در عملیات انتخاب ،بازتولید و برش
میباشد .این ایده را میتوان به چند طریق میتوان پیادهسازی نمود .برای مثال ،میتوان یک مجازاتِ هزینه
به برنامههای بزرگ اضافه نمود:
()12-7

اندازه برنامه  +هزینه ← هزینه تنبیه

در کل ،اگر برنامههای بزرگ مجازات شوند پیدا کردن یک راهحل خوب به ارزیابیهای برازندگی بیشتری
نیاز دارد [کوزا ،1992 ،فصل  .]25از سوی دیگر ،اگر برنامهها کوچکتر باشند ،ارزیابیهای برازندگی سریعتر
خواهند بود .این رویکرد الزاماً فرایند انتخاب را به سمت برنامههای کوچکتر گرایش میدهد .این ایده با
نامهای فشار صرفهجویی ،تیغ اَکام 1و کمترین طول توضیحات شناخته میشود [النگدن و پولی ،2442 ،فصل
 .]11یک رویکرد دیگر برای مجازات کردن برنامههای بلند روش تارپیَن 2میباشد [پولی .]2443 ،در این
روش احتمال انتخاب برنامههای با طول بیشتر از میانگین برابر صفر قرار داده میشود .با تغییر دادن تعداد
دفعات تکرار این کار میتوان قابلیت ضدتورم این روش را تنظیم نمود .همچنین فایدهی دیگر این کار این
است که با این روش زمان اجرا کاهش مییابد چرا که برنامههایی که دارای احتمال انتخاب صفر هستند نیار
به ارزیابی ندارند.
همچنین راههای دیگری برای مبارزه با تورم کد وجود دارد ،برای مثال استفاده از بهینهسازی چندهدفه با
دو هدفِ برازندگی برنامه و طول برنامه (فصل  ،24زدودن خودکار کد اضافی و استفاده از توابع تعریف شده
بهصورت خودکار( )ADF3را ببینید) .ناگفته نماند که این روشها پیچیدهتر بوده و صرفا از تورم کد جلوگیری
نمیکنند [النگدن و پولی ،2442 ،فصل .]11
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در آخر نیز متذکر میشویم که تورم کد در برخی شرایط میتواند سودمند باشد .تورم دارای همانندی
زیستی است و میتواند به برنامههای کامپیوتری کمک کند فرزندانشان را در برابر برشهای مضر مراقبت

کنند [آنجلین[ ،]1996b ،نوردین 1و همکاران .]1996 ،این موضوع باعث به وجود آمدن عبارت برازندگی
مؤثر میشود .این عبارت هم به میزان برازندگی یک برنامه و هم به میزان برازندگی مورد انتظار برای فررزندان
آن برنامه ،اشاره دارد [بنژاف 2و همکاران ،1998 ،فصل  .]7امکان ایجاد فرزند برازنده توسط یک والد
برازندهی شکننده از امکان ایجاد فرزند برازنده توسط یک والد برازنده با تورم کد زیاد کمتر است .به عبارت
دیگر هرچه والد برازنده دارای نورم کد بیشتری باشد ،احتمال ایجاد فرزنده برازنده توسط وی بیشتر خواهد
شود .عملیات برش میان دو برنامه را در نظر بگیرید .امکان ایجاد فرزند برازنده توسط یک برنامهی خوب با
تورم کد زیاد بیشتر است ،چرا که احتمال قرار گرفتن نقطهی برش در قسمت بالاستفادهی والد بیشتر است.
ما همچنین میتوانیم در مورد پیچیدگی مؤثر صحبت کنیم .پیچیدگی مطلق یک برنامهی کامپیوتری تابعی
است از طول و ساختار آن .این در حالی است که پیچیدگی مؤثر تابعی است از طول ،ساختار و قسمت
غیرمتورم از برنامهی کامپیوتری.

 5-7رشد نهادهایی غیر از برنامههای کامپیوتری
موفقیتهای  GPبسیار تأثیرگذارند[ .کوزا ]1992 ،مثالهایی از  GPبرای آشکار ساختن نهادهای مثلثاتی،
آشکار ساختن قوانین علمی ،حل معادالت ریاضی به فرم سمبولیک ،استنتاج کردن فرم سمبولیک برای یک
دنباله و پیدا کردن برنامههایی برای فشردهسازی تصویر ارائه میدهد .وی همچنین مثالهایی از مسائل کنترلی
مانند متعادل نمودن یک آونگ معکوس بر روی یک چرخ متحرک به دست میدهد.
اما دامنهی استفادهی  GPهمچنان به گستردگی سایر الگوریتمهای تکاملی نیست .دالیل زیادی برای این
عقبماندگی وجود دارد [کوزا ،1992 ،فصل.]1
 .1مهندسان آموزش دیدهاند برای مسائل راهحلهای درست پیدا کنند .در تکالیف مدارس ،معموالً تنها
یک راهحل درست برای یک مسئله وجود دارد .اما  GPراهحلهایی را مییابد که تقریباً درست هستند.
به هر حال ،در دنیای مهندسی واقعی تمام همهی راهحلهای ما تقریبی هستند .دالیل زیادی برای این
تقریبها وجود دارند که مهمترین آنها فرضهایی است که به هنگام به دست آوردن راهحل به
صراحت و یا بهطور ضمنی انجام میدهیم.

Nordin
Benzhaf
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 .2مهندسین آموزش دیدهاند راهحلها را با استفاده از بهبودهای تدریجی بیابند GP .نیز این رویه را
دنبال میکند و عالوه بر آن به جستجو در نقاط کور نیز میپردازد .در دنیای واقعی شکست مایهی
ننگ است ،اما بهترین و موفقترین مهندسان میدانند که شکست پیشنیاز پیروزی است [پِتروسکی،1
 .]1992این موضوع نه تنها برای انسانها ،بلکه برای  GPنیز صادق است.
 .3مهندسین آموزش دیدهاند مسائل را بهصورت قیاسی حل نمایند .ما ابتدا با مسئلهی مورد نظر آشنا
میشویم ،سپس بهصورت گام به گام به تولید راهحل میپردازیم .اگر بخواهیم آزادانه صحبت کنیم،
نوعی قیاس در  GPنیز وجود دارد چرا که در آن برنامهها با باالترین میزان برازندگی با هم ترکیب
شده تا برنامههایی با برازندگی باالتر ایجاد شوند .اما برنامههای کامپیوتری ایجاد شده توسط

GP

بهصورت منطقی و با اضافه کرد ِن گام به گام قابلیتهای مختلف ایجاد نمیشوند.
 .4مهندسین آموزش دیدهاند مسائل را بهصورت قاطع حل نمایند .هر چه بیشتر بتوانیم اتفاقی بودن را
از محیطمان بزداییم ،کنترل بیشتری به دست میآوریم و هر چه کنترل بیشتری به دست آوریم ،با
روش حلمان بهتر پیش خواهیم رفت .اما  GPمانند سایر الگوریتمهای تکاملی برای پیدا کردن
راهحلهای خوب به اتفاقی بودن وابسته است.
 .5مهندسین آموزش دیدهاند مسائل را به طور اقتصادی حل نمایند .یک راهحل کوتاه و ساده بهتر از
یک راهحل پیچیده است .اما  GPبرنامههایی را رشد میدهد که دارای شاخههایی هستند که هیچگاه
اجرا نمیشوند ،و یا دارای ترمینالهایی هستند که در نتیجهی نهایی هیچ دخالتی ندارند و دارای
ساختاری غیرکارآمد هستند .این مانند فرایندهای حل مسائلی است که در طبیعت میبینیم .بسیاری
از حیوانات چندصد فرزند به دنیا میآورند تا یکی از آنها بتواند به بقای خود ادامه دهد .تکامل
فرایندی است که به طرز بدنامی افراطکارانه و غیرکارآمد است.
 .6مهندسین آموزش دیدهاند مسائل را با معیارهای موفقیت خاصی حل نمایند .ما وظیفه ،زیروظیفه،
مراحل برجسته و زمانبندی داریم .فرایند اعتبارسنجی موفقیت و یا شکست ما را تعیین میکند .با این
حال GP ،نقطهی پایان مشخصی ندارد .این موضوع در زیربخش  2-2-7مورد بحث قرار گرفته
است.
اگرچه بسیاری از این فاکتورهای به سایر الگوریتمهای تکاملی نیز قابل اعمال هستند اما به نظر میرسد
که خاصهی  GPباشند .تفاوت در این است که الگوریتمهای تکاملی راهحلها را مییابند ولی  GPروش حل
را مییابد .به نظر میرسد که بیمالحظگی در راهحلها را بهتر بتوان تحمل کرد تا در روش حل .هنگامی که
Petroski

1

 / 111الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی

برای یک مسئله یک راهحل خوب پیدا میکنیم ،تا زمانی که راهحل به خوبی عمل مینماید ،نگران این نیستیم
که راهحل از کجا آمده است .اما وقتی یک روش حل مییابیم ،اگر طرز کارش را نفهمیم ،نسبت به آن
بیاعتماد خواهیم بود حتی اگر درست کار کند.
در این فصل دیدهایم که  GPبرنامههای کامپیوتری را رشد میدهد .با این حال ،عرف آن است که
برنامههای کامپیوتری توسط انسانها نوشته شوند تا توسط  .GPاین به آن دلیل است که برنامههای کامپیوتری
را بهگونهای میتوان طرحریزی ،ساختاربندی و مدیریت نمود که جوابگوی انسانهای متخصص باشند.
برنامههای کامپیوتری را میتوان بخشبندی نمود و بدین ترتیب یک وظیفه را به چندین زیروظیفه تقسیم
کرده و هر زیروظیفه را به یک برنامهنویس کامپیوتری واگذار نمود .پروژههای نرمافزاری بزرگ آنقدر درجهی
اختیار دارند که نمیتوان از  ،GPکه یک فرایند متکی به اتفاقی بودن است ،انتظار موفقیت در آنها را داشت.
حتی اگر  GPموفق هم بشود ،برنامهی نهایی به احتمال زیاد غیرکارآمد بوده و نگهداری از آن دشوار .بهطور
خالصه ،کارهای برنامهنویسی کامپیوتری ساده برای  GPبسیار سادهاند ،چرا که انسانها میتوانند بدون تالش
چندانی آنها را به انجام برسانند .اما وظایف برنامهنویسی کامپیوتری دشوار برای  GPزیادی سخت هستند
و به همین علت به نبوغ انسان نیاز دارند .این موضوع باعث ایجاد سؤاالتی مهم در مورد  GPمیشود .چه
نوع مسائلی برای  GPمناسب هستند که به واقع برای انسان جزء مسائل دشوار به شمار میآیند؟ آیا  GPهیچ
کاربرد عملی دارد؟
برای بحث در مورد این سؤاالت ،نگاهی به نواحی کاربردی الگوریتمهای تکاملی میاندازیم .الگوریتمهای
تکاملی در پیدا کردن راهحل برای مسائل بهینهسازی سخت ،چندبعدی و چندپیمانهای خوب هستند.
برنامهنویسی کامپیوتری میتواند سخت ،چندبعدی و چندپیمانهای باشد .با این حال ،برنامهنویسی کامپیوتری
کاری است که بسیاری از افراد در آن استعداد دارند .بهینهسازی پارامتر کاری است که انسانها در آن استعداد
ندارند .تقریبا تمامی مسائل کوچک اما مهمِ بهینهسازی پارامتر توسط برنامههای کامپیوتری حل میگردنند.
امروزه میبینیم که استفاده از الگوریتمهای تکاملی بسیار گسترش یافته چرا که آنها در حل مسائلی که برای
انسانها دشوارند ،بسیار خوب عمل میکنند.
از آنجایی که بسیاری از انسانها برنامهنویسان توانمند و ماهری هستند GP ،کاربرد چندانی در مسائل
برنامهنویسی دنیای واقعی ندارد .با این حال GP ،را میتوان در مورد مسائلی مشابه برنامهنویسی کامپیوتر که
انسانها در آن از توانمندی الزم برخوردار نیستند به کار برد .بسیاری از مسائل مهندسی وجود دارند که
انسانها استعدادی در حلشان نداشته و میتوان راهحلهای نامزدشان را با ساختارهایی درخت مانند نشان
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داد .این مسائل شامل طراحی سیستم لنزها [کوزا و همکاران ،]2448 ،ساختارهای کریستال فوتونیک

[پریبِل1

و همکاران ،]2445 ،الگوریتمهای دستهبندی پروتئینها [کوزا ،]1997 ،ماشینهای خودکار سلولی [آندره 2و
همکاران ،]1996 ،الگوریتمهای پیدا نمودن راهحل عددی برای معادالت دشوار [باالسوبرامانیم 3و کومار،
 ،]2449الگوریتمهای حل پازلها و پیدا کردن استراتژی بازی [هاپمن 4و سیپر[ ،]2447 ،5هاپمن و همکاران،
 ،]2449مدارهای الکتریکی [مک کوناهی 6و همکاران ،]2448 ،ارائههای گیتهای میدانی قابل برنامهریزی
[کوزا و همکاران ]1999 ،و آنتنها [لون 7و همکاران ]2444 ،میباشند.
ویژگی کلیدی این مسائل آن است که نمیتوان به سادگی آنها را به مسائل بهینهسازی پارامتر کاهش داد
و بنابراین نمیتوان آنها را با  GAها EP ،ES ،و سایر روشهای مشابه حل نمود .آنها با یک  GPکه یک
الگوریتم و یا یک برنامهی طراحی را رشد میدهد ،قابل حل هستند .نتایج حاصل از  GPمعموالً با استفاده
از مقدار کمی از اطالعات خاصهی مسئله ،اختراعات موجود را بهبود میبخشند [کوزا .]2414 ،امروزه آنقدر
از عبارت "هوش کامپیوتری" استفاده میشود که دیگر تقریباً معنایی درست ندارد و تبدیل به یک کلمهی
بیمحتوا شده است .اما وقتی یک برنامهی کامپیوتری یک اختراع با قابلیت ثبت ایجاد میکند ،احتماالً در نظر
بسیاری از مردم از درجهی هوشی باالیی برخوردار است.

 6-7تحلیل ریاضی برنامهنویسی ژنتیک
GPها را نیز میتوان مانند سایر الگوریتمهای تکاملی تحلیل ریاضی نمود (فصل  4را ببینید) .این بخش
نظریه شِمای  GAرا به  GPبسط میدهد [النگدن و پولی ،،2442 ،فصل  .]4رویکرد کلی ما در این بخش آن
است که با استفاده از مثالهای ساده ،ایدهی کلی چگونگی کارکرد نظریه شِمای  GPرا دریابیم و سپس از
این مثالها برای ارائهی یک فرمول کلی برای شِمای  GPاستفاده نماییم.
 1-6-7تعریف و نمادگذاری
در اولین مثال فرض بر آن است که مجموعهی ترمینال }𝑦  {𝑥,است .ما از عالمت  #برای نشان دادن یک
مجموعهی ترمینال "بیاهمیت" استفاده میکنیم .شِمای زیر را در نظر بگیرید
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()13-7

)𝐻 = ((+(−#𝑦)#

اگر 𝑥 و 𝑦 تنها ترمینالهای در دسترس باشند آنگاه این شِما دارای چهار نمونه است:
()14-7

( + ( − 𝑥 𝑦 ) 𝑥), ( + ( − 𝑥 𝑦) 𝑦 ),
) 𝑦 )𝑦 𝑦 ( + ( − 𝑥 𝑦 ) 𝑥), ( + ( −

گوییم یک شِما با یک عبارت  sهمخوانی دارد اگر عبارتِ  sیکی از نمونههای شِما باشد .برای مثال،
شِمای )𝑦 (+#با عبارتِ )𝑦𝑥 (+و )𝑦 (+2همخوانی دارد اما با عبارت )𝑦𝑥 (−همخوانی ندارد.
حال به تعریف سه عبارت مهم میپردازیم که با شماتای  GPمرتبط هستند.
 .1مرتبهی  Hیا ) ،o(Hبرابرست با تعداد نمادهای تعریف شده در  Hکه شامل توابع و ترمینالهای
میشود .در معادلهی (.𝑜(𝐻) = 3 ،)13-7
 .2طول  Hیا ) ،n(Hبرابرست با تعداد کل نمادهای موجود در  Hکه هم شامل توابع و ترمینالهای
تعریفشده و هم شامل توابع و ترمینالهای بیاهمیت میشود .در معادلهی (.𝑛(𝐻) = 5 ،)13-7
 .3طول تعریف  Hیا ) ،L(Hبرابرست با کمترین تعداد لینک در زیردرختهای نحو که تمامی نمادهای
تعریف شده را شامل میشوند .تعیین کردن طول تعریف از روی عبارت  sکمی دشوار است اما
میتوان آن را به راحتی با نگاه کردن به درخت نحو مربوطه تعیین نمود.
شکل  14-7چند نمونه از درختهای محو همراه با مرتبه ،طول و طول تعریفشان نشان میدهد.
حال تعداد شماتاهایی را که با یک عبارت  sبا طول  nهمخوانی دارند را در نظر بگیرید .بهعنوان یک
مثال عبارت  sزیر را در نظر بگیرید
()15-7

) ) 𝑦 ( ( + ( − 2 𝑥) ( ∗ 3

یک شِما با این عبارت  sهمخوانی دارد اگر در هر گره نمادِ  #یا نمادی برابر با نمادِ عبارت  sداشته باشد.
بنابراین میتوان دید که تعداد شماتاهایی که با یک عبارت  sبه طول 𝑛 همخوانی دارند برابر با 𝑛 2میباشد.
برای مثال تعداد شماتاهایی که با عبارت  sمعادلهی ( )15-7همخوانی دارند برابر  27 = 128میباشد.
حال به تعریف ساختار یک شِما میپردازیم .ما از حرف  Gبرای نشان دادن ساختار یک شِما استفاده
میکنیم .برای به دست آوردن  Gباید تمام نمادهای موجود در  Hرا با نماد  #جایگزین نماییم .برای مثال،
شِمای معادلهی ( )13-7دارای ساختار زیر است
()16-7

)𝐺 = ((#(###)#
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شکل  14-7چهار شماتای  GPبه فرم درخت نحو و به فرم عبارت  .sطول تعریف  ،Lمرتبه  oو طول  nدر زیر هر شِما نشان
داده شده است .لینکهایی که از آنها برای تعیین طول تعریف استفاده شده است آنهایی هستند که در زیردرختی قرار دارند
که همهی نمادهای غیر  #را شامل میشود .این لینکها با خط چین نمایش داده شدهاند.

 2-6-7انتخاب و برش
یک  GPرا در نظر بگیرید که از انتخاب چرخ رولت و برش استفاده مینماید .ما از نماد )𝑡  𝑚(𝐻,برای
نشان دادن تعداد نمونههای شمای  Hدر جمعیت  GPدر tاُمین نسل استفاده میکنیم .همچنین از نماد
) 𝑚(𝐻, 𝑡 + 1/2برای نشان دادن تعداد نمونههای شِما در جمعیت بعد از عمل انتخاب استفاده مینماییم.
بدین ترتیب 𝑚(𝐻, 𝑡 + 1) ،برابر با تعداد نمونههای شِما پس از انتخاب ،برش و جهش خواهد بود .اگر از
انتخاب چرخ رولت استفاده نماییم آنگاه بهطور میانگین خواهیم داشت
()17-7

1
)𝑡( 𝑒𝑣𝑎𝑓𝑚 (𝐻, 𝑡 + ) = 𝑚(𝐻, 𝑡)𝑓(𝐻, 𝑡)/
2

که در آن )𝑡  𝑓(𝐻,برابرست با میانگین برازندگی تمام نمونههای  Hدر نسل tاُم و )𝑡( 𝑒𝑣𝑎𝑓 برابرست با میانگین
برازندگی تمام ذرات در نسل tاُم.
حال تأثیر برش بر روی جمعیت را در نظر بگیرید .اگر یکی از والدین موجود در جمعیت نمونهای از

H

باشد ،آنگاه برش ممکن است این والد را از بین برده و فرزندانی ایجاد کند که هیچ کدام نمونهای از

H

نباشند .بدین ترتیب تعداد نمونههای  Hنسل بعد کاهش مییابند .برش به دو طریق ممکن است یک نمونه
از  Hرا از بین ببرد .والد  𝑝1را در نظر بگیرید به طوری که 𝐻 ∈  𝑝1و 𝐺 ∈  𝑝1باشد G ،ساختار  Hاست .اول
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آنکه یک نمونه از  Hمیتواند با برش داده شدن  𝑝1با  𝑝2که 𝐺 ∉  𝑝2از بین برود .ما این حالت را اتفاق

𝐷1

مینامیم .در حالت دوم ،یک نمونه از  Hمیتواند با برش داده شدن  𝑝1با  𝑝2که 𝐺 ∈  𝑝2اما 𝐻 ∉  𝑝2از بین
برود .ما این اتفاق را  𝐷2مینامیم .از آنجا که  𝐷1و  𝐷2اتفاقهایی دوبهدو ناسازگار هستند ،بنابراین احتمال
آنکه برش یک نمونه از  Hرا از بین ببرد برابرست با
()18-7

) Pr(𝐷) = Pr(𝐷1 ) + Pr(𝐷2

مثال 1-7
شکل  15-7مثالی از اتفاق  𝐷1را نشان میدهد .والدین ))𝑦 (+(−2𝑥)(−3و )𝑦𝑥 (+برای برش انتخاب
شدهاند .نقاط برش عبارتند از چپترین تابع تفریق در والد اول و ترمینال  yدر والد دوم .این نقاط بهصورت
اتفاقی انتخاب شدهاند .عمل برش فرزندانِ ))𝑦 (+𝑦(−3و ))𝑥 (+𝑥(−2را ایجاد میکند .میتوان دید که
هیچ یک از فرزندان ساختاری مشابه هیچ یک از والدین ندارد .برش تمام شماتای  𝐻1و همچنین شماتای
 𝐻2را از بین برده است.

شکل  15-7برش میان این دو والد موجب ایجاد فرزندانی می شود که ساختار هیچ یک از دو والد را ندارند .این مثالی از
اتفاق 𝟏𝑫 است که در آن برش میان ذرات با ساختارهای متفاوت باعث از بین رفتن شماتا میشود.
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مثال 2-7
ما احتمال وقوع  𝐷2را با نگاه به یک مثال در نظر میگیریم .شمای )𝑦𝑥 𝐻 = (#را در نظر بگیرید .فرض
کنید دو والد بهصورت زیر باشند
𝐻 ∈ )𝑦 𝑥 𝑝1 = (+
𝐻 ∉ )𝑥 𝑦 𝑝2 = (−

()19-7

هر دو والد دارای ساختار مشابه  Gهستند با این تفاوت که  𝑝1به شمای  Hتعلق دارد ولی  𝑝2به این شِما
تعلق ندارد .اگر در هر دو والد نقاط برش در باالترین لینک انتخاب شوند آنگاه فرزندان ایجاد شده بهصورت
زیر خواهند بود
𝐻 ∉ )𝑥 𝑦 𝑐1 = (+
𝐻 ∈ )𝑦 𝑥 𝑐2 = (−

()24-7
میتوانیم ببینیم که نمونهی  Hبرای نسل بعد حفظ شده است.

حال شِمای ) 𝐻 = (+𝑥#را همراه با همان دو والد نشان داده شده با معادلهی ( )19-7در نظر بگیرید.
مانند قبل 𝐻 ∈  𝑝1و 𝐻 ∉  𝑝2میباشد .با این حال ،در این مورد نه  𝑐1و نه  𝑐2از معادلهی ( )24-7متعلق به
 Hنمیباشند و بدین ترتیب نمونهی  Hاز بین رفته است.
حال تأثیر  𝐷1بر روی تعداد نمونههای شما در جمعیت را در نظر میگیریم .به یاد آورید  𝐷1اتفاقی است
که در آن نمونهای از  Hکه دارای ساختار  Gاست به دلیل وقوع برش میان والد  𝑝1که 𝐻 ∈  𝑝1و 𝐺 ∈  𝑝1و
والد  𝑝2که 𝐺 ∉  ،𝑝2از بین میرود .یعنی
()21-7

)𝐺 ∉ 𝐷1 = 𝐷⋂(𝑝2

که در آن  Dواقعهای است که در آن نمونهای از  Hاز بین میرود .قضیهی بیز به ما میگوید که
()22-7

)𝐺 ∉ Pr(𝐷1 ) = Pr(𝐷⋂𝑝2 ∉ 𝐺))Pr(𝑝2

اما احتمال آنکه 𝐺 ∉  𝑝2با تعداد ذراتی از جمعیت که بعد از انتخاب به  Gتعلق ندارند ،متناسب است.
یعنی
()23-7

1
Pr(𝑝2 ∉ 𝐺) = (N − m (G, t + ))/N
2

که در آن  Nاندازهی جمعیت است .با ترکیب این معادله با معادلهی ( )22-7خواهیم داشت
()24-7

1
) 𝑁 − 𝑚(𝐺, 𝑡 +
2
))𝐺 ∉ Pr(𝐷1 ) = Pr(𝐷⋂𝑝2
𝑁
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حال احتمال واقعهی  𝐷2را در نظر بگیرید .به یاد آورید که  𝐷2واقعهای است که در آن یک نمونه از
شمای  ،Hکه دارای ساختار  Gاست ،به دلیل برش میان والدین  𝑝1و  𝑝2به طوری که 𝐻 ∈  𝑝1و 𝐺 ∈  𝑝1و
𝐺 ∈  𝑝2از بین میرود .یعنی
)𝐺 ∈ 𝐷2 = 𝐷⋂(𝑝2
)𝐻 ∉ = 𝐷⋂(𝑝2 ∈ 𝐺)⋂(𝑝2

()25-7

که در آن تساوی دوم از این حقیقت ناشی میشود که تخریب شِما اتفاق نمیافتد مگر آنکه 𝐻 ∉  .𝑝2قضیهی
بیز بیان میدارد
()26-7

)𝐻 ∉ Pr(𝐷2 ) = Pr(𝐷⋂𝑝2 ∈ 𝐺, 𝑝2 ∉ 𝐻 )Pr(𝑝2 ∈ 𝐺, 𝑝2

عبارت دوم در سمت راست معادلهی ( )26-7برابرست با احتمال آنکه 𝐺 ∈  𝑝2و 𝐻 ∉  .𝑝2با این حال
𝐻 ∈  𝑝2خود زیرمجموعهای است از 𝐺 ∈  .𝑝2بنابراین داریم
()27-7

)𝐻 ∈ Pr(𝑝2 ∈ 𝐺, 𝑝2 ∉ 𝐻) = Pr(𝑝2 ∈ 𝐺) − Pr(𝑝2

که این موضوع در شکل  16-7نشان داده شده است.
احتماالت موجود در سمت راست معادلهی ( )27-7به ترتیب با تعداد نمونههای  Gو  Hپس از فرایند
انتخاب متناسباند .بنابراین داریم
()28-7

1
1
) 𝑚 (𝐺, 𝑡 + ) − 𝑚(𝐻, 𝑡 +
2
2
= )𝐻 ∉ Pr(𝑝2 ∈ 𝐺, 𝑝2
𝑁

شکل  16-7مجموعهی برنامههایی که به شِمای  Hتعلق دارند زیرمجموعهای است از برنامههای که به ساختار  Gتعلق دارند.
بنابراین.𝐏𝐫(𝒑 ∈ 𝑮, 𝒑 ∉ 𝑯) = 𝐏𝐫(𝒑 ∈ 𝑮) − 𝐏𝐫(𝒑 ∈ 𝑯) ،
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حال عبارت سمت راست معادلهی ( ) 26-7را در نظر بگیرید .این عبارت در واقع احتمال  Dرا در
شرایطی که 𝐺 ∈  𝑝2و 𝐻 ∉  𝑝2باشد را به دست میدهد .یک نمونه از شِما تنها در صورتی از بین میرود که
نقطهی برش در یکی از لینکهای تعریف شدهی شِما واقع شود .برای مثال در شکل  ،14-7شِمای سمت
چپ تنها در صورتی نابود میشود که برش در یکی از لینکهای خطچین واقع شود .این موضوع برای تمامی
شِماتای نشان داده شده در شکل صادق است .حتی اگر هم برش در یکی از آن لینکها اتفاق بیافتد ،باز هم
بسته به محتویات زیردرختی که به نمونهی شِما متصل است ،امکان عدم نابودی شِما وجود دارد .از آنجا که
تعداد لینکهایی که برش باید در آنها اتفاق بیافتد تا امکان نابودی شِما وجود داشته باشد برابر ) L(Hاست،
و همچنین از آنجا که که کالً تعداد  𝑛(𝐻) − 1لینک وجود دارد ،احتمال وقوع برش در یکی از لینکهای
تعریف شده برابر ) 𝐿(𝐻)/(𝑛(𝐻) − 1است .از آنجا که وقوع برش در یکی از این لینکها شرط الزم اما
غیرکافی برای نابودی نمونهی شِما است ،احتمال وقوع  Dبا فرض 𝐺 ∈  𝑝2بهصورت زیر خواهد بود
)𝐻(𝐿
𝑛(𝐻) − 1

()29-7

≤ )𝐻 ∉ Pr(𝐷|𝑝2 ∈ 𝐺, 𝑝2

سمت راست معادلهی باال ،شکنندگی ترکیب گرهی شِمای  Hنام دارد [لنگدِن و پولی ،2442 ،بخش .]474
ترکیب معادالت ( )24-7( ،)18-7و ( )28-7حد باالی احتمال نابودیِ شِمای  Hرا به دست میدهد:

()34-7

1
) 𝑁 − 𝑚 (𝐺, 𝑡 +
2
)𝐺 ∈ Pr(𝐷) ≤ Pr(𝐷|𝑝2
𝑁
1
1
)𝐿(𝐻) 𝑚 (𝐺, 𝑡 + 2) − 𝑚(𝐻, 𝑡 + 2
+
𝑛(𝐻) − 1
𝑁

جملهی باال عبارتی کلی برای احتمال نابودی یک نمونه از شِمای  Hبه دلیل برش را به دست میدهد.
با در نظر گرفتن این حقیقت که برش با احتمال 𝑐𝑝 رخ میدهد ،میتوان جمعیت  GPرا آنقدر بزرگ
فرض کرد که بتوان قانون اعداد بزرگ را در مورد ) ،𝑚(𝐻, 𝑡 + 1که برابر با تعداد نمونههای  Hدر نسل
()t+1اُم است ،به کار برد[گریناستید و اِسنِل .]1997 ،این مقدار از جمع دو عبارت به دست میآید)1( :
تعداد نمونههای  Hپس از فرایند اننتخاب ،ضرب شده در احتمال عدم وقوع برش )2( ،تعداد نمونههای

H

پس از فرایند انتخاب ،ضرب شده در احتمال وقوع برش ،ضرب شده در احتمال عدم نابودی یک نمونه از
 Hتوسط فرایند برش .بدین ترتیب داریم
()31-7

1
1
))𝐷(𝑚(𝐻, 𝑡 + 1) = 𝑚 (𝐻, 𝑡 + ) (1 − 𝑝𝑐 ) + 𝑚 (𝐻, 𝑡 + ) 𝑝𝑐 (1 − Pr
2
2
1
))𝐷(= 𝑚 (𝐻, 𝑡 + ) (1 − 𝑝𝑐 Pr
2
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که در آن ) 𝑚(𝐻, 𝑡 + 12در معادلهی ( )17-7نشان داده شده است .معادلهی ( )31-7مقداری تقریبی از تعداد
نمونههای شِما پس از برش به دست میدهد.
 3-6-7جهش و نتایج نهایی
حال احتمال نابودی شِما توسط جهش را در نظر میگیریم .فرض کنید احتمال وقوع جهش در هر گره
برابر 𝑚𝑝 است .آنگاه احتمال عدم وقوع جهش در هر گره برابر 𝑚𝑝  1 −خواهد بود .در این صورت احتمال
عدم وقوع جهش در هیچ یک از گرههای تعریف شده برابرست با )𝐻(𝑜) 𝑚𝑝  ،(1 −که در آن )𝐻(𝑜 مرتبهی
شِما (تعداد گره های تعریف شده) است .بنابراین احتمال وقوع جهش در یکی از گرههای تعریف شده
برابرست با
()32-7

)𝐻(𝑜 𝑚𝑝 ≈ )𝐻(𝑜) 𝑚𝑝 Pr(𝐷𝑚 ) = 1 − (1 −

که در آن تقریب استفاده شده از بسط تیلور ) 𝑚𝐷( Prحول نقطهی  𝑝𝑚 = 0حاصل شده است .توجه داشته
باشید که وقوع جهش در یک گرهی تعریف شده شرط الزم ولی غیرکافی نابودی شِما است .با ترکیب
معادلهی ( )31-7و ( )32-7خواهیم داشت
()33-7

1
))𝐻(𝑜 𝑚𝑝 𝑚(𝐻, 𝑡 + 1) ≥ 𝑚 (𝐻, 𝑡 + ) (1 − 𝑝𝑐 Pr(𝐷))(1 −
2

حال معادلهی باال را با معادالت ( )17-7و ( )34-7ترکیب مینماییم
)𝑡 𝑚(𝐻, 𝑡)𝑓(𝐻,
× ]))𝐻(𝑜 𝑚𝑝 [1 −
)𝑡( 𝑒𝑣𝑎𝑓

()34-7

)𝑡 𝑚(𝐺, 𝑡)𝑓(𝐺,
)+
)𝑡( 𝑒𝑣𝑎𝑓𝑁

≥ )𝑚(𝐻, 𝑡 + 1

{1 − 𝑝𝑐 [Pr(𝐷|𝑝2 ∉ 𝐺) (1 −

)𝑡 𝐿(𝐻) 𝑚(𝐺, 𝑡)𝑓(𝐺, 𝑡) − 𝑚(𝐻, 𝑡)𝑓(𝐻,
}]
𝑛(𝐻) − 1
)𝑡( 𝑒𝑣𝑎𝑓𝑁

معادلهی باال کران باالی تعداد نمونههای شِمای  Hدر نسل 𝑡 + 1اُم را به دست میدهد ،نسلی که در آن
برش و جهش در نظر گرفته شدهاند .همانطور که انتظار میرفت ،این کمی پیچیدهتر از نظریه شِمای

GA

است که در بخش  1-4استنتاج کردیم GP .به دلیل اندازهی متغیرها و همچنین شکل ذراتش پیچیدهتر از
 GAهاست .با این حال ،میتوان در معادلهی ( )34-7سادهسازیهایی انجام داد .برای مثال ،در اجرای

GP

که پیش از این انجام شد گوناگونی بسیاری در جمعیت دیده میشد ،بنابراین بسیار غیرمحتمل بود دو ذره با
شکلهای متفاوت در نقطهای با هم برش انجام دهند که باعث حفظ شِما شود .بنابراین ،میتوان گفت:
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 .Pr(𝐷|𝑔 ∉ 𝐺) ≈ 1همچنین گوناگونی زیاد باعث میشود برازندگی کل ذرات متعلق به یک ساختار

G

بسیار کوچک باشد چرا که تعداد کمی از برنامههای این چنین وجود خواهد داشت و این یعنی:
 .𝑚(𝐺, 𝑡)𝑓(𝐺, 𝑡)/(𝑁𝑓𝑎𝑣𝑒 ) ≪ 1بنابراین معادلهی ( )34-7را میتوان بهصورت زیر تقریب زد

()35-7

)𝑡 𝑚(𝐻, 𝑡)𝑓(𝐻,
× ]))𝐻(𝑜 𝑚𝑝 [1 −
)𝑡( 𝑒𝑣𝑎𝑓

≥ )𝑚(𝐻, 𝑡 + 1

)𝐻(𝐿
)𝑡 −𝑚(𝐻, 𝑡)𝑓(𝐻,
{1 − 𝑝𝑐 [1 +
(
}])
𝑛(𝐻) − 1
)𝑡( 𝑒𝑣𝑎𝑓𝑁

همچنین میتوانیم با فرض کوتاه بودن شِما و در نتیجه  𝐿(𝐻)/(𝑛(𝐻) − 1) ≪ 1تقریب بیشتری را به
کار برد
()36-7

)𝑡 𝑚(𝐻, 𝑡)𝑓(𝐻,
) 𝑐𝑝 [1 − 𝑝𝑚 𝑜(𝐻))](1 −
)𝑡( 𝑒𝑣𝑎𝑓

≥ )𝑚(𝐻, 𝑡 + 1

این تقریب شِمای  GPکه برای شِمای کوتاه معتبر است مانند عبارتِ شِمای  GAدر معادلهی ()6-4
است .نظریه شِمایی که ما در این بخش استنتاج نمودیم به جای یک تساوی ،حد پایینی برای عبارت
) 𝑚(𝐻, 𝑡 + 1به دست میدهد .این موضوع به دلیل تقریبهای به کار رفته است .به همین دلیل این نظریه
شِما بدبینانه خوانده میشود.
نظریه شِما را به روشهای مختلفی میتوان ارائه نمود .دیگر راههای موجود برای مدلسازی فرایندهای
انتخاب ،برش و جهش  GPبه نظریههای شِمایی منجر میشوند که متفاوت از نظریه استنتاج شده در این
بخش خواهند بود .برخی از این نظریهها به جای اینکه بدبینانه باشند دقیق بوده و به همین دلیل به جای یک
نامساوی یک تساوی و یک معادله را به دست میدهند [آلتِنبرگ[ ،]1994 ،1النگدن و پولی ،2442 ،فصل 3
و  .]5اونا -میاورِیلی 2نظریه شِمای حد پایینی را بر پایهی کار کوزا ایجاد نمود که شماتا را بهگونهای متفاوت
از این فصل تعریف مینماید [کوزا[ ،]1992 ،اوریلی و اوپچر .]1995 ،3ژوستینین روسکا 4نیز یک نظریه
شِمای  GPرا با تعریفی دیگر از شِما به وجود آورد [روسکا .]1997 ،همچنین برای سیستمهای  GPکه از
نمایندگی برنامه به جای درختهای نحو استفاده میکنند نیز نظریههای شِمایی به وجود آمده است[ .ویگهام،5
.]1995

1
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عالوه بر نظریه شِما ،روشهای دیگری نیز برای تحلیل ریاضی  GPوجود دارد .برای مثال ،مدلهای
مارکوف برای  GPدر سال  2441معرفی شدند [چ.لی و همکاران[ ،]2441 ،چولی و همکاران.]2444 ،
همچنین ،میتوان از انتخاب هزینهای و قضیهی کوواریانس برای مدلسازی ریاضی  GPاستفاده نمود [النگدن
و پولی ،2442 ،فصل .]3

 7-7نتیجهگیری
این فصل با استفاده از  Lispو درخت نحو به  GPمحدود گشت .عالوه بر اینها  GPبا ساختارها و
زبانهای برنامهنویسی دیگر نیز پیادهسازی شده است .برای مثال ،برنامهها را میتوان بهصورت توالی خطی
از دستورات پیادهسازی نمود .این نوع برنامهنویسی فرمی از برنامهنویسی است که بیشترِ ما به آن عادت
داریم .این روش  GPخطی نام داشته [پولی و همکاران ،2448 ،فصل  ]7و بهطور خاص مناسب برنامهنویسی
اسمبلی است .رشد و نمود دادن برنامهی کد اسمبلی با استفاده از درخت نحو برای یک سیستم جاسازی
شده کار سختی است چرا که ابتدا باید یک کامپایلر درخت -به -اسمبلی ایجاد کنیم .با این حال ،اگر برنامهها
را مستقیماً با استفاده از کد اسمبلی رشد دهیم ،هزینهی تکامل بسیار سرراستتر خواهد بود.
 GPکارتزین راهی برای ارائهی برنامهها با مجموعهای از ارائهها میباشد .هر ارائه دارای عنصری است
که عملیات آن ارائه را مشخص میکند و همچنین دارای ارائههایی است که ورودی آنها را مشخص مینماید
[میلر و اسمیت GP .]2446 ،گرافی راهی برای ارائهی برنامهها با گره و شاخه است [پولی و همکاران،
 .]2448از ساختارهای بسیار دیگری نیز برای ارائه نمودن برنامههای کامپیوتری در  GPاستفاده شده است
[بنژاف 1و همکاران ،1998 ،فصل .]9
استفاده از برنامهنویسی ژنتیک با گسترش دامنهی آن به ورای برنامهنویسی کامپیوتر و رسیدن آن به رشد
و تکامل جامعتر از الگوریتمها و طراحیهای مهندسی افزایش یافته است .جان کوزا لیستی از  76نتیجهی به
دست آمده از  GPتهیه کرده است که با نتایج تولید شده توسط انسان رقابت میکنند [کوزا .]2414 ،وی
همچنین بیان میکند که نرخ تولید نتایج تولید شده توسط  GPکه یارای رقابت با نتایج تولید شده توسط
انسانها را دارد با توان محاسباتی متناسب است .این موضوع افزایشی دراماتیک در طراحیهای مهندسی
تولید شده توسط کامپیوترها و همچنین همکاری معنیدار میان انسانها و کامپیوترها را نوید میدهد.
مسائلی وجود دارند که  GPبرای آنها مناسب نیست .فضای جستجوی  GPعبارتست از مجموعهای از
همهی برنامههای کامپیوتری ،در محدودهی محدودیتهای درخت نحو که توسط کاربر تعریف شده است.
Banzhaf

1
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این دامنهی وسیع جستجو هم یک قوت و هم یک ضعف برای  GPبه حساب میآید .وسیع بودن این دامنه
به  GPاین اجازه را میدهد که کاملتر و جامعتر از سایر الگوریتمهای تکاملی به جستجوی بهینه بپردازد اما
همچنین ،این گستردگی به این معناست که معموالً  GPاستفادهی چندانی از اطالعات در دسترس در مورد
دامنهی که توسط برنامهنویس فراهم شده است استفاده نمیکند .در کل ،اگر از پیش ساختار راهحل را بدانیم،
آنگاه یک الگوریتم تکاملی استاندارد میتواند بهتر از  GPعمل نماید چرا که در این صورت جا دادن اطالعات
مخصوص مسئله در یک مسئلهی بهینهسازی پارامتری بسیار راحتتر از جا دادن آن در یک مسئلهی
بهینهسازی برنامهای است .با این حال ،اگر آشکار ساختن ساختار راهحل کار دشواری باشد ،آنگاه  GPروشی
مناسب مینماید .همچنین توجه داشته باشید که میتوان جمعیت اولیهی  GPرا با راهحلهای نامزد خوب
بذرافشانی کرد .آنگاه  GPبر گذر زمان بر روی این راهحلها بهبود ایجاد خواهدکرد .بنابراین GP ،برای
مسائلی که در آنها بهبودهای گسسته در راهحلهای موجود بسیار مطلوب است ،بسیار مناسب مینماید
[کوزا.]2414 ،
یک زمینهی بسیار جالب برای کارهای آینده نسلی از برنامههای کامپیوتری است که برنامههای کامپیوتری
را رشد میدهند که آن برنامه نیز خود برنامههای کامپیوتری را رشد میدهند .این را میتوان یک فرا

GP1

خواند .یک  GPمیتواند برنامههای کامپیوتری را رشد دهد ،اما چطور میتوان یک  GPخوب پیدا کرد؟
شاید یک فرا  GPبتواند یک  GPرا رشد دهد .احتمال توان محاسباتی مورد نیاز برای یک فرا  GPحداقل
دو برابر توان محاسباتی مورد نیاز برای یک  GPباشد .فرا  GPاولین بار توسط یورگن اشمیدهوبِر 2در رسالهی
سال  1987وی ارائه شد [اشمیدهوبر .]1987 ،فرا GPها نوعی از فرایادگیری هستند (که یعنی یاد بگیریم
چگونه یاد بگیریم) [اندرسون و اوتز .]2447 ،فرا  GPرا میتوان جستجویی برای جستجو در نظر گرفت و
به همین علت در دستهی قضیهی  no-free-lunchعمودی قرار خواهد گرفت [دِمبسکی 3و مارکز.]2414 ،4
توجه داشته باشید که میتوان  GPرا با سایر الگوریتمهای تکاملی ترکیب نمود .برای مثال میتوان

GP

و EDAها را برای پیدا کردن توصیفی احتمالی از برنامهی مؤثر با یکدیگر ترکیب نمود و بدین ترتیب
جستجوی خود را به سمت برنامههای بهتر سوق دهیم .این کار اولین با با نام رشد برنامهی گسستهی احتمالی
مطرح شد [سالوستوویکز 5و اشمیدهویر .]1997 ،در این الگوریتم ،هر گره در درخت نحو دارای احتمالی
برای برابر بودن با یک تابع یا ترمینال خاص دارد و این احتماالت با مقادیر برازندگی ذراتِ برنامه متناسب
1
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است .الگوریتمهای تکاملی جدید در این نوشته مطرح شدهاند و یک کار جالب میتوان این باشد که تحقیق
کرد که کدام یک از این الگوریتمهای تکاملی جدید برای پیادهسازی به عنوان  GPمناسباند (فصل  17را
ببینید).
در آخر آنکه باید توجه کنیم که اگر یک دانشجو بخواهد بهصورت جدی در زمینهی  GPتحقیق و مطالعه
کند ،باید مهارت توابع خودبهخود تعریفشده ( )ADFرا به دست آوردADF .ها زیرروتینهایی هستند که
بهصورت خودکار و پویا رشد مینمایند .با در نظر گرفتن این حقیقت که انسان برنامهنویس از زیرروتینها
استفاده مینماید ،طبیعی است که فکر کنیم  GPنیز باید زیرروتینهایی ایجاد کرده و از آنها استفاده نماید.
ADFها میتوانند هنگام اعمال یک  GPبه مسائل پیچیده به طرز قابل توجهی از تالش محاسباتی آن بکاهند.
ADFها به طور مفصل در [کوزا ،1994 ،فصل [ ،]4کوزا و همکاران ]1999 ،و سایر کتابهای مرتبط با

GP

مورد بحث قرار گرفتهاند.
خوانندگان میتوانند برای مطالعهی بیشتر به چندین کتاب عالی که به  GPاختصاص یافتهاند مراجعه
نمایند .کتاب نوشته شده توسط ولفگانگ 1بنژاف و همکاران مقدمهای خواندنی را فراهم میسازد [بنژاف و
همکاران .]1998 ،کتابهای مختصر و مفید جان کوزا ،که به راستی شایستهی شهرت ستارهای ایشان هستند،
مراجعی استاندارد در این زمینه میباشند [کوزا[ ،]1992 ،کوزا[ ،]1994 ،کوزا و همکاران[ ،]1999 ،کوزا و
همکاران .]2445 ،کتاب راهنمای میدانی به برنامهنویسی ژنتیک کتابی است که بهصورت مجانی در دسترس
بوده و مروری زیبا بر موضوع  GPارائه میدهد [پولی و همکاران .]2448 ،تحلیل شِمای مفصل را نیز میتوان
در کتاب ویلیام النگدن و ریکاردو پولی پیدا نمود [النگدن و پولی.]2442 ،

Wolfgang
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مسائل نوشتاری
 1-7یک عبارت  sو یک درخت نحو برای راهحل مثبت معادلهی درجه دو بنویسید:
𝑎 .(√𝑏 2 − 4𝑎𝑐 − 𝑏)/2عمق درخت نحوتان چه قدر است؟ آیا درخت نحو شما کامل است؟
 2-7یک عبارت  sبنویسید به طوری که اگر  𝑥 > 2بود  8را بازگردانده و در غیر این صورت  9را
بازگرداند.
 3-7فرض کنید راهحل نامزد یک  )f( GPرا بر روی  nورودی مختلف } 𝑖𝑢{ ارزیابی میکنید .یک تابع
برازندگی بنویسید بهطوری که این تابع به عملکرد متوسط از  ، fدو برابرِ ضعیفترین عملکرد آن وزن بدهد.
 4-7در  Lispیک تابع روت توان دو محافظت شده تعریف کنید به طوری که اگر ورودی آن منفی بود
صفر را برگرداند.
 5-7فرض کنید از روش رشد برای ضمانت تولید یک عبارت  sاتفاقی با عمق بیشینهی 𝑐𝐷 استفاده
کردهایم .فرض کنید در هر گره احتمال انتخاب یک ترمینال یا یک تابع برابر  %54است .در این صورت
احتمال آنکه یک شاخه به ماکزیمم عمق ممکن برسد چه قدر خواهد بود؟
 6-7فرض کنید از روش رشد برای ضمانت تولید یک عبارت  sاتفاقی با عمق بیشینهی 𝑐𝐷 استفاده
کردهایم .فرض کنید در هر گره احتمال انتخاب یک ترمینال یا یک تابع برابر  %54است .فرض کنید هر تابع
دو آرگومان میپذیرد .احتمال اینکه عبارت  sنمایندهی یک درخت نحو کامل با عمق 𝑐𝐷 باشد چه قدر است؟
 7-7لیستی از تمام برنامههایی که میتوانند از جهش جرثقیلی درخت نحو شکل  1-7ایجاد شوند تهیه
نمائید.
 8-7لیستی از برنامههای منحصر به فرد که میتوانند از جهش جایگشتی درخت نحو شکل  2-7ایجاد
شوند تهیه نمائید.
 9-7معادلهی زیر را بهصورت ساده شده بنویسید (برای مثال (+11) ،را میتوان با  2جایگذاری نمود).
پس از به دست آوردن نسخهی سادهتر ،آن را به روش معمولیتر و استانداردتری بنویسید.
) ) )(𝑑𝑒𝑓𝑢𝑛 𝑃𝑔𝑚(𝑥) (+ ( 𝐷𝐼𝑉 (− (+ (+ 1 1) (+ (𝐷𝐼𝑉 𝑥 1) (+ 1 1) ) ) (− (∗ 𝑥 1) (+ 1 1
) ) ) ) ) )(𝑎𝑏𝑠 𝑥) ) (𝐷𝐼𝑉(+ (− 𝑥 1) (𝑎𝑏𝑠 𝑥) ) (− (− (∗ 𝑥 1) (+ 1 1) ) (− (+ 1 1) (∗ 1 1

 15-7طول تعریف ،مرتبه و طول شِمای ) (𝑖𝑓 (#𝑥#)8#را بیابید .ساختار این شِما چیست؟
 11-7حد پایین تعداد نمونههای شِما با تغییر احتمال جهش چگونه تغییر میکند؟ با مرتبهی ِشما چگونه
تغییر میکند؟ با احتمال برش چطور؟ جوابهای خود را توضیح دهید.
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مسائل کامپیوتری
 12-7تمارین :Lisp
الف) آخرین نسخهی ) CLISP (Common Lispرا دانلود کرده و نصب نمائید.
ب) محیط توسعهی یکپارچه ( CLISP )IDE1را نیز دانلود و نصب نمائید .نکته :مسئلهی کمترین زمان
کنترل در بخش  3-7توسط برنامهی  LispIDEپیادهسازی شده است.
ج)  Lisp IDEرا اجرا کرده و دستور زیر را در آن وارد کنید
)))(𝑃𝑟𝑖𝑛𝑡 (∗ 5 (+ 3 2

با این کار  Lispعدد  25را دو بار در ترمینال چاپ میکند :یک بار به خاطر خود دستور  printو یک بار
نیز به دلیل آنکه مقدار  25از دستور  printبازگردانده شده است.
 13-7تمرین کمترین زمان کنترل:
الف) فایل  GPcartcontrol.lispو سایر فایلهای مربوطه را از سایت کتاب دانلود کرده و آن را بر روی
کامپیوتر خود اجرا نمائید .پس از اجرا ،نتایج ارائه شده برای مسئلهی کمترین زمان کنترل در بخش 3-7
نمایش داده میشوند .اگر از  LispIDEاستفاده مینمائید ،برای انجام این کار مراحل زیر را انجام دهید:
 LispIDE را اجرا کنید.
 GPcartcontrol.lisp را از  LispIDEاجرا نمائید.
 خط  15از  GPcartcontrol.lispرا بهگونهای اصالح نمائید که مسیر به دایرکتوری اشاره نماید که
فایلهای  Lispدر کامپیوتر شما در آن قرار دارند.
 کل  GPcartcontrol.lispرا با ماوس کامپیوتر خود انتخاب نمائید.
 گزینهی  Send to Lispرا از منوی  Editانتخاب نمائید .این کار تابع  GPcartcontrolرا در

Lisp

تعریف مینماید.
 عبارت  GPcartcontrolرا در خط فرمان  LispIDEتایپ نمائید .این کار باعث اجرای برنامه خواهد
شد.
ب) پس از اتمام اجرای  ،[GPcartcontro]l.lispدو فایل خروجی خواهید داشت .یکی از آنها
 DateTimeString.txtاست که شامل شمارهی نسل ،بهترین هزینه و هزینهی میانگین است .فایل دوم فایل

Integrated Development Environment

1

فصل هفتم :برنامهنویسی ژنتیک 117 /

 [DateTimeString].lispاست که حاوی برنامهای است که توسط  GPپیدا شده است (توجه داشته باشید که
] [DateTimeStringنوشتهای است که تاریخ و زمان ایجاد فایل را نشان میدهد).
ج) حال دستور ] setf LispPgm [BestProgramرا اجرا کنید (] [BestProgramنوشتهاس است که
بهترین برنامهی پیدا شده توسط  GPرا نشان میدهد) .شما باید این نوشته را از
بگیرید .برای مثال،

][DateTimeString.lisp

)”))(setf Pmg “(defun CartControl (x v)(if (> (* -1 x) (* v (abs v))) 1 -1

د) تابع ) (PhasePlane LispPgmرا اجرا نمائید .این کار دو فایل ایجاد میکند .یکی از آنها
 PhasePlane.txtاست که شامل تعدادی مقادیر ) (x, v, controlاست که توسط  LispPgmایجاد شده است.
فایل دیگر  PhasePlane1.txtاست که لیستی است از مقادیر ) (x, vکه کنترل میان  +1و  -1جابهجا میکند.
این موضوع بر پایهی این فرض است که کنترل ایجاد شده توسط  LispPgmهمیشه اشباع است .اگر این
فرض صحیح نباشد PhasePlane1.txt ،بالاستفاده است.
ه) فایل  MATLABبا نام  PlotPhasePlane.mرا با ورودی ” “Phase-Planeاجرا کنید .با این کار نمودار
صفحهی فازی از کنترل با استفاده از  PlanePhase.txtو  PlanePhase1.tctبهصورت تابعی از  xو  vایجاد
میشود .با این حال ،این نمودار در صورتی قابل استفاده است که فرض بیان شده در بند قبلی صحیح باشد،
یعنی کنترل تولید شده توسط  LispPgmهمواره اشباع باشد.
ز) برازندگی یک برنامهی کنترل گاری  Lispرا میتوان با اجرای  EvalCartControl.lispمحاسبه کرد.
اگر شما  CartControlرا مانند آنچه در زیرمسئله ی ج در باال توضیح داده شد تعریف کنید ،آنگاه میتوانید
 EvalCartControl.lispرا باز کرده ،در  Lisp IDEاررزیابی کنید تا  EvalCartControlیک تابع تعریف شده
باشد .سپس دستور زیر را بنویسید و اجرا کنید.(EvalCartcontrol #’ CartControl) :
 14-7برخی پارامترهای موجود در  GPCartControl.lispرا اصالح کنید و ببینید این تغییرات چه تأثیری
بر روی عملکرد دارند .برخی پارامترهایی که شما میتوانید آنها را اصالح کنید عبارتند از:
 :Dinitial بیشینهی عمق درخت اولیه.
 :Dcreated بیشینه عمق درخت.
 :Pcross احتمال برش.
 :Preproduce احتمال بازتولید.
 :Pinternal احتمال وقوع برش در گرههای درونی.
 :NumEvals تعداد ارزیابیهای تابع در ذره.
 :NumElites تعداد نخبههای هر نسل.
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 :GenLimit محدودهی نسل.
 :PopSize اندازهی جمعیت.
 :SelectionMethod روش انتخاب.
 15-7فایل  GPCartcontrol.lispو سایر فایلهای مرتبط را بهگونهای اصالح کنید که  GPبتواند نگاشت
)𝑥(̂𝑦 را بهگونهای بیابد که بهصورت نزدیکی با )𝑥(𝑦 منطبق باشد .مقادیر )𝑥(𝑦 به شرح زیر است:
𝑦(0) = 3, 𝑦(1) = 5, 𝑦(2) = 1, 𝑦(3) = 2, 𝑦(4) = 9
𝑦(5) = 8, 𝑦(6) = 3, 𝑦(7) = 4, 𝑦(8) = 1, 𝑦(9) = 6

یک نمودار همگرایی  GPرا که پیشرفت کمترین و میانگین هزینهی جمعیت را بهعنوان تابعی از شمارهی
نسل نشان میدهد ،به دست دهید .همچنین بهترین برنامهی پیدا شده توسط  GPو همچنین نموداری
مقایسهای میان مقادیر دقیق )𝑥(𝑦 و مقادیر تقریبی به دست آمده از  ،𝑦̂(𝑥) ،GPرا ارائه دهید.

فصل هشتم
مطالب گوناگون مرتبط با
الگوریتمهای تکاملی

گزینههای زیادی وجود دارد.
دیوید فوگل [فوگل]2444 ،
فصلهای پیشین چهار رویکرد معروف و بنیادین در زمینهی محاسبات تکاملی را مورد بحث قرار دادند.
با این حال ،فصلهای پیشین تنها به ارائهی الگوریتمها و ایدههای اساسی و بنیادین پرداختند .تنوعات بسیاری
برای پیادهسازی در این الگوریتمها وجود دارند .این تنوعات نه تنها برای الگوریتمهای تکاملی که پیش از
این در این کتاب مورد بحث قرار گرفتهاند ،بلکه برای آنهایی که پس از این در این کتاب در موردشان سخن
خواهد رفت نیز کاربرد دارند .بنابراین ،این فصل به گسترهی وسیعی از الگوریتمهای تکاملی قابل اعمال
میباشد .برخی از تنوعاتی که در این بخش مورد بحث قرار خواهیم داد میتوانند تفاوتی بزرگ در عملکرد
الگوریتم تکاملی ایجاد کنند .معموالً آنچه که باعث ایجاد تفاوت در عملکرد دو الگوریتم میشود ،جزئیات
پیادهسازی هستند تا تفاوتهای عمدهی میان دو الگوریتم.
مروری بر فصل
بخش  1-8به بحث در مورد راههای مختلف جهت مقداردهی اولیهی جمعیت الگوریتم تکاملی میپردازد.
در بخش  2-8در مورد نحوه و روشهای پایاندهی یک الگوریتم تکاملی صحبت خواهد شد .بخش  3-8به
بحث در مورد چگونگی ارائهی راهحلهای نامزد الگوریتم تکاملی خواهد پرداخت .این بخش همچنین نشان
خواهد داد که چگونه نحوهی ارائهی راهحلها تأثیری قابل توجهی بر نتایج میگذارد .بخش  4-8در مورد
نخبهگرایی سخن خواهد راند .نخبهگرایی در ابتدا برای  GAارائه شد ،اما امروزه به دلیل فواید ذاتی آن در
سایر الگوریتمهای تکاملی نیز پیادهسازی میشود .بخش  5-8تفاوتهای میان الگوریتمهای تکاملی نسلی و
الگوریتمهای تکاملی حالت -ماندگار را بیان خواهد نمود.
جمعیتهای الگوریتمهای تکاملی تمایل دارند به یک تک -ذره با برازندگی بسیار زیاد همگرا شوند ،به
بیان دیگر کل جمعیت به کلونیهایی از یک راهحل نامزد تبدیل میشود .این موضوع توانایی الگوریتم تکاملی
برای جستجوی یک راهحل بهینه را شدیداً کاهش میدهد .از این رو است که بخش  6-8به توضیح چگونگی
متنوع نگه داشتن جمعیت الگوریتم تکاملی میپردازد.
تا به اینجا بیشتر بر انتخاب چرخ رولت برای انتخاب والدین تمرکز کردهایم .اما روشهای دیگری نیز
برای عمل گزینش وجود دارند که برخی از آنها در بخش  7-8مورد بحث قرار خواهند گرفت .یکی از این
روشها روش ( studزیربخش  )7-7-8است که در اصل برای الگوریتمهای ژنتیک ارائه شد اما میتوان آن
را در مورد سایر الگوریتمهای تکاملی نیز به کار برد .بخش  8-8به بحث در مورد روشهای مختلف موجود
برای ترکیب والدین و بخش  9-8نیز به بحث در مورد روشهای مختلف برای پیادهسازی جهش میپردازند.
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 1-8مقداردهی اولیه
ما معموالً یک الگوریتم تکاملی را با یک جمعیت اتفاقی مقداردهی اولیه میکنیم .این روش ،سادهترین
و همچنین محبوبترین روش برای مقداردهی اولیه است .با این حال ،مقداردهی اولیه میتواند تفاوتی عظیم
در موفقیت الگوریتم تکاملی ایجاد کند .به همین جهت کمی تالش بر روی این موضوع خالی از لطف
نیست.
فرض کنید میخواهیم یک الگوریتم تکاملی با  Nذره را به اجرا بگذاریم .یک روش آن است که در ابتدا
بیشتر از  Nذره تولید کنیم و سپس به راحتی بهترین  Nذره را بهعنوان جمعیت اولیه نگه داریم .برای مثال،
[بِهاتاچاریا 5N ]2448 ،1ذره تولید کرده و بهترین  Nذره را بهعنوان جمعیت اولیه نگه میدارد.
ما همچنین میتوانیم در ابتدا ذرات را به صورت تصادفی تولید کرده و سپس هر ذره را به صورت محلی
بهینه نماییم تا به جمعیت اولیهی الگوریتم تکاملی برسیم .برای مثال ،میتوان  Nذرهی اتفاقی تولید نمود،
سپس از بهینهسازی نزول گرادیانی بر روی یک زیرمجموعه از آنها استفاده کرد و در نهایت از ذرات به
دست آمده بهعنوان جمعیت اولیهی الگوریتم تکاملی استفاده نمود .این روش را میتوان به چندین روش
پیادهسازی نمود .برای مثال ،میتوانیم تنها از بهترین ذرات در جمعیت اولیه استفاده کنیم .همچنین میتوان
بهینهسازی نزول گرادیانی را تنها در مورد بهترین ذرات به کار برد اما در نهایت از تمامی ذرات در جمعیت
اولیه استفاده نماییم.
یک گزینه دیگر استفاده از راهحلهای تخصصی برای مقداردهی اولیهی جمعیت الگوریتم تکاملی است.
برای مثال ،فرض کنید میخواهیم از یک الگوریتم تکاملی برای میزانسازی یک الگوریتم کنترل استفاده
نماییم .برای این کار میتوانیم از دانش تخصصی برای تخمین راهحلهای کنترل منطقی استفاده نماییم و
جمعیت اولیهی الگوریتم تکاملی را با این راهحلها بذرافشانی نماییم .یا اینکه میتوان از راهحلهای نامزد به
دست آمده از هر منبع دیگری (الگوریتمهای دیگر ،نتایج منتشر شدهی دیگر و غیره) برای بذرافشانی اولیهی
جمعیت الگوریتم تکاملی استفاده نمود .استفاده از اطالعات خاصهی مسئله برای بذرافشانی اولیهی جمعیت
الگوریتم تکاملی غالباً مقداردهی جهتیافته نامیده میشود.
مثال 1-8
این مثال به تأثیر ذرات اولیهی اضافی بر روی یک  EPبرای بهینهسازی یک تابع روزِنبروکِ  14بعدی
(ضمیمهی ج 1-4.را ببینید) میپردازد .ما از اندازهی جمعیتی برابر  14استفاده کرده و  EPرا برای  54نسل

Bhattacharia

1

فصل هشتم :مطالب گوناگون مرتبط با الگوریتمهای تکاملی 141 /

اجرا مینماییم .اگر بخواهیم از پیادهسازی استاندارد  EPاستفاده کنیم ،باید  14ذرهی اولیه را بهصورت اتفاقی
تولید نماییم .اما در پیادهسازی حاضر از ذرات ابتدایی اضافی استفاده میکنیم .برای این کار در ابتدا  24ذرهی
اتفاقی تولید کرده و سپس از بهترین  14ذره بهعنوان جمعیت اولیهی  EPاستفاده خواهیم نمود .شکل 1-8
نتایج به دست آمده از دو الگوریتم را که بر روی  24شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است را نشان
می دهد .تالش محاسباتی مورد نیاز برای مقداردهی اولیه با ذرات اضافی در طول مرحلهی مقداردهی اولیه
تقریباً دو برابر مقداردهی استاندارد است ،اما این تالش اضافی در عمل نتایج بسیار بهتری را به همراه خواهد
داشت .این شکل نشان میدهد که اگر از مقداردهی اولیه با ذرات اضافی استفاده نماییم ،در طول  44نسل
اول نتایج بسیار بهتری را به دست خواهیم آورد ،هر چند عملکرد دو الگوریتم از نسل  54به بعد تقریباً شبیه
یکدیگر است.

شکل  1-8مثال  :1-8هزینه در مقابل تعداد نسل برای یک  EPکه از آن برای بهینهسازی تابع روزِنبروک  15بعدی استفاده
شده است .نتایج بر روی  25شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شدهاند .به نظر میآید ،حداقل در  45نسل ابتدایی ،تولید
 15ذرهی اولیهی اضافی به زحمت آن بیارزد.

استفاده از مقداردهی اولیهی جهتیافته یا ذرات اولیهی اضافی روشی است که در مورد مسائل با تعداد
نسل های کم و تعداد ذرات کم ،منطقی است .به بیان دیگر این روش برای مسائلی مناسب است که به دلیل
هرینهی زیادشان ،به تعداد ارزیابیهای برازندگیِ کم محدود هستند (بخش  1-21را ببینید).
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 2-8معیار همگرایی
یکی از مواردی که هنگام پیادهسازی یک الگوریتم تکاملی باید در مورد آن تصمیم گرفت ،زمان توقف
آن است .ما این کار را در الگوریتمهای فصلهای پیشین با استفاده از عبارت عمومیِ "تا زمانی که شرایط
توقف برآورده نشده است" ،انجام دادهایم (برای مثال ،شکلهای  1-6 ،1-5 ،6-3و  5-7را ببینید) .از چه
معیار پایان دهی باید استفاده نمود؟ یک الگوریتم تکاملی تا چه مدت باید اجرا شود؟ چندین معیار وجود
دارند که میتوان از آنها برای تعریف همگرایی استفاده نمود.
 .1میتوان الگوریتم تکاملی را پس از تعداد معینی از نسلها متوقف نمود .این روش ساده بوده ،مدت
زمان اجرا در آن قابل پیشبینی است و احتماالً پرکاربردترین معیار پایاندهی است .با این حال ،اگر
بخواهیم چند الگوریتم تکاملی را با هم مقایسه نماییم ،باید به جای متوقف نمودن آنها پس از تعداد
معینی نسل ،اجرای آنها را پس از تعداد معینی ارزیابیِ تابع هدف متوقف نماییم .علت این موضوع
آن است که تعداد ارزیابی تابع در نسل برای الگوریتمهای تکاملی مختلف ،متفاوت است .بنابراین
ی
برای مقایسهی عادالنه میان الگوریتمهای تکاملی مختلف باید آنها را پس از حد معینی از ارزیاب ِ
تابع متوقف نمود.
 .2میتوان اجرای الگوریتمهای تکاملی را پس از آن که راهحل "به اندازهی کافی خوب شد" ،متوقف
نمود .این معیار پایاندهی به مسئله بستگی دارد چرا که تعریف "به اندازهی کافی خوب" از یک
مسئله به مسئلهی دیگر متفاوت است .این یک معیار پایاندهی جذاب و خوشایند است .اگر راهحلی
پیدا کنیم که عملکردی رضایتبخش داشته باشد ،چرا به دنبال راهحل بهتر بگردیم؟ با این حال،
بسیاری از راهحلهای به دست آمده برای مسائل دنیای واقعی "به اندازهی کافی خوب" نیستند .ما
همواره در تالش برای بهتر شدن هستیم .از سوی دیگر ،در بسیاری از موارد دو برابر کردن زمان اجرا
برای بهتر کردن عملکرد به اندازهای ناچیز ،به هدر دادن منابع است .تقابل میان زمان اجرا و عملکرد،
موضوعی است که به مسئله وابسته است و نیاز به تصمیمگیری مهندسی دارد.
 .3می توان الگوریتم تکاملی را پس از آنکه برازندگی بهترین ذره پس از تعداد معینی نسل دچار تعییر
چندانی نشد ،متوقف نمود .این موضوع ممکن است ناشی از گیر افتادن الگوریتم تکاملی در یک
مینیمم محلی باشد .هر چند که این مینیمم محلی ممکن است مینیمم جهانی نیز باشد ،اما ما قادر به
تشخیص این موضوع نخواهیم بود ،مگر آنکه یک مینیمم محلی بهتر پیدا کنیم.
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 .4میتوان الگوریتم تکاملی را پس از آنکه میانگین مقادیر برازندگی جمعیت پس از تعداد معینی نسل
دچار تعییر چندانی نشد ،متوقف نمود .این معیار نیز مانند معیار باال است چرا که این معیار نیز نشان
میدهد بهبودِ جمعیت در کل متوقف شده است.
 .5میتوان الگوریتم تکاملی را پس از آنکه کاهش انحراف استاندارد برازندگیهای جمعیت متوقف شد
و یا به زیر یک مقدار آستانه رسید ،متوقف نمود .این یعنی جمعیت به سطحی مشخص از یکنواختی
رسیده است.
 .6میتوان از ترکیبی از معیارهای باال استفاده نمود.
موارد  5-3نشان میدهند بهبود جمعیت متوقف شده است (هرچند این موضوع را تضمین نمیکنند)،
پس شاید ما بخواهیم الگوریتم تکاملی را متوقف نماییم .با این حال ،در این رویکرد خطری وجود دارد.
حتی وقتی که به نظر برسد الگوریتم تکاملی همگرا شده است ،یک جهش و یا یک بازترکیب غیرمحتمل
میتواند بهبودی عظیم در راهحل ایجاد نماید .این موضوع در شکل  2-8نشان داده شده است .از سوی دیگر،
نمی توان الگوریتم تکاملی را تا ابد اجرا نمود .اما صرف نظر از این که چه موقع اجرا متوقف میشود ،ما
ریسک این که اجرا را درست قبل از وقوع یک جهش و یک بازترکیب مساعد متوقف نماییم ،میپذیریم.

شکل  2-8نمودار هزینه در برابر شمارهی نسل برای یک الگوریتم تکاملی فرضی .اگر الگوریتم تکاملی را بعد از توقف روند
بهبودی هزینه متوقف نماییم ،بهبودی عظیم در نسل  75اُم ،که ممکن است بر اثر یک جهش غیرمحتمل رخ داده باشد ،را از
دست خواهیم داد .با این حال ،اگر مقدار هزینهی  5مشتری را راضی کند ،آنگاه دیگر بهبودی که در نسل  75رخ میدهد
برایمان مهم نخواهد بود.
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 3-8نمایش مسئله با استفاده از کدگذاری Gray
این بخش به بحث در مورد پیادهسازی دودویی الگوریتمهای تکاملی با استفاده از کدگذاری

Gray

میپردازد .یک کدِ  ،grayکه گاهاً کد دودویی بازتابیده نیز نامیده میشود ،روشی است برای نشان دادن اعداد
در مبنای دودویی بهطوری که اعدادِ همسایه فقط در یک بیت با هم تفاوت داشته باشند [دوران.]2447 ،1
نمایش اعداد  7 -4در مبنای دودویی را در نظر بگیرید:
()1-8

001 = 1
011 = 3
101 = 5
111 = 7

000 = 0,
010 = 2,
100 = 4,
110 = 6,

میتوان دید که کدهای دودویی برای اعداد همسایه می توانند در بیشتر از یک بیت با هم تفاوت داشته
باشند .برای مثال ،کد دودویی برای عدد  3برابر  411بوده و کد دودویی برای عدد  4برابر  144میباشد .این
دو کد دودویی در هر سه بیتشان با هم فرق میکنند .بر عکس این حالت هم صادق است ،یعنی برخی از
کدهای دودویی مشابه نمایندهی اعدادِ بسیار دور از همی هستند .برای مثال 444 ،عدد  4را نشان میدهد،
حال اگر تنها بیت سوم را از  4به  1تغییر دهیم ،عدد  4حاصل میشود ،که با توجه به برد اعدادی که در صدد
ارائهشان هستیم ،بسیار دور از  4مینماید.
حال نمایش اعداد  7 -4را به روش کدگذاری  grayدر نظر بگیرید.
()2-8

001 = 1
010 = 3
111 = 5
100 = 7

000 = 0,
011 = 2,
110 = 4,
101 = 6,

میتوان دید که کدهای  grayبرای اعداد همسایه همیشه دقیقاً در یک بیت با هم تفاوت دارند .برای مثال،
کدِ  grayبرای عدد  3برابر  414بوده و کدِ  grayبرای عدد  4برابر  114است .میتوان دید که این دو کد تنها
در بیت سوم با هم تفاوت دارند.
مثال 2-8
تابع )𝑥(𝑓 = 𝑦 از مثال  2-2را در نظر بگیرید .اگر مقادیر ] 𝑥 ∈ [−4, +1از  16مقدار با فضای مساوی
از محور 𝑥 در شکل  1-2را با چهار بیت کدگذاری دودویی نماییم ،خواهیم داشت

Doran

1
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کد دودویی:
0001 = −3.67
0011 = −3.00
0101 = −2.33
0111 = −1.67
1001 = −1.00
1011 = −0.33
1101 = +0.33
1111 = +1.00

()3-8

0000 = −4.00,
0010 = −3.33,
0100 = −2.67,
0110 = −2.00,
1000 = −1.33,
1010 = −0.67,
1100 = +0.00,
1110 = +0.67,

از سوی دیگر میتوان این مقادیر را با روش  grayکدگذاری نمود .در این صورت خواهیم داشت
کد دودویی:

()4-8

0001 = −3.67
0010 = −3.00
0111 = −2.33
0100 = −1.67
1101 = −1.00
1110 = −0.33
1011 = +0.33
1000 = +1.00

0000 = −4.00,
0011 = −3.33,
0110 = −2.67,
0101 = −2.00,
1100 = −1.33,
1111 = −0.67,
1010 = +0.00,
1001 = +0.67,

اگر 𝑦 را بر حسب 𝑥 رسم کنیم ،بهطوری که مقادیر همسایه از 𝑥 در کد دودوییشان دقیقاً در یک بیت با
هم تفاوت داشته باشند ،قسمت باالیی شکل  3-8حاصل خواهد شد .اما اگر 𝑦 را بهگونهای بر حسب 𝑥 رسم
کنیم که مقادیر همسایهی 𝑥 در کد  grayتنها در یک بیت با هم متفاوت باشند ،نمودار پایینی به دست خواهد
آمد .میتوان دید که با کدگذاری  ،grayنمودار شکل اصلی خود را نگه میدارد (با شکل  1-2مقایسه کنید).
این موضوع ،بهینهسازی توابعِ صاف و مالیم را آسان میکند چرا که تغییرات کوچک در کدها ،تغییرات
کوچک در مقادیر تابع را نتیجه میدهد.
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شکل  3-8مثال  :2-8در نمودار باالیی محور 𝒙 بهگونهای تنظیم شده است که مقادیری از 𝒙 در کنار هم قرار گرفته باشند
که در کد دودویی شان با هم همسایه هستند .نمودار باالیی نیز مشابه نمودار پایینی است با این تفاوت که در نمودار پایینی
از کد  grayبرای مقادیر 𝒙 استفاده شده است .اگر از کدگذای دودویی استفاده کنیم ،توابع صاف ،صاف بودن خود را از
دست میدهند.

مثال 3-8
در این مثال تأثیر کدگذاری دودویی بر  GAرا در مقابل تأثیر کدگذاری  grayمیآزماییم .ما از  GAبرای
بهینهسازی تابع دو بعدی اَکلی که در مثال  3-3توضیح داده شده است استفاده مینماییم .هر بعد در این مثال
با  6بیت کدگذاری شده است .ما از اندازهی جمعیتی برابر  24و نرخ جهشی برابر با  %2در بیت در نسل،
استفاده مینماییم .شکل  4-8میانگین هزینهی  24ذرهی  GAدر هر نسل ،که بر روی  54شبیهسازی مونت
کارلو میانگینگیری شده است ،را نشان میدهد .به دلیل سطح صاف و منظم تابع اَکلی ،کدگذاری

gray

عملکرد به مراتب بهتری از کدگذاری دودویی دارد (شکل  5-2را ببینید).
اگرچه به نظر میرسد کدگذاری  grayدر بیشتر موارد عملی بهتر از کدگذاری دودویی عمل مینماید،
اما میتوان ثابت نمود کدگذاری دودویی در مسائل بدترین -حالت عملکرد بهتری دارد [وایتلی .]1999 ،یک
مسئلهی بدترین -حالت مسئلهای گسسته است که در آن نیمی از نقاطِ فضای جستجو مینیمم محلی هستند.
در آخر متذکر میشویم که عالوه بر کدگذاری دودویی و  ،grayمیتوان از هر نوع نمایش دیگری در
الگوریتمهای تکاملی استفاده نمود .نحوهی نمایش میتواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد الگوریتم تکاملی
داشته باشد .به همین دلیل ،اگرچه نحوهی نمایش با جزئیات بیشتری در این کتاب مورد بحث قرار نمیگیرید،
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ال
اما نباید در کاربردهای الگوریتمهای تکاملی نادیده گرفته شوند .مطالعهی نحوهی نمایش میتواند کام ً
پیچیده باشد .برای مطالعهی بیشتر در این زمینه خوانندگان میتوانند به مراجعی چون [چویی 1و مون]2443 ،2
و [روثالوف 3و گلدبِرگ ]2443 ،مراجعه نمایند.

شکل  4-8مثال  :3-8نتایج مثال  3-8برای مینیممسازی تابع دو بعدی اَکلی که در آن هر بعد با شش بیت کدگذاری شده
است .نمودار ،میانگین هزینهی همهی ذرات  GAدر هر نسل را که بر روی  55شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده
است ،نشان میدهد .یک  GAبا کدگذاری  grayبسیار بهتر از  GAبا کدگذاری دودویی عمل مینماید.

مثال 4-8
فرض کنید مسئلهی بدترین -حالتی در اختیار داریم که در آن مقادیر زوج کدهای دودویی دارای هزینهی
 1بوده و مقادیر فرد از این کدگذاری دارای هزینهی  2هستند .اگر ذرات را با کدگذاری دودویی ارائه کنیم،
مقادیر هزینه برای یک مسئلهی بدترین -حالتِ سه بیتی به قرار زیر خواهد بود:
()5-8

𝑓(001) = 2
𝑓(011) = 2
𝑓(101) = 2
𝑓(111) = 2

𝑓(000) = 1,
𝑓(010) = 1,
𝑓(100) = 1,
𝑓(110) = 1,

اگر ذرات را با کدگذاری  grayنشان دهیم ،مقادیر هزینه برای مسئلهی بدترین -حالتِ سه بیتی ،به همان
ترتیبی که برای کدگذاری دودیی نوشته شد ،به قرار زیر خواهد بود:

1

Choi
Moon
3
Ruthlauf
2
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()6-8

𝑓(001) = 2
𝑓(010) = 2
𝑓(111) = 2
𝑓(100) = 2

𝑓(000) = 1,
𝑓(011) = 1,
𝑓(110) = 1,
𝑓(101) = 1,

اگر به مقادیر تابع هزینه در معادلهی  5-8نگاهی بیاندازیم ،خواهیم دید که برش میان ذراتِ بسیار برازنده
که بهصورت دودویی کد شدهاند ،منجر به تولید فرزندانی میشود که آنها نیز بسیار برازنده خواهند بود .این
موضوع به دلیل آن است که همهی ذراتِ بسیار برازنده دارای یک  4در راستترین بیت خود هستند ،که این
موضوع باعث میشود فرزندان آنها نیز دارای یک بیت  4در راستترین بیت خود باشند .این یعنی فرزندان
دارای کد دودویی زوج بوده و در نتیجه مانند والدینشان بسیار برازنده خواهند بود .با این حال ،معادلهی (-8
 )6نشان میدهد که برش میان ذراتِ بسیار برازنده که با روش  grayکدگذاری شدهاند ،ممکن است باعث
ایجاد فرزندان با برازندگی کم بشود .این مثال ساده درک درستی از چگونگی بهتر عمل کردن کد دودویی
نسبت به کد  grayدر مسائل با مینیممهای محلی زیاد به ما میدهد.
مثال 5-8
در این مثال ،عملکرد  GAبر روی یک مسئلهی بدترین -حالتِ  24بیتی که در آن مقادیر زوج دودویی
دارای هزینهی  1بوده و مقادیر فرد دارای هزینهی  2میباشند را به بوتهی آزمایش میگذاریم .ما از اندازهی
جمعیتی برابر  24و نرخ جهشی برابر  %2در بیت در نسل استفاده خواهیم نمود .شکل  5-8میانگین هزینهی
 24ذرهی  GAدر هر نسل را که بر روی  54شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است ،به تصویر
میکشد .کدگذاری دودویی بسیار بهتر از کدگذاری  grayعمل مینماید .این موضوع به این حقیقت اشاره
دارد که در مسائل با تعداد زیادی مینیمم محلی ،عملکرد کدگذاری دودویی در پیدا کردن مینیممهای محلی
بسیار بهتر از کدگذاری  grayاست .به خاطر داشته باشید که در بسیاری از مسائل بهینهسازی ترجیح بر آن
است که به جای یک راهحل خوب ،گسترهای از راهحلهای خوب را پیدا کنیم.
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شکل  5-8نتایج مثال  .5-8نمودار ،میانگین هزینهی  25ذرهی  GAدر هر نسل از یک مسئلهی  25بیتی ،که مینیممهای محلی
بسیاری دارد ،نشان میدهد .نتایج بر روی  55شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شدهاند .عملکرد کدگذاری دودویی در
پیدا کردن مینیممهای محلی بسیار بهتر از کدگذاری  grayاست.

 4-8نخبهگرایی
این بخش به بحث در مورد نخبهگرایی میپردازد .نخبهگرایی در یک الگوریتم تکاملی به معنای حصول
اطمینان از باقی ماندن بهترین ذرات در جمعیت از یک نسل به نسل دیگر میباشد .اگرچه نتایج الگوریتم
تکاملی که در این کتاب نشان داده شدهاند خوب به نظر میآیند ،اما همیشه خطر از دست رفتن بهترین ذرات
از یک نسل به نسل دیگر وجود دارد .نخبهگرایی از این خطر جلوگیری میکند.
 GAنشان داده شده در شکل  6-3را در نظر بگیرید .میبینیم که بهترین والدین بازترکیب شده تا فرزندان
را به وجود آورند .با این حال ،اگر 𝑒𝑥 بهترین راهحل نامزد مسئلهی بهینهسازی در نسل 𝑖اُم باشد ،هیچ تضمینی
وجود ندارد که بهترین ذره در نسل )(𝑖 + 1اُم از 𝑒𝑥 بهتر بوده و یا حتی به خوبی آن باشد 𝑥𝑒 .با سایر والدین
بازترکیب شده تا فرزندان نسل بعد را به وجود آورد ،اما خود جزئی از نسل بعد نخواهد بود .چگونه میتوان
بهطور همزمان هم از نتایج خوب برخاسته از بازترکیب بهره برد و هم از از بین رفتن بهترین ذرات جمعیت
جلوگیری نمود؟
جواب این سؤ ال در این است که باید بهترین ذرات الگوریتم تکاملی را از یک نسل به نسل دیگر نگه
داشت .این ایده که برای اولین بار در [دِجونگ ]1975 ،ارائه شد نخبهگرایی نام دارد و معموالً باعث بهبود
عملکرد الگوریتم تکاملی میشود .نخبهگرایی را میتوان به چند روش مختلف پیادهسازی نمود.
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 .1نخبهگرایی را میتوان با تولید تنها )𝐸  (𝑁 −ذره پیادهسازی نمود ،که در آن 𝑁 اندازهی جمعیت بوده
و 𝐸 تعداد ذرات نخبه است که توسط کاربر تعریف میشود .فرض کنید میخواهیم بهترین 𝐸 ذره را
از کل 𝑁 ذرهی جمعیت ،از یک نسل به نسل دیگر نگه داریم .در این صورت ،ما از بازترکیب و
جهش برای تولید )𝐸  (𝑁 −فرزند استفاده کرده و سپس این فرزندان را همراه با بهترین 𝐸 ذره به
نسل بعد میفرستیم .شکل  ،6-8که نسخهی اصالح شدهی شکل  6-3است ،این روش را برای

GA

نخبهگرا نشان میدهد .این ایده را میتوان به راحتی در مورد سایر الگوریتمهای تکاملی نیز به کار
برد.
 .2میتوان نخبهگرایی را با تولید 𝑁 فرزند و جایگزین کردن بدترین فرزندان با بهترین 𝐸 ذره از نسل
قبل ،پیادهسازی نمود .شکل  7-8این روش را در مورد  GAنخبهگرا نشان میدهد .این ایده را نیز
میتوان به راحتی در مورد سایر الگوریتمهای تکاملی استفاده نمود .در کل میتوان عملکرد بهتری را
از این گزینه ،نسبت به گزینهی باال انتظار داشت ،اما این گزینه به یک مرحلهی اضافی مرتبسازی
نیاز دارد.
 .3گزینههای دیگری نیز برای پیادهسازی نخبهگرایی وجود دارد .برای مثال ،میتوان 𝑁 فرزند ایجاد نمود
و سپس از نوعی انتخاب چرخ رولت معکوس برای انتخاب 𝐸 عدد از آنها استفاده کرد که در این
حالت بدترین فرزندان بیشترین احتمال انتخاب شدن را خواهند داشت .سپس میتوان این فرزندان
را با بهترین 𝐸 ذره از نسل قبل جایگزین نمود .در این زمینه تنوعات بسیار دیگری نیز وجود دارد.
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شکل  6-8گزینهی اول برای نخبهگرایی :یک الگوریتم ژنتیک ساده که جهت نخبهگرایی اصالح شده است 𝑵 .اندازهی
جمعیت بوده و 𝑬 تعداد نخبههایی است که از یک نسل به نسل دیگر نگه داشته میشوند و )𝑬  (𝑵 −نیز تعداد ذراتی است
که در هر نسل تولید میشود.

شکل  7-8گزینهی دوم نخبهگرایی :یک الگوریتم ژنتیک ساده که جهت نخبهگرایی اصالح شده است 𝑵 .اندازهی جمعیت
بوده و 𝑬 تعداد نخبه هایی است که از یک نسل به نسل دیگر نگه داشته می شود و تعداد ذرات تولید شده در هر نسل نیز
برابر 𝑵 است.
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مثال 6-8
در این مثال اثر نخبهگرایی بر عملکرد  GAرا میآزماییم .در اینجا نیز تابع دو بعدی اُکلی که در مثال
 3-3توصیف شده است و هر بعد آن با شش بیت کدگذاری میشود را بهینه مینماییم .ما از اندازهی جمعیتی
برابر  24و نرخ جهشی برابر با  %2در بیت در نسل استفاده مینماییم .شکل  8-8مینیمم هزینهی  24ذرهی
 GAدر هر نسل را که بر روی  24شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است ،نشان میدهد GA .نخبهگرا
بهترین دو ذره از هر نسل را نگه داشته و از روش نخبهگرایی نشان داده شده در شکل  6-8استفاده میکند.
میتوان دید که استفاده از نخبهگرایی بهبودی قابل توجه در عملکرد  GAبه وجود میآورد.

شکل  8-8نتایج مثال  6-8برای مینیممسازی یک تابع دو بعدی اُکلی که هر بعد آن با شش بیت کدگذاری شده است .نمودار
مینیمم هزینهی تمام ذرات  GAرا که بر روی  25شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است نشان میدهد GA .نخبهگرا
بسیار بهتر از  GAعادی عمل مینماید.

تقریباً باید همیشه از نخبهگرایی در الگوریتمهای تکاملی استفاده نمود چرا که هزینهی آن اندک بوده و
منفعت آن زیاد است .با این حال ،برخی مسائل با توابع هزینهی پویا و پرهزینه وجود دارند که الگوریتمهای
تکاملی غیرنخبهگرا در مورد آنها عملکرد بهتری از الگوریتمهای تکاملی نخبهگرا دارند (فصل  21را ببینید).

 5-8الگوریتمهای نسلی و حالت -ماندگار
بیشتر الگوریتمهای تکاملی که تا به حال در مورد آنها به بحث پرداختهایم ،الگوریتمهای تکاملی نسلی
هستند .بدین معنا که از هر نسل به نسل دیگر کل جمعیت ،به غیر از احتماالً چند ذرهی نخبه ،عوض میشود.
با این حال ،در طبیعت تکامل بدین صورت اتفاق نمیافتد .به بیان دیگر تولد و مرگ در طبیعت بهصورت
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پیوسته در حال وقوع است .این نوع تکامل ،تکامل حالت -ماندگار نام دارد .مشاهدهی طبیعت به ما این
انگیزه را میدهد که به دنبال پیادهسازی نسخههای حالت -ماندگار از الگوریتمهای تکاملی برویم .شکل
 9-8طرحی کلی از یک  GAحالت -ماندگار به دست میدهد.
شکل  9-8نشان می دهد که در هر نسل تنها دو فرزند ایجاد شده و این دو فرزند جای والدین خود در
جمعیت را میگیرند .این شکل را با شکل  6-3که یک  GAنسلی را نشان میدهد ،مقایسه کنید .در شکل
 6-3ما همهی  Nفرزند را پیش از آنکه جای والدینشان را بگیرند ایجاد مینماییم .گزینههای زیادی برای
پیادهسازی در یک الگوریتم تکاملی حالت -ماندگار وجود دارند.

شکل  9-8یک الگوریتم ژنتیک حالت -ماندگار.
 ما میتوانیم تنها در صورتی  𝑝1را با  𝑐1جایگزین نماییم که  𝑐1برازندگی بهتری نسبت به  𝑝1داشته
باشد ،سپس میتوانیم این کار را در مورد  𝑝2و  𝑐2نیز انجام دهیم .این کار مانند عمل نخبهگرایی
است که در بخش  4-8توضیح داده شد چرا که در این صورت بهترین ذره هیچگاه از جمعیت بیرون
نخواهد افتاد .همچنین این عمل مشابه الگوریتم 𝑆𝐸  (𝜇 + 𝜆) −از شکل  14-6نیز میباشد .در
𝑆𝐸  (𝜇 + 𝜆) −یک فرزند تنها در صورتی جزئی از نسل بعد خواهد بود که جز بهترین 𝜇 ذره از کل
)𝜆  (𝜇 +ذرهی جمعیت باشد.
 ما میتوانیم در هر نسل بیش از دو ذره را تولید و جایگزین نماییم .توجه داشته باشید که  GAنسلی
از شکل  6-3تمام  Nذره را در هر نسل جایگزین مینماید ،این در حالی است که  GAحالت-
ماندگار از شکل  9-8در هر نسل تنها دو ذره را جایگزین مینماید .میتوان یک  GAرا بهگونهای
طراحی نمود که در جایی بین این دو حد قرار بگیرد ،یعنی برای مثال در هر نسل  6 ،4و یا تعدادی
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تصادفی از ذرات را جایگزین نماید .کِنِث دِجونگ از عبارت "شکاف نسلی" برای اشاره به تعداد
ذرات جایگزین شده در هر نسل استفاده مینماید [دِجونگ.]1975 ،
توجه داشته باشید که جهت مقایسهی عملکرد  GAنسلی از شکل  6-3و  GAحالت -ماندگار از شکل
 ،9-8نمیتوان از تعدادی مساوی نسل استفاده نمود .یک نسل از شکل  N ،6-3ذره تولید مینماید و این در
حالی است که یک نسل از شکل  9-8تنها دو ذره تولید مینماید .به همین دلیل برای تعدادی مساوی نسل،
 GAنسلی همواره عملکرد بهتری از  GAحالت -ماندگار نشان خواهد داد .این مقایسهای عادالنه نخواهد
بود .برای مقایسهی عادالنه میان این دو الگوریتم باید هر دو الگوریتم را برای تعدادی مساوی از محاسبات
تابع برازندگی اجرا نماییم .بنابراین  𝑁𝐺⁄2نسل از  GAحالت -ماندگار از شکل  9-8به لحاظ محاسباتی با
𝐺 نسل از  GAنسلی از شکل  6-3برابری میکند.
شکل  6-3و  9-8استراتژیهای نسلی و حالت -ماندگار برای GAها را نشان میدهد ،اما این ایدهها را
میتوان بهصورت کلی در مورد هر الگورتیم تکاملی دیگر نیز به کار برد .همانطور که در صفحات پیشین
این کتاب دیدهایم ،و در صفحات آتی نیز خواهیم دید ،برای برخی الگوریتمهای تکاملی روش نسلی مناسبتر
بوده و برای برخی دیگر استراتژی حالت -ماندگار مناسبتر است .اما در کل ،پیادهسازی استاندارد هر
الگوریتم تکاملی را میتوان برای به دست آوردن الگوریتم نسلی و یا حالت -ماندگار اصالح نمود.

 6-8تنوع جمعیت
این بخش به بحث دربارهی نحوهی مدیریت ذرات تکراری در جمعیت و همچنین چگونگی اصالح
فرایندهای انتخاب و بازترکیب برای تقویت تنوع در مسائل چندپیمانهای میپردازد .ابتدا در زیربخش -6-8
 1مسئلهی ذرات تکراری را در نظر میگیریم .سپس به بحث در مورد دو روش برای ترویج جمعیتهای
متنوع از الگوریتمهای تکاملی میپردازیم :محدودیتهای بازترکیب در زیربخش  2-6-8و روشهایی برای
حفظ Nicheهای جمعیت در بخش  3-6-8که شامل به اشتراکگذاری برازندگی ،تسویه و ازدحام میشود.
 1-6-8ذرات تکراری
معموالً جمعیتهایی که مرتباً از یک نسل به نسل دیگر بازترکیب میشوند ،دچار یکنواختی میگردند.
این بدان معناست که جمعیت بهصورت جمعیتی از کلونها در میآید .یکنواختی بیشتر در مورد مسائل با
دامنهی گسسته روی میدهد ،اما میتواند در مورد مسائل با دامنهی پیوسته نیز رخ دهد .یکنواختی باعث
محدودیت الگوریتم تکاملی در جستجوی بیشترِ فضای جستجو میشود .اگرچه معموالً راهحلِ نامزدی که
الگوریتم تکاملی به آن همگرا میشود راهحل خوبی است ،اما همواره ممکن است راهحل بهتر دیگری در
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سایر نواحی فضای جستجو موجود باشد .به همین دلیل ما ،حتی پس از آنکه الگوریتم تکاملی راهحلی خوب
پیدا کرد ،به یافتن راهحلی بهتر توسط الگوریتم تکاملی امید داریم .اگر یکنواختی پیش از آنکه راهحلی
رضایتبخش پیدا شود رخ دهد ،به آن همگرایی نارس میگویند [رونالد .]1998 ،1میتوان با افزایش نرخ
جهش از وقوع این رخداد جلوگیری نمود ،اما اگر نرخ جهش را زیادی افزایش دهیم ،الگوریتم تکاملی به
یک جستجوی اتفاقی منحط می شود .یک راه مرسوم برای مقابله با همگرایی نارس آن است که پیوسته به
دنبال ذرات تکراری در جمعیت باشیم و در صورت پیدا کردن ذرات تکراری ،آنها را جایگزین نماییم .این
کار را میتوان به چند طریق انجام داد که برخی از آنها در زیر توضیح داده شدهاند.
 .1هرگاه که یک فرزند تولید مینماییم ،میتوانیم جمعیت را بررسی کنیم تا مطمئن شویم در حال تولید
ذرهای تکراری نیستیم .اگر ذرهای تکراری تولید نموده باشیم ،میتوانیم عملیات بازترکیب را دوباره
و با والدینی متفاوت و یا با پارامترهای برشی متفاوت انجام دهیم تا فرزندی غیر -تکراری به دست
آوریم .یا آنکه میتوانیم فرزند تکراری را دچار جهش کنیم تا یک ذرهی غیر -تکراری حاصل شود.
 .2هرگاه که یک ذره را دچار جهش مینماییم ،میتوانیم جمعیت را بررسی کرده تا مطمئن شویم ذرهای
تکراری به وجود نیاوردهایم .اگر چنین بود ،میتوانیم عملیات جهش را تکرار نماییم.
 .3میتوان در انتهای هر نسل جمعیت را برای ذرات تکراری بررسی نمود .میتوان ذرات تکراری به
روشهای مختلفی جایگزین نمود .برای مثال ،میتوان ذرات تکراری را با ذرات اتفاقی جایگزین کرد
و یا میتوان ذرات تکراری را دچار جهش نمود و یا اینکه میاینکه میتوانیم از عملیات بازترکیب
برای جایگزین نمودن هر ذرهی تکراری استفاده کنیم.
 .4میتوان وجود تعدادی ذره ی تکراری را درجمعیت مجاز شمرد .البته این مقدار نباید از یک مقدار
آستانهی 𝐷 بیشتر باشد .ذرات تکراری معموالً ذراتی هستند که بسیار برازندهاند چرا که اگر نبودند
احتمال وقوع آنها در جمعیت بسیار کم میبود .بنابراین ،ممکن است حضور ذرات تکراری چندان
ذهن ما را مشغول نکند چرا که این ذرات احتمال شرکت کردن ذرات بسیار برازنده در فرایند
بازترکیب را افزایش میدهند .بنابراین میتوان تنها در صورتی ذرات تکراری را جایگزین نمود که
بیشتر از 𝐷 عدد از آنها در جمعیت موجود باشند .یا آنکه میتوانیم بهصورت احتماالتی و بسته به
میزان برازندگیشان آنها را جایگزین نماییم.
بررسی جمعیت برای پیدا کردن ذرات تکراری به لحاظ محاسباتی فرایندی پرهزینه تلقی میشود چرا که
به یک حلقهی تودرتو نیاز دارد و به همین علت برای اندازهی جمعتی برابر با 𝑁 به تالشی محاسباتی از
Ronald

1
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مرتبهی  𝑁 2نیاز خواهد داشت .این مقدار ،جزئی عظیم از تالش محاسباتی مورد نیاز برای مسائل محک
خواهد بود .با این حال ،باید به یاد داشته باشیم که مسائل دنیای واقعی معموالً چندین مرتبه از مسائل محک
پیچیدهتر هستند .در مسائل دنیای واقعی محاسبهی تابع برازندگی قسمت اعظمی از تالش محاسباتی را به
خود اختصاص میدهد (فصل  21را ببینید) و به همین دلیل ،در این نوع مسائل تالش محاسباتی مورد نیاز
برای پیدا نمودن ذرات تکراری اندک تلقی میشود .با این حال ،اگر تالش محاسباتی در یک مسئلهی محک
یک دغدغه باشد ،میتوان بررسی جمعیت برای ذرات تکراری را به جای هر نسل هر 𝐺 نسل یکبار انجام
داد ( 𝐺 پارامتری است که توسط کاربر تعریف میگردد).
 2-6-8بازترکیب گونه -محور و  -Nicheمحور
پیادهسازیهای موجود از الگوریتمهای تکاملی ذرات والد را انتخاب کرده و آنها را برای ایجاد فرزندان
ترکیب میکند ،بیآنکه میزان شباهت و یا تفاوت میان والدین را در نظر بگیرد .با این حال ،در بیولوژی گاها
دیده میشود که والدین کمی شبیه یکدیگر هستند .برای مثال ،به ندرت میتوان دید دو حیوان از دو گونهی
متفاوت با یکدیگر جفتگیری نمایند .همچنین به ندرت میتوان دید دو شخص که با هم نسبت فامیلی دارند
با یکدیگر ازدواج نمایند .شکل  14-8مسئلهای را نشان میدهد که در آن بازترکیب میان دو ذرهی بسیار
متفاوت از هم صورت میپذیرد .اول آنکه ،فرزند به دست آمده میتواند راهحلی بسیار ضعیف برای مسئلهی
بهینهسازی باشد ،چرا که نقطهی میانی دو ذرهی بسیار برازنده میتواند برازندگی بسیار ضعیفی داشته باشد.
دوم آنکه ،عمل برش میتوان باعث از بین رفتن اطالعات ژنتیکی مهم برای حل مسئله شود.

شکل  15-8این شکل یک مسئلهی بهینهسازی چندپیمانهای را نشان میدهد .تابع این مثال ،مشکل موجود در مورد بازترکیب
دو ذرهی بسیار متفاوت از هم را نشان میدهد .دو والد 𝟏𝒙 و 𝟐𝒙 دارای هزینهی کمی هستند اما فرزند آنها که 𝒚 است دارای
هزینهی زیادی میباشد .به عالوه اگر 𝒚 جای یکی از والدین خود را بگیرد (برای مثال 𝟐𝒙) ،آنگاه پیدا کردن بهینهی جهانی
که در نزدیکی 𝟐𝒙 واقع شده است برای الگوریتم تکاملی دشوار خواهد بود.
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شکل  11-8مسئلهای را نشان میدهد که در آن بازترکیب میان دو ذرهی بسیار مشابه هم صورت میپذیرد.
اگر به ذراتی که با هم تفاوت دارند اجازهی بازترکیب داده نشود ،ممکن است فرایند تکاملی در یک شیار به
دام افتد.

شکل  11-8این شکل یک مسئلهی بهینهسازی چندپیمانهای را نشان می دهد .تابع این مثال مشکلی را نشان میدهد که اگر
ذرات متفاوت با هم مجاز به بازترکیب با یکدیگر نباشند رخ میدهد .اگر 𝟏𝒙 و 𝟐𝒙 به دلیل تفاوتشان با یکدیگر مجاز به
بازترکیب با یکدیگر نباشند ،آنگاه پیدا کردن مینیمم محلی که در نزدیکی 𝒚 واقع شده است دشوار خواهد بود.

ب گونه -محور و  -Nicheمحور را به ما
مشکالت توضیح شده در باال انگیزهی استفاده از بازترکی ِ
میدهند.
 استراتژیهای  ،Nichingبازترکیب میان ذراتی که در فضای دامنه بسیار متفاوت از هم هستند را منع
میکنند [ماهفود[ ،]1995b ،1ماهفود .]1995a ،این روش نه تنها به پیدا کردن راهحل بهینه یاری
میرساند (شکل  ،)14-8بلکه به ما کمک میکنند بهینههای محلی را نیز بیابیم .یافتن بهینههای محلی
برای بسیاری از مسائل مهم هستند Niching .همچنین میتواند برای بهینهسازی چندهدفه و
بهینهسازی پویا نیز مفید واقع شود (فصل  24و  21را ببینید).
 استراتژیهای گونه -محور ،بازترکیب میان ذراتی که در فضای دامنه بسیار مشابه هم هستند را منع
میکنند [بِنژاف و همکاران ،1998 ،بخش  .]4-6این موضوع باعث تقویت شدن کاوش میشود.
توجه داشته باشید که دو استراتژی گونه -محور و  -Nicheمحور ،دو استراتژی متقابل برای یک مسئله
مشخص میباشند .فلسفهی بازترکیب  -Nicheمحور این است که وقتی ذرات برازنده با یکدیگر بازترکیب
میشوند ،تنها در صورتی میتوان انتظار فرزند برازنده را داشت که والدین شبیه یکدیگر باشند .از سوی
دیگر ،فلسفهی بازترکیب گونه -محور این است که وقتی ما ذرات برازنده را با یکدیگر بازترکیب مینماییم،

Mahfoud

1
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باید از تفاوت آنها با یکدیگر اطمینان حاصل نماییم تا بتوانیم بهطور مؤثر به کاوش فضای جستجو بپردازیم.
انتخاب میان این دو روش تصمیمی است که به نوع مسئله بستگی دارد.
Niching 3-6-8
در این زیربخش ما از عبارت  Nichingبا معنایی متفاوت از زیربخش پیشین استفاده مینماییمNiching .

در این زیربخش روشی است که به ذرات الگوریتم تکاملی اجازه میدهد در پاکتهایی مجزا از فضای
جستجو به بقای خود ادامه دهند .انگیزهی  Nichingدر این زیربخش مانند انگیزهای است که در زیربخش
پیشین وجود داشت .با این حال ،مخاطب  Nichingدر زیربخش قبلی انتخاب والدین بود ،در حالی که در
زیربخش حاضر مخاطبِ  ،Nichingتنظیم نمودن مقادیر برازندگی میباشد.
انگیزهی استفاده از مفهوم  Nichingاز مسائل چندپیمانهای نشئت گرفته است .مسائلی که در آنها ممکن
است نگه داشتن ذرات در نزدیکی تعداد زیادی از بهینههای محلی اهمیت داشته باشد .همچنین ممکن است
در این نوع مسائل پیدا کردن چندین راهحل خوب نیز حایز اهمیت باشد .اولین روش  Nichingبه
اشتراکگذاری برازندگی است [هالند ،1975 ،صفحهی  .]164ما در مورد سه استراتژی  Nichingبحث خواهیم
نمود:

به

اشتراکگذاری

برازندگی

در

زیربخش

،1-3-6-8

تسویه

در

زیربخش

 2-3-6-8و ازدحام در زیربخش  .3-3-6-8بحثهای بیشتر در مورد این ایدهها را میتوان در [سارِنی 1و
کراهِنباول ]1998 ،یافت.
 1-3-6-8به اشتراکگذاری برازندگی .گاهی اوقات ذرات الگوریتم تکاملی میتوانند در یک ناحیهی
خوب از فضای جستجو ،جمعیت را در اختیار بگیرند .این موضوع میتواند باعث بروز همگرایی نارس شود.
ما میخواهیم ذرات خوب را در جمعیت نگه داریم ،اما از سویی دیگر نیز میخواهیم تنوع جمعیت را حفظ
کرده تا با پیشرفت الگوریتم تکاملی از یک نسل به نسل دیگر ،شانس کاوش نواحی جدیدِ فضای جستجو
را نیز داشته باشیم .به اشتراکگذاری برازندگی به خصوص برای مسائل چندپیمانهای که در آنها به دنبال
پیدا کردن چندین راهحل در نواحی مختلف فضای جستجو هستیم ،بسیار مفید است.
شکل  12-8را در نظر بگیرید .میتوان دید که ∗ 𝑥 ماکزیمم جهانی است ،اما ذرات نزدیک ∗ 𝑥 به دلیل
مقادیر برازندگی کمشان نسبت به سایر ذرات موجود در فضای جستجو ،از احتمال کمی برای بقا و انتقال به
نسل بعد برخوردار هستند .برای تقویت تنوع میتوان مقادیر برازندگی ذراتی که نسبتا منحصر به فرد هستند
را بهصورت مصنوعی افزایش و مقادیر برازندگی ذراتی که نسبتاً شایع هستند را بهطور مصنوعی کاهش داد.
Sareni

1
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شکل  12-8این تابع دارای یک ماکزیمم جهانی در ∗𝒙 است ،اما ذرات نزدیک ∗𝒙 به دلیل مقادیر برازندگی کمشان نسبت به
سایر ذرات موجود در فضای جستجو از احتمال کمی جهت انتخاب شدن برای فرایند بازترکیب برخوردار هستند.

به اشتراکگذاری برازندگی ،برازندگی ذرات نزدیک به یکدیگر در فضای جستجو را کاهش میدهد
[سارِنی و کراهِنباول .]1998 ،انگیزهی بیولوژیکی این ایده در این حقیقت نهفته است که ذرات مشابه بر سر
منابع مشابه به رقابت می پردازند .بنابراین ،یک ذره حتی اگر بسیار برازنده هم باشد ،ممکن است به دلیل
وجود تعداد زیادی ذرهی مشابه در محل جغرافیایی خود ،قادر به بازتولید نباشد.
فرض کنید یک جمعیتِ الگوریتم تکاملیِ} 𝑖𝑥{ با اندازهی 𝑁 در اختیار داریم .همچنین فرض کنید

𝑖𝑓

نشاندهندهی برازندگی ذرهی 𝑖𝑥 است .به اشتراکگذاری برازندگی ،مقادیر اصالحشدهی برازندگی را
بهصورت زیر محاسبه مینماید:
()7-8

𝑓
𝑖𝑚𝑓𝑖′ = 𝑖⁄

که در آن 𝑖𝑚 ،که تعداد Nicheهای 𝑖𝑥 خوانده میشود ،به تعداد ذرات مشابه 𝑖𝑥 بستگی دارد .تعداد
 Nicheبهصورت زیر محاسبه میشود
𝑁

()8-8

) 𝑗𝑖𝑑(𝑠 ∑ = 𝑖𝑚
𝑗=1

که در آن )  𝑠(.تابع به اشتراکگذاری بوده و 𝑗𝑖𝑑 فاصلهی میان ذرات 𝑖𝑥 و 𝑗𝑥 را اندازه میگیرد .ما معموالً از
فاصلهی اقلیدسی برای اندازهگیری 𝑗𝑖𝑑 استفاده مینماییم .یکی از توابعِ مرسوم به اشتراکگذاری تابع زیر
است
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()9-8

< 𝑑  σاگر

𝛼)𝜎1 − (𝑑 ⁄
{ = )𝑑(𝑠
0

در غیر این صورت

که در آن 𝜎 پارامتری است که توسط کاربر تعریف شده و با نامهای آستانهی عدم تجانس ،قطع فاصله و
شعاع  Nicheشناخته میشود 𝛼 .نیز پارامتری است که توسط کاربر تعیین میشود .ما معموالً از 𝛼 = 1
استفاده میکنیم .این کار تابعِ به اشتراکگذاری مثلثی را به دست میدهد .محققان روشهای متنوعی برای
تعیین مقدار آستانهی عدم تجانس پیشنهاد کردهاند [دِب و گلدبرگ .]1989 ،برای مثال
1

𝑛𝜎 = 𝑟𝑞 −

()14-8

𝑛

1
𝑟 = ∑(𝑚𝑎𝑥𝑖 𝑥𝑖 (𝑘) − 𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑥𝑖 (𝑘))2
2
𝑘=1

که در آن 𝑛 ابعاد مسئله𝑘 ،𝑥𝑖 (𝑘) ،اُمین عنصرِ 𝑖𝑥 و 𝑞 مقدار منتظرهی مینیمم محلی در تابع برازندگی است.
در روش به اشتراکگذاری برازندگی ،از مقادیر برازندگی اصالح شدهی معادلهی ( )7-8برای انتخاب والدین
جهت بازترکیب استفاده میشود .توجه داشته باشید که اگر یک مسئلهی مینیممسازی داشته باشیم ،ابتدا باید
مقادیر هزینه را ،پیش از اعمال به معادلهی ( ،)7-8به مقادیر برازندگی تبدیل نماییم ،سپس باید مقادیر اصالح
شدهی برازندگی را که از این معادله به دست میآیند را به مقادیر هزینهی اصالح شده تبدیل نماییم (مسئلهی
 7-8را ببینید).
 2-3-6-8تسویه .روش تسویه مانند به اشتراکگذاری برازندگی است تنها با این تفاوت که به جای آنکه
مقادیر برازندگی را بین ذراتی که  Nicheیکسانی دارند به اشتراک بگذاریم ،مقادیر برازندگی برخی از این
ذرات را کاهش میدهیم [پِترووسکی[ ،]1996 ،سارِنی و کراهِنباول .]1998 ،چندین راه برای پیادهسازی این
ایده وجود دارد .برای مثال ،میتوان ابتدا یک مجموعهی  Nicheاز هر ذرهی موجود در جمعیت تشکیل داد
( 𝑖𝐷):
()11-8

}𝜎 < 𝑗𝑖𝑑 𝐷𝑖 = {𝑥𝑗 :

که در آن 𝑗𝑖𝑑 همان فاصلهای است که در معادلهی ( )8-8وجود داشت و 𝜎 نیز پارامتری است که توسط
کاربر تعیین میشودد .سپس باید ذرات را با توجه به مقدایر برازندگیشان در هر  Nicheردهبندی کرد:
()12-8

رتبهی 𝑘𝑥 در 𝑖𝐷 = 𝑖𝑘𝑟
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در معادلهی باال بهترین ذره در هر  Nicheدارای رتبهی  1بوده ،دومین بهترین ذره دارای رتبهی  2بوده و
الی آخر .در انتها نیز باید پارامترِ 𝑅 را که نشاندهندهی تعداد ذراتی است که میخواهیم در هر  Nicheبه بقای
خود ادامه دهند تعیین نماییم .بدین ترتیب مقادیر اصالحشدهی برازندگی بهصورت زیر به دست خواهند آمد
(𝑁 اندازهی جمعیت است)
𝑁 𝑜𝑡 For 𝑖 = 1
| 𝑖𝐷| 𝑜𝑡 For 𝑘 = 1
If 𝑟𝑘𝑖 ≤ 𝑅 then
𝑘𝑓 ← 𝑓𝑘′
Else
∞𝑓𝑘′ ← −
End if
Next Niche
Next Individual

الگوریتم باال به ما این تضمین را میدهد که ذرات با کمترین مقدار برازندگی در هر  Nicheبرای
فرایندهای انتخاب و یا بازترکیب در دسترس نخواهند بود .با این حال ،این الگوریتم نمیتواند تضمین کند
که برازندهترین ذرات برای فرایند انتخاب در دسترس هستند چرا که هر ذره ممکن است به بیش از یک
 Nicheتعلق داشته باشد .برای مثال ،ذرهی 𝑚𝑥 ممکن است در  Nicheخود برازندهترین ذره باشد ،اما ممکن
است به یک  Nicheدیگر نیز تعلق داشته باشد و در آن  Nicheبهترین ذره نباشد که در این صورت ممکن
است مقدار اصالحشدهی برازندگیاش برابر با ∞ −گردد .مجموعهی ذراتی که از الگوریتم باال جان سالم به
در میبرند به مرتبهی فرایند Nicheهای } 𝑖𝐷{ بستگی دارد.
 3-3-6-8ازدحام .در این روش ،ذرات موجود در جمعیت با ذراتِ مشابهی که اخیراً توسط فرایند
بازترکیب ایجاد شدهاند ،جایگزین میشوند .ازدحام اولین بار توسط ِکنِث دِجونگ برای تقلید از رقابت
موجود در طبیعت بر سرِ منابع معرفی گردید [دِجونگ .]1975 ،در زیر به بحث در مورد سه نوع ازدحام
میپردازیم :ازدحام استاندارد ،ازدحام قاطع و انتخاب مسابقهای محدود.
ازدحام استاندارد .ازدحام استاندارد در ارتباط با بازترکیب حالت -مانگار به کار میرود (بخش  5-8را
ببینید) .ازدحام استاندارد در هر نسل 𝑀 فرزند تولید مینماید و سپس این فرزندان را با 𝑓𝐶 والد که بهصورت
اتفاقی انتخاب شدهاند ،مقایسه مینماید 𝑀 .و 𝑓𝐶 پارامترهایی هستند که توسط کاربر تعیین میگردند.

𝑓𝐶

فاکتور ازدحام خوانده میشود .هر فرزند جای شبیهترین ذره به خود از مجموعهی 𝑓𝐶 والد را میگیرد .مقادیر
معمول برای این دو پارامتر عبارتند از  𝑀 = 𝑁/10و  ،𝐶𝑓 = 3که در آن 𝑁 اندازهی جمعیت است [ماهفود،
 .]1992شکل  13-8یک پیادهسازی از ازدحام استاندارد را نشان میدهد.
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شکل  13-8یک الگوریتم تکاملی حالت -ماندگار با ازدحام استاندارد 𝑴 .و 𝒇𝑪 پارامترهایی هستند که توسط کاربر تعیین
میگردند و || 𝒊𝒄  ||𝒑 −یک تابع فاصله است که توسط کاربر تعیین میشود.

ازدحام قاطع ازدحام قاطع شامل رقابت میان فرزندان و والدین است [ماهفود .]1995b ،والدین با یکدیگر
ترکیب شده و فرزندان را به وجود میآورند .اما فرزندان تنها در صورتی جای شبیهترین والد به خود را
میگیرند که دارای برازندگی بهتری از آن والد باشند .شکل  14-8یک پیادهسازی از ازدحام قاطع را نشان
میدهد.
انتخاب مسابقهای محدود انتخاب مسابقهای محدود دارای ویژگیهای مشترکی هم با ازدحام استاندارد و
هم با ازدحام قاطع است [هَریک 𝑀 .]1995 ،1والد برای تولید دو فرزند با یکدیگر بازترکیب میشوند .سپس
این فرزندان با 𝑓𝐶 ذره که بهصورت اتفاقی انتخاب شدهاند مقایسه میشوند .هر ذره جای شبیهترین ذره از
این 𝑓𝐶 ذره را میگیرد ،تنها در صورتی که دارای برازندگی بهتری نسبت به آن باشد .شکل  ،15-8یک
پیادهسازی از انتخاب مسابقهای محدود را نشان میدهد.

Harik

1
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شکل  14-8یک الگوریتم تکاملی حالت -ماندگار با ازدحام قاطع .هر فرزند جای نزدیکترین والد را تنها در صورتی که
دارای برازندگی بهتری نسبت به والد باشد ،میگیرد.

شکل  15-8یک الگوریتم تکاملی حالت -مانگار با انتخاب مسابقهای محدود 𝑴 .و 𝒇𝑪 پارامترهایی هستند که توسط کاربر
تعیین میگردند و || 𝒊𝒄  ||𝒑 −یک تابع فاصله است که توسط کاربر تعیین میگردد.
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 7-8گزینههای انتخاب
پیش از آنکه بتوانیم ذرات الگوریتم تکاملی را برای ایجاد فرزندان با یکدیگر ترکیب نماییم ،باید والدین
را از میان ذرات موجود انتخاب نماییم .انتخاب چرخ رولت ،که در زیربخش  2-4-3در مورد آن به بحث
پرداختیم ،روش انتخاب استانداردی است که هم  GAو هم سایر الگوریتمهای تکاملی از آن استفاده مینمایند.
اما الگوریتمهای انتخاب دیگری نیز وجود دارند که در این بخش  7مورد از آنها را بررسی خواهیم نمود.
تقریباً تمامی این الگوریتمها به انتخاب برازندهترین ذرات جمعیت گرایش دارند .به این معنی که مهم نیست
از چه الگوریتمی برای فرایند انتخاب استفاده نماییم ،ذرات برازنده همواره شانس بیشتری برای انتخاب شدن
دارند تا ذرات با برازندگی کمتر.
اگر الگوریتم انتخاب بیش از حد به سمت انتخاب ذرات برازندی گرایشدهی شده باشد ،آنگاه جمعیت
به سرعت به یک راهحل یکنواخت همگرا میشود بیآنکه به اندازهی کافی به کاوش فضای جستجو پرداخته
باشد .از سوی دیگر ،اگر روش انتخاب به اندازهی کافی به سمت ذرات برازنده گرایش داده نشده باشد،
آنگاه الگوریتم تکاملی قادر نخواهد بود از اطالعات موجود در ذرات برازنده به خوبی استفاده نماید.
یک معیار مفید برای اندازهگیری تفاوت میان الگوریتمهای انتخاب متفاوت فشار انتخاب 𝜙 است و
بهصورت زیر تعریف میشود
()13-8

)انتخاب برترین ذره(Pr

=𝜙

)انتخاب ذرهی متوسط(Pr

که در آن )𝑥 𝑓𝑜 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑐𝑒𝑙𝑒𝑠( 𝑟𝑃 احتمال انتخاب ذرهی 𝑥 جهت عمل بازترکیب است .فشار انتخاب ،مقادیر
احتمال نسبی با حضور یک ذرهی بسیار برازنده در عمل بازترکیب را نشان میدهد .در زیر به بحث در مورد
 7نوع مختلفِ فرایند انتخاب پرداختهایم.
 1-7-8نمونهگیری اتفاقی کلی
همانطور که پیش از این نیز ذکر شد ،روش استاندارد برای فرایند انتخاب در  GAو سایر الگوریتمهای
تکاملی ،انت خاب چرخ رولت است که با نام انتخاب متناسب با برازندگی نیز از آن یاد میشود .شکل ،2-3
که برای راحتی بار دیگر در شکل  6-8آورده شده است ،انتخاب چرخ رولت برای یک جمعیت  4عضوه را
نشان میدهد.
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شکل  16-8نمایش انتخاب چرخ رولت برای یک جمعیت  4عضوه .در این شکل به هر ذره یک تکه اختصاص داده شده
است که بزرگی این تکه با برازندگی ذره متناسب است .به همین ترتیب ،احتمال انتخاب هر ذره بهعنوان یک والد به بزرگی
تکهی مربوط به آن ذره در چرخ رولت بستگی دارد.

یک مشکل بالقوه که در مورد انتخاب چرخ رولت وجود دارد آن است که احتمال انتخاب نشدن بهترین
ذره برای فرایند بازترکیب زیاد است .برای مثال ،فرض کنید ما چرخ رولت موجود در شکل  16-8را برای
انتخاب  4ذره جهت بازترکیب 4 ،بار میچرخانیم .احتمال آنکه بهترین ذره ،ذره شمارهی  ،4در هیچ یک از
 4بار چرخش انتخاب نشود برابر  (0.6)4 = %13است .اگر این اتفاق بیافتد ما تمامی اطالعات موجود در
بهترین ذرهی جمعیت را از دست خواهیم داد و به همین علت این مقدار را میتوان غیرقابل قبول تلقی کرد.
نمونهگیری اتفاقی کلی [بِیکِر ]1987 ،1در عین استفاده از انتخاب چرخ رولت ،این مشکل را حل مینماید.
در این روش ما به جای  4بار چرخاندن چرخاندن چرخ رولت ،از یک چرخنده که دارای  4نشانگر با
فاصلهی یکسان است استفاده کرده ،آن را بر روی چرخ رولت قرار داده و یکبار میچرخانیم .بدین ترتیب با
یکبار چرخش ما  4ذره به دست خواهیم آورد و تضمین مینماید حداقل یکبار ذرهی  3و حداقل یکبار ذرهی
 4انتخاب گردند چرا که سهم هر دوی آنها از مقدار کل برازندگی بیشتر از  %25است .شکل  17-8این ایده
را نشان میدهد.

Baker

1
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شکل  17-8انتخاب اتفاقی کلی برای یک جمعیت  4عضوه .به هر ذره یک تکه تخصیص یافته است که بزرگی تکه با
برازندگی ذره متناسب است .یک چرخنده با  4نشانگر با فواصل مساوی یکبار چرخانده میشود تا  4والد به دست آید.

اگر نمونهگیری اتفاقی کلی را به مقادیر برازندگی شکل  17-8اعمال کنیم یکی از حالتهای زیر به دست
خواهد آمد:
ذره  #4و #1, #2, #3

()14-8

ذره  #4و  #1, #3, #4یا
ذره  #4و  #2, #3, #3یا
ذره  #4و  #2, #3, #4یا

شکل  18-8شبه کدِ نمونهگیری اتفاقی کلی را نشان میدهد .این کد را با کدِ شکل  5-3که برای انتخاب
چرخ رولت ارائه شده است مقایسه نمایید .شکل  18-8تضمین میکند ذرهی 𝑖𝑥 چیزی بین 𝑛𝑖𝑚 𝑁𝑖,بار و
𝑥𝑎𝑚 𝑁𝑖,بار انتخاب شود بهطوری که
()15-8

𝑖𝑓𝑁
⌋
𝑚𝑢𝑠𝑓

⌊ = 𝑛𝑖𝑚𝑁𝑖,

𝑖𝑓𝑁
⌈=
⌉
𝑚𝑢𝑠𝑓

𝑥𝑎𝑚𝑁𝑖,

که در آن ⌋𝛼⌊ بزرگترین عدد صحیحی است که کوچکتر یا مساوی 𝛼 است و ⌉𝛼⌈ نیز کوچکترین عدد
صحیحی است که بزرگتر یا مساوی 𝛼 است.
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شکل  18-8شبه کد برای انتخاب 𝑵 ذره از میان 𝑵 ذره با استفاده از نمونهگیری اتفاقی کلی .در این کد برای تمامی
]𝑵  𝒊 ∈ [𝟏,فرض شده است  𝒇𝒊 ≥ 𝟎 ،است.

2-7-8

انتخاب بیش از حد1

انتخاب بیش از حد روشی است که اولین بار توسط جان کوزا در متن مربوط به برنامهنویسی ژنتیک
مطرح شد [کوزا ،1992 ،فصل  .]6این روش با وزندهی ذرات بسیار برازنده بهصورت غیرمتناسب ،روش
چرخ رولت را اصالح کرده و بدین ترتیب احتمال انتخاب ذرات بسیار برازنده را افزایش میدهد .در نسخهی
ارائه شده توسط کوزا ،بهترین ذرات جمعیت که  %32از کل جمعیت را تشکیل میدهند %84 ،احتمال انتخاب
شدن داشته و باقی  %68جمعیت تنها از  %24احتمال انتخاب شدن برخوردار هستند .دقیق بودن درصدها
چندان حائز اهمیت نیست ،بلکه خاصیت کلیدی این روش آن است که ذرات برازنده دارای احتمال انتخاب
نامتناسب با برازندگیشان هستند .این موضوع در واقع یک نوع از مقیاسدهی برازندگی است [گلدبِرگ،
.]1989a
کوزا سه نوع مختلف از فرایند انتخاب را برای برنامهنویسی ژنتیک امتحان کرد و دریافت که انتخاب
چرخ رولت بدترین عملکرد را داشته ،انتخاب مسابقهای کمی بهتر بوده و انتخاب بیش از حد بهترین عملکرد
Over-Selecting

1
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را دارد [کوزا ،1992 ،فصل  .]25با این حال ،این موضوع ممکن است به دلیل اندازههای جمعیت بزرگی
باشد که معموالً در  GPبه کار میروند .برای اندازه جمعیتهای کوچکتر ،انتخاب بیش از حد در مراحل
اولیهی تکامل که واریانس برازندگی جمعیت بسیار بزرگ است ،فشار انتخاب زیادی را اعمال مینماید
(معادلهی ( )13-8را ببینید) اما در ادامه و در مراحل بعدی تکامل که واریانس برازندگی کوچک است ،این
موضوع مفید واقع خواهد شد.
3-7-8

مقیاسگذاری سیگما1

مقیاسگذاری سیگما مقادیر برازندگی را نسبت انحراف استاندارد برازندگی کل جمعیت نرمالیزه مینماید.
مقادیر مقیاس شدهی برازندگی عبارت خواهند بود از
()16-8

 𝜎 ≠ 0اگر
 𝜎 = 0اگر

̅ 𝑓 𝑓(𝑥𝑖 ) −
]𝜖 ,
𝜎2

max [1 +

1

= ) 𝑖𝑥( 𝑓 ′
{

که در آن ) 𝑖𝑥(𝑓 برازندگی 𝑖اُمین ذرهی جمعیت 𝑓 ،میانگین مقادیر برازندگی 𝜎 ،انحراف استاندارد مقادیر
برازندگی و 𝜖 نیز مینیمم مقدار مجازِ مقادیر برازندگی مقیاس شده است که غیرمنفی بوده و توسط کاربر
تعیین میشود.
توجه داشته باشید که این جمله که 𝜎 انحراف استاندارد مقادیر برازندگی است یک جملهی مبهم است.
اگر مقادیر برازندگی بدون نویز بوده و ما بخواهیم انحراف استاندارد یک سری از مقادیر برازندگی را که خود
اندازه گرفتهایم ،محاسبه نماییم باید از فرمول زیر استفاده نماییم
𝑁

()17-8

1
2
𝜎 = ( ∑(𝑓(𝑥𝑖 ) − 𝑓)̅ )1/2
𝑁
𝑖=1

با این حال ،اگر مقادیر برازندگی دارای نویز بوده و یا نمونههایی از یک توزیع احتمالی باشند ،آنگاه یک
تخمین بدون گرایش از انحراف استاندارد مقادیر برازندگی را میتوان بهصورت زیر محاسبه نمود [سایمون،
 ،2446مسئلهی :]6-3
𝑁

()18-8

1
2
∑(𝑓(𝑥𝑖 ) − 𝑓 ̅) )1/2
𝑁−1

(=𝜎

𝑖=1

Sigma Scaling

1
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مثال 7-8
فرض کنید یک جمعیت  4عضوه با مقادیر برازندگی زیر در اختیار داریم
()19-8

𝑓(𝑥1 ) = 10,
𝑓(𝑥3 ) = 40,

𝑓(𝑥2 ) = 5
𝑓(𝑥4 ) = 15

انتخاب چرخ رولت احتماالت زیر را جهت انتخاب شدن به ذرات نسبت میدهد
()24-8

Pr(𝑥2 ) = 7%
Pr(𝑥4 ) = 22%

Pr (𝑥1 ) = 14%,
Pr(𝑥3 ) = 57%,

با استفاده از معادلهی ( ،)18-8مقادیر میانگین و انحراف استاندارد برابرند با  𝑓 = 17.5و  .𝜎 = 15.5با
استفاده از معادلهی ( )6-18مقادیر مقیاس شدهی برازندگی برابر خواهند بود با:
()21-8

𝑓 ′ (𝑥2 ) = 0.60
𝑓 ′ (𝑥4 ) = 0.92

𝑓 ′ (𝑥1 ) = 0.76,
𝑓 ′ (𝑥3 ) = 1.72,

اگر از این مقادیر مقیاس شدهی برازندگی استفاده نماییم ،احتماالت گزینش ذرات با استفاده از انتخاب
چرخ رولت برابر خواهد بود با
()22-8

Pr(𝑥2 ) = 15%
Pr(𝑥4 ) = 22%

Pr (𝑥1 ) = 19%,
Pr(𝑥3 ) = 43%,

با مقایسهی مقادیر معادالت ( )24-8و ( )22-8میتوان دید که مقیاسگذاری سیگما احتمال انتخاب
ذرات با مقادیر برازندگی بسیار متفاوت را به هم نزدیک مینماید.
مثال 8-8
بهعنوان یک مثال دیگر ،فرض کنید  4ذره با مقادیر برازندگی زیر در اختیار داریم:
()23-8

𝑓(𝑥1 ) = 15,
𝑓(𝑥3 ) = 20,

𝑓(𝑥2 ) = 25
𝑓(𝑥4 ) = 10

با استفاده از انتخاب چرخ رولت ،مقادیر احتمال جهت گزینش ذرات برابر مقادیر زیر خواهد بود:
()24-8

Pr(𝑥2 ) = 36%
Pr(𝑥4 ) = 14%

Pr (𝑥1 ) = 21%,
Pr(𝑥3 ) = 29%,

مقدار میانگین و انحراف استاندارد برای مقادیر برازندگی معادلهی ( )23-8عبارتند از  𝑓 = 17.5و
 .𝜎 = 6.5با استفاده از معادلهی ( )16-8مقادیر مقیاس شدهی برازندگی برابر خواهند بود:
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𝑓 ′ (𝑥2 ) = 1.58
𝑓 ′ (𝑥4 ) = 0.42

()25-8

𝑓 ′ (𝑥1 ) = 0.81,
𝑓 ′ (𝑥3 ) = 1.19,

حال اگر از این مقادیر در الگوریتم انتخاب چرخ رولت استفاده نماییم ،احتماالت گزینش زیر به دست
خواهد آمد
Pr(𝑥2 ) = 40%
Pr(𝑥4 ) = 10%

()26-8

Pr (𝑥1 ) = 20%,
Pr(𝑥3 ) = 30%,

مقایسهی معادالت ( )24-8و ( )26-8نشان میدهد که مقیاسگذاری سیگما احتمال انتخاب ذرات با
برازندگی نزدیک به هم را پخش مینماید.
 4-7-8انتخاب

رتبه -محور1

انتخاب رتبه -محور ،که با نام وزندهی رتبهای نیز نامیده میشود ،ذرات موجود در جمعیت را از بهترین
تا بدترین مرتب کرده و فرایند انتخاب را به جای مقدار مطلق برازندگیشان بر اساس رتبهشان انجام میدهد
[وایتلی .]1989 ،برای مثال ،فرض کنید جمعیتی از  4ذره با مقادیر برازندگیِ معادلهی ( )19-8و احتماالت
گزینشِ معادلهی ( )24-8که از انتخاب چرخ رولت به دست آمدهاند در اختیار داریم .انتخاب رتبه -محور،
ذرات را بر اساس مقادیر برازندگیشان رتبهبندی مینماید ،بدین ترتیب که بهترین ذره دارای رتبهی 𝑁 بوده
(𝑁 اندازهی جمعیت است) و بدترین ذره دارای رتبهی  1خواهد بود:
()27-8

𝑅(𝑥2 ) = 1
𝑅(𝑥4 ) = 3

𝑅(𝑥1 ) = 2,
𝑅(𝑥3 ) = 4,

سپس فرایند انتخاب به جای مقادیر برازندگی ،بر اساس رتبهها صورت میپذیرد.
مثال 9-8
فرض کنید از انتخاب رتبه -محور به همراه انتخاب چرخ رولت برای رتبههای معادلهی ( )27-8استفاده
مینماییم .در این صورت احتماالت گزینش بهصورت زیر به دست خواهد آمد:
()28-8

Pr(𝑥2 ) = 10%
Pr(𝑥4 ) = 30%

Pr (𝑥1 ) = 20%,
Pr(𝑥3 ) = 40%,

میتوان دید هنگامی که مقادیر برازندگی مانند معادلهی ( )19-8بسیار متفاوت از یکدیگر هستند ،انتخاب
رتبه -محور احتماالت گزینش را متعادلتر کرده و به هم نزدیکتر میسازد .این کار از غلبهی ذرات بسیار
Rank-Based Selection

1
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برازنده بر جمعیت در مراحل اولیهی تکامل جلوگیری کرده و در نتیجه از همگرایی نارس جلوگیری به عمل
میآورد.
مثال 15-8
بهعنوان یک مثال دیگر فرض کنید  4ذره با مقادیر برازندگی معادلهی ( )23-8و احتماالتِ گزینشِ چرخ
رولتِ معادلهی ( )24-8در اختیار داریم .انتخاب رتبه -محور ذرات را بهصورت زیر رتبهبندی مینماید:
()29-8

𝑅(𝑥2 ) = 4
𝑅(𝑥4 ) = 1

𝑅(𝑥1 ) = 2,
𝑅(𝑥3 ) = 3,

اگر از انتخاب رتبه -محور به همراه انتخاب چرخ رولت استفاده نماییم ،آنگاه معادلهی ( )29-8به مقادیر
احتمال گزینش زیر منجر خواهد شد:
()34-8

Pr(𝑥2 ) = 40%
Pr(𝑥4 ) = 10%

Pr (𝑥1 ) = 20%,
Pr(𝑥3 ) = 30%,

میتوان دید هنگامی که مقادیر برازندگی مانند معادلهی ( 23-8بسیار نزدیک به هم هستند )،انتخاب رتبه-
محور مقادیر احتمال گزینش را پخش مینماید .این کار باعث میشود پس از آنکه جمعیت شروع به همگرایی
کرد ،تفاوت بیشتری میان ذرات مشابه حاصل شود.
ما میتوانیم گستردگی احتماالت گزینش را با عبور دادن رتبهها از میان یک تابع غیرخطی ،تنظیم نماییم.
برای مثال ،اگر بخواهیم تفاوت بیشتری میان احتماالت گزینش ذرات وجود داشته باشد ،میتوانیم پیش از
آنکه از انتخاب چرخ رولت استفاده نماییم ،مقادیر رتبهها را به توان  2برسانیم .در این صورت معادلهی
( )29-8بهصورت زیر درخواهد آمد:
()31-8

𝑅2 (𝑥1 ) = 4,
𝑅2 (𝑥3 ) = 9,

𝑅2 (𝑥2 ) = 16
𝑅2 (𝑥4 ) = 1

استفاده از مقادیر باال در انتخاب چرخ رولت ،احتماالت گزینش زیر را نتیجه خواهد داد
()32-8

Pr(𝑥2 ) = 53%
Pr(𝑥4 ) = 4%

Pr (𝑥1 ) = 13%,
Pr(𝑥3 ) = 30%,

میتوان دید که به توان  2رساندن مقادیر رتبهها باعث گستردگی بیشتر احتماالت گزینش نسبت به
معادلهی ( )34-8خواهد شد .سایر انواع عملیات بر روی رتبهها (مانند ریشهی دوم گرفتن) میتواند باعث
توزیع یکنواختتر احتماالت گزینش شود.
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 5-7-8رتبهبندی خطی
رتبهبندی خطی تعمیمی است از انتخاب رتبه -محور .در رتبهبندی خطی ،احتمال انتخاب ذرهی

𝑖𝑥

برابرست با
()33-8

) 𝑖𝑥(𝑅𝛽 Pr (𝑥𝑖 ) = 𝛼 +

که در آن ) 𝑖𝑥(𝑅 رتبهی 𝑖𝑥 است که در زیربخش  4-7-8تعریف نمودیم 𝛼 .و 𝛽 نیز پارامترهایی هستند که
توسط کاربر تعیین میشوند .شکل  19-8احتمال انتخاب را با اندازهی جمعیتی برابر 𝑁 نشان میدهد .هرچه
شیب خط زیادتر باشد ،فشار انتخاب بیشتر خواهد بود.

شکل  19-8این شکل روش رتبهبندی خطی را برای فرایند انتخاب در یک الگوریتم تکاملی با اندازهی جمعیتی برابر

𝑵

نشان میدهد .بدترین ذره دارای رتبهی  1بوده و بهترین ذره دارای رتبهی 𝑵 میباشد.

از آنجایی که بهترین ذره دارای رتبهی 𝑁 بوده و ذرهی متوسط دارای رتبهی  (𝑁 + 1)⁄2است ،فشار
انتخاب از معادلهی ( )13-8برابر خواهد بود با
()34-8

𝑁𝛽 𝛼 +
𝛼 + 𝛽(𝑁 + 1)/2

=𝜙

اگر مقادیر احتماالت انتخاب را بهگونهای که جمعشان برابر با  1شود نرمالیزه نماییم خواهیم داشت
()35-8

)𝛽𝑁(𝑁 + 1
=1
2

𝑁

∑(𝛼 + 𝛽𝑖) = 𝛼𝑁 +
𝑖=1

اگر فشار انتخاب (𝜙) خاصی مد نظرمان باشد ،میتوانیم معادالت ( )34-8و ( )35-8را برای 𝛼 و 𝛽 حل
کرده و معادالت زیر را به دست آوریم
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)2𝑁 − 𝜙(𝑁 + 1
)𝑁(𝑁 − 1

()36-8

)2(𝜙 − 1
)𝑁(𝑁 − 1

=𝛼

=𝛽

این معادالت به ما میگویند 𝛼 و 𝛽 را چگونه مقداردهی کنیم تا به یک فشار انتخاب خاص دست یابیم.
از آنجا که در معادلهی ( Pr(𝑥𝑖 ) ،)33-8تابعی است خطی از ) 𝑖𝑥(𝑅 و با فرض اینکه تمام احتماالت
غیرمنفی هستند داریم:
()37-8

1
])بهترین 𝑥( ) + Prبدترین 𝑥( [Pr
2

= )متوسط 𝑥( Pr
1

)بهترین 𝑥(≥ Pr
2

با ترکیب معادلهی باال با تعریف فشار انتخاب از معادلهی ( ،)13-8میتوان دید که:
()38-8

≤2

)بهترین 𝑥(Pr

=𝜙

)متوسط 𝑥(Pr

اگر سعی کنیم  𝜙 > 2قرار دهیم ،آنگاه )بدترین  Pr(xکمتر از  4خواهد بود .بهطور معمول ما در مراحل
اولیه ی الگوریتم تکاملی به دنبال فشار انتخاب کم هستیم تا از همگرایی نارس جلوگیری به عمل آید و از
سوی دیگر در مراحل پایانی الگوریتم تکاملی به دنبال فشار انتخاب باال هستیم تا از ذرات بسیار برازنده
نهایت استفاده را ببریم.
رتبهبندی خطی و انتخاب چرخ رولت
یکی از فواید رتبهبندی خطی آن است که اگر آن را به همراه انتخاب چرخ رولت استفاده نماییم ،نیازی
به استفاده از یک حلقه در برنامهی کامپیوتریمان ،مانند شکل  5-3نخواهیم داشت .برای اینکه ببینید چگونه
میتوان از حلقه پرهیز کرد ،فرض کنید یک عدد اتفاقی ] 𝑟~𝑈[0,1برای عمل انتخاب تولید نماییم .این یعنی
میخواهیم 𝑚اُمین ذره را در جایی انتخاب نماییم که:
𝑚

𝑟 ≈ ) 𝑖𝑥(∑ Pr
𝑖=1

()39-8

𝑚

𝑟 ≈ )) 𝑖𝑥(𝑅𝛽 ∑(𝛼 +
𝑖=1

𝑟 ≈ 𝛼𝑚 + 𝛽𝑚(𝑚 + 1)/2
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اما معادلهی باال یک معادلهی درجه دو ساده برای 𝑚 است که میتوان آن را بهصورت زیر حل نمود
()44-8

𝑟𝛽−2𝛼 − 𝛽 + √(2𝛼 + 𝛽)2 + 8
𝛽2

=𝑚

صدالبته که از آنجایی که 𝑚 فقط میتواند عدد صحیح باشد ،باید سمت راست معادلهی ( )44-8را به
نزدیکترین عدد صحیح گرد نماییم .بدین ترتیب میتوانیم رتبهبندی خطی را همراه با انتخاب چرخ رولت
پیادهسازی نماییم بی آنکه نیازی به وجود حلقه داشته باشیم .این در حالی است که الگوریتم انتخاب چرخ
رولت استاندارد خود به حلقه نیاز دارد.
یکی از مضرات رتبهبندی خطی آن است که باید مقادیر برازندگی را رتبهبندی نماییم ،چیزی که در
انتخاب چرخ رولت استاندارد نیازی به آن نبود .اما اگر از الگوریتم تکاملی حالت -ماندگار ،که در آن در هر
نسل تعداد کمی فرزند تولید میشود ،استفاده نماییم آنگاه نیازی به مرتبسازی و رتبهبندی کامل در هر نسل
نخواهد بود .بهطور خالصه ،هیچ ضرر یا فایدهی روشنی در استفاده از رتبهبندی خطی نسبت به انتخاب
چرخ رولت وجود ندارد .این موضوع بیش از هر چیز به جنبههای دیگرِ پیادهسازی الگوریتم تکاملی و
همچنین ترجیح کاربر بستگی دارد.

شکل  25-8شبه کد برای انتخاب یک والد از میان 𝑵 ذره با استفاده از رتبهبندی خطی و انتخاب چرخ رولت.

 6-7-8انتخاب مسابقهای
انتخاب مسابقهای هزینهی محاسباتیِ فرایند انتخاب را کاهش میدهد .شکل  5-3نشان میدهد که انتخابِ
𝑁 والد از میان𝑁 ذرهی جمعیت با استفاده از چرخ رولت ،به حلقههای تودرتو نیاز داشته که این حلقهها برای
اندازههای جمعیت بزرگ از لحاظ محاسباتی پرهزینه هستند .در انتخاب مسابقهای ما 𝜏 ذره را بهصورت
اتفاقی از میان ذرات موجود در جمعیت انتخاب میکنیم 𝜏 ≥ 2 .پارامتری است که توسط کاربر تعیین میشود.
سپس مقادیر برازندگی ذرات انتخاب شده را با یکدیگر مقایسه کرده و بهترین ذره را برای عمل بازترکیب
برمیگزینیم.
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برای تحلیل انتخاب مسابقهای ،فشار انتخاب تعریف شده در معادلهی ( )13-8را در نظر بگیرید .اگر
برازندهترین ذره برای مسابقه انتخاب شود ،آنگاه احتمال انتخاب شدنش برای عمل بازترکیب برابر %144
خواهد بود .اگر یک ذرهی معمولی مانند 𝑥 انتخاب گردد ،آنگاه باید از  𝜏 − 1ذرهی دیگرموجود در مسابقه
بهتر باشد تا جهت عمل بازترکیب انتخاب شود .در این صورت احتمال آنکه 𝑥 از هر یک از دیگر ذرات
شرکتکننده در مسابقه برازندهتر باشد تقریبا برابر  %54خواهد بود (چرا؟) .در این صورت ،احتمال انتخاب
شدن 𝑥 جهت عمل بازترکیب برابر  (1⁄2)𝜏−1خواهد بود .در این صورت معادلهی ( )13-8به معادلهی زیر
تبدیل خواهد شد:
()41-8

𝜙 = 2𝜏−1

میتوان دید که در انتخاب مسابقهای ،با افزایش 𝜏 فشار انتخاب نیز افزایش مییابد.
روش انتخاب مسابقهای باال ،انتخاب مسابقهای سخت نام دارد چرا که بهترین ذرهی جمعیت همیشه در
مسابقه برنده خواهد بود .یک مسابقهی نرم مسابقهای است که در آن احتمال برنده شدن بهترین ذره در
مسابقه برابر  𝑝 < 1است [ریوز و رو ،2443 ،بخش  .]3-2سایر ذرات که دارای میزان کمتری برازندگی
هستند نیز دارای احتمالی برای برنده شدن در مسابقه هستند .با ثابت در نظر گرفتن اندازهی مسابقه ،مسابقات
نرم دارای فشار انتخاب کمتری نسبت به مسابقات سخت هستند.
یکی از فواید استفاده از انتخاب مسابقهای نسبت به سایر روشهای گزینش آن است که این روش را
میتوان تنها با مقایسهی درونی ذرات به کار انداخت .بدین معنا که برای به کار بستن انتخاب مسابقهای نیازی
به محاسبه ی برازندگی مطلق ذرات نیست ،بلکه کافی است مقادیر نسبی برازندگی ذرات حاضر در مسابقه
را بدانیم.
 7-7-8الگوریتمهای تکاملی stud
بسیاری از الگوریتمهای تکاملی انتخاب ذرات جهت عمل بازترکیب را بر اساس مقادیر برازندگی نسبی
ذرات انجام میدهند .تمام روشهایی که تاکنون در مورد آنها بحث نمودهایم از این قانون پیروی میکنند.
با این حال ،در الگوریتمهای تکاملی  ،studما در هر نسل بهترین ذره را برای هر عمل بازترکیب انتخاب
مینماییم .بهترین ذره در هر نسل  studنام دارد .سپس والدین دیگر را نیز به روش عادی (برای مثال ،انتخاب
برازندگی -محور ،انتخاب رتبه -محور و غیره) انتخاب کرده ،آنها را با  studترکیب میکنیم تا فرزندان به
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وجود آیند .این ایده در ابتدا به GAها اعمال شد .این گونه GAها را  stud GAمینامند [خطیب 1و ِفلِمینگ،2
 .]1998با اضافه نمودن منطق  studبه یک  ،GAباید  GAاستاندارد از شکلِ  6-3را اصالح نمود تا به

stud

 GAاز شکل  21-8رسید.

شکل  21-8شبه کد باال طرح کلی  stud GAرا نشان میدهد.

مثال 11-8
ما در این مثال به شبیهسازی یک  GAپیوسته بر روی یک مجموعه از مسائل محک  24بعدی از ضمیمهی
ج ،با و بدون گزینهی  studمیپردازیم .ما همچنین از اندازهی جمعیتی برابر  ،54محدودیت نسلی برابر 54
و نرخ جهشِ  %1برای هر یک از  24خصیصهی موجود در هر ذره در هر نسل استفاده مینماییم .پیادهسازی
جهش نیز بدین گونه صورت میپذیرد که متغیر مستقل با یک متغیر دیگر که بهصورت اتفاقی از یک توزیع
یکنواخت میان بیشترین و کمترین مقدار دامنه انتخاب شده است ،جایگزین میگردد .ما همچنین از یک
پارامتر نخبهگرایی برابر  2استفاده مینماییم .این بدان معنی است که ما بهترین دو ذرهی هر نسل را برای نسل
بعد حفظ مینماییم.
جدول  1-8بهترین عملکرد  GAاستاندارد و  stud GAرا که بر روی  54شبیهسازی مونت کارلو
میانگینگیری شده است را نشان میدهد .این جدول نشان میدهد که  stud GAکامال بهتر از  GAاستاندارد
Khatib
Fleming

1
2

فصل هشتم :مطالب گوناگون مرتبط با الگوریتمهای تکاملی 179 /

عمل مینماید .برای برخی توابع محک استفاده از گزینهی  studباعث بهبود ناگهانی و عظیم در عملکرد
میشود.
تا به کنون در مقاالت تحقیقاتی ،الگوریتم تکاملی  studعمدتا (و یا منحصرا) به GAها اعمال شده است،
اما میتوان به سادگی آنها را به سایر الگوریتمهای تکاملی نیز اعمال نمود .همانطور که از مقایسهی دو
شکل  6-3و  21-8نیز پیدا بود ،اضافه نمودن منطق  studبه یک الگوریتم تکاملی نیازمند تغییری ساده در
الگوریتم تکاملی است .پیادهسازی ساده و عملکرد عالی نشان داده شده در جدول  1-8ما را بر آن میدارد تا
توجهی جدی به منطق  studدر الگوریتمهای تکاملیمان داشته باشیم .یک زمینهی تحقیقاتی جالب برای
کارهای آینده ،به دست آوردن مدلهای ریاضی برای GAها (فصل  )4و همچنین سایر الگوریتمهای تکاملی
هنگامی که شامل منطق  studهستند ،میباشد.
جدول  1-8نتایج مثال  11-8که عملکرد نسبی یک  GAرا با و بدون گزینهی  studنشان میدهد .جدول مقادیر مینیمم نرمالیزه
شدهی پیدا شده توسط دو نسخهی  GAرا که بر روی  55شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است ،نشان میدهد.
برای تعاریف توابع محک به ضمیمهی ج مراجعه نمایید.

تابع محک

Non-Stud GA

Stud GA

اَکلی

1744

1

فلچر

3726

1

گرینوانک

3796

1

مجازات 1#

1.05 × 105

1

مجازات 2#

16478

1

درجه 4

9714

1

1792

1

روزنبروک

3798

1

اشوفل 172

1724

1

اشوفل2721

1765

1

اشوفل 2722

3774

1

اشوفل 2726

2756

1

کروی

4747

1

پله

4723

1

راستریجین

1

Rastrigin

1
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 8-8بازترکیب
 GAساده از برش تک -نقطهای استفاده مینماید .این بخش به بحث در مورد سایر روشهای بازترکیب
هم برای الگوریتمهای تکاملی پیوسته و هم برای الگوریتمهای تکاملی گسسته میپردازد .توجه داشته باشید
که در این کتاب ،بازترکیب و برش هر دو دارای یک معنی هستند .برخی از روشهای بازترکیب ارائه شده
در این فصل در [هِرِرا 1و همکاران ]1998 ،به تفصیل مورد بحث قرار گرفتهاند.
فرض کنید جمعیتی از ذرات } 𝑁𝑥  {𝑥1 , 𝑥2 , … ,در اختیار داریم .فرض کنید هر یک از این ذرات دارای

𝑛

خصیصه بوده و ما خصیصهی 𝑘اُم از 𝑖اُمین ذره را با نماد )𝑘( 𝑖𝑥 نمایش میدهیم (]𝑛  .)𝑘 ∈ [1,بنابراین
میتوان 𝑖𝑥 را با بردار زیر نمایش داد
()42-8

])𝑛( 𝑖𝑥

… )𝑥𝑖 = [𝑥𝑖 (1) 𝑥𝑖 (2

ما یک ذرهی فرزند را ،که حاصل فرایند بازترکیب است ،با حرف 𝑦 نمایش میدهیم .همچنین برای نشان
دادن 𝑘اُمین خصیصهی فرزند از نماد )𝑘(𝑦 استفاده مینماییم ،پس
()43-8

])𝑛(𝑦

… )𝑦 = [𝑦(1) 𝑦(2

 1-8-8برش تک -نقطهای( 2الگوریتمهای تکاملی دودویی یا پیوسته)
فرض کنید دو والد 𝑎𝑥 و 𝑏𝑥 را در اختیار داریم بهطوری که ]𝑁  .𝑎, 𝑏 ∈ [1,برش تک -نقطهای ،که با
نامهای برش ساده و برش گسسته نیز شناخته میشود ،نوعی از برش است که برای اولین بار در  GAدوودویی
مورد استفاده قرار گرفت (فصل  3را ببینید):
()44-8

])𝑛( 𝑏𝑥

… )𝑥𝑏 (𝑚 + 1

)𝑚( 𝑎𝑥

…

)𝑦(𝑘) ← [𝑥𝑎 (1

که در آن 𝑚 نقطهی اتفاقی برش است ،بدین معنا که .𝑚~𝑈[0, 𝑛] :اگر  𝑚 = 0باشد آنگاه 𝑦 کلونی از
𝑏𝑥 خواهد بود .اگر 𝑛 = 𝑚 باشد آنگاه 𝑦 کلونی از 𝑎𝑥 خواهد بود .معموالً از برش تک -نقطهای برای به
دست آوردن دو فرزند از دو والد استفاده میشود .این کار با انتخاب هر یک از ویژگیهای فرزند دوم  𝑦2از
والدِ مقابلِ والدی که فرزندی  𝑦1خصیصههای خود را گرفته است ،قابل انجام است:
()45-8

])𝑛( 𝑏𝑥
])𝑛( 𝑎𝑥

… )𝑥𝑏 (𝑚 + 1
… )𝑥𝑎 (𝑚 + 1

)𝑚( 𝑎𝑥
)𝑚( 𝑏𝑥

…
…

)𝑦1 (𝑘) ← [𝑥𝑎 (1
)𝑦2 (𝑘) ← [𝑥𝑏 (1

Herrera
Single-point crossover

1
2
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 2-8-8برش چند -نقطهای( 1الگوریتمهای تکاملی دودویی یا پیوسته)
برش دو -نقطهای به معادلهی زیر منجر میشود
()46-8

) 𝑥𝑏 (𝑚2
])𝑛( 𝑎𝑥

) 𝑦(𝑘) ← [𝑥𝑎 (1) … 𝑥𝑎 (𝑚1
… )𝑥𝑏 (𝑚1 + 1
… )𝑥𝑎 (𝑚2 + 1

که در آن دو نقطهی برش عبارتند از ]𝑛  𝑚1 ~𝑈[0,و ]𝑛  .𝑚2 ~𝑈[0,اگر  𝑚1 = 0بوده و 𝑛 =  𝑚2باشد،
آنگاه برش دو -نقطهای به برش تک -نقطهای تقلیل پیدا میکند .اگر 𝑛 =  𝑚1باشد آنگاه 𝑦 کلونی از

𝑎𝑥

خواهد بود .معادلهی ( )46-8را میتوان به برش سه -نقطهای یا برش  -Mنقطهای برای  𝑀 > 2تعمیم داد.
مانند برش تک -نقطهای ،برش چند -نقطهای نیز برای به دست آوردن دو فرزند از دو والد به کار میرود.
 3-8-8برش قطعه قطعه شده( 2الگوریتم تکاملی دودویی یا پیوسته)
برش قطعه قطعه شده [مایکلویکز ،1996 ،بخش  ]6-4را میتوان بهصورت تعمیمی از برش چند -نقطه
در نظر گرفت .فرزند  1اولین خصوصیت خود را از والد  1میگیرد .سپس خصوصیت دوم فرزند  1یا با
احتمال 𝜌 از والد  2گرفته میشود و یا با احتمال  1 − ρاز والد  1گرفته میشود .هر بار که یکی از خصوصیات
فرزند از یکی از والدین به دست می آید ،ما برای به دست آوردن خصوصیت بعدی فرزند ،با احتمال 𝜌 به
والد دیگر سوئیچ میکنیم .فرزند  1و فرزند  2خصوصیات خود را از والدین مختلف میگیرند بدین معنی
که اگر فرزند  1خصوصیت 𝑘اُم خود را برای تمامی ]𝑛  𝑘 ∈ [1,از والد  1گرفته باشد ،آنگاه فرزند 2
خصوصیت 𝑘اُم خود را از والد  2خواهد گرفت .به همین ترتیب اگر فرزند  1خصوصیت 𝑘اُم را از والد 2
گرفته باشد فرزند  2خصوصیت 𝑘اُم خود را از والد  1خواهد گرفت .برش قطعه قطعه معادل برش چند-
نقطهای است اگر در برش چند -نقطهای تعداد نقاط برش برابر یک عدد اتفاقی باشد .شکل  22-8الگوریتمی
را برای برش قطعه قطعه به تصویر میکشد .احتمال سوئیچ 𝜌 معموالً برابر با  472در نظر گرفته میشود.

Multi-point crossover
Segmented crossover

1
2
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 4-8-8برش یکنواخت

(الگوریتم تکاملی دودویی یا پیوسته)1

فرض کنید دو والد در اختیار داریم 𝑥𝑎 :و 𝑏𝑥 .برش یکنواخت [اَکلی[ ،]1987a ،مایکلویکز و شونوئِر،
 ]1996فرزند 𝑦 را به دست خواهد داد بهطوری که 𝑘اُمین خصیصهی آن عبارتست از
()47-8

)𝑘( )𝑘(𝑖𝑥 ← )𝑘(𝑦

برای هر ]𝑛  ،𝑘 ∈ [1,که در آن )𝑘(𝑖 بهصورت اتفاقی از مجموعهی }𝑏  {𝑎,انتخاب شده است .این یعنی
ما هر خصیصهی فرزند را بهصورت اتفاقی از میان یکی از دو والدش ،با احتمال  ،%54انتخاب میکنیم.

شکل  22-8برش قطعه قطعه شده برای ذرات  nبعدی 𝒑𝟏 .و 𝟐𝒑 دو والد بوده و 𝟏𝒄 و 𝟐𝒄 فرزندانشان میباشند.

 5-8-8برش چند -والده( 2الگوریتم تکاملی دودویی یا پیوسته)
برش چند -والده که هم اکنون در مورد آن به بحث خواهیم پرداخت ،تعمیمی است از برش یکنواخت
[اِیبِن[ ،]2443 ،اِیبِن و باک[ ،]1998 ،اِیبِن ]2444 ،و با نامهای دیگری نیز شناخته میشود که از جملهی آنها
میتوان به بازترکیب استخر ژن[ 3باک[ ،]1996 ،باک و همکاران[ ،]1997b ،موهلِنبِین 4و وویگت،]1995 ،5
برش پویشی[ 6اِیبِن و شیپِر ]1996 ،7و بازترکیب چند -جنسی[ 8اِشوفل ]1995 ،اشاره کرد .در برش چند-
1

Uniform crossover
Multi-parent crossover
3
Gene pool recombination
4
Muhlenbein
5
Voigt
6
Scanning crossover
7
Schipper
8
Multi-sexual crossover
2
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والده ما هر یک از خصوصیات فرزند را بهصورت اتفاقی از یکی از والدینش انتخاب میکنیم بهصورتی که
تعداد والدین بیشتر از دو است .این ایده اولین بار توسط [بِرِمِرمن 1و همکاران ]1966 ،ارائه شد .با استفاده
از برش چند -والده داریم
()48-8

)𝑘( )𝑘(𝑖𝑥 ← 𝑘𝑦

برای هر ]𝑛  𝑘 ∈ [1,که در آن )𝑘(𝑖 را بهصورت اتفاقی از زیرمجموعهی ]𝑁  [1,انتخاب مینماییم (به
خاطر آورید که 𝑁 فرزند بالقوه در جمعیت داریم) .هنگام پیادهسازی برش چند -والده باید در مورد چند
مسئله تصمیم گرفت .برای مثال ،در استخر والدین بالقوه چند ذره باید وجود داشته باشد؟ ذرات را با چه
معیاری باید برای این استخر انتخاب نمود؟ پس از آنکه این استخر تشکیل شد ،ذرات با چه معیاری باید از
آن انتخاب شوند؟
 6-8-8برش یکنواخت جهانی( 2الگوریتم تکاملی دودویی یا پیوسته)
یکی از راههای پیادهسازی برش چند -والده آن است که هر خصوصیت فرزند را بهصورت اتفاقی از
یکی از والدین انتخاب کنیم به طوری که استخر والدین را برابر با کل جمعیت در نظر بگیریم .این کار به
بازترکیب یکنواخت جهانی منجر خواهد شد:
()48-8

)𝑘( )𝑘(𝑖𝑥 ← 𝑘𝑦

برای هر ]𝑛  𝑘 ∈ [1,که در آن )𝑘(𝑖 را بهصورت اتفاقی از زیرمجموعهی ]𝑁  [1,انتخاب مینماییم .یا
آنکه میتوان )𝑘(𝑖 را بر اساس برازندگی انتخاب نمود .این یعنی احتمال

𝑚 = )𝑘(𝑖 برای تمامی ]𝑛 𝑘 ∈ [1,

و ]𝑁  ،𝑚 ∈ [1,با برازندگی 𝑚𝑥 متناسب باشد.
 7-8-8برش شافل( 3الگوریتم تکاملی دودویی یا پیوسته)
برش شافل ویژگیهای راهحل موجود در والدین را بازآرایی میکند [اِشِلمن 4و همکاران .]1989 ،ما برای
تمامی والدینی که در به وجود آمدن یک فرزند مشخص همکاری میکنند از بازآرایی یکسانی استفاده
مینماییم .سپس از یکی از روشهای برش (معموالً برش تک -نقطهای) که پیش از این معرفی شدند برای

1

Bremermann
Global uniform crossover
3
Shuffle crossover
4
Eshelman
2
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به دست آوردن فرزندان استفاده مینماییم .ما سپس بازآرایی ویژگیهای راهحل که پیش از این انجام داده
بودیم را در فرزندان خنثی میکنیم .شکل  23-8الگوریتم برش شافل را که با برش تک -نقطهای ترکیب شده
است را نشان میدهد.

شکل  23-8برش شافل ترکیب شده با برش تک -نقطهای برای والدین  nبعدی 𝒑𝟏 .و 𝟐𝒑 والدین بوده 𝒕𝟏 ،و 𝟐𝒕 فرزندان قبل
از برچیدن بازآرایی و 𝟏𝒄 و 𝟐𝒄 فرزندان بعد از برچیدن بازآرایی میباشند.

 8-8-8برش مسطح 1و برش حسابی( 2الگوریتمهای تکاملی پیوسته)
برش مسطح ،که با نام برش حسابی نیز شناخته میشود ،بهصورت زیر تعریف میشود:
()54-8

])𝑘( 𝑏𝑥 𝑦(𝑘) ← 𝑈[𝑥𝑎 (𝑘),
)𝑘( 𝑏𝑥)𝛼 = 𝑎𝑥𝑎 (𝑘) + (1 −

که در آن ] 𝛼~𝑈[0,1است .این بدان معنی است که )𝑘(𝑦 عددی اتفاقی است که از یک توزیع یکنواخت
میان 𝑘اُمین ویژگیهای دو والدش گرفته شده است .این مانند آن است که بگوییم فرزند ترکیبی است خطی
از ویژگیهای دو والدش .گاهی اوقات گفته میشود که تفاوت میان برش مسطح و برش حسابی در آن است
که برش مسطح یک فرزند و برش حسابی دو فرزند به دست میدهد:

Flat crossover
Arithmetic crossover

1
2
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)𝑘( 𝑏𝑥)𝛼 𝑦(𝑘) = 𝛼𝑥𝑎 (𝑘) + (1 −

()51-8

)𝑘( 𝑏𝑥)𝛼 𝑦1 (𝑘) = 𝛼𝑥𝑎 (𝑘) + (1 −

{

)𝑘( 𝑏𝑥𝛼 𝑦2 (𝑘) = (1 − 𝛼)𝑥𝑎 (𝑘) +

:برش مسطح
:برش حسابی

ما همچنین میتوانیم برای 𝛼 از تابع چگالی احتمال مثلثی به جای تابع چگالی احتمال یکنواخت استفاده
نماییم:
()52-8

 − 1 ≤ 𝛼 < 0اگر

𝛼1+

اگر

𝛼1−

0≤𝛼≤1

{ = )PDF(α

که در این صورت معادلهی ( )51-8بازترکیب فازی 1خوانده میشود [اِشِلمن و شافِر.]1993 ،2
 9-8-8برش مخلوط شده( 3الگوریتمهای تکاملی پیوسته)
برش مخلوط شده که با نامهای برش 𝛼  𝐵𝐿𝑋 −و همچنین برش اکتشافی نیز شناخته میشود [هوک 4و
همکاران ،]1995 ،والدین 𝑎𝑥 و 𝑏𝑥 را بهصورت زیر ترکیب مینماید:
))𝑘( 𝑏𝑥 𝑥𝑚𝑖𝑛 (𝑘) ← min(𝑥𝑎 (𝑘),

()53-8

))𝑘( 𝑏𝑥 𝑥𝑚𝑎𝑥 (𝑘) ← max(𝑥𝑎 (𝑘),
)𝑘( 𝑛𝑖𝑚𝑥 ∆𝑥(𝑘) ← 𝑥𝑚𝑎𝑥 (𝑘) −
])𝑘(𝑥∆𝛼 𝑦𝑘 (𝑘) ← 𝑈[𝑥𝑚𝑖𝑛 (𝑘) − 𝛼∆𝑥(𝑘), 𝑥𝑚𝑎𝑥 (𝑘) +

که در آن 𝛼 پارامتری است که توسط کاربر تعیین میشود .اگر  𝛼 = 0باشد آنگاه برش مخلوط شده به برش
مسطح تبدیل میگردد .اگر  −0.5 < 𝛼 < 0باشد آنگاه برش مخلوط شده دامنهی جستجو را کوچک میکند.
این موضوع میتواند برای استفاده از جمعیت حاضر مفید باشد .اگر  𝛼 > 0باشد آنگاه برش مخلوط شده
دامنهی جستجو را وسیع مینماید که این موضوع برای عمل کاوش سودمند است[ .هِرِرا و همکاران،]1998 ،
 𝛼 = 0.5را پیشنهاد میکند.

1

Fuzzy recombination
Schaffer
3
Blended crossover
4
Houk
2
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 11-8-8برش خطی( 1الگوریتمهای تکاملی پیوسته)
برش خطی فرزندان را از والدین 𝑎𝑥 و 𝑏𝑥 بهصورت زیر به وجود میآورد:

()54-8

1
1
)𝑘( 𝑏𝑥) ( 𝑦1 (𝑘) ← ( ) 𝑥𝑎 (𝑘) +
2
2
3
1
)𝑘( 𝑏𝑥) ( 𝑦2 (𝑘) ← ( ) 𝑥𝑎 (𝑘) +
2
2
−1
3
)𝑘( 𝑏𝑥) ( 𝑦3 (𝑘) ← ( ) 𝑥𝑎 (𝑘) +
2
2

ما بهترین یا دو ذرهی بهتر از سه فرزند را برای نسل بعد نگه میداریم .این موضوع به خصوصیات
پیادهسازی الگوریتم تکاملی بستگی دارد.
 11-8-8برش شبیهسازی شدهی دودویی( 2الگوریتمهای تکاملی پیوسته)
برش شبیهسازی شدهی دودویی ( )SBXفرزندان را از دو والد 𝑎𝑥 و 𝑏𝑥 بهصورت زیر به وجود میآورد
[دِب و آگراوال:]1995 ،3
()55-8

1
])𝑘( 𝑏𝑥) 𝑘𝛽 𝑦1 (𝑘) ← ( ) [(1 − 𝛽𝑘 )𝑥𝑎 (𝑘) + (1 +
2
1
])𝑘( 𝑏𝑥) 𝑘𝛽 𝑦2 (𝑘) ← ( ) [(1 + 𝛽𝑘 )𝑥𝑎 (𝑘) + (1 −
2

که در آن 𝑘𝛽 عددی اتفاقی است که از تابع چگالی زیر تولید میشود:
()56-8

𝜂 𝛽)1/2(𝜂 + 1
)1/2(𝜂 + 1)𝛽 −(𝜂+2

{ = )𝛽(𝐹𝐷𝑃

که در آن 𝜂 هر عدد حقیقی غیرمنفی است[ .دِب و آگراوال ]1995 ،به بحث در مورد تأثیر 𝜂 بر روی عملگر
 SBXمیپردازد و در کل برای 𝜂 مقداری میان  4و  5را پیشنهاد میکند .ما میتوانیم 𝛽 را با استفاده از الگوریتم
زیر تولید نماییم:

1

Linear crossover
)Simulated Binary crossover (SBX
3
Agrawal
2
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]𝑟 ← 𝑈[0,1

()57-8

 𝑟 ≤ 1/2اگر
 𝑟 > 1/2اگر

)1/(𝜂+1
)−1/(𝜂+1

)𝑟(2

{←𝛽

)𝑟(2 − 2

توجه داشته باشید که اگر  𝛽 = 2𝛼 − 1باشد SBX ،با برش حسابیِ معادلهی ( )51-8معادل خواهد شد.
ما همچنین میتوانیم  SBXرا با مقادیری از 𝑘𝛽 پیادهسازی نماییم که دارای توزیعی غیر از معادلهی ()56-8
هستند.
 12-8-8خالصه
روشهای بازترکیبی که در این بخش مورد بحث قرار گرفتند در ابتدا برای  GAارائه شدند اما میتوان
آنها را برای هر الگوریتم تکاملی دیگری نیز به کار برد .محققین همچنین روشهای برش دیگری نیز ارائه
نمودهاند [هِرِرا و همکاران ]1998 ،اما روشهای ارائه شده در باال ایدههای کلی را به دست میدهند .عالوه
بر این ،ما میتوانیم برخی از این روشها را با هم ترکیب کرده و الگوریتم بازترکیب مورد نظر خودمان را به
دست آوریم .هیچ برتری مشخصی میان این روشها وجود ندارد .یک روش برش ممکن است در مورد یک
مسئلهی خاص بهترین عملکرد را داشته باشد در حالی که یک روش برش دیگر در مورد یک مسئلهی خاص
دیگر بهترین عملکرد را داشته باشد .با این حال ،هرچند نمیتوانیم بگوییم کدام روش برش بهترین است،
اما معموالً میتوانیم بگوییم برش تک -نقطهای یکی از بدترینهاست.

 9-8جهش
در الگوریتمهای تکاملی دودویی ،جهش عملی سرراست است .اگر جمعیتی از  Nذره در اختیار داشته
باشیم که در آن هر ذره با  nبیت نشان داده میشود و همچنین نرخ جهش ما برابر 𝜌 باشد ،آنگاه در انتهای
هر نسل ما هر بیت از هر ذره را با احتمال 𝜌 تعییر میدهیم (معادلهی ( )6-3را ببینید).
در الگوریتمهای تکاملی پیوسته ما گزینههای بیشتری برای جهش در اختیار داریم .در این الگوریتمها ما
همچنان نرخ جهش را با 𝜌 نشان میدهیم و همچنان )𝑘( 𝑖𝑥 را با احتمال 𝜌 برای هر 𝑖 و هر 𝑘 اصالح (جهش)
مینماییم .اما اگر تصمیم به اصالح )𝑘( 𝑖𝑥 گرفته شود ،باید در مورد چگونگی اصالح آن نیز تصمیم گرفته
شود .یک راه این است که )𝑘( 𝑖𝑥 را از یک توزیع گاوسی یا یکنواخت که مقدار متوسط آن در وسط دامنهی
جستجو قرار دارد ،تولید نماییم .یک راه دیگر ان است که )𝑘( 𝑖𝑥 را از یک توزیع گاوسی یا یکنواخت که
مقدار متوسط آن در مقداری جهش نیافته از )𝑘( 𝑖𝑥 قرار دارد تولید نماییم .ما در ادامه به تعریف این گزینهها
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پرداخته و از عالمتهای )𝑘( 𝑛𝑖𝑚𝑥 و )𝑘( 𝑥𝑎𝑚𝑥 برای نشان دادن محدودهی دامنهی جستجو برای 𝑘اُمین بعد
در مسئلهی بهینهسازی خود استفاده مینماییم.
 1-9-8جهش یکنواخت متمرکز در 𝒙𝒊 (𝒌)1
جهش یکنواخت متمرکز در )𝑘( 𝑖𝑥 را میتوان برای ]𝑁  𝑖 ∈ [1,و ]𝑛  𝑘 ∈ [1,بهصورت زیر نوشت
]𝑟 ← 𝑈[0,1
)𝑘( 𝑖𝑥

𝜌 ≥ 𝑟 اگر

()58-8

𝜌 < 𝑟 اگر

])𝑘( 𝑖𝛼 𝑈[𝑥𝑖 (𝑘) − 𝛼𝑖 (𝑘), 𝑥𝑖 (𝑘) +

{ ← )𝑘( 𝑖𝑥

که در آن )𝑘( 𝑖𝛼 پارامتری است که توسط کاربر تعیین شده و بزرگی جهش را نشان میدهد .ما معموالً )𝑘( 𝑖𝛼

را تا حد ممکن بزرگ انتخاب مینماییم اما بهگونهای که مطمئن باشیم جهش در درون دامنهی جستجو باقی
میماند
()59-8
2-9-8

))𝑘( 𝑖𝑥 𝛼𝑖 (𝑘) = min(𝑥𝑖 (𝑘) − 𝑥𝑚𝑖𝑛 (𝑘), 𝑥𝑚𝑎𝑥 (𝑘) −
جهش یکنواخت متمرکز در مرکز محدودهی جستجو2

جهش یکنواخت متمرکز در مرکز محدودهی جستجو را میتوان برای هر ]𝑁  𝑖 ∈ [1,و هر

]𝑛 𝑘 ∈ [1,

بهصورت زیر نوشت
]𝑟 ← 𝑈[0,1

𝜌 ≥ 𝑟 اگر

()64-8

𝜌 < 𝑟 اگر

)𝑘( 𝑖𝑥
])𝑘( 𝑥𝑎𝑚𝑥 𝑈[𝑥𝑚𝑖𝑛 (𝑘),

{ ← )𝑘( 𝑖𝑥

 3-9-8جهش گاوسی متمرکز در 𝒙𝒊 (𝒌)3
جهش گاوسی متمرکز در )𝑘( 𝑖𝑥 را میتوان برای هر ]𝑁  𝑖 ∈ [1,و هر ]𝑛  𝑘 ∈ [1,بهصورت زیر نوشت

)𝑘( 𝑖𝑥 Uniform Mutation centered at the
Uniform Mutation centered at the middle of search domain
3
)𝑘( 𝑖𝑥 Gaussian Mutation centered at
1
2
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]𝑟 ← 𝑈[0,1

𝜌 ≥ 𝑟 اگر

()61-8

𝜌 < 𝑟 اگر

)𝑘( 𝑖𝑥
])𝑘( 𝑛𝑖𝑚𝑥 𝑚𝑎𝑥 [min(𝑥𝑚𝑎𝑥 (𝑘), 𝑁(𝑥𝑖 (𝑘), 𝜎𝑖2 (𝑘)),

{ ← )𝑘( 𝑖𝑥

که در آن )𝑘( 𝑖𝜎 پارامتری است که توسط کاربر تعیین شده و با بزرگی جهش متناسب است .مقادیر

min

و  maxتضمین میکند مقادیر جهش یافتهی )𝑘( 𝑖𝑥 در محدودهی جستجو باقی میماند .این نوع از جهش
مانند عملگرهای جستجویی است که در  EPو  ESاز آنها استفاده مینماییم.
4-9-8

جهش گاوسی متمرکز در مرکز محدودهی جستجو1

جهش گاوسی متمرکز در مرکز محدودهی جستجو را میتوان برای هر ]𝑁  𝑖 ∈ [1,و هر

]𝑛 𝑘 ∈ [1,

بهصورت زیر نوشت
]𝑟 ← 𝑈[0,1

()62-8

𝜌 ≥ 𝑟 اگر
𝜌 < 𝑟 اگر

)𝑘( 𝑖𝑥
])𝑘( 𝑛𝑖𝑚𝑥 𝑚𝑎𝑥 [min(𝑥𝑚𝑎𝑥 (𝑘), 𝑁(𝑐𝑖 (𝑘), 𝜎𝑖2 (𝑘)),

{ ← )𝑘( 𝑖𝑥

که در آن  𝑐𝑖 (𝑘) = (𝑥𝑚𝑖𝑛 (𝑘) + 𝑥𝑚𝑎𝑥 (𝑘))/2بوده و مرکز محدودهی جستجو را مشخص مینماید.
)𝑘( 𝑖𝜎 نیز پارامتری است که توسط کاربر تعیین شده و با بزرگی جهش متناسب است .مقادیر  minو

max

تضمین میکند مقادیر جهش یافتهی )𝑘( 𝑖𝑥 در محدودهی جستجو باقی میماند.

 11-8نتیجهگیری
در این فصل ما بسیاری از تنوعات موجود در الگوریتمهای تکاملی را بررسی نمودیم ،اما در واقع بحث
خود را به معمولترین این تنوعات محدود نمودیم .روشهای بسیار دیگری برای اصالح نمودن الگوریتمهای
تکاملی وجود دارد که از جملهی آن میتوان به استفاده از اندازههای جمعیت متغیر [هو 2و همکاران،]2414 ،
زیر -جمعیتهای متعامل[ 3لی 4و همکاران ،]2449 ،دیپلوئیدی و پلیپلوئیدی( 5که در آن هر ذره نمایندهی
چند راهحل نامزد است) [وانگ و همکاران ]2449 ،و مدلسازی جنسیت( 6که عمل برش را به والدین با

1

Gaussian Mutation centered at the middle of search domain
Hu
3
Interacting sub-populations
4
Li
5
Diploidy and polyploidy
6
Gender Modelling
2
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جنس مخالف محدود میکند) [میچل ،]1998 ،اشاره نمود .محققین همچنین اصالحات دیگری را نیز پیشنهاد
نمودهاند که در این کتاب فضای کافی برای پرداختن به تمامی آنها وجود ندارد.
با در نظر گرفتن تمامی تنوعات موجود ،شاید بهتر باشد میان یک الگوریتم تکاملی و یک نمونهی الگوریتم
تکاملی تفاوت قایل شویم [اِیبِن و اسمیت .]2411 ،یک الگوریتم تکاملی یک قالب کلی است که روش
بهینهسازی را تعریف میکند و شامل جمعیتی از راهحلهای نامزد ،گزینش ،بازترکیب و جهش میشود .این
در حالی است که یک نمونه از الگوریتم تکاملی تحققی است از این قالب که شامل روشهایی خاص و
پارامترهای میزانسازی میشود (برای مثال ،یک  GAمیزان شده بهگونهای خاص) .این دیدگاه به هر یک از
نمونههای الگوریتم تکاملی بهعنوان تحققی خاص از قالب کلی الگوریتم تکاملی مینگرد .این کار برای
واحدسازی این زمینه مفید بوده و از متالشی شدن این زمینه به تکههای به ظاهر غیرمتصل جلوگیری به عمل
میآورد .این دیدگاه واحد از الگوریتم تکاملی پایهی کتابهای [دِجونگ ]2442 ،و [اِیبِن و اسمیت]2414 ،
میباشد.
توجه داشته باشید که میتوان از دو منظر متفاوت به تنظیم نمودن پارامترهای الگوریتم تکاملی نگاه نمود.
اول آنکه میتوان پارامترها را برای بهینه ساختن عملکرد الگوریتم تکاملی میزان نمود و ثانیاً اینکه میتوان
پارامترها را برای مطالعهی نحوهی تغییر عملکرد با تنظیمات پارامترها ،تنظیم نمود [اِیبِن و اسمیت.]2411 ،
دیدگاه دوم را بهطور خالصه در بخش  4-21مورد بحث قرار خواهیم داد.
بهطور قطع در آینده تنوعات خالقانهای از الگوریتمهای تکاملی ارائه خواهد شد .در ابتدا چالش بر
انگیزترین جنبهی این مطالعات ،کاوش تحقیقات گذشته است تا مطمئن شد ایدههای جدید قبالً منتشر نشده
باشند .در حال حاضر شاهد نمونههای بسیاری از اختراع دوبارهی چرخ هستیم و این نتیجهی این حقیقت
است که بسیاری از نویسندگان و محققین کارهای گذشته را نادیده میگیرند .برخی اوقات الگوریتمهایی
یکسان دوباره اختراع شده و توسط نویسندگان مختلف نامهای متفاوتی میگیرند .گاهی نیز الگوریتمهای
کامالً جدید ایجاد شده ولی اسمهایی مشابه با نام الگوریتمهای موجود دریافت میکنند .اگر بخواهیم عادالنه
با این قضیه برخورد کنیم ،همگام شدن با انفجار متنهای مربوط به الگوریتمهای تکاملی در چند دههی اخیر
کاری است بس دشوار و به همین دلیل همهی ما تا حدی نسبت به تحقیقات انجام شده در گذشته نامطلع
هستیم .با این وجود ،هنگام مستندسازی تحقیقمان متعهد به مطالعهی کامل و جامع متنهای منتشر شده در
گذشته هستیم تا بتوانیم نتیجهی تحقیقات خود را بهگونهای مناسب منتشر کنیم.
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مسائل
مسائل نوشتاری
 1-8فرض کنید جمعیتی از 𝑁 ذره را که بهصورت یکنواخت در یک دامنهی یک بعدی

] 𝑥𝑎𝑚𝑥 [𝑥𝑚𝑖𝑛 ,

که در آن 𝑥𝑎𝑚𝑥 𝑥𝑚𝑖𝑛 = −است ،مقداردهی اولیه مینمایید.
الف) احتمال اینکه حداقل یکی از این ذرات در فاصلهی  εاز نقطهی بهینه در دامنه واقع شده باشد چه
قدر است؟
ب) فرض کنید که ≪ 1

𝑥 𝜀⁄و همچنین فرض کنید که 𝑁 خیلی بزرگ نیست .از تقریب سری تیلور

𝑥𝑎𝑚

برای یافتن فاکتور افزایشِ جواب قسمت الف در صورت دو برابرشدن اندازهی جمعیت استفاده نمایید.
 2-8کدهای  Grayیکتا نیستند .معادلهی ( )2-8کدگذاری  Grayبرای اعداد  7-4را نشان میدهد .یک
کدگذاری  Grayجایگزین را برای این اعداد ارائه نمایید.
 3-8نخبهگرایی و استراتژیهای تکامل:
الف) شباهت میان  GAنخبهگرا و 𝑆𝐸  (𝜇 + 𝜆) −را توضیح دهید.
ب) مقادیر 𝑁 و 𝐸 از شکل ( )7-8و  μو  λاز شکل  14-6را برابر با چه اعدادی قرار دهیم تا یک

GA

نخبهگرا و یک 𝑆𝐸  (𝜇 + 𝜆) −به دست آوریم که تا حد ممکن شبیه هم باشند؟
 4-8نخبهگرایی و تکامل حالت -ماندگار:
الف) چگونه میتوانیم گزینهی اول نخبهگرایی از شکل  6-8را با تکامل حالت -ماندگار ترکیب نماییم؟
ب) چگونه میتوانیم گزینهی دوم نخبهگرایی از شکل  7-8را با تکامل حالت -ماندگار ترکیب نماییم؟
 5-8فرض کنید یک الگوریتم تکاملی با فاصلهی نسلی برابر 𝑘 در اختیار داریم .از لحاظ محاسباتی ،چند
نسل از این الگوریتم تکاملی با 𝐺 نسل از الگوریتم تکاملی نسلی معادل است؟
 6-8در یک جمعیت با اندازهی 𝑁 چند بار مقایسه باید انجام دهیم تا جمعیت را بهطور کامل برای ذرات
تکراری بررسی کرده باشیم؟
 7-8یک توالی از معادالت برای تبدیل مقادیر هزینه به مقادیر هزینهی اصالح شده با استفاده از به
اشتراکگذاری برازندگی بنویسید.
 8-8آیا تقسیم بر صفر در معادلهی ( )7-8مشکلساز میشود؟

 / 191الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی

 9-8روش تسویه از بخش  2-3-6-8ممکن است باعث شود بهترین ذره در یک  Nicheبرای عمل
انتخاب و بازترکیب غیر قابل دسترس گردد .یک مثال از این موضوع را از حالتی که این موضوع در آن بتواند
اتفاق بیافتد ارائه دهید.
 15-8فشار انتخاب:
الف) مقدار فشار انتخابِ چرخ رولت برای مقادیر نشان داده شده در شکل  16-8چه قدر است؟
ب) مقدار فشار انتخابِ نمونهگیری اتفاقی جهانی برای مقادیر نشان داده شده در شکل  17-8چه قدر
است؟
 11-8نمونهگیری اتفاقی جهانی:
الف) احتمال دو بار انتخاب شدن بهترین ذره در شکل  17-8با استفاده از نمونهگیری اتفاقی جهانی چه
قدر است؟
ب) احتمال یکبار انتخاب شدن بدترین ذره در شکل  17-8با استفاده از نمونهگیری اتفاقی جهانی چه
قدر است؟
 12-8فرض کنید در یک الگوریتم تکاملی چهار ذره با مقادیر برازندگی  34 ،24 ،14و  44در اختیار
داریم.
الف) احتمال انتخاب هر ذره در یکبار چرخش چرخ رولت چه قدر است؟
ب) فرض کنید از روش انتخاب بیش از حد بهگونهای استفاده مینماییم که نیمهی بهتر جمعیت دارای
 %75احتمال انتخاب شدن بوده و نیمهی بدتر جمعیت دارای تنها  %25احتمال انتخاب باشند .احتمال انتخاب
هر ذره در یک بار چرخشِ چرخ رولت چه قدر است؟
ج) در صورت استفاده از مقیاسگذاری سیگما احتماالت انتخاب چه قدر خواهند بود؟
د) در صورت استفاده از انتخاب رتبه -محور احتماالت انتخاب چه قدر خواهند بود؟
 13-8فرض کنید در یک الگوریتم تکاملی چهار ذره با مقادیر برازندگی  34 ،24 ،14و  44در اختیار
داریم .همچنین فرض کنید از رتبهبندی خطی استفاده مینماییم .از معادلهی ( )36-8استفاده کرده و مقادیر
𝛼 و 𝛽 را برای مقادیر 𝜙 داده شده در زیر محاسبه نمایید.
الف) .𝜙 = 1.4
ب) .𝜙 = 1.6
ج) .𝜙 = 1.8
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 14-8فرض کنید از یک مسابقهی نرم با اندازهی مسابقهی  3برای فرایند انتخاب استفاده مینمایید.
همچنین فرض کنید در این مسابقه احتمال انتخاب شدن بهترین ذره  ،%74احتمال انتخاب شدن دومین بهترین
ذره برابر  %24و احتمال انتخاب شدن بدترین ذره برابر  %14است .فشار انتخاب این مسابقه چه قدر است؟
 15-8فرض کنید میخواهید از یک الگوریتم تکاملی برای حل یک مسئلهی  24بعدی استفاده نمایید.
الف) احتمال آنکه فرزندان ایجاد شده توسط برش تک -نقطهای کلونی از والدین باشند چه قدر است؟
ب) احتمال آنکه فرزندان ایجاد شده توسط برش دو -نقطهای کلونی از والدین باشند چه قدر است؟
ج) احتمال آنکه فرزندان ایجاد شده توسط برش قطعه قطعه با  𝜌 = 0.2کلونی از والدین باشند چه قدر
است؟
د) احتمال آنکه فرزندان ایجاد شده توسط برش یکنواخت کلونی از والدین باشند چه قدر است؟
مسائل کامپیوتری
 16-8یک  GAپیوستهی نخبهگرا را برای مینیمم کردن تابع  14بعدی اَکلی پیادهسازی نمایید .جمعیت
 GAرا برابر  54قرار داده و آن را برای  54نسل پیادهسازی نمایید و همچنین احتمال جهش را برابر  %1قرار
دهید GA .را  24بار اجرا کرده و میانگین کمترین هزینه را بهعنوان تابعی از شمارهی نسل رسم کنید .این کار
را برای  4نخبه 2 ،نخبه 5 ،نخبه و  14نخبه انجام دهید .چهار منحنی را در یک ننمودار رسم کنید تا بتوان
بین آنها مقایسه انجام داد.
 17-8یک  GAپیوسته را با سه نوع مختلف ازدحام که در زیربخش  3-3-6-8مورد بحث قرار گرفتند،
برای مینیممسازی تابع  14بعدی اَکلی پیادهسازی نمایید .اندازهی جمعیت را برابر  ،44نرخ جهش را برابر
 ،%2پارامتر نخبهگرایی را برابر  2فرض کرده و در انتهای هر نسل ذرات تکراری را با ذرات تولید شدهی
اتفاقی جایگزین نمایید .هر  GAرا برای  1444بار ارزیابی تابع اجرا نمایید (توجه داشته باشید که روشهای
ازدحام مختلف ،تعداد ارزیابیهای تابع در نسلِ متفاوتی به دست میدهند .بنابراین باید GAها را برای تعداد
نسلهای متفاوتی اجرا نماییم تا بتوانیم مقایسهای عادالنه به دست آوریم) .مقدار میانگین هزینهی به دست
آمده با میانگینگیری بر روی  24شبیهسازی مونت کارلو را برای  GAبدون ازدحام و همچنین GAهای همراه
با سه نوع مختلف ازدحام ،گزارش نمایید.
 18-8برنامهای بنویسید که بهصورت عددی جوابهایتان برای مسئلهی  11-8را تأیید نماید.
 19-8فرض کنید ذرات مسئلهی  13-8را به همراه رتبهبندی خطی و همچنین فشار انتخاب 𝜙 = 1.6
در اختیار دارید.
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الف) معادلهی ( )44-8را چندهزار بار اجرا کرده و درصد تعداد دفعات انتخاب شدن هر ذره را ثبت
نمایید .از عمل گرد کردن در معادلهی ( ) 44-8برای به دست آوردن اندیس صحیح ذرات انتخاب شده
استفاده نمایید .نتایج به دست آمده از شبیهسازی خود را با احتماالت انتخاب نظری مقایسه نمایید و توضیح
دهید.
ب) بزرگترین مقدار ممکنِ معادلهی (( )44-8بدون عمل گرد کردن) برای این مسئله چه قدر است؟
چگونه می توان از این مقدار برای توضیح دادن اختالف موجود میان نتایج نظری و نتایج به دست آمده از
شبیهسازی استفاده نمود؟

فصل نهم
1

1

Simulated Annealing (SA)

ذوب فلزات

فکر میکنیم قیاس با ترمودینامیک میتواند دیدی جدید در مورد مسائل بهینهسازی به دست دهد و
الگوریتمهایی بهینه برای حل آنها معرفی کند.
کرنی[ 1کرنی]1985 ،
ذوب فلزات ( ،)SAیک الگوریتم بهینهسازی است که بر پایهیهی سرد شدن و کریستالیزه شدن مواد
شیمیایی قرار دارد .معموالً میان  SAو الگوریتمهای تکاملی تفاوت قائل میشوند چرا که  SAشامل جمعیتی
از راهحلهای نامزد نمیشود SA .یک الگوریتم اتفاقی تک -ذرهای است .با این حال (1 + 1) − 𝐸𝑆 ،یک
حالت خاص از از یک الگوریتم  SAاست [دروسته 2و همکاران ]2442 ،و به همین دلیل از این دیدگاه
میتوان  SAرا یک الگوریتم تکاملی در نظر گرفت.
 SAاولین بار در سال  1983و توسط اسکات کِرکپاتریک ،3چارلز گِلَت 4و ماریو وِچی 5برای ارائهی
راهحل بهینه مرتبط با برخی طراحیهای کامپیوتری مانند قرار دادن اجزای کامپیوتری و سیمکشی ،ارائه شد
[کِرکپاتریک و همکاران .]1983 ،کرنی دیگر محققی بود که در سال  1985بهطور جداگانه به این الگوریتم
دست یافت و از آن برای حل مسئلهی فروشندهی دورهگرد استفاده نمود [کرنی .]1985 ،یک الگوریتم بسیار
مشابه  SAنیز در اواخر دههی  1964توسط مارتین پینکوس 6ارائه شد [پینکوس[ ،]1968a ،پینکوس.]1968b ،
گاهاً  SAرا الگوریتم متروپولیس 7نیز مینامند چرا که در ارتباط تنگاتنگی با کار نیکوالس 8متروپولیس قرار
دارد [متروپولیس و همکاران .]1953 ،کار وی ،که ایجاد یک الگوریتم برای تحقیق در مورد خواص ذرات
متعامل 9بود ،به زیرساختی برای  SAمبدل شد .در آخر SA ،گاه ًا الگوریتم متروپولیس -هِیستینگ 14نیز
خوانده میشود .دبلیو کِیث هِیستینگ 11محققی بود که نتایج متروپولیس و همکاران را تعمیم داد [هِیستینگ،
.]1974
مروری بر فصل
بخش  1-9بحثی مختصر در مورد مکانیک آماری که اصل بنیادی  SAاست را به دست خواهد داد .بخش
 2-9یک الگوریتم سادهی  SAرا ارائه خواهد کرد .بخش  3-9به بحث در مورد زمانبندیهای مختلف فرایند
1

Cerny
Droste
3
Scott Kirkpatrick
4
Charles Gelatt
5
Mario Vecchi
6
Martin Pincus
7
Metropolis
8
Nicholas
9
Interacting Particles
10
Metropolis-Hasting
11
W. Keith Hastings
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سردشدن ،که یکی از پارامترهای اولیهی میزانسازی  SAاست خواهد پرداخت و همچنین بیان خواهد نمود
کدام یک بیشترین تأثیر را بر عملکرد  SAدارد .بخش  4-9نیز بهطور مختصر چندی از موارد پیادهسازی را
مورد بحث قرار میدهد .از جملهی این موارد میتوان به راههای در دسترس برای تولید راهحلهای نامزد
جدید در  ،SAزمانِ دوبارهی مقداردهی دمای سرد شدن و دلیل دنبال نمودن بهترین راهحل نامزد ،اشاره
نمود.

 1-9ذوب در طبیعت
شبکههای کریستالی مثالهایی فوقالعاده از توانایی طبیعت در بهینهسازی هستند .یک شبکهی کریستالی
ترتیبی از اتمها و مولکولها در یک مایع یا یک جامد هستند .برخی مثالهای آشنا که مردم بهطور روزمره با
آن ها سروکار دارند عبارت است از ساختارهای کریستالی یخ و نمک .در دماهای باال ،مواد کریستالی چنین
ساختاری را از خود به نمایش نمیگذارند .دمای باال انرژی زیادی به مواد داده و باعث ایجاد لرزش و
بینظمی میشود .با این حال ،با کاهش دما ،مواد کریستالی به حالتی منظمتر در میآیند .این حالت منظم
همیشه یکسان نیست .یک ماده که چندین بار گرما داده شده و سپس خنک شده است ،هر بار حالت تعادل
متفاوتی را اتخاذ مینماید ،اما هر یک از این حاالت تعادل دارای انرژی کمی میباشند .شکل  1-9دو ساختار
کریستالی را با هم مقایسه مینماید .یکی از آنها دارای آنتروپی باال (بینظمی زیاد) در دمای باال و دیگری
دارای آنتروپی پایین (بینظمی کم) در دمای پایین میباشد .فرایند گرم و سرد کردن ماده جهت دوباره
کریستالیزه شدن ،فرایند بازپخت (ذوب) نام دارد.

شکل  1-9این شکل دیدی مفهومی از فرایند بازپخت به دست میدهد .شکل سمت چپ ساختار کریستالی در حالت
پرانرژی ،دمای زیاد و با بینظمی زیاد را نشان می دهد .شکل سمت راست ساختار کریستالی را پس از سردشدن نشان
می دهد.

این

ساختار

دارای

نظم

بوده

و

از

انرژی

 http://en.wikipedia.org/wiki/Simulated_annealingگرفته شده است).

کمی

برخوردار

است

(این

شکل

از
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همانطور که پیش از این نیز گفته شد ،پایهی  SAمکانیک آماری است .مکانیک آماری علم مطالعهی
رفتار تعداد عظیمی از ذرات متعامل ،مانند اتمها در یک گاز است .تعداد اتمهای موجود در یک ماده از
مرتبهی  1023در سانتیمتر مکعب است ،بنابراین هنگام بررسی خواص یک ماده ،تنها خواصی را مشاهده
مینماییم که احتمال وقوعشان بسیار زیاد است .همچنین هنگام مطالعهی مواد متوجه میشویم که اگرچه
پیکربندیهای انرژی -متعادل 1و سایر پیکربندیهای مشابه آنها تنها جزئی از پیکربندیهای ممکن را تشکیل
میدهند ،اما بیشتر از سایرین رخ میدهند.این بدان دلیل است که مواد تمایل دارند به سمت حالت کمترین-
انرژی همگرا شوند .به عبارت دیگر طبیعت یک بهینهساز است.
فرض کنید از عبارت )𝑠(𝐸 برای نشان دادن انرژی یک پیکربندی خاص 𝑠 از اتمهای یک ماده استفاده
مینماییم .احتمال قرار گرفتن سیستم اتمها در پیکربندی 𝑠 برابرست با
)𝑠(𝐸
]
𝑇𝑘
= )𝑠(𝑃
)𝑤(𝐸
∑𝑤 exp[−
]
𝑇𝑘
exp[−

()1-9

که در آن 𝑘 ثابت بولتزمن 𝑇 ،2دمای سیستم در حالت تعادل بوده و جمع موجود در مخرج کسر بر روی
تمام پیکربندیهای ممکن 𝜔 صورت پذیرفته است [دیویس 3و استیناستراپ .]1987 ،4حال فرض کنید
سیستم در پیکربندی 𝑞 قرار دارد و ما یک پیکربندی 𝑟 را ،که نامزد پیکربندی سیستم در گام زمانی بعدی
است ،بهصورت اتفاقی انتخاب مینماییم .اگر )𝑞(𝐸 < )𝑟(𝐸 باشد ،آنگاه 𝑟 را با احتمال  1بهعنوان پیکربندی
بعدی میپذیریم:
()2-9

)𝑞(𝐸 < )𝑟(𝐸 اگر 𝑃(𝑟|𝑞) = 1

این بدان معنی است که اگر پیکربندی نامزد 𝑟 دارای انرژی کمتری نسبت به 𝑠 باشد آنگاه ما بهصورت
خودکار در گام زمانی بعدی به 𝑟 میرویم .با این حال اگر )𝑞(𝐸 ≥ )𝑟(𝐸 باشد ،آنگاه در گام زمانی بعدی ما
با احتمالی متناسب با انرژیهای 𝑞 و 𝑟 به 𝑟 میرویم:
()3-9

)𝑞(𝐸 ≥ )𝑟(𝐸 اگر

)𝑟(𝐸 𝐸(𝑞) −
]
𝑇𝑘

[ 𝑃(𝑟|𝑞) = exp

1
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3
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4
Steenstrup
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این بدان معنی است که ممکن است سیستم با یک احتمال غیرصفر )𝑞|𝑟(𝑃 به پیکربندی با انرژی باالتر
برود .اگر )𝑞(𝐸 > )𝑟(𝐸 باشد آنگاه معادلهی ( )3-9نشان میدهد که احتمال انتقال سیستم از حالت 𝑞 به
حالت 𝑟 کمتر از  1بوده اما با افزایش 𝑇 افزایش مییابد .اگر از قوانین انتقال موجود در معادالت
( )2-9و ( )3-9پیروی کنیم ،آنگاه با میل کردن زمان به سمت بینهایت ،احتمال قرار گرفتن سیستم در یک
پیکربندی مانند 𝑠 ،به سمت توزیع بولتزمن از معادلهی ( )1-9همگرا میشود.

 2-9یک الگوریتم سادهی ذوب فلزات
از آنجا که عمل بازپخت در طبیعت پیکربندیهای کم -انرژی از کریستالها را نتیجه میدهد ،میتوان آن
را در یک الگوریتم برای مینیممسازی توابع هزینه شبیهسازی نمود .ما این کار را با یک راهحل نامزد برای
یک مسئلهی مینیممسازی آغاز مینماییم .همچنین در ابتدا از یک دمای باال استفاده مینماییم تا احتمال تبدیل
راهحل نامزد به یک پیکربندی دیگر زیاد باشد .ما یک راهحل نامزد دیگر مانند 𝑟 را بهصورت اتفاقی تولید
کرده و هزینهی آن را اندازه میگیریم .این هزینه را میتوان چیزی مشابه انرژی ساختار کریستالین در نظر
گرفت .اگر هزینهی 𝑟 کمتر از هزینهی 𝑠 باشد ،آنگاه راهحل نامزدمان را طبق آن و مانند آنچه که در معادلهی
( )2-9نشان داده شده است ،جایگزین مینماییم .اگر هزینهی 𝑟 بیشتر و یا مساوی 𝑠 باشد ،آنگاه راهحل نامزد
را با احتمالی کمتر و یا مساوی  ،1و بنابر معادلهی ( )3-9جایگزین مینماییم SA .را گاهاً به دلیل استفادهی
آن از معادالت ( )2-9و ( ،)3-9بازپخت بولتزمن نیز مینامند .با افزایش تعداد دورهها و با جلو رفتن زمان،
دما را کاهش میدهیم .این موضوع باعث گرایش راهحلهای نامزد به ساکن شدن در یک حالت کم -هزینه
میشود .تشابهات موجود بین فرایند بازپخت در طبیعت و الگوریتم  SAدر زیر خالصه شدهاند.
ذوب در طبیعت

ذوب فلزات شبیهسازی شده

پیکربندی اتمی

راهحل نامزد

دما

تمایل برای کاوش فضای جستجو

سرد شدن

کاهش تمایل برای کاوش

تغییر پیکربندی اتمی

تغییر راهحلهای نامزد

میتوان دید که  SAبسیاری از رفتارهای استاندارد الگوریتمهای تکاملی را شامل میشود .اگرچه برای
 SAاز فرایند بازپخت موجود در طبیعت الهام گرفتهایم ،اما میتوان  SAرا بدون هیچ الهامی از طبیعت نیز
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بسط داد [میشیِلز 1و همکاران .]2447 ،در هر یک از این روشها فوایدی وجود دارد .یک الگوریتم سادهی
 SAدر شکل  2-9نشان داده شده است.

شکل  2-9یک الگوریتم پایهای و سادهی ذوب فلزات برای مینیممسازی )𝒙(𝒇 .تایع ]𝟏  𝑼[𝟎,یک عدد اتفاقی با توزیع
یکنواخت بر روی بازهی ] [0,1تولید مینماید.

شکل  2-9نشان میدهد که الگوریتم پایهی  SAویژگیهای مشترکی با بیشتر الگوریتمهای تکاملی دارد.
اول آنکه این الگوریتم ساده و بسیار جذاب است .ثانیاً آنکه این الگوریتم بر اساس یک فرایند بهینهسازی در
طبیعت است .ثالثاً ،این الگوریتم دارای چندین پارامتر میزانسازی است که تأثیر قابل توجهی بر روی عملکرد
آن دارند:
 دمای اولیهی 𝑇 یک کران باال برای اهمیت نسبی میان کاوش و بهرهوری (انتفاع) فراهم میکند .اگر
دمای اولیه بسیار کم باشد ،آنگاه الگوریتم نخواهد توانست بهطور مؤثر به کاوش فضای جستجو
بپردازد .اگر دمای اولیه بسیار زیاد باشد ،آنگاه الگوریتم بسیار دیر همگرا خواهد شد.
 زمانبندی سردشدن )𝑇(𝛼 نرخ همگرایی را کنترل مینماید .در ابتدای الگوریتم میزان کاوش زیاد و
میزان بهره وری کم است .از سوی دیگر ،در انتهای الگوریتم میزان کاوش کم و میزان بهرهوری زیاد
است .زمانبندی سردشدن ،انتقال از کاوش به بهرهوری را کنترل مینماید .اگر )𝑇(𝛼 زیادی شدید
Michiels

1
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باشد ،مانند ساختارهای کریستالی که به سرعت سرد میشوند ،فرایند بازپخت به حالتی بینظم
(هزینهی زیاد) همگرا میگردد .اگر )𝑇(𝛼 زیادی تدریجی باشد ،آنگاه فرایند بازپخت بسیار دیر
همگرا میشود .در بخش  3-9به بحث در مورد این پارامتر خواهیم پرداخت.
 استراتژی استفاده شده در هر دوره برای تولید یک راهحل نامزد 𝑥 میتواند تأثیر عظیمی بر عملکرد
 SAداشته باشد .تولید اتفاقی 𝑥 ممکن است جواب دهد ،اما یک روش هوشمندانهتر که بتواند یک
𝑥 بهتر از  𝑥0تولید نماید احتماال عملکرد بهتری خواهد داشت .بحث در مورد استراتژیهای تولید
راهحلهای نامزد را به بخش  1-4-9موکول مینماییم.
یک الگوریتم  SAساده شده را میتوان با جایگزین کردن آزمایش پذیرش 1در شکل  2-9با عبارت زیر،
پیادهسازی نمود:
()4-9

"اگر ]𝑇 "𝑟 < exp[(𝑓(𝑥0 ) − 𝑓(𝑥))/را با "اگر ]𝑇 "𝑟 < exp[−𝑐/جایگزین کن

که در آن 𝑐 ثابت احتمال پذیرش 2نام دارد .این عبارت نشاندهندهی آن است که اگر راهحل نامزد

𝑥

دارای هزینهی بیشتری نسبت به  𝑥0باشد ،احتمال جایگزین کردن  𝑥0با 𝑥 ،مستقل از هزینهی آن خواهد بود.
ثابت احتمال پذیرش تعادل میان کاوش و بهرهوری را کنترل مینماید .اگر 𝑐 بسیار بزرگ باشد آنگاه الگوریتم
با شدت الزم به جستجوی فضای جستجو نمیپردازد .اگر 𝑐 بسیار کوچک باشد ،آنگاه الگوریتم به شدت به
کاوش فضای جستجو پرداخته و بدین ترتیب قادر نخواهد بود از راهحلهای خوبی که پیش از این یافته
است بهرهی الزم را ببرد.

 3-9زمانبندی سردشدن
این بخش به بحث در مورد زمانبندیهای سردشدن متفاوت که میتوانند در الگوریتم  SAشکل  2-9به
کار روند میپردازد .زمانبندی سردشدن میتوان اثر عظیمی بر عملکرد  SAداشته باشد .اگر یک پیادهسازی
از  SAبر روی مسئله مؤثر واقع نشود ،ممکن است به خاطر آن باشد که زمانبندی سردشدن اعمال شده برای
آن مسئله مناسب نباشد .برخی از زماندبندیهای سرد شدن متداول عبارتند از سردشدن خطی ،سردشدن
نمایی ،سردشدن معکوس ،سردشدن لگاریتمی و سردشدن خطی معکوس که درمورد هر یک از آنها در
بخشهای بعدی سخن خواهیم راند .همچنین باید توجه نمود که برخی مسائل بهینهسازی دارای مقیاسهای

Acceptance test
Acceptance probability constant

1
2
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متفاوتی در طول ابعاد مختلف هستند و به همین دلیل در مورد سردشدن وابسته به ابعاد نیز در بخش
 6-3-9صحبت خواهیم نمود.
 1-3-9سردشدن خطی
سردشدن خطی سادهترین نوع سردشدن است و از زمانبندی زیر تبعیت مینماید:
()5-9

𝑘𝜂 𝛼(𝑇) = 𝑇0 −

که در آن  𝑇0دمای اولیه 𝑘 ،شمارهی دورهی  SAو 𝜂 یک ثابت است .باید اطمینان حاصل نمود که برای
تمامی  𝑇 > 0ها𝑘 است ،بنابراین باید 𝜂 را بهگونهای انتخاب نماییم که که دما در بزرگترین شمارهی نسل
مثبت باشد .متناوباً میتوان از فرم اصالح شدهی زیر برای سردشدن خطی استفاده نمود:
()6-9

) 𝑛𝑖𝑚𝑇 𝛼(𝑇) = max(𝑇0 − 𝜂𝑘,

که در آن 𝑛𝑖𝑚𝑇 یک دمای مینیمم تعریف شده توسط کاربر است.
 2-3-9سردشدن نمایی
سرد شدن نمایی از زمانبندی زیر طبیعت مینماید:
()7-9

𝑇𝑎 = )𝑇(𝛼

که در آن معموالً ) 𝑎 ∈ (0.8,1است .مقادیر بزرگتر از 𝑎 سردشدن آهستهتری را نتیجه میدهد .شکل
 3-9مقادیر نرمالیزه شدهی دما در زمانبندی نمایی را برای مقادیر مختلف 𝑎 نشان میدهد .میتوان دید که
باید به  1نزدیک باشد چرا که در غیر این صورت نرخ سردشدن بسیار شدید خواهد یود.

𝑎
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شکل  3-9دمای نرمالیزه شده بهعنوان تابعی از 𝒂 برای زمانبندی سردشدن نمایی .پارامتر 𝒂 برای این زمانبندی معموالا بسیار
نزدیک  1انتخاب میشود .نرخ سردشدن نسبت به تغییر 𝒂 حساس است.

 3-3-9سردشدن معکوس
سردشدن معکوس از زمانبندی زیر تبعیت مینماید
()8-9

)𝑇𝛽 𝛼(𝑇) = 𝑇/(1 +

که در آن 𝛽 یک ثابت کوچک از مرتبهی  47441است .مقادیر کوچکتر 𝛽 زمانبندی سردشدن آهستهتری را
نتیجه میدهند .این زمانبندی سردشدن اولین بار در [الندی 1و میز ]1986 ،2پیشنهاد گردید .شکل  4-9مقادیر
نرمالیزه شدهی دما در سردشدن معکوس را برای مقادیر مختلف 𝛽 نشان میدهد .میتوان دید که 𝛽 باید بسیار
کوچک باشد چرا که در غیر این صورت نرخ سردشدن بسیار شدید خواهد بود.
با مقایسهی شکلهای  3-9و  4-9میتوان دید که با انتخاب مقادیر مناسب برای 𝑎 و 𝛽 ،دو زمانبندی
نمایی و معکوس بسیار شبیه هم خواهند بود.

Lundy
Mees
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شکل  4-9دمای نرمالیزه شده بهعنوان تابعی از 𝜷 برای زمانیندی سردشدن معکوس .پارامتر 𝜷 برای این زمانبندی معموالا
بسیار کوچک انتخاب میشود .نرخ سردشدن نسبت به تغییرات 𝜷 بسیار حساس است.

مثال 1-9
در این مثال تابع  24بعدی اَکلی را که در ضمیمهی ج 1-2.تعریف شده است را با استفاده از الگوریتم
 SAشکل  2-9بهینه میکنیم .در اینجا از تابع سردشدن معکوسِ وصف شده در معادلهی ( )8-9بهره میبریم:
𝑇𝛽  .𝑇𝑘+1 = 𝑇𝑘⁄1 +در این معادله 𝑘 ،شمارهی دوره 𝛽 ،پارامتر زمانبندی سردشدن 𝑇𝑘 ،دما در دورهی 𝑘اُم

𝑘

بوده و  𝑇0 = 100میباشد .ما از یک عدد اتفاقی گاوسی متمرکز در  𝑥0برای تولید نمودن راهحل نامزد جدید
در هر دوره استفاده مینماییم:
()9-9

)𝐼 𝑘𝑇 𝑥 ← 𝑥0 + 𝑁(0,

که در آن )𝐼 𝑘𝑇  𝑁(0,یک بردار اتفاقی گاوسی با میانگین  4و کوواریانس 𝐼 𝑘𝑇 میباشد و 𝐼 نیز یک ماتریس
همانی  20 × 20است .در نهایت از تست پذیرش معادلهی ( )4-9با  𝑐 = 1استفاده مینماییم.
شکل  5-9بهترین راهحل پیدا شده را ،که بر روی  24شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است،
بهعنوان تابعی از شمارهی دورهی  SAو برای سه مقدار متفاوت از 𝛽 نشان میدهد .میتوان دید که اگر

𝛽

بسیار کوچک انتخاب شود ( ،)474442سردشدن بسیار آهسته صورت گرفته و الگوریتم  SAبه شدت در
اطراف فضای جستجو پرش کرده بدون آنکه از راهحلهای خوبی که پیش از این یافته است بهرهی الزم را
ببرد .اگر 𝛽 بسیار بزرگ باشد ( ،)47441آنگاه سرد شدن بسیار سریع صورت پذیرفته و الگوریتم  SAبه سمت
مینیمم محلی متمایل شده و در آنجا به دام میافتد .اگر 𝛽 مقداری درست و مناسب داشته باشد (،)474445
آنگاه سرد شدن با نرخی صورت میپذیرد که بهترین همگرایی را نتیجه میدهد .با این حال توجه داشته
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باشید که در اواخر نمودار ،منحنی  𝛽 = 0.0002به سرعت به منحنی  𝛽 = 0.0005نزدیک میشود .این
موضوع به این نکته اشاره دارد که اگرچه  𝛽 = 0.0002برای به دست دادن همگرایی خوب در محدودهی
تعداد دورههای استفاده شده در این مثال بسیار کوچک است ،اما اگر تعداد دورهها به اندازهی کافی بزرگ
در نظر گرفته شود ،در نهایت سرد شدن به میزان کافی صورت گرفته و  SAبه یک نتیجهی خوب همگرا
خواهد شد.

شکل  5-9نتایج شبیهسازی مثال  1-9از یک الگوریتم  SAبرای بهینهسازی تابع  25بعدی اَکلی .نتایج بر روی  25شبیهسازی
مونت کارلو میانگینگیری شدهاند .پارامتر زمانبندی سردشدن معکوس 𝜷 تأثیر عظیمی بر عملکرد  SAدارد.

مثال  1-9نشان میدهد که اگر سرشدن بسیار سریع یا بسیار کند باشد ،عملکرد  SAخوب نخواهد بود.
همین حرف را میتوان در مورد دمای اولیه  𝑇0نیز زد .در مثال  ،1-9ما بهطور دلخواه از  𝑇0 = 100استفاده
نمودیم .متأسفانه هیچگونه خط مشی برای چگونگی انتخاب  𝑇0وجود ندارد و انتخاب آن کامالً به مسئلهی
بهینهسازی بستگی دارد.
 4-3-9سرد شدن لگاریتمی
سرد شدن لگاریتمی از زمانبندی زیر استفاده مینماید
()14-9

𝑘 𝛼(𝑇) = c/ ln

فصل نهم :ذوب فلزات 117 /

که در آن 𝑐 یک ثابت بوده و 𝑘 شمارهی دورهی  SAاست .این روش ابتدا در [گِمان 1و گِمان ]1984 ،پیشنهاد
شد .این معادله گاهی بهصورت زیر تعمیم داده میشود
()11-9

)𝑑 𝛼(𝑇) = c/ ln(𝑘 +

که در آن 𝑑 یک ثابت بوده و معموالً برابر  1در نظر گرفته میشود [نورانی 2و اَندرِسِن .]1998 ،3همانطور
که از شکل  6-9نیز مشهود است ،سردشدن لگاریتمی از نظر کیفی با سرد شدن نمایی و معکوس متفاوت
است .دما در طول دورههای ابتدایی به سرعت و در طول دورههای انتهایی به آهستگی کاهش مییابد .این
کاهش آهسته بدین معنی است که معموالً همگرایی  SAبا سردشدن لگاریتمی بسیار ضعیف است .به همین
دلیل ،زمانبندی سردشدن لگاریتمی برای کاربردهای عملی پیشنهاد نمیشود.
با این حال ،زمانبندی سردشدن لگاریتمی از لحاظ نظری جذاب بوده و در میان جامعهی  SAبه خوبی
شناخته شده است .دلیل این موضوع آن است که ثابت شده است تحت شرایط معینی ،این روش مینیمم
جهانی را به دست میدهد [گِمان و گِمان.]1984 ،

شکل  6-9دمای نرمالیزه شده برای زمانبندی سردشدن لگاریتمی .نمودار باال دما را برای  55دورهی اول و نمودار پایین دما
را برای  5555دورهی ابتدایی نشان میدهد .دما در طول چند دوره ی اول به سرعت کاهش پیدا کرده و سپس بسیار آهسته
کاهش پیدا میکند و به همین دلیل برای کاربردهای عملی مناسب نمیباشد.
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بهعنوان یک نمایش ساده از این اثبات ،فرض کنید مسئلهای گسسته در اختیار داریم و اندازهی فضای
جستجو محدود است .ما راهحل نامزد 𝑥 را از یک توزیع گاوسی تولید مینماییم بهطوری که احتمال تولید
𝑥 ،در صورتی که 𝑘𝑥 راهحل نامزد موجود در دورهی 𝑘اُم باشد برابرست با
2

()12-9

]

||𝑥 − 𝑥𝑘 ||2
𝑘𝑇2

𝑔𝑘 = 𝑃(𝑥|𝑥𝑘 ) = (2𝜋𝑇𝑘 )𝐷/2 exp[−

که در آن 𝐷 ابعاد مسئله است .به عبارت دیگر ،احتمال شرطی تولید 𝑥 به شرط آنکه 𝑘𝑥 راهحل نامزد کنونی
باشد ،یک احتمال گاوسی با میانگین 𝑘𝑥 و کوواریانس 𝐼 𝑘𝑇 است که در آن 𝑘𝑇 دما در دورهی 𝑘اُم بوده و

𝐼

ماتریس همانی است .بهمنظور دیدن تمامی راهحلهای نامزد موجود در فضای جستجو کافی است نشان دهیم
با میل نمودن شمارهی دورهها به سمت بینهایت ،احتمال دیده نشدن 𝑥 به سمت صفر میل میکند:
𝑁

()13-9

lim ∏(1 − 𝑔𝑘 ) = 0
𝑘=1

∞→𝑁

اگر از عبارت باال در مبنای طبیعی لگاریتم بگیریم به عبارت زیر میرسیم
𝑁

()14-9

𝑁

∞ln[ lim ∏(1 − 𝑔𝑘 ) = lim [ln ∏(1 − 𝑔𝑘 )] = −
𝑘=1

∞→𝑁

𝑘=1

∞→𝑁

با استفاده از یک بسط سری تیلور از لگاریتم حول نقطهی  𝑔1 = 𝑔2 = ⋯ = 0خواهیم داشت
()15-9

⋯ ln[(1 − 𝑔1 )(1 − 𝑔2 ) … ] = ln 1 − 𝑔1 − 𝑔2 −

ترکیب دو معادلهی قبل شرط کافی برای به دست آوردن احتمال  %144برای دیدن تمامی 𝑥ها با میل
کردن شمارهی دورهها به سمت بینهایت ،حاصل میشود:
𝑁

∞ = 𝑘𝑔 ∏ lim

()16-9

𝑘=1

∞→𝑁

اگر 𝑘𝑔 را از معادلهی ( )12-9جایگزین کرده و 𝑘 𝑇𝑘 = 𝑇0⁄را قرار دهیم ،آنگاه معادلهی باال بهصورت
زیر درخواهد آمد
𝑁
2

()17-9

≥ ])𝑘 lim ∑(2𝜋𝑇0 / ln 𝑘)𝐷/2 exp[−||𝑥 − 𝑥𝑘 ||2 /(2𝑇0 / ln
𝑘=1

∞→𝑁
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1
∞=
𝑘

∞

∞

∑ = )𝑘 ∑ exp(− ln
𝑘=1

𝑘=1

که در آن نامساوی در صورتی که  𝑇0به اندازهی کافی بزرگ باشد برقرار خواهد بود.
 5-3-9سردشدن خطی معکوس
سردشدن خطی معکوس از زمانبندی زیر تبعیت میکند
𝑘𝛼(𝑇) = 𝑇0 /

()18-9

که در آن  𝑇0دمای اولیه و 𝑘 شمارهی دورهی  SAمیباشد .همانطور که در شکل  7-9مشاهده میشود ،سرد
شدن خطی معکوس در چند دورهی اول همان رفتار سرد شدن سریعِ سرد شدن لگاریتمی را از خود به
نمایش میگذارد ،اما از دماهای غیرصفر و سرد شدن آهسته در دورههای بعدی خودداری میکند .دما به
سرعت کاهش پیدا کرده و به سرعت به صفر میرسد .این بدان معنی است که سردشدن خطی معکوس برای
مسائلی که نیاز به کاوش زیاد دارند مؤثر واقع نخواهد شد ،اما برای مسائلی که در آنها جمعیت اولیهی
راهحلها به راهحل بهینه نزدیک باشند مناسب خواهد بود.
سرد شدن خطی معکوس نیز مانند سردشدن لگاریتمی از لحاظ نظری بسیار جذاب بوده و در میان
جامعهی  SAبه خوبی شناخته شده است چرا که این روش نیز تحت شرایطی معین جواب بهینه را به دست
خواهد داد [سزو 1و هارتلی .]1987 ،2بهعنوان یک نمایش ساده مانند آنچه که در مورد سردشدن لگاریتمی
به کار رفت [اینگبِر ،]1996 ،3فرض کنید یک مسئلهی گسسته در اختیار داریم و بدین ترتیب اندازهی فضای
جستجو محدود است .ما 𝑥 را از یک توزیع کوشی تولید مینماییم بهگونهای که احتمال حاصل شدن 𝑥 به
شرط آنکه راهحل نامزد حاضر در دورهی 𝑘اُم 𝑘𝑥 باشد برابرست با
()19-9

𝑘𝑇
2

(||𝑥 − 𝑥𝑘 ||2 + 𝑇𝑘2 )(𝐷+1)/2

= ) 𝑘𝑥|𝑥(𝑃 ≡ 𝑘𝑔

که در آن 𝐷 ابعاد مسئله است .توجه داشته باشید که در زیربخش قبل ما از توزیع گاوسی برای تولید
راهحلهای نامزد استفاده نمودیم در حالی که در این زیربخش از توزیع کوشی برای این کار استفاده نمودیم.
شکل  ،8-9یک  PDFکوشی را با یک  PDFگاوسی مقایسه مینماید .میتوان دید که کنارههای نمودار مربوط
1

Szu
Hartley
3
Ingber
2

 / 101الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی

به  PDFکوشی بسیار پهنتر از کنارههای مربوط به  PDFگاوسی است .این بدین معناست که با استفاده از
توزیع کوشی ،احتمال تولید راهحلهای نامزد دورتر از راهحل نامزد حاضر بیشتر خواهد بود.

شکل  7-9دماهای نرمالیزه شده برای زمانبندی سردشدن خطی معکوس .دما به سرعت به صفر میرسد.

شکل  8-9مقایسهای میان توابع چگالی احتمال کوشی و گاوسی یک بعدی.

اگر 𝑘𝑔 را از معادلهی ( )19-9جایگزین کرده و 𝑘 𝑇𝑘 = 𝑇0⁄را قرار دهیم ،سمت چپ معادلهی ()16-9
بهصورت زیر درخواهد آمد
()24-9

1
∞=
𝑘

∞

∑≥
𝑘=1

𝑘𝑇0 /
2

− 𝑥𝑘 ||2 + 𝑇𝑘2 )(𝐷+1)/2

𝑁

∑ lim

𝑥||( 𝑘=1

∞→𝑁
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که در آن نامساوی به ازای مقادیر مناسب  𝑇0برقرار خواهد بود (مسئلهی  6-9را ببینید).
حال به مقایسهی نتایج همگرایی به دست آمده از زمانبندی سرد شدن لگاریتمی و خطی معکوس
میپردازیم .به یاد آورید که کنارههای  PDFکوشی بسیار پهنتر از کنارههای  PDFگاوسی است .همچنین به
خاطر آورید که تابع تولید راهحلهای نامزد معادلهی ( )19-9که از  PDFکوشی استفاده مینماید ،با زمانبندی
خطی معکوس از شکل  7-9ترکیب میشود .در نهایت ،به یاد آورید که تابع تولید راهحلهای نامزد معادلهی
( )12-9که از  PDFگاوسی استفاده مینماید ،با زمانبندی سرد شدن گاوسی از شکل  6-9استفاده مینماید.
از آنجا که تابع تولید کوشی دارای کنارههای پهنتری نسبت به تابع تولید گاوسی است ،این زمانبندی بسیار
سریعتر از زمانبندی سرد شدنی که از تابع تولید گاوسی استفاده مینماید ،همگرا میشود.
 6-3-9سرد شدن وابسته به ابعاد
در کاربردهای دنیای واقعی و همچنین برخی توابع محک ،تابع هزینه در طول ابعاد مختلف دارای ظاهری
متفاوت است .برای مثال تابع زیر را در نظر بگیرید
𝑛

𝑛

𝑖=1

𝑖=1

𝑦𝑖2
)𝑛𝑓(𝑥) = 20 + 𝑒 − 20 exp (−0.2 ∑ ) − exp(∑(𝑐𝑜𝑠2𝜋𝑦𝑖 )/
𝑛

()21-9

برای مقادیر فرد 𝑖
برای مقادیر زوج 𝑖

𝑖𝑥
𝑥{ = 𝑖𝑦

𝑖

4

این تابع یک تابع مقیاس شده از تابع اکلی است که در ضمیمهی ج 1-2.تعریف شده است .این حقیقت
که 𝑖𝑥 برای مقادیر زوج 𝑖 مقیاس شده است بدان معناست که تابع در طول این ابعاد "کشیده" شده است.
شکل  9-9یک نمودار دو بعدی از این تابع را نشان میدهد .به دلیل مقیاس شدن ابعاد زوج ،تابع در طول
بعدِ  𝑥2هموارتر و صافتر است تا در طول بعدِ .𝑥1
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شکل  9-9نسخه ی مقیاس شده از تابع دو بعدی اکلی .شکل نمودار در طول بعدِ 𝟐𝒙 بسیار هموارتر و صافتر از شکل آن
در طول بعدِ 𝟏𝒙 است .این یعنی الگوریتم  SAباید از زمانبندی سردشدن آهستهتری در طول آن بعد استفاده نماید.

برای توابعی که دارای پیکربندی متفاوتی در طول ابعاد مختلف هستند ،باید از زمانبندیهای مختلف برای
ابعاد مختلف استفاده نماییم .برای تابع مقیاس شدهی اکلی از معادلهی ( )21-9باید از سردشدنهای آهستهتر
در طول ابعاد زوج و سردشدنهای سریعتر در طول ابعاد فرد استفاده نماییم .این کار به الگوریتم  SAاین
اجازه را میدهد تا به تدریج به سمت مقادیر بهینه ی هر بعد همگرا شود .یک زمانبندی سردشدن سریع در
طول ابعادِ به تدریج در حال تغییر ،از پایین رفتن  SAدر شیبهای مالیم ممانعت میکند .با این حال ،برای
ابعاد پویاترِ تابع به یک زمانبندی سردشدن سریعتر نیاز است .حتی با نرخ سردشدن سریع نیز الگوریتم

SA

در طول ابعاد پویا در سراشیبیها پایین خواهد رفت ،اما نرخ سردشدن آهسته باعث پرشهای پراکندهی
زیادی خواهد شد .به عبارت دیگر میتوان گفت برای ابعاد با حساسیت کمتر نیاز به جستجوی پرتکاپوتر
(دمای باالتر) و برای ابعاد با حساسیت بیشتر به جستجوی کمتکاپوتر (دمای پایینتر) نیاز داریم.
اگر از زمانبندی سردشدن معکوسِ معادلهی ( )8-9استفاده نماییم ،برای ابعاد زوج به 𝛽 کوچکتر و برای
ابعاد فرد به 𝛽 بزرگتر نیاز خواهیم داشت .این بدان معناست که هر بعدِ مسئله دارای دمای مخصوص خود
خواهد بود .با توجه به این موضوع ،میتوان با اعمال یک اصالح ،الگوریتم  SAپایهی شکل  2-9را به
الگوریتم  SAوابسته به ابعاد تبدیل نمود (شکل )14-9
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شکل  15-9الگوریتم ذوب فلزات وابسته به ابعاد برای مینیممسازی تابع 𝒏 بعدی )𝒙(𝒇 .تایع ]𝟏  𝑼[𝟎,یک عدد اتفاقی با
توزیع یکنواخت بر روی ]𝟏  [𝟎,برمیگرداند .این الگوریتم یک تعمیم از الگوریتم  SAپایه از شکل  2-9است .در اینجا ما به
هر بعد اجازه دادهایم دما و زمانیندی سردشدن مخصوص به خود را داشته باشد.

مثال 2-9
در این مثال ما یک تابع اَکلی  24بعدی را که در معادلهی ( )21-9نشان داده شده است با استفاده از
الگوریتم  SAوابسته به ابعاد از شکل  14-9بهینه مینماییم .از تابع سردشدن معکوس وصف شده در
معادلهی ( )8-9برای هر یک از ابعاد استفاده مینماییم ،𝑇𝑘+1,𝑖 = 𝑇𝑘𝑖⁄(1 + 𝛽 𝑇 ) :که در آن 𝑖 شمارهی
𝑘𝑖 𝑖
بعد 𝑘 ،شمارهی دورهی  𝛽𝑖 ،SAپارامتر زمانبندی سردشدن برای 𝑖اُمین بعد و برای تمامی 𝑖ها 𝑇0𝑖 = 100
خواهد بود .از یک عدد اتفاقی گاوسی متمرکز در  𝑥0برای تولید راهحلهای نامزد جدید در هر دوره استفاده
مینماییم.
()22-9

) 𝑖𝑘𝑇 ← 𝑥0𝑖 + 𝑁(0,

𝑖𝑥1

که در آن ) 𝑖𝑘𝑇  𝑁(0,یک عدد تصادفی گاوسی با میانگین  4و واریانس 𝑖𝑘𝑇 است .ما از تست سادهی پذیرشِ
معادلهی ( )4-9با  𝑐 = 1استفاده مینماییم .شکل  11-9بهترین راهحل پیدا شده را که بر روی  24شبیهسازی
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مونت کارلو میانگینگیری شده است را برای چهار مقدار متفاوت از 𝛽 ،بهعنوان تابعی از شمارهی دوره نشان
میدهد .میتوان دید که اگر 𝛽 خیلی کوچک باشد ( ،)47441آنگاه سردشدن بسیار آهسته صورت گرفته و
الگوریتم  SAدر فضای جستجو به شدت به اطراف پرش کرده ،بیآنکه از راهحلهای خوبی که تا کنون یافته
شده بهرهی الزم را ببرد .از سوی دیگر اگر 𝛽 خیلی بزرگ باشد ( ،)47445سردشدن بسیار سریع صورت
پذیرفته و  SAتمایل به گیر افتادن در مینیمم محلی خواهد داشت .با این حال ،اگر 𝛽 برای ابعاد فرد بزرگ
بوده و برای ابعاد زوج کوچک باشد ،سردشدن با نرخی صورت خواهد پذیرفت که بهترین همگرایی را نتیجه
خواهد داد .این ترکیب ،سردشدن سریع برای ابعاد فرد بسیار پویا و سردشدن آهسته برای ابعاد زوج را نتیجه
خواهد داد.

شکل  11-9نتایج شبیهسازی الگوریتم  SAوابسته به ابعاد در مثال  2-9برای بهینهسازی تابع  25بعدیِ مقیاس شدهی اَکلی.
نتایج بر روی  25شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شدهاند .پارامترهای زمانبندی سردشدن } 𝒊𝜷{ را میتوان برای هر یک
از ابعاد تنظیم نمود تا بهترین نتایج حاصل شود.

 4-9موارد اجرایی
این بخش به بحث در مورد پارهای از موارد اجرایی میپردازد .از جملهی این موارد میتوان به چگونگی
تولید راهحلهای نامزد ،زمان بازمقداردهی دمای سردشدن و چرایی نیاز به دنبال نمودن بهترین راهحل نامزد
اشاره نمود.
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 1-4-9تولید راهحل نامزد
عبارت "تولید راهحل نامزد" به کار رفته در الگوریتمهای  SAشکل  2-9و  14-9به طرز فریبآمیزی
ساده است .راههای متفاوت زیادی برای پیادهسازی این عبارت وجود دارد و انتخاب نحوهی پیادهسازی
میتواند تأثیر عظیمی بر عملکرد  SAداشته باشد .یک روش تولید راهحلهای نامزد آن است که یک نقطهی
تصادفی را در فضای جستجو انتخاب نمود .با این حال ،پس از آنکه الگوریتم  SAشروع به همگرایی به
سمت یک راهحل خوب مینماید ،انتظار خواهیم داشت راهحل نامزد کنونی (  )𝑥0از بسیاری از نقاط دیگر
موجود در فضای جستحو بهتر باشد .به همین دلیل احتماالً تولید راهحل نامزد بهصورت اتفاقی چندان مؤثر
نخواهد بود .بهعنوان یک قانون کلی ،باید تولید راهحلهای نامزد را به سمت راهحل نامزد کنونی

𝑥0

گرایشدهی نمود .به همین دلیل است که معادالت ( )9-9و ( )22-9از یک متغیر گاوسی اتفاقی متمرکز در
 𝑥0برای تولید راهحلهای نامزد استفاده مینمایند .همچنین ،واریانس متغیر اتفاقی گاوسی برابر با دما است.
دما با گذشت زمان کاهش مییابد و بدین ترتیب با گذشت زمان و جلو رفتن دورههای  SAجستجو باریکتر
خواهد شد .میتوان از معادلهی ( )19-9و توزیع کوشی بهعنوان یک روش پرتکاپوتر برای تولید راهحلهای
نامزد استفاده نمود و در عین حال در  𝑥0متمرکز باقی ماند .گرایش دادن تولید راهحلهای نامزد به سمت

𝑥0

نه تنها باعث کنار گذاشته شدن راهحلهای ضعیف ،بلکه باعث کنار گذاشته شدن راهحلهای خیلی خوب
نیز خواهد شد .با این حال ،معموالً تعداد نقاط ضعیف در فضای جستجو بسیار بیشتر از تعداد نقاط خیلی
خوب بوده و به همین دلیل معموالً این نوع گرایشدهی مؤثر واقع خواهد شد.
 2-4-9مقداردهی اولیه دوباره
همانطور که پیش از این نیز گفته شد ،زمانبندی سردشدن پارامتر مهمی در عملکرد  SAاست .اگر دما
را سریع کم کنیم SA ،در بهینهی محلی به دام افتاده و عملکرد ضعیفی خواهد داشت .با این حال ،معموالً
نمیتوان از پیش دانست بهترین زمانبندی سردشدن چیست .بنابراین ،معموالً باید بهبود الگوریتم  SAرا رصد
کرده و اگر برای 𝐿 دوره راهحل بهتری نیافتیم ،دما را دوباره با  𝑇0مقداردهی اولیه خواهیم نمود تا میزان
کاوش را افزایش دهیم.
 3-4-9دنبال نمودن بهترین راهحل نامزد
از شکل  2-9به خاطر آورید که ممکن است یک راهحل نامزد 𝑥 جای راهحل نامزد کنونی  𝑥0را بگیرد،
هرچند 𝑥 از  𝑥0بدتر باشد .این ریسکی است که باید برای جستجوی کافی فضای جستجو به جان خرید ،اما
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این ریسک ممکن است منجر به از دست رفتن راهحلهای خوب شود .بنابراین ،ما معموالً یک آرشیو را
پیادهسازی کرده و با استفاده از آن بهترین راهحلهای به دست آمده تا به حال را دنبال مینماییم .این موضوع
مانند نخبهگرایی بخش  4-8است .با این حال ،در آن بخش بهترین راهحل نامزد را در میان جمعیت نگه
میداشتیم .این کار را نمیتوان مستقیماً در  SAانجام داد ،مگر آنکه اندازهی جمعیت را به بیش از  1ذره
افزایش دهیم ،موضوعی که در این فصل آن را مورد بحث قرار ندادیم .با این حال ،صرف نظر از اندازهی
جمعیت ،میتوان یک آرشیو ایجاد نمود و بهترین راهحل پیدا شده تا به حال را در آن نگه داشت .بدین
ترتیب ،حتی اگر به دلیل طبیعت کاوشگر  ،SAیک راهحل خوب با یک راهحل ضعیف جایگزین شود،
بهترین راهحل پیدا شده تا کنون را پیگیری خواهیم نمود .بهترین راهحل نامزد موجود در آرشیو هیچگاه با
یک راهحل بدتر جایگزین نخواهد شد.

 5-9نتیجهگیری
ذوب فلزات یکی از الگوریتمهای تکاملی قدیمی است که در سال  1983ایجاد شده است ،اما ما آن را
در این فصل از کتاب مورد بحث قرار دادیم چرا که نمیتوان این الگوریتم را صرفاً یک الگوریتم کالسیک
در نظر گرفت .این الگوریتم یک الگوریتم جمعیت محور نیست ،اما واضح است که برخی از الگوریتمهای
تکاملی کالسیک نیز جمعیت محور نیستند .بدین ترتیب این دلیل خوب و کافی برای جدا نمودن این الگوریتم
از الگوریتمهای تکاملی نخواهد بود .از آنجا که  SAبر اساس یک فرایند طبیعی بوده و یک الگوریتم
بهینهسازی دورهای است ،معموالً آن را یک الگوریتم تکاملی در نظر میگیرند .بلوغ و ریشههای علمی این
الگوریتم ،مقاالت ،کتابها و کاربردهای بسیاری را نتیجه داده است .خوانندگانی که به دنبال پوششی جامعتر
و کاملتر از  SAهستند میتوانند به [وانلورهووِن ،1و آرتز[ ،]2414 ،2اوتِن 3و وانگینِکِن ]1989 ،4و [آرتز
و کُرست ]1989 ،5مراجعه نمایند .فصلهای آموزشی را میتوان در [آرتز و همکاران ]2443 ،و

[هِندِرسون6

و همکاران ]2443 ،یافت.
مانند بسیاری دیگر از الگوریتمهای تکاملی بحث شده در این کتاب SA ،را نیز میتوان برای گسترهی
وسیعی از مسائل بهینهسازی با دامنهی پیوسته و گسسته به کار برد .جهتهای تحقیقاتی کنونی در زمینهی
 SAتأکید موجود در تحقیقات کلی الگوریتمهای تکاملی را بازتاب میدهد SA :برای مسائل چندهدفه
1
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[باندیوپودهیِی 1و همکاران ،]2448 ،پیوندزنی  SAبا سایر الگوریتمهای تکاملی [کاکیر 2و همکاران،]2411 ،
موازیسازی [زیمِرمن 3و لینچ ]2449 ،4و بهینهسازی مقید [سینگ 5و همکاران.]2414 ،
این فصل به بحث در مورد پیشینه و کاربردهای  SAپرداخته است ،اما جنبههای بسیار دیگری از

SA

وجود دارد که وقت کافی برای بحث در مورد آنها در این کتاب در دسترس نیست .برای مثال ،یک مدل
مارکوف و برخی اثباتهای نظری برای همگرایی در [میچیِلز 6و همکاران ]2447 ،ارائه شده است ،هرچند
همچنان جای زیادی برای مدلسازیها و نتایج نظری وجود دارد .محققین نه تنها به همگرایی ،بلکه به
عملکرد الگوریتم در طول بازههای زمانی متناهی عالقهمندند .این موضوع در [هِندِرسون و همکاران]2443 ،
و [وُروِرک 7و همکاران ]2449 ،ارائه شده است.
مسائل
مسائل نوشتاری
 1-9واحد دما در معادلهی ( )1-9چیست؟
 2-9یک نمودار کیفی صحیح از احتمال )𝑞|𝑟(𝑃 از بخش  1-9را بهعنوان تابعی از
)𝑞(𝐸  ∆𝐸 = 𝐸(𝑟) −رسم کنید.
 3-9اگر راهحل نامزد جدید 𝑥 دارای هزینهی بیشتری نسبت به راهحل نامزد کنونی  𝑥0باشد ،آنگاه چه
مقادیری از ثابت احتمال پذیرش 𝑐 یک احتمال پذیرش 𝑝 را نتیجه خواهد داد؟
 4-9فرض کنید میخواهید  SAرا برای  14444دوره و با استفاده از سردشدن خطی اجرا نمایید .از چه
مقداری از 𝜂 باید استفاده نمود تا دما در دورهی نهایی به صفر برسد؟
" 5-9بزرگ به اندازهی کافی" در اثبات همگرایی زمانبندی سردشدن لگاریتمی چه قدر است؟
" 6-9مقادیر مناسب  "𝑇0در اثبات همگرایی زمانبندی سردشدن خطی معکوس چیست؟
 7-9زمانبندی سردشدن خطی و خطی معکوس را به فرم ) 𝑘𝑇  𝑇𝑘+1 = 𝛼(𝑘,که در آن 𝑘 شمارهی دوره
است ،بنویسید.
 8-9این مسئله ،سردشدن نمایی و سردشدن معکوس را مقایسه مینماید.
1
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الف) زمانبندی سردشدن نمایی و معکوس را به فرم )  𝑇𝑘+1 = 𝑓(𝑘, 𝑇0که در آن 𝑘 شمارهی دوره بوده
و  𝑇0دمای اولیه است ،بنویسید.
ب) در زمانبندی سردشدن نمایی 𝑎 ،را بهگونهای بیابید که دما بعد از 𝑁 دوره برابر دما در زمانبندی
سردشدن معکوس باشد.
پ) اگر  𝑇0 = 100باشد چه مقادیری از 𝑎 بعد از  14444دوره دمای معادل را به دست میدهد اگر)1 :
𝛽 = 0.0001 )3 ، 𝛽 = 0.001 )2 ،𝛽 = 0.01؟
مسائل کامپیوتری
 9-9این مسئله به کاوش استراتژی بازمقداردهی بحث شده در بخش  2-4-9میپردازد .یک  SAبرای
مینیممسازی تابع  24بعدی اَکلی پیادهسازی نمایید .از پارامترهای زیر استفاده نمایید:
 سردشدن معکوس با 𝛽 = 0.001
 دمای اولیه = 144
 محدودیت دوره = 14444
 تست پذیرش با معادلهی ( )4-9با

𝑐=1

 تولید راهحلهای نامزد بهصورت 𝑟  𝑥 ← 𝑥0 +که در آن 𝑟 یک عدد اتفاقی با میانگین صفر و توزیع
نرمال و واریانس  𝑇 2است.
بهترین راهحل یافت شده تاکنون ( ∗𝑘𝑥) را بهعنوان تابعی از شمارهی دوره نگهداری کرده و نمودار آن را
بهصورت میانگینگیری شده بر روی  24شبیهسازی مونت کارلو رسم نمایید .این نمودار را برای استراتژیهای
بازمقداردهی زیر مقایسه نمایید:
 هر گاه 𝑥 بدتر از  𝑥0بود 𝑇 ،را برای  14دورهی پشت سر هم بازمقداردهی کنید.
 هر گاه 𝑥 بدتر از  𝑥0بود 𝑇 ،را برای  144دورهی پشت سر هم بازمقداردهی کنید.
 هر گاه 𝑥 بدتر از  𝑥0بود 𝑇 ،را برای  1444دورهی پشت سر هم بازمقداردهی کنید.
 هیچگاه 𝑇 را بازمقداردهی نکنید.
از این مقایسه چه نتیجهای میگیرید.
 15-9این مسئله به کاوش روشهای به کار رفته برای تولید راهحلهای نامزد میپردازد .یک  SAبرای
مینیممسازی تابع  24بعدی اَکلی پیادهسازی نمایید .از همان پارامترهای مسئلهی  9-9در اینجا نیز استفاده
کنید .بهترین راهحل یافت شده تا کنون ( ∗𝑘𝑥) را بهعنوان تابعی از شمارهی دوره نگهداری کرده و نمودار آن
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را بهصورت میانگینگیری شده بر روی  24شبیه سازی مونت کارلو رسم نمایید . .این نمودار را برای
استراتژیهای تولید راهحلهای نامزد مقایسه نمایید:
 ،𝑥 ← 𝑥0 + 𝑟1 که در آن  𝑟1یک عدد اتفاقی با میانگین صفر و توزیع نرمال و واریانس  𝑇 2است.
 ،𝑥 ← 𝑥0 + 𝑟2 که در آن  𝑟2یک عدد اتفاقی با توزیع یکنواخت بر روی دامنهی جستجو است.
از این مقایسه چه نتیجهای میگیرید؟

فصل دهم
بهینهسازی کلونی
مورچگان

مورچهها موجودات کوچکی هستند اما میتوانند با همکاری با یکدیگر کارهای زیادی انجام دهند.
مورچهها هم نمونهی سختکوشی و هم نمونهی همکاریِ غیر خودخواهانهاند .یک مورچه به تنهایی
نمیتواند کار زیادی انجام دهد .یک مورچهی تنها ممکن است آنقدر بر روی یک دایره به دور خود بچرخد
تا از خستگی بمیرد [دِلسوک .]2443 ،1یک مورچهی معمولی دارای حدود  14444نورون در مغز خود است.
با این مقدار نورون نمیتوان کارهای زیادی را از مورچه انتظار داشت .اما مورچهها در کلونیهایی از ردهی
میلیون به یکدیگر میپیوندند .یک کلونی با اندازه جمعیت  1میلیون دارای نورون جمعی از ردهی  14بیلیون
( 14میلیارد است) که این مقدار میتواند رقیبی برای تعداد نورونهای یک انسان عادی به حساب بیابد.
مورچهها در ظاهر مانند یک موجود واحد عمل مینمایند و به همین دلیل گاه ًا از آنها با عنوان
سوپرارگانیسمها یاد میشود [هولدوبلر 2و ویلسون .]2448 ،3در سال  1979یک کلونی از مورچگان با اندازهی
جمعیتی برابر  344میلیون در جزیرهی هوکایدو 4در ژاپن گزارش شد که در  45444النهی متصل به هم با
یکدیگر زندگی میکردند [هولدوبلر و ویلسون ،1994 ،صفحهی  .]1مورچهها تقریباً در هر شرایط محیطی
موجود بر روی کرهی زمین رشد میکنند و بهطور تخمینی حدود  %15جرم کل موجودات خشکی روی
ف مورچه
زمین را تشکیل میدهند [شولتز .]2444 ،5بنا بر گفتههای مورچهشناسان ،حدود  8844گونهی مختل ِ
بر روی زمین وجود دارد و تعداد کل مورچههای روی زمین به قدری است که به ازای هر انسان حدود
 154444مورچه وجود دارد این اعداد ما را به این فکر میاندازد که این موجودات بسیار کوچک چگونه
توانستهاند چنین مدت مدیدی را در شرایط مختلف محیطی دوام بیاورند؟ دانشمندان این موفقیت را به قابلیت
وفقپذیری و چیرگی اجتماعی مورچگان نسبت میدهند .از این منظر ،شاید دلیل آنکه ما انسانها نیز
چیرهترین پستانداران موجود بر روی کرهی زمین هستیم ،همان قابلیت چیرگی اجتماعی مطلقمان است.
مورچهها از طریق فرومون ،نوعی مادهای شیمیایی که مورچهها از خود ترشح میکنند ،با یکدیگر ارتباط
برقرار میکنند .هنگامی که مورچهها در یک مسیر به سمت یک منبع غذایی حرکت میکنند و برای کلونی
خود غذا میآورند ،یک رد از فرومون از خود به جای میگذارند .مورچههای دیگر با استفاده از آنتنهای
خود این فرومون را حس کرده و آن را به سمت منبع غذایی دنبال کرده و غذای بیشتری را برای کلونی
میآورند .در این فرایند ،مورچهها به ترشح کردن فرومون بر روی این مسیر ادامه میدهند تا مورچههای
دیگر آن را حس کنند و بدین ترتیب فرومون موجود بر روی مسیر منتهی به منبع غذایی دائم ًا تقویت میشود.
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به همین دلیل و به دلیل وجود فیدبک مثبت ،کوتاهترین مسیر منتهی به منبع غذایی به مرور دارای فرومون
بیشتری شده و برای مورچهها جذابتر میشود.
در این میان گاهی منبع غذایی تمام شده و یا یک شی مانع از رفتن به سمت منبع غذایی میشود .وقتی
مورچهها بر روی یک مسیر حرکت کرده و هیچ غذایی پیدا نمیکنند ،آنقدر به گشتزنی ادامه میدهند تا
باالخره یک منبع غذایی پیدا کنند .اگر آنها از طریق راه اولیه به کلونی خود باز نگردند ،از ترشح فرومون
اضافی بر روی آن مسیر خودداری خواهند کرد .با گذشت زمان ،فرومون موجود بر روی مسیر اولیه تبخیر
شده و به همین دلیل مورچههای کمتری از مسیر ابتدایی استفاده کرده و بیشتر مورچهها از مسیر جدید برای
رسیدن به منبع غذایی استفاده کرده و بدین ترتیب راههای بهینهی جدیدی توسط مورچهها کشف میشود.
این فرایند کلی در شکل  1-14نشان داده شده است.

شکل  1-15ترشح و دنبال کردن فرومون توسط مورچهها )1( .مورچهی اول بر روی مسیر  aحرکت کرده و منبع غذایی

F

را پیدا میکند ،سپس با استفاده از مسیر  bبه سمت النه  Nبرمیگردد و در تمام طول این مسیر از خود فرومون به جای
میگذارد )2( .مورچهها یکی از چهار مسیر موجود را از  Nبه  Fدنبال میکنند اما فرایند تقویت فرومون باعث میشود تا
مسیر کوتاهتر جدابتر شود )3( .مورچهها تمایل بیشتری به دنبال کردن مسیری که دارای فرومون بیشتری است از خود نشان
میدهند و بدین ترتیب مطلوبیت آن را تقویت میکنند .این در حالی است که فرومون موجود بر روی مسیر طوالنیتر به
مرور تبخیر میشود ( این شکل توسط ژوهان دِرِوو 1ایجاد شده و از http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aco_branches.svg

کپی شده است).

Johann Dreo
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مورچهها نه تنها میتوانند کوتاهترین مسیر به سمت منبع غذایی را بیابند بلکه میتوانند کارهای مؤثر
بسیاری را با کمک یکریگر انجام دهند .آنها میتوانند شبکههای پیچیدهای از تونلها را در زیر زمین و یا
درون درختان به وجود آورند .کلونیهای آنها دارای اتاقهای مخصوصی برای جمعآوری غذا ،جفتگیری
و مراقبت از الروها میباشند .آنها میتوانند گیاه بکارند تا منبع غذایی خود را کشت کنند [شولتز.]1999 ،
آنها میتوانند برای عبور از حفرههای موجود بر روی زمین یا برای عبور از آب زنجیرههایی طویل ایجاد
کنند (شکل  2-14را ببینید) .آنها همچنین میتوانند برای عبور از آب و یا برای جان به در بردن از سیل
قایقهای مسطحی ایجاد کنند.

شکل  2-15مورچه ها در حال تشکیل یک پل میان برگها .مورچهها از این پلها نه تنها برای جابهجایی بلکه برای نزدیک
کردن برگها هنگام ساخت و ساز النهها استفاده مینمایند .عکسهای بسیار دیگری مانند این عکس را میتوان در [هولدوبلر
و

ویلسون،

]1994

یافت

(این

عکس

توسط

شان

هویلند

1

گرفته

شده

است

و

از

 http://en.wikipedia.org/wiki/File:SSL11903.jpgکپی شده است).

مروری بر فصل
ما در این فصل به بحث در مورد الگوریتم کلونی مورچگان ( )ACOمیپردازیم .این الگوریتم از فرایند
ترشح فرومون توسط مورچه ها الهام گرفته شده است .بسیاری از محققان فعال در زمینهی  ACOبر این
موضوع تأکید دارند که از آنجا که در این الگوریتم راهحلهای نامزد مستقیماً به تبادل اطالعات نمیپردازند،
نمیتوان این الگوریتم را در زمرهی الگوریتم تکاملی قرار داد .ما در این کتاب به بحث در مورد

ACO

Sean Hoyland
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میپردازیم نه از آن جهت که بخواهیم وارد بحث در مورد الگوریتم تکاملی بودن یا نبودن آن بشویم ،بلکه
صرفا به این دلیل که این الگوریتم ،یک الگوریتمِ بهینهسازی جمعیت -محور و الهام گرفته شده از
زیستشناسیِ بسیار جالب و مؤثر است.
الگوریتم  ACOابتدا توسط مارتین دوریگو 1و در غالب رسالهی دکتری معرفی گردید و برای اولین بار
در سال  1991به چاپ رسید [کولورنی 2و همکاران .]1991 ،در بخش  1-14به بحث در مورد نحوهی تولید
فرومون توسط مورچههای واقعی و همچنین نحوهی تبخیر آن پرداخته و مدلهای ریاضی این فرایندها را
معرفی خواهیم کرد .در بخش  ،2-14سیستم مورچه ( )AS3را که در اواسط دههی  1994برای اولین بار ارائه
گردید و اولین الگوریتم  ACOبه شمار میرفت ،معرفی خواهیم کرد .الگوریتم  ACOدر ابتدا برای پیدا کردن
بهترین مسیر ارائه شد اما به زودی به نحوی اصالح شد که بتوان از آن برای حل مسائل بهینهسازی با دامنهی
پیوسته استفاده نمود .این موضوع در بخش  3-14مورد بحث قرار خواهد گرفت .در بخش  4-14برخی
اصالحات مشهورِ انجام گرفته بر روی الگوریتم سیستم مورچه ارائه خواهند گردید .از جملهی این اصالحات
میتوان به سیستم مورچهی کمینه -بیشینه ( )MMAS4و سیستم کلونی مورچه ( )ACS5اشاره نمود .در انتها
و در بخش  5-14برخی از تحقیقات موجود در زمینهی نظری و مدلسازیِ  ACOارائه خواهند شد.

 1-11مدلهای فرومون
فرض کنید در حال رصد یک النهی مورچه و یک منبع غذا هستیم .همچنین فرض کنید تنها دو مسیر ممکن
جهت رسیدن به منبع غذایی وجود دارد .یکی از این مسیرها طوالنیتر از دیگری است .این دو مسیر در
شکل  3-14نشان داده شدهاند .گاس 6و همکارانش آزمایشهای بسیاری از این دست را بر روی مورچههای
آرژانتین 7انجام دادند و دریافتند که در  %95از آزمایشهای آنها حدود  %84ترافیک مورچهها بر روی مسیر
کوتاهتر قرار دارد [گاس و همکاران .]1989 ،در ابتدا هنگامی که مورچهها به محل انشعاب مسیرها میرسیدند،
بهصورت اتفاقی یکی از مسیرها را انتخاب مینمودند .در این میان مورچههایی که مسیر کوتاهتر را انتخاب
کرده بودند زودتر از مورچههایی که مسیر طوالنیتر را برگزیده بودند به النه میرسیدند .این موضوع باعث
میشد تا مورچههای بیشتری در واحد زمان از مسیر کوتاهتر استفاده نمایند .این خود باعث میشد تا فرومون

1
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بیشتری بر روی مسیر کوتاهتر قرار بگیرد .در نهایت ،مقدار زیاد فرومون موجود بر روی مسیر کوتاهتر باعث
میگردید مورچههای بعدی انگیزهی بیشتری برای استفاده از مسیر کوتاهتر داشته باشند.

شکل  3-15یک طرحریزی تجربی برای دریافت آنکه چگونه مورچهها کوتاهترین مسیر به سمت منبع غذایی را مییابند .در
 %95از آزمایشها %85 ،ترافیک مورچهها بر روی مسیر کوتاهتر قرار دارد .برگرفته شده از [گاس و همکاران.]1989 ،

میتوان دید که حرکت مورچهها ،حداقل تا یک نقطهی مشخص ،نوعی فیدبک مثبت است .همواره
تعدادی از مورچهها هستند که مسیر طوالنیتر را انتخاب مینمایند چرا که فرایند انتخاب مسیر در کنه یک
فرایند اتفاقی است .با این حال و در کل ،هرچه تعداد مورچههایی که مسیر کوتاهتر را انتخاب مینمایند
افزایش مییابد ،مسیر کوتاهتر فرومون بیشتری دریافت کرده و هرچه مسیر کوتاهتر فرومون بیشتری دریافت
مینماید ،مورچههای بیشتری آن را انتخاب مینمایند (فیدبک مثبت).
این پدیدهی فیدبک مثبت از ویژگیهای الگوریتمهای تکاملی است .برای مثال ،در GAها ذراتی که در
نسل اول دارای ویژگیهای سودمند ژنتیکی هستند از شانس بیشتری جهت انتخاب شدن برای عمل بازترکیب
برخوردار هستند .این بدین معنی است که احتمال وجود این ویژگیهای ژنتیکی در میان ذرات نسل دوم
بیشتر است .این افزایش شیوع ویژگیهای مذکور در میان نسل دوم خود باعث میشود تا احتمال انتقال این
ویژگیها به نسل سوم نیز افزایش یابد .این فیدبک مثبت نه تنها در  ACOو GAها ،بلکه در تمامی
الگوریتمهای تکاملی دیده میشود.
همانطور که پیش از این نیز گفتیم ،فرومونها تبخیر میشوند .گاس یک آزمایش دیگر نیز انجام داده
است که در آن تنها یک مسیر برای کلونی مورچهها در دسترس است .مورچهها بر روی این مسیر از النه به
سمت منبع غذایی و برعکس حرکت میکردند چرا که گزینهی دیگری نداشتند .پس از گذشت مدتی ،گاس
یک مسیر کوتاه به سمت منبع غذایی اضافه کرد .این موضوع در شکل  4-14نشان داده شده است .مورچهها
حال یک مسیر دیگر نیز در اختیار داشتند ،اما همهی فرومون بر روی مسیر طوالنیتر قرار داشت .با این حال،
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هنگامی که مورچهها به محل انشعاب مسیر میرسند ،بهطور خودکار مسیر اشباع شده از فرومون را انتخاب
نمیکنند .هرچند که مورچه ها تمایل به انتخابِ مسیر با فرومون بیشتر را دارند ،اما در عین حال یک عنصر
اتفاقی در رفتار آنها نیز وجود دارد .بنابراین ،برخی از مورچهها مسیر جدید کوتاهتر را در پیش گرفتند .با
انتخاب شدن این مسیر توسط مورچهها ،فرومون بیشتری بر روی این مسیر قرار گرفته و به همین دلیل به
مسیری جذابتر برای مورچههای بعدی تبدیل خواهد شد .در حدود  %24از آزمایشها ،بیشتر مورچهها از
مسیر کوتاهتر استفاده نمودند هرچند که هیچ فرومون اولیهای بر روی این مسیر وجود نداشت .این موضوع
مبین این حقیقت است که فرومون تبخیر میشود .با این حال ،در این آزمایش سرعت تبخیر شدن فرومون
به اندازهای نبود که باعث شود مورچهها مسیر کوتاهتر را خیلی بیشر از مسیر طوالنیتر انتخاب نمایند.

شکل  4-15یک طرحریزی تجربی برای دریافت نحوهی رفتار مورچه ها هنگامی یک مسیر کوتاه جدید به مسیرهای در
دسترس اضافه میگردد .در  %25از آزمایشها حدود  %55ترافیک مورچهها به سمت مسیر کوتاهتر همگرا میگردد .برگرفته
شده از [گاس و همکاران.]1989 ،

دنیوبُرگ 1و همکارانش یک مدل ریاضی برای ترشح و تبخیر فرمون ،بر پایهی این آزمایشهای تجربی
ارائه دادند [دنیوبُرگ و همکاران .]1994 ،اگر دو مسیر برای انتخاب وجود داشته باشد ،احتمال انتخاب مسیر
اول توسط مورچه توسط معادلهی زیر به دست میآید
()1-14

(𝑚1 + 𝑘)ℎ
(𝑚1 + 𝑘)ℎ + (𝑚2 + 𝑘)ℎ

= 𝑝1

که در آن 𝑖𝑚 برابر تعداد دفعاتی است که مسیر 𝑖اُم قبالً توسط مورچهها انتخاب شده است و  ℎو 𝑘 نیز
پارامترهای هستند که بهصورت تجربی تعیین شدهاند .این مدل اولیه ،تبخیر فرومون را نادیده میگیرد .مقادیر
معمول برای  ℎو 𝑘 عبارتند از

Deneubourg
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()2-14

𝑘 ≈ 20, ℎ ≈ 2

شکل  5-14نتایج شبیهسازیِ معادلهی  1-14را برای دو مسیر با طول یکسان نشان میدهد .نمودار باالیی
نشانگر این موضوع است که رفتار  144مورچهی اول قابل پیشبینی نیست .رفتار مورچهها بیشتر حالتی
اتقاقی دارد و احتمال انتخاب شدن مسیر  1یا  2هر کدام حدود  %54است .نمودار پایینی نشانگر آن است که
هرچه یک مسیر فرمون بیشتری دریافت مینماید ،برای مورچهها جذابتر شده و به فیدبک مثبت فرومون
که پیش از این دربارهی آن بحث کردیم منتهی میشود .در نهایت  %144ترافیک مورچهها بر روی یکی از
این دو مسیر قرار خواهد گرفت.
با توجه به آنچه گفته شد میتوان دید که مورچهها قادرند راهحلهایی بهینه برای مسائل روزمرهی خود
بیابند .این موضوع ما را بر آن میدارد تا برای پیدا کردن راهحلهای بیهنه برای مسائل مهندسی از شبیهسازی
مورچههای مصنوعی استفاده نماییم.

شکل  5-15نتایج شبیهسازی معادلهی  .1-15در ابتدا احتمال انتخاب شدن هر یک از مسیرها توسط مورچهها حدود %55
است .پ س از مدتی ،یکی از مسیرها فرومون بیشتری نسبت به دیگری دریافت کرده که باعث به وجود آمدن فیدبک مثبت
میشود و  %155ترافیک مورچهها بر روی یکی از این دو مسیر قرار خواهد گرفت.
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 2-11سیستم مورچه
سیستم مورچه اولین الگوریتم  ACOمنتشر شده است

[کولورنی1

و همکاران،]1991 ،

[دوریگو2

و

همکاران .]1996 ،این الگوریتم را میتوان بر روی مسئلهی فروشندهی دورهگرد نشان داد (TSP؛ بخش
 5-2و فصل  18را ببینید) .در شبیهسازی  ACOهر مورچه از یک شهر به یک شهر دیگر سفر کرده و پس
از تکمیل سفر ،شبیهسازی فرومون را بر روی مسیر قرار میدهد .فرومونها عالوه بر ترشح شدن ،تبخیر نیز
می شوند .احتمال رفتن یک مورچه از شهر حال حاضر خود به شهر دیگر ،به مقدار فرومون موجود بین دو
شهر بستگی دارد .همچنین فرض میشود مورچهها دارای اطالعاتی در مورد مسئلهی مورد بهینهسازی
میباشند که این اطالعات به آنها برای گرفتن برخی تصمیمات در طول سفر کمک مینماید .آنها از فاصلهی
بین شهر حال حاضر خود و سایر شهرها مطلع هستند و همچنین تمایل دارند به شهرهای نزدیکتر سفر
نمایند چرا که هدف الگوریتم پیدا کردن کوتاهترین مسیر است .الگوریتم سیستم مورچه در شکل  6-14نشان
داده شده است.
شکل  6-14نشان میدهد که احتمال رفتن مورچه از شهر 𝑖 به شهر 𝑗 با مقدار فرومون موجود میان دو
شهر رابطهی مستقیم و با فاصلهی میان دو شهر رابطهی نسبت عکس دارد .نسبت 𝛽 𝛼⁄اهمیت نسبی اطالعات
مربوط به فرومون نسبت به اطالعات مربوط به فاصله را هنگام تصمیمگیری در مورد شهر مقصد ،تعیین
مینماید .هنگامی که یک مورچه از شهر 𝑖 به شهر 𝑗 میرود ،میزان فرومون موجود بر روی آن مسیر متناسب
با کیفیت راهحل آن مورچه (که با مجموع مسافتهای طی شده توسط آن مورچه نسبت عکس دارد) افزایش
مییابد.
شکل  6-14یک الگوریتم نسبتاً کامل است اما برخی جزئیات پیادهسازی به برنامهنویس واگذار شده
است .برای مثال ،آیا 𝑖𝑗𝜏 = 𝑗𝑖𝜏 است؟ در سیستم زیستی مورچه ،میزان فرومون موجود میان دو گرهی 𝑖 و

𝑗

با میزان فرومون موجود میان 𝑗 و 𝑖 برابر است اما لزومی ندارد در شبیهسازی سیستم مورچه نیز چنین باشد.
میتوان به راحتی تصور نمود که چگونه ممکن است حرکت از گرهی 𝑖 به گرهی 𝑗 منجر به یک راهحل
خوب شده در حالی که حرکت از گرهی 𝑗 به گرهی 𝑖 به یک راهحل بد منجر شود .این موضوع به معنی آن
است که 𝑖𝑗𝜏 ≠ 𝑗𝑖𝜏 بوده و با  TSPنامتقارن متناظر است (شکل  7-14را ببینید).

Colorni
Dorigo

1
2
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شکل  6-15یک سیستم مورچهی ( )ASساده برای حل یک .TSPدر هر نسل مقداری از فرومون موجود میان شهرهای 𝒊 و
تبخیر میشود .همچنین با حرکت مورچه ها از یک شهر به شهر دیگر میزان فرومون موجود میان دو شهر افزایش مییابد.

𝒋
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برخی جزئیات پیادهسازی دیگر که میتوان در شکل  6-14لحاظ نمود شامل مقداردهی اولیهی
هوشمندانه ،نخبهگرایی و جهش میشود .اول آنکه ،عملکرد  ACOمانند عملکرد سایر الگوریتمهای تکاملی
میتواند وابستگی شدیدی به مقداردهی اولیهی مناسب داشته باشد (بخش  1-8را ببینید) .برای حل

TSP

میتوان از یک الگوریتم سادهی ابتکاری برای مقداردهی اولیهی ذرات استفاده نمود .برای مثال ،میتوان در
نسل اول یکی از مورچهها را مجبور به رفتن به نزدیکترین شهر در هر نقطهی تصمیمگیری نمود .در مورد
مقداردهی اولیهی  TSPدر بخش  2-18بیشتر بحث خواهیم کرد .دوم آنکه ،در  ACOنیز میتوان مانند هر
الگوریتم تکاملی دیگر از نخبهگرایی استفاده نمود (بخش  4-8را ببینید) .برای دخالت دادن نخبهگرایی میتوان
رد بهترین مورچهها را در هر نسل گرفت و آنها را مجبور به تکرار همان مسیر قبلی در نسل بعد نمود .با
این کار میتوان اطمینان حاصل نمود که بهترین مسیر از یک نسل به نسل بعد از دست نمیرود .یک الگوریتم
سیستم مورچه با نخبهگرایی معموالً سیستم مورچهی نخبهگرا نامیده میشود [دوریگو و همکاران،]1996 ،
[بلوم .]2445a ،1سوم آنکه میتوان مانند سایر الگوریتمهای تکاملی از جهش در  ACOنیز استفاده نمود
(بخش  9-8را ببینید) .برای این کار میتوان برخی از مسیرها را بهصورت اتفاقی و با یک احتمال جهش
دستخوش تغییر نمود .محققین تاکنون چندین مکانیزم برای جهش دادن مسیرهای  TSPارائه دادهاند .این
مکانیزمها در بخش  4-18مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

شکل  7-15در این مثال فرض نمودهایم که سفر در گرهی  1آغاز میشود .مسیر سمت چپ بسیار بدتر از مسیر سمت راست
است اما هر دو مسیر شامل مسیر میان گرههای  2و  3می شوند .از آنجایی که مسیر سمت چپ طوالنی بوده و مسیر سمت
راست کوتاه است میتوان انتظار داشت که در یک  ACOمؤثر 𝝉𝟐𝟑 ،از 𝟐𝟑𝝉 کمتر باشد ،بدین معنی که رفتن از گرهی  2به 3
باید از رفتن از گرهی  3به  2از جذابیت کمتری برخوردار باشد..

با توجه به شکل  ،6-14چند پارامترِ میزانسازی برای سیستم مورچه وجود دارد .این پارامترها شامل
موارد زیر میشوند:
 تعداد مورچهها 𝑁 ،که نشان دهندهی اندازهی جمعیت است؛
 𝛼 و 𝛽 که اهمیت نسبی مقادیر فرومون و اطالعات ابتکاری هستند؛

Blum

1
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 𝑄 که ثابت ترشح است؛
 ،𝜌 که ثابت تبخیر است؛
 ،𝜏0 که بیانگر مقدار فرومون اولیه میان هر دو شهر دلخواه است.
تأثیر این پارامترها بر روی این الگوریتم توسط چندین محقق مورد مطالعه قرار گرقته است .برای مثال،
[دوریگو و همکاران ،]1996 ،مقادیر زیر را برای این پارامترها توصیه میکند:
( 𝑁 = 𝑛 یعنی تعداد مورچهها با تعداد شهرها برابر است).
 𝛼 = 1 و .𝛽 = 5
 𝑄 = 100 هرچند که این پارامتر دارای تأثیر چندانی نیست.
.𝜌 ∈ [0.5,0.99] 
.𝜏0 ≈ 10−6 
مثال 1-15
این مثال ،سیستم مورچهی شکل  6-14را به  TSPبرلین  52که شامل  52مکان در شهر برلین در آلمان
میشود اعمال میکند [رینِلت .]2448 .1برلین 52یک  TSPمتقارن است بدین معنا که ما مجموعهای از گرهها
با فواصل مشخص از یکدیگر در اختیار داریم و میخواهیم یک مسیر رفت و برگشت با طول مینیمم پیدا
کنیم بهطوری که از هر گره دقیقاً یکبار عبور نماییم .در یک  TSPمتقارن مانند برلین ،52فاصلهی شهر 𝑖 از

𝑗

با فاصلهی شهر 𝑗 از 𝑖 برابر است .برای حل این مسئله از پارامترهای زیر استفاده مینماییم:
𝑁 = 532 ؛
 𝛼 = 1 و .𝛽 = 5
.𝑄 = 20 
.𝜌 = 0.9 
.𝜏0 = 10−6 
 بهطور کلی .𝜏𝑖𝑗 ≠ 𝜏𝑗𝑖 3
 مقداردهی اویهی اتفاقی.
Reinelt

1

 2مقدار استاندارد جمعیت اولیهی سیستم مورچه از یک مقاله به مقالهی دیگر متفاوت است .بسیاری از مقاالت از 𝑛 = 𝑁 استفاده مینمایند و
این در حالی است که بسیاری دیگر از  𝑁 = 𝑛 + 1استفاده مینمایند.
 3معموالً برای  TSPمتقارن 𝑖𝑗𝜏 = 𝑗𝑖𝜏 توصیه میشود اما لزومی به استفاده از این تساوی نیست.
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 دو مورچهی نخبه در هر نسل.
 عدم استفاده از جهش.
شکل  8-14بهترین مسیر جمعیت اولیه با طولی برابر  24784را نشان میدهد .میتوان دید که مسیر اولیه
بسیار بد و ناامیدکننده است .شکل  9-14همگرایی  ASرا در طول جستجوی آن برای یافتن بهترین مسیر را
نشان میدهد .میتوان دید که  ASبسیار سریع همگرا شده و نخبهگرایی به کار رفته در این الگوریتم از عدم
افزایش طول بهترین مسیر از یک نسل به نسل دیگر اطمینان حاصل میسازد .شکل
 14-14بهترین مسیر پیدا شده توسط  ASبعد از  14نسل را با طولی برابر  7796نشان میدهد .میتوان دید
که  ACOتوانسته مسیری بسیار بهتر از بهترین مسیرِ جمعیت اولیه بیابد و مجموع کلی مسیر  %69کاهش
یافته است.
در نهایت ،شکل  11-14مسیر بهینهی کلی را که بهینه بودن آن اثبات شده است را با طولی برابر 7542
نشان میدهد .با مقایسهی شکل  14-14و  11-14میتوان دید که  ACOمسیری را یافته است که بسیار
نزدیک به بهینهترین مسیر بوده و تنها  %3از آن بدتر است .توجه داشته باشید هر بار بهینهسازی  ACOنتیجهی
متفاوتی را به دست میدهد چرا که  ACOیک الگوریتم اتفاقی است .اما با توجه به آنکه
 51! = 1.6 × 1066راهحل ممکن برای این مسئله وجود دارد ،میتوان گفت که  ACOبا پیدا کردن راهحلی
که تنها  %3از بهینهترین راهحل بدتر است ،بسیار خوب عمل کرده است.

شکل  8-15بهترین مسیر اولیه از میان  53مسیر اتفاقی ممکن برای مثال  .1-15مجموع طول این مسیر برابر با  24785است.
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شکل  9-15همگرایی سیستم مورچه برای مثال .1-15

شکل  15-15بهترین مسیر پیدا شده توسط سیستم مورچه بعد از  15نسل در مثال  .1-15طول کلی این مسیر برابر با 7796
است .این مسیر  %69از بهترین مسیر اولیهی پیدا شده در شکل  8-15بهتر است و  %3از بهینهترین مسیر (که بهینه بودن آن
ثابت شده است  .در شکل  11-15نشان داده شده است) بدتر است.

 / 116الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی

شکل  11-15مسیر بهینهی کلی برای مثال  1-15با طولی برابر .7542

 3-11بهینهسازی پیوسته
در ابتدا  ACOبرای بهینهسازی مسائلی همچون  TSPبه کار گرفته شد اما همواره اصالحاتی برای به کار
بردن آن برای حل مسائل بهینهسازی با دامنهی پیوسته ،بر روی آن صورت گرفته است [سوچا 1و دوریگو،
[ ،]2448تِسوتسوی[ ،]2444 ،2دِفرانکا 3و همکاران .]2448 ،یکی از راههای ممکن برای اعمال یک الگوریتم
بهینهسازی گسسته مانند  ACOبه یک مسئله با دامنهی پیوسته آن است که هر بعدِ 𝑖 از فضای جستجو را به
بازههای گسسته تقسیم نماییم .در این صورت مسئله به مینیممسازی تابع 𝑛 بعدی )𝑥(𝑓 که در آن

=𝑥

] 𝑛𝑥  [𝑥1 , 𝑥2 , … ,بوده ،تبدیل میشود .در این صورت خواهیم داشت
()3-14

𝑥𝑎𝑚𝑥𝑖,𝑚𝑖𝑛 = 𝑏𝑖1 < 𝑏𝑖2 < ⋯ < 𝑏𝑖,𝐵𝑖 = 𝑥𝑖,
] 𝑥𝑎𝑚𝑥𝑖 ∈ [𝑥𝑖,𝑚𝑖𝑛 . 𝑥𝑖,

که در آن  𝐵𝑖 − 1برابر با تعداد بازههایی است که هر بعد 𝑖 به آن تقسیم میشود .در هر نسل اگر بعدِ 𝑖ام
راهحل نامزد بین 𝑗𝑖𝑏 و  𝑏𝑖,𝑗+1قرار بگیرد ،آنگاه فرومون مرتبط با آن بازه را بنابر الگوریتم استاندارد سیستم
مورچه به روزرسانی مینماییم:
()4-14

)𝑥(𝑓 𝜏𝑖𝑗 ← 𝜏𝑖𝑗 + 𝑄/آنگاه ]  𝑥𝑖 ∈ [𝑏𝑖𝑗 , 𝑏𝑖,𝑗+1اگر

1

Socha
Tsutsui
3
De Franca
2
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در معادلهی باال 𝑄 ثابت ترشح سیستم استاندارد مورچه بوده و فرض بر آن است که برای تمامی 𝑥ها
𝑄
)𝑘(𝜏∆ در شکل  6-14متناظر است .ما از مقادیر
 𝑓(𝑥) > 0است .معادلهی ( )4-14با عبارت 𝑘𝐿𝑖𝑗 ← ⁄

فرومون برای ساخت راهحلهای جدید در ابتدای هر نسل بهصورت احتماالتی استفاده مینماییم .بدین
ترتیب ،اگر بازهی ]  [𝑏𝑖𝑗 , 𝑏𝑖,𝑗+1دارای مقدار زیادی فرومون باشد ،احتمال ساخت یک راهحل نامزد بهطوری
که بعد 𝑖اَم آن در این بازه قرار بگیرد زیاد خواهد بود .یک راه ممکن برای انجام این کار آن است که بعد 𝑖ام
راهحل نامزد را برابر یک عدد اتفاقی ]  𝑟 ∈ [𝑏𝑖𝑗 , 𝑏𝑖,𝑗+1قرار دهیم.
شکل  12-14طرح کلی الگوریتم سیستم مورچهی پیوسته را نشان میدهد .در این شکل فرض بر آن
است که تابع هزینه ،که با 𝑘𝐿 نمایش داده شده است همواره برای تمامی 𝑘ها مثبت است .اگر این ویژگی
برای یک مسئله برآورده نشود ،آنگاه مقادیر هزینه باید بهگونهای شیفت داده شود که این ویژگی برآورده
شود .شکل  12-14نخبهگرایی را شامل نمیشود اما میتوان (و باید) به راحتی و نخبهگرایی تعریف شده
برای الگوریتمهای تکاملی در بخش  4-8را برای ایم شکل لحاظ نمود .به عنوان گزینهای دیگر AS ،پیوسته
را میتوان با جستجوی محلی ترکیب نمود.
استفاده از بازههای گسستهسازی شده برای هر بعد مسئله ،راهی ساده برای تعمیم  ASبه مسائل پیوسته
است .یک راه دیگر برای پیادهسازی الگوریتم سیستم مورچهی پیوسته آن است که از مقادیر فرومون برای
ارائهی تخمینهای پیوسته از  PDFگسسته استفاده نماییم [سایمون ،2446 ،فصل [ ،]15بلوم.]2445a ،
تعداد ابعاد = 𝑛

بعد 𝑖اُم را به  𝐵𝑖 − 1بازه مطابق معادلهی ( )3-14تقسیم کن
اهمیت مقدار فرومونها = 𝛼
ثابت ترشح = 𝑄

) ∈ (0,1نرخ تبخیر = 𝜌
( 𝜏𝑖𝑗𝑖 = 𝜏0فرومون ابتدایی برای ]𝑛  𝑖 ∈ [1,و ]∈ [1, 𝐵𝑖 − 1

𝑖𝑗

جمعیتی آغازین از مورچهها (راهحلهای نامزد) را بهصورت اتفاقی مقدار دهی اولیه کن؛ 𝑘𝑎 برای
]𝑁 [1,

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
برای هر مورچه

𝑘𝑎

برای هر بعد

]𝑛 𝑖 ∈ [1,

برای هر بازهی گسسته شدهی ] ∈ [1, 𝐵𝑖 − 1] ،[𝑏𝑖𝑗 , 𝑏𝑖,𝑗+1

𝑗

∈𝑘
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𝐵 −1

)𝑘(𝑝 احتمال
𝑚𝑖𝛼𝜏 ← 𝜏𝛼𝑖𝑗 / ∑𝑚𝑖=1
𝑗𝑖
مجموعهی شهرهای عبوری را برای هر مورچه ایجاد کن 𝑘 ∈ :برای} ← {𝑐𝑘1

𝑘𝐶

]𝑁 [1,

برای هر شهر مانند
𝑚𝑖𝛼𝜏

) 𝛽𝑑⁄
𝑚𝑖

𝑘𝐶 ∉ 𝑗 𝑗 ∈ [1, 𝑛],
𝛼𝜏

𝑗𝑖
)𝑘(𝑝 احتمال
𝑘𝐶∉𝑚← ( ⁄ 𝛽 )⁄(∑𝑛𝑚=1,
𝑗𝑖

𝑗𝑖𝑑

𝑗 بعدی
بگذار مورچه 𝑘 با احتمال )𝑘(𝑗𝑖𝑝 به شهر 𝑗 برود
از  𝑐𝑘,𝑞+1برای نشان دادن شهر انتخاب شده در خط قبل استفاده کن
} 𝐶𝑘 ← 𝐶𝑘 ∪ {𝑐𝑘,𝑞+1
مورچه بعد
هزینه راهحل تولید شده توسط 𝑘𝑎 ← 𝑘𝐿

برای هر بُعد

]𝑛 𝑖 ∈ [1,

برای هر بازهی گسسته شدهی ] ∈ [1, 𝐵𝑖 − 1] ،[𝑏𝑖𝑗 , 𝑏𝑖,𝑗+1
برای هر مورچه
اگر

𝑗

𝑘𝑎𝑘 ∈ [1, 𝑁] ،

] 𝑎𝑘 (𝑥𝑖 ) ∈ [𝑏𝑖𝑗 , 𝑏𝑖,𝑗+1
𝑘𝐿← 𝑄/

)𝑘(
𝑗𝑖𝜏

∆

در غیر این صورت
)𝑘(𝜏∆
𝑖𝑗 ← 0
پایان اگر
مورچه بعدی
)𝑘(𝑗𝑖𝜏∆ ← (1 − 𝜌)𝜏𝑖𝑗 + ∑𝑁𝑘=1
بازهی گسسته بعدی

𝑗𝑖𝜏

بُعد بعدی
نسل بعد
شکل  12-15یک سیستم مورچهی ساده برای حل مسئلهی مینیممسازی پیوسته 𝜶𝒌 (𝒙𝒊) .نمایشگر 𝒊اُمین عنصر از 𝒌اُمین
راه حل نامزد است .در هر نسل ،فرومون موجود در هر بازه تبخیر میشود اما از سوی دیگر نیز فرومون موجود در هر بازه
متناسب با تعداد مورچههای به وجودآورندهی راهحل نامزد در آن بازه افزایش مییابد 𝑼[𝒃𝒊𝒋 , 𝒃𝒊,𝒋+𝟏 ] .یک عدد اتفاقی با
توزیع یکنواخت میان 𝒋𝒊𝒃 و 𝟏 𝒃𝒊,𝒋+است.
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مثال 2-15
در این مثال میخواهیم تابع  24بعدی اَکلی را مینیممسازی نماییم (ضمیمهی ج 1-2.را ببینید) .برای این
کار از الگوریتم شکل  12-14با پارامترهای زیر استفاده مینماییم:
𝑁 = 50 

𝛼=1 
𝑄 = 20 
𝜌 = 0.9 
𝜏0 = 10−6 
 دو راهحل نخبه

در هر نسل

 نرخ جهشی برابر با  %1در هر بعد در هر ذره در هر تسل
 تعداد بازهها 80 :یا  𝐵𝑖 = 40برای هر

]𝑛 𝑖 ∈ [1,

شکل  13-14بهترین راهحل یافت شده در هر نسل را که بر روی  24شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری
شده است را برای دورههای  44و  84تایی نشان میدهد .میتوان دید که همگرایی با افزایش تعداد بازهها در
هر بعد بهبود مییابد اما از سویی نیز مدت زمان محاسبات با افزایش تعداد بازهها ،افزایش مییابد .دو علت
برای این پدیده وجود دارد که میتوان با نگاه به شکل  12-14به این دو علت پی برد .علت اول ،وجود
حلقهی  forبرای هر بازهی گسستهسازی شده است .علت دوم نیز آن است که تصمیمگیری در مورد قرار
دادن ) 𝑖𝑥( 𝑘𝛼 در کدام بازه پیچیدهتر است .با این حال ،باید توجه داشت که در بسیاری از مسائل بهینهسازی
موجود در دنیای عملی ،محاسبات تابع هزینه در اولویت قرار داشته و محاسبات اضافی مورد نیاز برای
بازههای گسستهسازی شده مسئلهای چندان جدی به شمار نخواهد آمد (فصل  21را ببینید).
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شکل  13-15مثال  :152همگرایی سیستم مورچهی پیوسته که به تابع  25بعدی اَکلی اعمال شده است .دو منحنی بهترین
راهحل یافت شده در هر نسل را که بر روی  25شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است ،نشان میدهند .با پخش
کردن فرومون بر روی تعداد بیشتری بازه در هر بعد ،میتوان به عملکرد بهتری دست پیدا کرد.

 4-11دیگر سیستمهای مورچه
تا کنون اصالحات زیادی بر روی الگوریتم سیستم مورچهی استاندارد صورت گرفته است .این بخش به
بحث در مورد دو اصالحیهی پایه میپردازد :سیستم مورچهی ماکزیمم -مینیمم در بخش  1-4-14و سیستم
کلونی مورچگان در بخش .2-4-14
 1-4-11سیستم مورچهی ماکزیمم -مینیمم
سیستم مورچهی ماکزیمم -مینیمم ( )MMASبا اعمال یک اصالحیهی ساده بر روی الگوریتم سیستم
مورچهی استاندارد ایجاد میشود [دوریگو و همکاران[ ،]2446 ،استاتزل 1و هوس .]2444 ،2این سیستم
دارای دو ویژگی عمده است .اول آنکه ،فرومون در هر نسل فقط توسط بهترین مورچه افزایش مییابد .این
کار باعث کاهش کاوش و افزایش بهرهوری از بهترین راهحل موجود میگردد .دوم آنکه ،مقدار فرومون دارای
حد باال و پایین است .این کار اثری معکوس نسبت به ویژگی اول دارد چرا که با این کار حتی بدترین مسیرها
نیز دارای مقداری فرومون هستند .از سوی دیگر ،بهترین مسیرها نیز نمیتوانند آنقدر فرومون داشته باشند که
به کلی تصمیمات مورچهها را تحتالشعاع خود قرار دهند.
Stutzle
Hoos

1
2
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اولین تفاوت موجود میان الگوریتم مورچهی استاندارد و  MMASرا میتوان در معادالت زیر ،که در
شکلهای  6-14و  12-14جایگذاری شدهاند ،مشاهده نمود:
𝑁
)𝑘(

𝑗𝑖𝜏∆ ∑ 𝜏𝑖𝑗 ← (1 − 𝜌)𝜏𝑖𝑗 +

()5-14

 𝐴𝑆:استاندارد

𝑘=1
𝑡𝑠𝑒𝑏
𝑗𝑖𝜏∆ 𝜏𝑖𝑗 ← (1 − 𝜌)𝜏𝑖𝑗 +

𝑀𝑀𝐴𝑆:

)𝑡𝑠𝑒𝑏(𝜏∆
که در آن  ،bestاندیس بهترین راهحل نامزد است .در مسئلهی فروشندهی دورهگرد شکل ،6-14
𝑗𝑖
توسط معادلهی زیر تعیین میگردد
()6-14

شهر 𝑗 به بهترین مسیر تعلق دارد → شهر 𝑖

𝑄
𝑡𝑠𝑒𝑏𝐿
{←
0

اگر

در غیر این صورت

)𝑡𝑠𝑒𝑏(
𝑗𝑖𝜏∆

)𝑡𝑠𝑒𝑏(𝜏∆ توسط معادلهی زیر تعیین میگردد
و در  ASپیوستهی موجود در شکل ،12-14
𝑗𝑖
()7-14

]𝑖 ∈ [𝑏𝑖𝑗 , 𝑏𝑖,𝑗+1اُمین بعد بهترین ذره

𝑄

اگر

در غیر این صورت

𝐿
𝑡𝑠𝑒𝑏 { ←
0

)𝑡𝑠𝑒𝑏(
𝑗𝑖𝜏∆

دومین تفاوت میان الگوریتم استاندارد مورچه و  MMASبعد از بهروزرسانی شدن 𝑗𝑖𝜏 و توسط معادالت
زیر پیادهسازی میشود
()8-14

) 𝑛𝑖𝑚𝜏 𝜏𝑖𝑗 ← max(𝜏𝑖𝑗 ,
) 𝑥𝑎𝑚𝜏 𝜏𝑖𝑗 ← min (𝜏𝑖𝑗 ,

که در آن 𝑛𝑖𝑚𝜏 و 𝑥𝑎𝑚𝜏 برای مسئلهی مورد بهینهسازی تنظیم میگردند.
با کمی ابتکار میتوان چندین راه را برای تعمیم  MMASمتصور شد .برای مثال ،میتوان اجازهی تولید
فرومون را به جای تنها بهترین مورچه ،برای 𝑀 مورچهی بهتر متصور شد .در این صورت 𝑀 یک پارامتر
میزانسازی خواهد بود .یا آنکه میتوان به 𝑚اُمین مورچهی برتر اجازه تولید فرومون با احتمال 𝑚𝑝 را داد،
𝑚𝑝 با افزایش هزینهی مربوطه کاهش مییابد .با فرض آنکه ما در ابتدای فرایند بیشتر به دنبال کاوش بوده و
در انتهای فرایند بیشتر به دنبال انتفاع و بهرهوری هستیم ،میتوانیم مقدار ) 𝑛𝑖𝑚𝜏  (𝜏𝑚𝑎𝑥 −را با افزایش
شمارهی نسل افزایش دهیم .با کمی تجربه و همچنین ابتکار ،میتوان تعمیمهای دیگری از  MMASجهت
بهبود عملکرد آن بر روی مسائل مختلف یافت.
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مثال 3-15
در این مثال ما مسئلهی مثال  2-14را تکرار کرده و این بار از پارامترهای زیر استفاده مینماییم:
𝑁 = 40 

𝛼=1 
𝑄 = 20 
𝜌 = 0.9 
𝜏0 = 10−6 
 دو راهحل نخبه

در هر نسل

 نرخ جهشی برابر با  %1در هر بعد در هر ذره در هر تسل
 تعداد بازهها𝐵𝑖 = 20 :برای هر
 𝜏𝑚𝑖𝑛 = 0 و

]𝑛 𝑖 ∈ [1,

∞ = 𝑥𝑎𝑚𝜏

ما در این مثال تنها به بهترین 𝑀 مورچه اجازهی تولید فرومون میدهیم:
()9-14

) 𝑚𝑡𝑠𝑒𝑏(

𝑗𝑖𝜏∆ 𝜏𝑖𝑗 ← (1 − 𝜌)𝜏𝑖𝑗 +

در معادلهی باال ]𝑀  𝑚 ∈ [1,بوده و 𝑚𝑡𝑠𝑒𝑏 اندیس 𝑚اُمین ذرهی برتر در هر نسل است .این بدان معناست
که تنها 𝑀 مورچهی برتر در دامنه ی مورد جستجویشان فرومون ترشح خواهند کرد .به غیر از این تغییر،
الگوریتم مورد استفاده در این مثال همان الگوریتم مثال  2-14است .شکل  14-14بهترین راهحل هر نسل را
برای  𝑀 = 4و  ،𝑀 = 40که بر روی  24شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است ،را نشان میدهد.
میتوان دید که هرچه به تعداد مورچههای کمتری اجازهی تولید فرومون داده شود ،همگرایی سریعتر صورت
میپذیرد.
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شکل  14-15مثال  :3-15همگرایی سیستم مورچهی پیوسته که بر روی تابع  25بعدی اَکلی اعمال شده است .نمودار بهترین
راهحل یافت شده در هر نسل را که بر روی  25شبیهسازی مونت کارلو میانگین گیری شده است نشان میدهد .اگر تنها به
بهترین مورچهها اجازهی تولید فرومون داده شود عملکرد بهتری حاصل میگردد.

 2-4-11سیستم کلونی مورچگان
سیستم کلونی مورچگان ( )ACS1تعمیمی است از [ ASدوریگو و گامباردِال[ ،]1997a ،2دوریگو و
گامباردِال[ ،]1997b ،دوریگو و همکاران .]2446 ،اگرچه  ASو  ACSدارای ریشهی مشترک هستند ،اما دارای
رفتار و عملکرد بسیار متفاوتی نسبت به هم میباشند ACS .نسبت به  ASدارای دو تعمیم عمده است .اول
آنکه هر مورچه برای ایجاد راهحل از یک تجدید فرومون محلی استفاده مینماید .به محض آنکه مورچه از
شهر 𝑖 به شهر 𝑗 برود ،فرومون موجود بر روی آن مسیر به طریق زیر تجدید میگردد:
()14-14

𝜏𝑖𝑗 ← (1 − 𝜙)𝜏𝑖𝑗 + 𝜙𝜏0

که در آن ] ،𝜙 ∈ [0,1ثابت زوال فرومون محلی بوده و  𝜏0مقدار فرومون اولیه است .اگر  𝜙 = 0باشد ،آنگاه
𝑗𝑖𝜏 تغییر نکرده و همان سیستم مورچهی اولیه حاصل میشود .معادلهی ( )14-14نشان میدهد که فرومون
موجود میان دو شهر 𝑖 و 𝑗 با عبور مورچهها از آن مسیر زوال مییابد .این موضوع به لحاظ بیولوژیکی درست
نیست اما در این الگوریتم ،این موضوع باعث دلسرد شدن مورچهها از مسیر شده و بدین ترتیب باعث

Ant Colony System
Gambardela

1
2
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افزایش کاوش و تنوع میشود .پس از آنکه تمامی مورچهها راهحل نامزد خود را ایجاد نمودند ،یکی از تجدید
فرومونهای جهانی استاندارد موجود در معادلهی ( )5-14را پیادهسازی مینماییم .تعمیمِ دوم  ACSنسبت
به  ،ASاستفاده از قانون نسبی شبه اتفاقی برای ساختن راهحلهای

نامزد است .در اینجا ما از نماد )𝑗 → 𝑘𝑎(

برای نشان دادن ساخته شدن راهحل نامزد توسط مورچهی 𝑘اُم در حین سفر به شهر 𝑗اُم استفاده مینماییم.
همچنین از نماد )𝑗 → 𝑘𝑎( Prبرای نشان دادن احتمال )𝑗 → 𝑘𝑎( استفاده مینماییم .تفاوت میان ساخت
راهحلهای نامزد در  ACSو  ASرا میتوان بهصورت زیر نشان داد:
)𝑘(

𝑗𝑖𝑝 = )𝑗 → 𝑘𝑎(Pr

()11-14

𝐴𝑆:

 𝑟 < 𝑞0اگر و )𝑘(𝐽𝑖𝑝 𝐽𝑥𝑎𝑚𝑔𝑟𝑎 = 𝑗 اگر

1

 𝑟 ≥ 𝑞0اگر و در غیر این صورت
𝑟 ≥ 𝑞0

اگر

Pr(𝑎𝑘 → 𝑗) = 0

𝐴𝐶𝑆:

)𝑘(

𝑗𝑖𝑝

{

که در آن 𝑟 یک عدد اتفاقی با توزیع یکنواخت بر روی ] [0,1بوده و ] 𝑞0 ∈ [0,1یک پارامتر میزانسازی
است .در  ASاستاندارد ،احتماالت با توجه به مقادیر فرومون به دست میآیند و مورچهی 𝑘اُم با توجه به
مقادیر احتماالت در مورد شهر مقصد تصمیمگیری مینماید (شکل  6-14و  12-14را ببینید) .با این حال،
در  ACSمورچهی 𝑘اُم ممکن است با احتمال  𝑞0به شهر با بیشترین مقدار احتمال برود (شهر با بیشترین
احتمال شهری است که دارای بیشترین مقدار فرومون در مسیر میان خود و شهر حال حاضر مورچه است)،
همچنین مورچهی 𝑘اُم ممکن است با احتمال )  (1 − 𝑞0از  ASاستاندارد برای تصمیمگیری در مورد شهر
ت
مقصد استفاده نماید .این موضوع باعث میشود مورچهها در هنگام ساخت راهحلهای نامزد خود به سم ِ
کاوش گزینههای نوید دهندهتر گزایش داده شوند .این موضوع بهصورت مفهومی با افزایش احتمال مسیرهای
دارای فرومون بیشتر و یا افزایش 𝛼 در شکلهای  6-14و  12-14معادل است.
احتماالت  ACSدر معادلهی ( )11-14هنگامی که  𝑟 ≥ 𝑞0است ،تنها بهصورت تقریبی درست هستند.
برای دقت بهتر میتوان این مقادیر را بهصورتی نرمالیزه نمود که جمعشان برابر با  1شود (مسئلهی  7-14را
ببینید).
مثال 4-15
در این مثال استفاده از ثابت زوال فرومون محلی 𝜙 را مورد بررسی قرار خواهیم داد .در اینجا نیز از تابع
 24بعدی اَکلی استفاده مینماییم .پارامترهای مورد استفاده در این مثال به شرح زیر میباشند:
𝑁 = 40 
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𝛼=1 
𝑄 = 20 

𝜌 = 0.9 


𝜏0 = 10−6

 دو راهحل نخبه در هر نسل
 نرخ جهشی برابر با  %1در هر بعد در هر ذره در هر تسل
 تعداد بازهها 𝐵𝑖 = 20 :برای هر
 𝜏𝑚𝑖𝑛 = 0 و

∞ = 𝑥𝑎𝑚𝜏

 ثابت کاوش

𝑞0 = 0

]𝑛 𝑖 ∈ [1,

شکل  15-14بهترین راهحل هر نسل را برای  0.01و  ،𝜙 = 0.001که بر روی  24شبیهسازی مونت کارلو
میانگینگیری شده است نشان میدهد .میتوان دید که عملکرد الگوریتم برای مقادیر غیرصفر ثابت زوال
فرومون محلی ،بسیار بهتر است .یک مقدار مثبت برای 𝜙 باعث افزایش کاوش شده و به همگرایی سریعتر
منجر میشود .با این حال ،اگر 𝜙 بیش از حد بزرگ باشد ،سایر مورچهها به شدت از کاوش مسیرهای قبال
استفاده شده دلسرد شده و به همین دلیل عملکرد الگوریتم بدتر میشود .برای به دست آوردن نتایج قاطعتر
باید نتایج به دست آمده از شکل  15-14را مورد ارزیابی آماری قرار داد (ضمیمههای ب 2-4.و ب 2-5.را
ببینید).

شکل  15-15مثال  :4-15عملکرد سیستم کلونی مورچگان بر روی تابع  25بعدی اَکلی .منحنیها بهترین راهحل یافت شده
در هر نسل را برای مقادیر مختلف ثابت زوال فرومون محلی ،که بر روی  25شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است
را نشان میدهند.
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مثال 5-15
در این مثال به بررسی استفاده از ضریب کاوش  𝑞0در  ACSمیپردازیم .در این مثال نیز مانند مثالهای
قبلی تابع  24بعدی اَکلی را مینیمم خواهیم ساخت .در این مثال نیز از همان پارامترهای مثال  4-14استفاده
مینماییم تنها با این تفاوت که در اینجا ثابت زوال فرومون محلی  𝜙 = 0قرار داده و مقادیر مختلف  𝑞0را
آزمایش مینماییم .شکل  6-14بهترین راهحل به دست آمده در هر نسل را به ازای  0.01و  ،𝑞0 = 0.001که
بر روی  144شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است ،نشان میدهد .میتوان دید که به ازای مقادیر
غیرصفر از ثابت کاوش عملکرد الگوریتم کمی بهبود مییابد .قرار دادن یک مقدار مثبت برای  𝑞0باعث
میشود مورچهها تمایل بیشتری به استفاده از ویژگیهای راهحل مطلوب داشته باشند .با این حال ،اگر مقدار
 𝑞0بیش از حد بزرگ باشد آنگاه  ACSبه اندازهی کافی از کاوش برخوردار نبوده و کارایی الگوریتم کاهش
مییابد .برای به دست آوردن نتایج قاطعتر باید نتایج شکل  6-14را از لحاظ آماری مورد آزمون قرار داد
(ضمائم ب 2-4.و ب 2-5.را ببینید) .همچنین توجه داشته باشید که این نتایج به شدت به مسئلهی مورد حل
و همچنین به پارامترهای مورد استفاده برای الگوریتم بستگی دارند .بیشتر ACSها از مقادیر بزرگ برای

𝑞0

استفاده مینمایند (برای مثال [ )𝑞0 = 0.9دوریگو و گامباردِال.]1997b ،

شکل  16-15مثال  :5-15عملکرد سیستم کلونی مورچگان بر روی تابع  25بعدی اَکلی .منحنیهای موجود در این شکل
بهترین راهحل یافت شده در هر نسل را که بر روی  155شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شدهاند را برای مقادیر مختلف
ثابت کاوش نشان میدهند .به ازای مقادیر مثبت ،کارایی الگوریتم افزایش مییابد ،اما مقادیرِ بیش از حد بزرگ 𝟎𝒒 میتواند
باعث کاهش کارایی الگوریتم شود.
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 3-4-11دیگر سیستمهای مورچه
به دلیل محدودیت موجود برای این کتاب نمیتوانیم به تمام جزئیات مربوط به سایر سیستمهای مورچه
بپردازیم .با این حال ،چند نوع قابل توجه از سیستمهای مورچه وجود دارد که در اینجا بهطور خالصه به
آنها اشاره میکنیم .در سیستم مورچهی نخبهگرا ،بهترین راهحل موجود هر بار که سایر مورچهها فرومون
تولید کنند ،به تولید فرومون میپردازد [دوریگو و استاتزل ،2444 ،فصل  .]3بنابراین ،محاسبات 𝜏∆ موجود
در شکل  12-14بهصورت زیر اصالح میشود:
)𝑘(𝛿 ← )𝑘(𝑗𝑖𝜏∆  𝐴𝑆:استاندارد
𝑘𝐿𝑖𝑗 𝑄/
()12-14

𝑄

)𝑡𝑠𝑒𝑏(

𝑗𝑖𝛿

𝑡𝑠𝑒𝑏𝐿

)𝑘(

+

𝑄 𝑗𝑖𝛿
𝑘𝐿

←

)𝑘(
𝑗𝑖𝜏∆

 𝐴𝑆:تخبهگرا

که در آن اگر 𝑖اُمین بعد از 𝑘اُمین راهحل در 𝑗اُمین بازهی گسستهسازی شده قرار بگیرد ،آنگاه  𝛿𝑖𝑗(𝑘) = 1بوده
و 𝑡𝑠𝑒𝑏 اندیس بهترین ذرهی موجود در جمعیت است.
 Ant-Qترکیبی است از  ASو [ Q-learningگامباردِال و دوریگو .]1995 ،در  ASرتبه -محور ،مقدار
فرومون تولید شده توسط هر مورچه نه تنها به کیفیت راهحل مورچه بستگی دارد ،بلکه به رتبهی آن نسبت
به سایر مورچهها نیز وابسته است [دوریگو و استاتزِل ،2444 ،فصل  .]3درخت جستجوی غیرقاطع تخمینی
( )ANTS1مکانیزمهای مشخصی برای تعیین میزان جذابیت یک حرکت و به روزرسانی فرومون فراهم
میآورد [مانیِزو 2و همکرانریال  AS .]2444بهترین -بدترین به بهترین راهحل فرومون بیشتر اضافه کرده و
همچنین میزان تبخیر بیشتری را به بدترین راهحل اعمال مینماید .این  ASهمچنین از جهش برای افزایش
کاوش استفاده مینماید [کوردون 3و همکاران .]2444 ،الگوریتم  ACOابرمکعب از محدودسازی مقدار
فرومون به بازهی ] [0,1برای مرتب و منظمسازی رفتار  ACOدر مورد مسائل با هدفهای مختلف استفاده
مینماید [بلوم و دوریگو .]2444 ،الگوریتم  ACOجمعیت -محور به جای نگهداری تمام اطالعات در یک
نقشهی فرومون ،جمعی از پیشینهی فرومون را نگه میدارد و از این پیشینهها برای اصالح الگوریت ِم
بهروزرسانی استفاده مینماید [گانسچ 4و میدِندورف .]2442 ،5الگوریتم  ACOپرتو 6نیز ترکیبی است از
 ACOو جستجوی پرتو (جستجوی پرتو یک الگوریتم جستجوی محبوب است) [بلوم.]2445b ،
1
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 5-11نتایج تظری
از همان زمانی که نتایج تجربی حاکی از کار کردن  ACOبودند ،محقیقن بر آن شدند تا نظریه  ACOرا
بسط داده و توضیح دهند  ACOکِی ،چرا و چگونه عمل مینماید .اولین اثبات همگرایی  ACOدر [گوجار،1
 ]2444ارائه شده است .پس از آن اثباتهای همگرایی مختلفی برای انواع مختلف الگوریتمهای  ACOارائه
شده است [دوریگو و استاتزل .]2444 ،بسیاری از این اثباتها به جملهای مانند این ختم میشوند "با گذشت
مدت زمان کافی ACO ،در نهایت بهترین راهحل را برای یک مسئلهی بهینهسازی ترکیبی خواهد یافت".
نتایج همگرایی مانند این از لحاظ ریاضی جذاباند اما به لحاظ عملی چندان جذاب نخواهند بود .تا زمانی
که میزان فرومون بر روی هر شاخه و مسیر در یک محدوده با حد باال و پایین قرار گیرد (مانند آنچه که در
 MMASرخ میدهد) ،همواره یک احتمال غیرصفر برای هر مورچه جهت کاوش هر شاخه و مسیر از فضای
جستجو وجود دارد .بنابراین با گذشت زمان کافی ،همهی شاخهها و مسیرها مورد جستجو قرار خواهند
گرفت .این بدین معناست که راهحل بهینه در نهایت پیدا خواهد شد .پس کامال واضح است که هر الگوریتم
جستجوی اتفاقی که دارای یک احتمال غیرصفر برای جستجوی هر یک از راهحلهای نامزد باشد ،در نهایت
همگرا خواهد شد .حتی سادهترین الگوریتم جستجوی اتفاقی نیز در نهایت همگرا خواهد شد [باک.]1996 ،
دیگر نتایج نظری جذاب مانند احتمال همگرایی در یک بازهی زمانی مشخص ،مقیاسپذیری با ابعاد
مسئله و مدلهای ریاضی توصیفی مانند مدلهای مارکوف یا مدلهای سیستم پویا میباشند (فصل  4را برای
مدلهای ریاضی  GAببینید) [گوجار[ ،]2448 ،نیومن و ویت .]2449 ،توجه داشته باشید که نتایج نظری
برای مسائل ترکیبی بسیار متفاوت از نتایج نظری برای مسائل با دامنهی پیوسته میباشد .همچنین ،اگر بتوان
نشان داد که  ACOمعادل سایر الگوریتمهای بهینهسازی با اثباتهای همگرایی جذابتر میباشد ،آنگاه
میتوان آن اثباتهای همگرایی را برای  ACOاقتباس کرد و بدین ترتیب پایههای نظری  ACOرا تقویت
نمود.
پیش از این نشان دادهایم که تحت شرایط مشخصی ACO ،مشابه الگوریتمهای بهینهسازی شیب صعودی
اتفاقی ( )SGA2و آنتروپی متقاطع ( )CE3میباشد [میولیو 442و دوریگو[ ،]2442 ،اِزلوچین 5و همکاران،
[ ،]2444دوریگو و استاتزل SGA .]2444 ،و  CEالگوریتمهای بهینهسازی مدل -محوری هستند که راهحلها

1

Gutjahr
Stochastic Gradient Ascent
3
Cross Entropy
4
Meuleau
5
Zlochin
2

فصل دهم :بهینهسازی کلونی مورچگان 149 /

را بر پایهی توزیعِ احتمالِ پارامتری بر روی فضای جستجو ،ایجاد میکنند .از ارزیابی راهحلهای نامزد برای
اصالح توزیع احتمال جهتِ گرایش دادن آن به سمت راهحلهای نامزد بهتر استفاده میشود.

 6-11نتیجهگیری
بسیاری از محققین بر این باورند که  ACOیک الگوریتم نبوده ،بلکه به دلیل تنوع بسیار زیاد آن ،یک
فرا ابتکار محسوب میشود .با این حال ،میتوان گفت که هر یک از الگوریتمهای مورد بحث در این کتاب
(GAها ،GP ،ES ،EP ،و غیره) ،همگی دارای تنوعات بسیار زیادی بوده و بنابراین تمامی آنها فرا ابتکار
محسوب میشوند .تفاوت میان یک الگوریتم و یک فراالگوریتم تنها یک جنبه است ،بنابراین تفاوت مانند
تفاوت میان سیاه و سفید نیست .بسیاری از محققین فعال در زمینهی  ACOبر این باورند که  ACOیک
الگوریتم تکاملی نیست چرا که در این الگوریتم ،ذرات به تبادل اطالعات با یکدیگر نمیپردازند؛ آنچه که در
الگوریتمهای تکاملی سنتی رواج دارد.
بسیاری از مباحث موجود در این فصل بر روی فرومونهای مسیریابی متمرکز بود .با این حال ،مورچهها
از دیگر انواع فرومون برای مقاصدی غیر از عالمتگذاری مسیرها نیز استفاده مینمایند .یک کلونی مورچگان
معمولی از  24نوع فرومون مختلف استفاده مینماید [هولدابلر و ویلسون ،1994 ،فصل  .]7برای مثال،
مورچهها در هنگام مواجه با یک مهاجم از خود فرومون زنگ خطر تولید مینمایند ،که این موضوع باعث
میشود سایر مورچهها برانگیخته شده و در برابر مهاجم ایستادگی کنند [سوبوتنیک 1و همکاران.]2448 ،
انواع مختلف فرومون را میتوان با شبیهسازی در  ACOجای داد تا یک راهحل ضعیف اطالعات خود را به
سایرین مخابره کند و بدین ترتیب سایر ذرات از تکرار آن استراتژی ضعیف بر حذر داشته شوند .این مانند
تقویت منفی  PSO2است که در بخش  6-11مورد بحث واقع خواهد شد.
مورچههای ماده هنگام تخمگذاری از خود نوعی فرومون نمایشی تولید مینمایند تا از این طریق به سایر
مورچههای ماده از گونهی مشابه اعالم دارند تا در مکان دیگری تخمگذاری نمایند [گومِز 3و همکاران،
 .]2445بهطور کلی هر گونه از حیوانات از نوعی فرومون قلمرویی برای مشخص نمودن قلمرو خود استفاده
مینمایند [هورن 4و جایگِر .]1988 ،5برای مثال ،فرومون قلمرویی در ادرار سگ و گربه وجود دارد و آنها
از ادرار خود برای مشخص کردن ناحیهی قلمرو خود استفاده مینمایند .همچنین حیوانات از فرومون جنسی
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برای نشان دادن توانایی تولید مثل خود استفاده مینمایند [ویات .]2443 ،1مورچهها همچنین برای جمع
کردن سایر مورچهها در محلی که نیاز به نیروی کار است ،از نوعی فرومون خاص استفاده مینمایند [هولدابلر
و ویلسون .]1994 ،این نوع فرومونها را میتوان در  ACOجهتِ جلوگیری از کاوشِ مناطق قبالً کاوش شده
ق نویدبخشِ فضای جستجو ،شبیهسازی نمود.
توسط سایر ذرات ،و یا جهتِ تشویق ذرات به کاوش مناط ِ
برای انجام این شبیهسازیها می توان ذرات را مجبور به تبادل اطالعات خود با سایر ذرهها نمود .مورچهها
همچنین میتوانند فرومونهایی از خود تولید کنند که مرتبط با وظیفهی خاصی هستند [گرین و گوردون،
 .]2447میتوان از شبیهسازی این ویژگی در  ACOجهت حل مسائل چند -هدفه استفاده نمود .میتوان دید
که گزینههای زیادی برای تعمیمِ زیستی  ACOوجود دارد.
برای مطالعهی بیشتر در زمینهی  ACOمیتوانید به کتابهای [بونابیو 2و همکاران[ ،]1999 ،دوریگو و
استاتزل[ ،]2444 ،سولنُن3ف  ]2414و فصلهایی از کتابهای [مانیِزو و همکاران[ ،]2444 ،دوریگو و
استاتزل ]2414 ،و همچنین مقالههای آموزشی [بلوم ]2445a ،و [بلوم ]2447 ،مراجعه نمایید .جهتگیریهای
آتی برای تحقیقات در زمینهی  ACOمانند همان اولویتهای موجود برای سایر الگوریتمهای بهینهسازی
میباشد [دوریگو و همکاران .]2446 ،در اینجا چند سؤال باقی میماند :چگونه میتوان  ACOرا به مسائل
بهینهسازی پویا ،که در آنها فضای جستجو با زمان تغییر مینماید ،اعمال نمود و همچنین چگونه میتوان
 ACOرا به مسائل بهینهسازی اتفاقی با ارزیابی توابع برازندگی نویزی اعمال نمود (فصل  221را ببینید)؟
چگونه میتوان  ACOرا به مسائل بهینهسازی چند -هدفه اعمال نمود (فصل  24را ببینید)؟ چگونه میتوان
 ACOرا با سایر الگوریتمهای بهینهسازی ترکیب نمود؟
مسائل نوشتاری
 1-15یک مثال از دنیای واقعی بیاورید که در آن هزینهی سفر از گرهی 𝐴 به گرهی 𝐵 با هزینهی سفر از
گرهی 𝐵 به گرهی 𝐴 برابر نباشد.
 2-15فرض کنید 𝑡 تعداد کل مورچههاست بهطوری که در معادلهی ()1-14

𝑡  𝑚1 ≈ 𝑝1و

𝑡 .𝑚2 ≈ 𝑝2

الف) نسبت تعادل  𝑝1⁄𝑝2چه قدر است؟
ب) چه مقادیری از نسبت تعادل پایدار بوده و چه مقادیری از آن ناپایدارند؟
1
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 3-15در سیستم مورچهی شکل  6-14فرض کنید  .𝛽 = 1اگر دو مسیر  1و  2دارای مقدار مساوی
فرومون بوده و مسیر  1نصف مسیر  2باشد ،احتمال آنکه یک مورچه مسیر  1را انتخاب نماید چه قدر بیشتر
از احتمال انتخاب شدن مسیر  2است؟ در مورد  𝛽 = 2چه طور؟ در مورد  𝛽 = 3چه طور؟
 4-15در سیستم مورچهی شکل  ،6-14فرومون تولید شده توسط 𝑘اُمین مورچه برابر با
𝐿 ∆𝜏𝑖𝑗(𝑘) = 𝛿𝑖𝑗(𝑘) 𝑄⁄میباشد که در آن اگر 𝑘اُمین مورچه از شهر 𝑖 به 𝑗 رفته باشد ،آنگاه  𝛿𝑖𝑗(𝑘) = 1بوده و

𝑘

در غیر این صورت  𝛿𝑖𝑗(𝑘) = 0میباشد .در این شکل 𝜖 یک پارامتر میزانسازی است.
الف) چه مقادیری از 𝜖 معادلهی بهروزرسانی فرومونِ پایداری را نتیجه میدهد؟
ب) در این مورد ،مقدار تعادل 𝑗𝑖𝜏 چه قدر است؟ آیا این مقدار یک مقدار مطلوب است؟
 5-15در  ASاستاندارد با دامنهی پیوسته از شکل  ،12-14مقدار ترشح فرومون 𝑚اُمین مورچه برابرست
با 𝐿 .Δ𝜏𝑖𝑗(𝑚) = 𝑄⁄حال ،همانطور که در بخش  1-4-14بیان شد ،فرض کنید ما به 𝑚اُمین مورچه با احتمال
𝑚

𝑚𝑝 اجازهی تولید فرومون میدهیم 𝑝𝑚 .با افزایش هزینه کاهش مییابد:
𝑁
1
𝑟𝐿 ∑
𝑚𝐿
𝜏=1
]𝑟 ← 𝑈[0,1
اگر 𝑚𝑝 < 𝑟

← 𝑚𝑝

آنگاه

)𝑚(𝜏∆
𝑚𝐿← 𝑄1 /
𝑗𝑖
در غیر این صورت
)𝑚(𝜏∆
←0
𝑗𝑖
پایان اگر
در الگوریتم باال ،از چه مقداری برای  𝑄1باید استفاده نماییم تا مقدار میاتنگین فرومون تولید شده توسط
𝑚اُمین مورچه با مقدار فرومون ترشح شده در  ASاستاندارد از شکل  12-14برابر باشد؟
 6-15تالش محاسباتی موجود در سیستم مورچهی دامنه پیوسته از شکل  12-14با افزایش اندازه
جمعیت ،چگونه افزایش مییابد؟ با افزایش ابعاد مسئله چطور؟ با افزایش تعداد بازههای گسستهسازی شده
در هر بعد چطور؟
 7-15احتماالت سیستم کلونی مورچگان:
الف) فرض کنید یک  ACSبا چهار شهر و  𝑞0 = 12در اختیار داریم .فرض کنید 𝑘اُمین مورچه در شهر
 1قرار دارد بهطوری که
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)𝑘(

𝑝11 = 0
)𝑘(

𝑝12 = 1/4
)𝑘(

𝑝13 = 1/4
)𝑘(

𝑝14 = 1/2

با توجه به معادلهی ( ،)11-14احتمال رفتن 𝑘اُمین مورچه به هر یک از چهار شهر چه قدر است؟ آیا
مجموع این احتماالت برابر  1است؟
ب) مقادیر احتماالت  )Pr(𝑎𝑘 → 𝑗)( ACSاز معادلهی ( )11-14را بهگونهای نرمالیزه نمایید که مجموع
آنها به ازای 𝑛 تا  𝑗 = 1برابر  1شود.
ج) از جواب خود در بخش ب برای محاسبهی احتماالت جدید در سناریوی مطرح شده در بخش الف
استفاده نمایید .آیا مجموع احتماالت جدید برابر  1است؟
 8-15یک راه مانند آنچه در بخش  3-4-14ذکر شد برای پیادهسازی یک  ASرتبه -محور ارائه دهید.
 9-15یک راه مانند آنچه در بخش  3-4-14ذکر شد برای پیادهسازی یک  ASبهترین -بدترین ارائه
دهید.
مسائل کامپیوتری
 15-15این مسئله به بررسی تأثیر 𝛽 ،که میزان حساسیت ابتکاری سیستم مورچه میباشد ،اختصاص
دارد .سیستم مورچهی مثال  1-14را برای  10و  24 ،𝛽 = 0.1, 1بار شبیهسازی کرده و بهترین هزینه در هر
نسل را ثبت نمایید .نمودار میانگینِ  24شبیهسازی مونت کارلو را بر حسبِ شمارهی نسل رسم کرده و نتایج
به دست آمده را مورد بحث قرار دهید.
 11-15مثال  3-14را با  𝑀 = 40تکرار نمایید .برای هر یک از مقادیرِ  0.1و 24 ،𝜏𝑚𝑖𝑛 = 0.001, 0.01
شبیهسازی مونت کارلو انجام دهید .نمودار نتایج به دست آمده را رسم نمایید .در مورد نحوهی تأثیر

𝑛𝑖𝑚𝜏

بر عملکرد  ASچه نظری دارید؟
 12-15مثال  3-14را با  𝑀 = 40تکرار نمایید .برای هر یک از مقادیرِ ∞ و 24 ،𝜏𝑚𝑎𝑥 = 1, 10, 100
شبیهسازی مونت کارلو انجام دهید .نمودار نتایج به دست آمده را رسم نمایید .در مورد نحوهی تأثیر
بر عملکرد  ASچه نظری دارید؟

𝑥𝑎𝑚𝜏

فصل یازدهم
بهینهسازی تجمع ذرات

الگوریتم تجمع ذرات از رفتار انسان تقلید مینماید.
جیمز کندی 1و راسل

اِبِرهارت2

هوش جمعی را در بسیاری از سیستمهای طبیعی میتوان مشاهده نمود .برای مثال ،مورچهها دارای سطح
خارقالعادهای از هوش جمعی میباشند .این موضوع را در ابتدای فصل  14مورد بحث قرار دادیم .در این
گونه سیستمها ،هوش به یک ذره و فرد منحصر نیست ،بلکه میان گروهی از ذرات توزیع شده است .این
موضوع را میتوان در رفتار حیوانات هنگام تشکیل یک گله برای مقابله با خطراتِ حیواناتِ مهاجم ،یافتن
غذا و دیگر رفتارهای آنها مشاهده نمود.
حیوانات با تشکیل گروه و گله راحتتر میتوانند از خطرات دیگر حیوانات مهاجم دوری نمایند .برای
مثال ،تشخیص یک گورخر تنها برای یک شیر کار بسیار سادهای است چرا که رنگ پوست گورخر تضاد
زیادی با محیط اطرافش دارد ،اما تشخیص گروهی از گورخرها برای شیر کار سادهای نیست به این دلیل که
آنها با هم مخلوط شده و تشخیص یک عدد از آنها را برای شیر مشکل میسازد [استون .]2449 ،3همچنین
یک گروه از حیوانات ،هیبت بزرگتری را تشکیل داده و صدای بلندتری تولید مینماید و به همین دلیل در
نظر سایر حیوانات خطرناکتر از یک حیوان تنها به نظر میرسد .در نهایت آنکه ،هنگامی که حیوانات در
گلههایی با یکدیگر حرکت میکنند ،تمرکز کردن بر روی تنها یکی از آنها برای حیوانِ شکارچی دشوار
میشود .این پدیده اث ِر سردرگمی حیوان درنده 4نام دارد [میلینسکی 5و هِلِر[ .]1978 ،6هاینریچ]2442 ،7
توضیح بسیار جالبی از چگونگی استفادهی غزالها از اثر سردرگمی حیوان درنده ارائه میدهد.
یکی دیگر از روشهایی که گلههای حیوانات از آن برای در امان نگه داشتن خود از حیوانات درنده
استفاده مینمایند ،با استفاده از فرضیهی چشمان -بیشمار 8توضیح داده میشود .هنگامی که یک گروه بزرگ
از حیوانات به دنبال غذا و یا آب هستند ،اثرات اتفاقی حکم میکنند که همواره تعداد کمی از آنها مراقب
حیوانات درنده باشند .این همکاری نه تنها به مراقبت بیشتر در برابر حیوانات درنده کمک مینماید ،بلکه
بدین طریق مدت زمانِ بیشتری برای هر یک از حیوانات جهت خوردن و آشامیدن فراهم میشود.

1
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4
Predator Confusion Effect
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در نهایت آنکه ،حیوانات به دلیل اثر رقت برخورد 1از خود در برابر حیوانات درنده بهصورت گروهی
محافطت مینمایند [کراوس 2و راکستون .]2442 ،3این کار میتواند به چندین شکل صورت بپذیرد .اول آنکه
یک حیوانِ تنها ممکن است تحت یک حرکت خودخواهانه ،به دنبال استفاده از پوشش و محافظت یک گروه
باشد [هَمیلتون .]1971 ،4دوم آنکه ،هنگامی که حیوانات بهصورت گروهی در حرکت باشند ،احتمال برخورد
گروه با حیوان درنده بسیار کمتر از حالتی است که هر یک از اعضای گروه بهصورت انفرادی در حال گشت
و گذار باشد [تِرنِر 5و پیچر.]1986 ،6
حیوانات همچنین در صورت قرار گرفتن در گله و گروه از شانس بیشتری برای پیدا کردن غذا و آب
برخوردار هستند .در نگاه اول این موضوع درست به نظر نمیآید چرا که وقتی نفرات در یک گروه قرار
دارند ،نمیتوانند بهصورت مخفیانه به شکار خود نزدیک شوند و هنگامی هم که شکار خود را صید میکنند،
باید آن را با سایر افراد گروه به اشتراک بگذارند .با این حال ،میزان موفقیت گروهها در پیدا کردن غذا به
فرضیهی چشمان -بیشمار مرتبط است .هنگامی که تعداد چشمان بیشتری به دنبال غذا باشد ،گروه از شانس
بیشتری نسبت به جستجوی انفرادی برای پیدا کردن غذا برخوردار خواهد بود [پیچر و پاریش .]7همچنین،
گروه میتواند شانس موفقیت خود را با محاصره کردن طعمه افزایش دهد.
حیوانات همچنین با قرار گرفتن در گروه و گله میتوانند سریعتر از حالت انفرادی حرکت نمایند .این
موضوع را میتوان در مورد دوچرخهسوارانی که در یک خط با هم حرکت مینمایند مشاهده نمود .دوچرخه
سواران انتهایی نسبت به دوچرخهسوار ابتدای خط حدود  %44کمتر انرژی مصرف مینماید ،چرا که در
ابتدای خط میزان مقاومت هوا بیشتر از انتهای خط میباشد [بِرک .]2443 ،8چنین اثری را ،ولو با شدت کمتر،
میتوان در مورد ورزشهای دیگری همچون اسکیت ،دو و میدانی و شنا مشاهده نمود .در دنیای حیوانات
چنین تأثیری را میتوان در پرواز غازها [مَکنَب ،]2442 ،9حرکت مرغابیها بر روی آب [فیش ]1995 ،14و
شنای ماهیان در کنار هم [نورن 11و همکاران ]2448 ،مشاهده نمود.
1
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بهینهسازی تجمع ذرات ( )PSO1بر پایهی مشاهدات گروههایی از ذرات انفرادی هنگام تعامل با یکدیگر
جهتِ بهبود عملکرد جمعی و فردی ،قرار دارد .قواعد  PSOرا میتوان به روشنی در رفتار حیوانات و حتی
انسان مشاهده نمود .ما انسانها هنگام تالش برای بهبود عملکرد خود ،از چندین ایدهی اساسی استفاده می
نماییم.
 اینرسی .2ما معموالً تمایل داریم از روشهای قدیمی که کارایی و موفقیت آنها قبالً ثابت شده است
استفاده نماییم" .این روشی است که من تا به حال این کار را انجام میدادهام و از این پس نیز همین
روش را دنبال خواهم کرد"
 اثر اجتماعی .ما گاهاً در کتابها ،روزنامهها و یا اینترنت در مورد سایر افراد موفق چیزهایی میشنویم
و سعی به تقلید از روش آنها مینماییم" .اگر این روش برای آنها کارایی داشته ،پس شاید برای
من نیز داشته باشد".
 اثر همسایگان .ما چیزهای بسیاری را از افراد نزدیک به خود میآموزیم .ما بیش از آنکه از جامعه
تأثیر بپذیریم ،از دوستان خود متأثر هستیم .در مکالمات خود با سایرین ،اغلب از موفقیتها و
شکستهای خود میگوییم و رفتار خود را بر اساس آن مکالمات اصالح مینماییم .برای مثال ،اگر
نصیحتهایی در مورد سرمایهگذاری را از دوست و یا فامیلِ میلیونر خود بشنویم ،تأثیر آن بسیار
بیشتر از حالتی است که آن نصیحت را از طرف شخصی میلیونر که نمیشناسیم و تنها در اینترنت در
موردِ آن میخوانیم ،بشنویم.
مرور بر فصل
بخش  1-11طرحی کلی و پایهای را از  PSOبه همراه چند مثال ساده به دست میدهد .بخش  2-11به
بحث در مورد راههای مختلف برای محدود نمودن سرعت ذرات در  PSOمیپردازد ،امری که تأثیر بسیاری
بر روی عملکرد  PSOدارد .بخش  4-11دو ویژگی مهم از  PSOرا که نقش غیرمستقیم در محدود نمودن
سرعت ذرات دارند را بررسی مینماید؛ وزندهی اینرسی و ضرایب انقباض .بخش  4-11در مورد الگوریتم
 PSOسراسری بحث خواهد نمود .این الگوریتم تعمیمی از  PSOاست که در آن از بهترین ذرهی هر نسل
برای بههنگامسازی سرعت هر ذره استفاده میشود .بخش  5-11الگوریتم  PSOکامالً آگاه را مورد بررسی
قرار میدهد .در این الگوریتم سرعتِ هر ذره در تعیین سرعت هر ذرهی دیگر در هر نسل دخالت دارد .بخش

)Particle Swarm Optimization (PSO
Inertia

1
2
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 6-11نگاهی متفاوت را نسبت به یادگیری  PSOبه دست میدهد؛ اگر میتوان از موفقیتهای دیگران
آموخت ،پس میتوان از اشتباهات آنان نیز درس گرفت.

 1-11الگوریتم بنیادین بهینهسازی تجمع ذرات
فرض کنید یک مسئلهی بهینهسازی در اختیار داریم که بر روی دامنهای 𝑑 بعدی و پیوسته تعریف شده
است .همچنین جمعیتی از 𝑁 راهحل نامزد ،که آن را با ]𝑁  {𝑥𝑖 }, 𝑖 ∈ [1,نشان میدهیم ،در اختیار داریم .به
عالوه ،فرض کنید هر ذرهی 𝑖𝑥 با یک سرعت 𝑖𝑣 در حال حرکت در فضای جستجو است .این حرکت میان
فضای جستجو ،جوهرهی  PSOبوده و همین حرکت است که آن را از سایر الگوریتمهای تکاملی متمایز
میسازد .بیشترِ دیگر الگوریتمهای تکاملی بسیار ایستاتر از  PSOمیباشند چرا که مدلسازی آنها از
راهحلهای نامزد تنها به نشان دادن تکامل آنها از یک نسل به نسل دیگر محدود شده و از نشان دادن پویایی
و دینامیکِ حرکتِ راهحلهای نامزد در میان فضای جستجو عاجزند.
یک ذرهی  PSOهنگام حرکت در میان فضای جستجو دارای مقداری اینرسی است بنابراین تمایل دارد
جهت و مقدار سرعت خود را حفظ نماید .با این حال ،این سرعت به چندین دلیل میتواند دستخوش تغییر
شود.
 اول آنکه ،ذرهی مذکور بهترین مکانی که پیش از این در آن قرار داشته را به خاطر سپرده است
بنابراین میخواهد سرعت خود را به نحوی تغییر دهد که بتواند به آن محل بازگردد .این موضوع
مانند تمایل انسان به تکرار روزهای خوب گذشته است .در  ،PSOیک ذره در میان فضای جستجو
حرکت کرده و از هر نسل به نسل مکان خود در فضای جستجو را تغییر میدهد .با این حال ،ذره
عملکرد خود در نسلهای قبلی و همچنین محلی را که در آن بهترین عملکرد را داشته به خاطر
میسپارد.
 دوم آنکه ،یک ذره از بهترین مکانِ همسایههای خود در هر نسل خبر دارد .این یعنی باید یک اندازهی
همسایگی وجود داشته باشد و ذرات باید در مورد عملکرد خود بر روی مسئلهی بهینهسازی با
یکدیگر به تبادل اطالعات بپردازند.
این دو اثر بهصورت اتفاقی بر روی سرعت یک ذره تأثیر میگذارند .این موضوع مانند کنش و
واکنشهای اجتماعی ما انسانها میباشد .برخی اوقات ما بسیار یکدنده و لجوج هستیم و به همین دلیل تأثیر
چندانی از همسایگان خود نمیپذیریم .گاهی نیز دچار احساسات نوستالژیک میشویم و به شدت از
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موفقیتهای گذشتهمان تأثیر میپذیریم .با توجه به آنچه گفته شد ،الگوریتم بنیادین  PSOرا میتوان مانند
آنچه که در شکل  1-11نشان داده شده است خالصه نمود.
جمعیت اتفاقی از ذرات را مقداردهی کن

]𝑁 {𝑥𝑖 }, 𝑖 ∈ [1,

بردار سرعت 𝑛تایی هر ذره را مقداردهی کن

]𝑁 𝑣𝑖 , 𝑖 ∈ [1,

بهترین مکان حال حاضر هر ذره را مقداردهی کن:

]𝑁 𝑏𝑖 ← 𝑥𝑖 , 𝑖 ∈ [1,

اندازهی همسایگی را تعریف کن𝜎 < 𝑁 :
مقادیر بیشینه تأثیر 𝑥𝑎𝑚 𝜙1,و 𝑥𝑎𝑚 𝜙2,را تعریف کن
مقدار بیشینه سرعت 𝑣𝑚𝑎𝑥 ،را تعریف کن
تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
برای هر ذره

]𝑁 𝑥𝑖 , 𝑖 ∈ [1,

}نزدیکترین  σهمسایه به 𝑖𝑥{ ← 𝑖𝐻
} 𝑖𝐻 ∈ 𝑥 ℎ𝑖 ← 𝑎𝑟𝑔 min{𝑓(𝑥):
𝑥

یک بردار اتفاقی  𝜙1با ] 𝑥𝑎𝑚 𝜙1 (𝑘)~𝑈[0, 𝜙1,برای ]𝑛  𝑘 ∈ [1,تولید کن
یک بردار اتفاقی  𝜙2با ] 𝑥𝑎𝑚 𝜙2 (𝑘)~𝑈[0, 𝜙2,برای ]𝑛  𝑘 ∈ [1,تولید کن
) 𝑖𝑥 𝑣𝑖 ← 𝑣𝑖 + 𝜙1 o (𝑏𝑖 − 𝑥𝑖 ) + 𝜙2 o (ℎ𝑖 −
اگر 𝑥𝑎𝑚𝑣 > | 𝑖𝑣| آنگاه
| 𝑖𝑣|𝑣𝑖 ← 𝑣𝑖 𝑣𝑚𝑎𝑥 /

پایان اگر
𝑖𝑣 𝑥𝑖 ← 𝑥𝑖 +
}) 𝑖𝑏(𝑓 𝑏𝑖 ← 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛{𝑓(𝑥𝑖 ),

ذرهی بعد
نسل بعد
شکل  1-11یک الگوریتم بنیادین بهینهسازی تجمع ذرات برای مینیممسازی تابع 𝒏 بعدیِ )𝒙(𝒇 که در آن 𝒊𝒙𝒊 ،اُمین راهحل
نامزد بوده و 𝒊𝒗 بردارِ سرعت آن میباشد .عالمت 𝒃 ∙ 𝒂 به معنای ضرب عنصر -به -عنصر میان بردارهای 𝒂 و 𝒃 میباشد.

با توجه به شکل  1-11میتوان دریافت که الگوریتم  PSOدارای چند پارامتر میزانسازی است.
 در این الگوریتم ،ما نه تنها باید جمعیت اولیه ذرات را مقداردهی اولیه نماییم ،بلکه باید بردارِ سرعت
ذرات را نیز مقداردهی اولیه نماییم .چندین راه برای مقداردهی اولیه سرعتها وجود دارد .برای مثال،
میتوان سرعتهای اولیه را برابر صفر قرار داد و یا از مقداردهی اولیه اتفاقی استفاده نمود.
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 اندازهی همسایگی 𝜎 یکی دیگر از پارامترهایی است که باید در این الگوریتم مشخص گردد .توجه
داشته باشید که در اینجا عبارت "اندازهی همسایگی" دوپهلو و دارای ابهام است .این عبارت گاهی
بدین معنی است که هر ذره دارای 𝜎 همسایهی نزدیک است و گاهی نیز بدین معنی است که از آنجا
که 𝜎 ذره در هر همسایگی موجود است ،پس هر ذره دارای ) (𝜎 − 1همسایهی نزدیک است .یکی
از اولین مقالههای منتشر شده در زمینهی  PSOبه این نکته اشاره دارد که هر چه اندازهی همسایگی
کوچکتر باشد ،عملکرد کلی بهتر شده و از مینیمم محلی پرهیز میشود .این در صورتی است که هر
چه اندازهی همسایگی بزرگتر باشد ،همگرایی سریعتر اتفاق میافتد [اِبرهارت و کندی.]1995 ،
 یکی دیگر از پارامترهای میزانسازی نرخهای یادگیری 𝑥𝑎𝑚 𝜙1,و 𝑥𝑎𝑚 𝜙2,میباشد .پارامترهای  𝜙1و
 𝜙2که به ترتیب نرخ یادگیری شناختی و نرخ یادگیری اجتماعی نام دارند ،اعدادی اتفاقی با توزیع
یکنواخت بر روی ] 𝑥𝑎𝑚 [0, 𝜙1,و ] 𝑥𝑎𝑚 [0, 𝜙2,میباشند .این پارامترها را در بخش  3-3-11بیشتر
مورد بحث قرار خواهیم داد اما به خاطر داشته باشید که قاعدهی سرانگشتی برای 𝑥𝑎𝑚 𝜙1,و

𝑥𝑎𝑚𝜙2,

این است که هر دو را برابر  2745قرار دهیم.
 دیگر پارامتر میزانسازی ،سرعت بیشینه 𝑥𝑎𝑚𝑣 است .شواهد تجربی نشان میدهند که هر عنصر از
𝑥𝑎𝑚𝑣 باید به بردِ پویای متناظر از فضای جستجو محدود شود [ابرهارت و شی .]2444 ،1میتوان
بهصورت حسی و شهودی درک نمود که اگر 𝑥𝑎𝑚𝑣 از بردِ پویای فضای جستجو بزرگتر باشد ،آنگاه
یک ذره میتواند به راحتی و در یک نسل فضای جستجو را ترک نماید .سایر نتایج قرار دادن

𝑥𝑎𝑚𝑣

با  %14تا  %24بردِ فضای جستجو را پیشنهاد مینمایند [ابرهارت و شی .]2441 ،گاهاً پیش میآید که
در مسئلهای از بردِ فضای جستجو آگاه نباشیم ،بدین معنی که از پیش ،هیچ ایدهای در مورد محل
بهینه در فضای جستجو نداریم .حتی در این شرایط نیز بهتر است از مقداری متناهی برای

𝑥𝑎𝑚𝑣

استفاده نماییم ]کارلیسِل 2و دوزیِر.]2441 ،3
 میتوان بههنگامسازی سرعت در شکل  1-11را بهصورت زیر سادهسازی نمود:
()1-11

) 𝑖𝑥 𝑣𝑖 ← 𝑣𝑖 + 𝜙1 (𝑏𝑖 − 𝑥𝑖 ) + 𝜙2 (ℎ𝑖 −

1
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که در آن  𝜙1و  𝜙2دو پارامتر اسکالر بوده بهصورتی که ] 𝑥𝑎𝑚 𝜙1 ~𝑈[0, 𝜙1,و ] 𝑥𝑎𝑚 .𝜙2 ~𝑈[0, 𝜙2,در این
حالت ،که  PSOخطی نام دارد [پاکِی 1و اِنگِلبرِکت ،]2443 ،2هر عنصر از بردار سرعت 𝑖𝑣 با مقادیر یکسانی
از  𝜙1و  𝜙2بههنگامسازی میشود .با این حال PSO ،خطی عملکرد بدتری نسبت به الگوریتم استاندار ِد
شکل  1-11به دست میدهد.
 همانند سایر الگوریتمهای تکاملی ،نخبهگرایی عموماً باعث بهبود عملکرد  PSOمیگردد .نخبهگرایی
در الگوریتم شکل  1-11لحاظ نشده است ،اما میتوان به سادگی و همانگونه که در بخش 4-8
عنوان شد ،آن را پیادهسازی نمود.
 معادلهی بههنگامسازی 𝑖𝑣  𝑥𝑖 ← 𝑥𝑖 +در شکل  1-11ممکن است باعث بیرون رفتن 𝑖𝑥 از دامنهی
فضای جستجو شود .ما معموالً از نوعی عملیات محدودسازی برای نگه داشتن 𝑖𝑥 در داخل فضای
جستجو استفاده مینماییم .برای نمونه ،میتوان از دو معادلهی زیر پس از معادلهی بههنگامسازی
جهت عملیات محدودسازی استفاده نمود
()2-11

) 𝑥𝑎𝑚𝑥 𝑥𝑖 ← min(𝑥𝑖 ,
) 𝑛𝑖𝑚𝑥 𝑥𝑖 ← max(𝑥𝑖 ,

که در آن ] 𝑥𝑎𝑚𝑥  [𝑥𝑚𝑖𝑛 ,حدود فضای جستحو را تعیین مینماید.
توپولوژیهای تجمع ذرات
شکل  1-11نشان میدهد که هر ذره تحت تأثیر 𝜎 ذرهی همسایهی خود میباشد .ترتیب و نحوهی قرار
گرفتن این همسایهها ،توپولوژیِ تجمع نام دارد .از آنجایی که همسایگی هر ذره در هر نسل تغییر مینماید
این توپولوژی ،توپولوژیِ پویا نام دارد.
روشهای متعددی برای تعیین همسایگی هر ذره وجود دارد [آکات 3و گازی .]2448 ،4برای مثال،
میتوان همسیگیها را در ابتدای الگوریتم تعریف نمود به طوری که همسایگیها ایستا بوده و از یک نسل
به نسل دیگر تغییری ننمایند .یا اینکه میتوان در صوت بروز رکود در فرایند بهینهسازی ،همسایگیها را
بهصورت اتفاقی بازتعریف نمود [کلِرک 5و پولی .]2446 ،در حادترین شرایط ،یک همسایگی کل جمعیت
را فرا میگیرد .این بدین معنی است که 𝑖𝐻 در شکل  1-11برای تمامی 𝑖ها برابر با کل جمعیت بوده و 𝑖 ℎاز
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𝑖 مستقل بوده و با بهترین ذره در میان جمعیت برابر میباشد .این توپولوژی ،توپولوژیِ همه 1و یا توپولوژی
𝑡𝑠𝑒𝑏𝑔 نام دارد .در ابتدا  PSOبر اساس این توپولوژی ایجاد شد و امروزه نیز این توپولوژی پرکاربردترین
توپولوژی میباشد .یک توپولوژی معمولِ دیگر ،توپولوژی حلقه 2نام دارد که در آن هر ذره با دو ذرهی دیگر
همسایه است .توپولوژیِ خوشهای 3توپولوژی است که در آن هر ذره به تمام ذرات موجود در خوشهی خود
متصل است ،در حالی که چند ذره از هر خوشه با چند ذره از خوشههای دیگر نیز متصل میباشند .در
توپولوژی چرخ 4یک ذره ،ذرهی کانونی است و به تمام ذرات دیگر متصل است .این در حالی است که
تمامیِ ذرات دیگر تنها به ذرهی کانونی متصل میباشند .توپولوژی مربعی 5نیز نوعی دیگر از توپولوژی تجمع
ذرات است که در آن هر ذره به چهار ذرهی همسایه متصل است .این توپولوژی با نامِ توپولوژی وُن

نیومن6

نیز شناخته میشود .شکل  2-11برخی از این توپولوژیها را به تصویر میکشد .توپولوژی میتواند تأثیر
فراوانی بر عملکرد  PSOداشته باشد .به همین دلیل محققین تاکنون توپولوژیهای بسیاری را مورد آزمایش
قرار دادهاند که موارد ذکر شده تا به اینجا تنها چند نمونه از این توپولوژیها میباشند [مِندِس و همکاران،
[ ،]2444دِل واله 7و همکاران.]2448 ،

شکل  2-11برخی توپولوژیهای  (a) .PSOتوپولوژی حلقه (b) .توپولوژی همه (c) .توپولوژی چرخ (d) .توپولوژی مربع.
توجه داشته باشید که در توپولوژی مربعی ،ذرات واقع شده بر روی اضالع مربع در واقع تشکیل یک شکل توروئیدی را
میدهند .برای مثال ذرات واقع شده بر روی ضلع باالیی با ذرات متناظر خود در ضلع پایینی و همچنین ذرات واقع شده بر
روی ضلع چپ با ذرات متناظر خود در ضلع راست در ارتباط هستند ،هرچند که شکل این موضوع را نشان نمیدهد .بدین
ترتیب هر ذره دارای  4همسایه است.
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 2-11محدودسازی سرعت
در بسیاری از کاربردهای  PSOاین موضوع روشن شده است که در صورت استفاده از 𝑥𝑎𝑚𝑣 ذرات
بهصورت شدیدی در اطراف فضای جستجو پرش مینمایند [ابِرهارت و کندی .]1995 ،برای یافتن دلیل این
موضوع ،الگوریتم بنیادین  PSOاز شکل  1-11را با ( 𝜙2 = 0جهت سادهسازی) در نظر بگیرید .بدین ترتیب
بههنگامسازی مکان و سرعت برابر خواهد بود با
) 𝑖𝑥 𝑣𝑖 (𝑡 + 1) = 𝑣𝑖 (𝑡) + 𝜙1 (𝑏𝑖 +

()3-11

)! 𝑥𝑖 (𝑡 + 1) = 𝑥𝑖 (𝑡) + 𝑣𝑖 (𝑡 +

که در آن 𝑡 شمارهی نسل بوده و  𝜙1نرخ یادگیری شناختی میباشد .به بیان دیگر:
()4-11

)𝑡( 𝑖𝑥 1
𝜙
[]
𝑖𝑏 ] ] + [ 1
)𝑡( 𝑖𝑣 1
𝜙1

)𝑥𝑖 (𝑡 + 1
1 − 𝜙1
[=]
−𝜙1
)𝑣𝑖 (𝑡 + 1

[

مقادیرِ ویژهی ماتریسِ سمت راست در معادلهی باال به شرح زیراند:
()5-11

2 − 𝜙1 ± √𝜙12 − 4𝜙1
2

=𝜆

این مقادیر ویژه پایداری سیستم را کنترل مینمایند .1اگر ] 𝜙1 ∈ [0,4باشد ،آنگاه اندازهی این مقادیر
ویژه برابر  1خواهند بود و این بدین معنی است که سیستم دارای پایداری حاشیهای است و

)𝑡( 𝑖𝑥 و )𝑡( 𝑖𝑣

با میل کردن 𝑡 به سمت بینهایت و بسته به شرایط اولیه ،بیکران خواهند شد .اگر  𝜙1 > 4باشد آنگاه اندازهی
یکی از مقادیر ویژه بزرگتر از  1و این به معنای عدم پایداری سیستم میباشد .همچنین در این صورت )𝑡( 𝑖𝑥

و )𝑡( 𝑖𝑣 تقریباً برای هر شرایط اولیهای بهصورت نامحدود افزایش مییابند .این مثال ساده ،دلیلِ نیاز به استفاده
از 𝑥𝑎𝑚𝑣 را برای محدود ساختن اندازهی 𝑖𝑣 نشان میدهد.
با این حال ،در این تحلیل فرض شده است که 𝑖𝑏 تابعی از 𝑖𝑥 نمیباشد .عالوه بر این ،پیادهسازیهای
عملی از  PSOبسیار پیچیدهتر از معادلهی ( )3-11بوده و به همین دلیل ممکن است این تحلیل بهصورت
کلی برای الگوریتمهای  PSOصادق نباشد .اگر  𝜙2 > 0باشد و یا از یک وزن اینرسی کوچکتر از  1استفاده
شود (معادلهی ( )9-11را ببینید) ،آنگاه شاید نیاز نباشد برای دستیابی به عملکرد خوب از محدودسازی
سرعت استفاده نماییم [کارلیسل و دوزیر[ ،]2441 ،کلرک و کندی.]2442 ،

 1برای کسب اطالعات در مورد پایداری میتوانید به هر کتابی در زمینهی سیستمهای خطی مراجعه نمایید.
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اگر بخواهیم از محدودسازی سرعت استفاده نماییم ،میتوانیم به چند طریق این کار را انجام دهیم .یک
راه آن است که اندازهی 𝑖𝑣 را بررسی نموده و اگر این اندازه بزرگتر از 𝑥𝑎𝑚𝑣 بود ،عناصرِ 𝑖𝑣 را بهگونهای
مقیاس نماییم که 𝑥𝑎𝑚𝑣 = | 𝑖𝑣|:
𝑥𝑎𝑚𝑣 𝑖𝑣

()6-11

| 𝑖𝑣|

← 𝑖𝑣 آنگاه 𝑥𝑎𝑚𝑣 > | 𝑖𝑣| اگر

در شکل  1-11نیز از این معادله استفاده شده است .یک راه دیگر محدود کردن عناصر 𝑖𝑣 میباشد .به
یاد آورید که هر ذره در جمعیت دارای 𝑛 بعد است ،بنابراین ] .𝑣𝑖 = [𝑣𝑖 (1) … 𝑣𝑖 (𝑛)1با این رویکرد ،هر
بعد از 𝑖𝑣 دارای یک مقدار بیشینه است .به عبارت دیگر در این رویکرد )𝑗(  𝑣maxبرای هر ]𝑛  𝑗 ∈ [1,وجود
دارد .بدین ترتیب ،محدودسازی سرعت برای 𝑖اُمین ذره بهصورت زیر صورت میپذیرد:
()7-11

)𝑗( 𝑥𝑎𝑚𝑣 ≤ |)𝑗( 𝑖𝑣| اگر

)𝑗( 𝑖𝑣

)𝑗( 𝑥𝑎𝑚𝑣 > |)𝑗( 𝑖𝑣| اگر

))𝑗( 𝑖𝑣(𝑛𝑔𝑖𝑠)𝑗( 𝑥𝑎𝑚𝑣

{ ← )𝑗( 𝑖𝑣 برای

]𝑛 𝑗 ∈ [1,

محدودسازی سرعت را میتوان نوعی کنترل تعادل میان کاوش و انتفاع در نظر گرفت .هرچه

𝑣max

بزرگتر باشد ،میزان تغییرات هر ذره از یک نسل به نسل دیگر بیشتر بوده و بدین ترتیب به معنای کاوش
بیشتر میباشد .از سوی دیگر هر چه  𝑣maxکوچکتر باشد ،تغییرات هر ذره کمتر بوده و این به معنای انتفاع
یا بهرهوری بیشتر میباشد.

 3-11وزندهی اینرسی و ضرایب انقباض
بهجای استفاده از محدودسازی سرعت ،میتوان معادلهی بههنگامسازی در شکل  1-11را بهگونهای
اصالح نمود که از افزایش بیمحدودیت سرعت جلوگیری کند .در این بخش ابتدا به بحث در مورد
وزندهی اینرسی و سپس به بحث در مورد ضرایب انقباض میپردازیم .در نهایت نیز ،برخی شرایطِ پایداری
برای الگوریتم  PSOرا نیز ارائه مینماییم.

 1توجه داشته باشید که در اینجا عبارت )𝑗( 𝑖𝑣 به معنای 𝑗اُمین عنصر از بردار 𝑖𝑣 میباشد در حالی که 𝑡 در عبارت )𝑡( 𝑖𝑣 در معادلهی ()3-11
به معنای مقدار 𝑖𝑣 در 𝑡اُمین نسل میباشد.
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 1-3-11وزندهی اینرسی
معموالً در  PSOاز یک وزن اینرسی استفاده میشود .همانطور که معادلهی بههنگامسازی از شکل
 1-11نشان میدهد ،ذرات از یک نسل به نسل دیگر تمایل به حفظ سرعت خود دارند .هرچند کمی تغییر
در سرعت به دلیل وجود نرخهای یادگیری مجاز است:
()8-11

]𝑛  𝑘 ∈ [1,برای

))𝑘( 𝑖𝑥 𝑣𝑖 (𝑘) ← 𝑣𝑖 (𝑘) + 𝜙1 (𝑏𝑖 − 𝑥𝑖 (𝑘)) + 𝜙2 (𝑘)(ℎ𝑖 (𝑘) −

که در آن 𝑛 ابعاد مسئله است .با این حال ،بهصورت تجربی مشاهده شده است که با کاهش اینرسی در طول
فرایند بهینهسازی ،عملکرد بهبود مییابد .بنابراین معادلهی ( )8-11بهصورت زیر اصالح میگردد:
()9-11

))𝑘( 𝑖𝑥 𝑣𝑖 (𝑘) ← 𝑤𝑣𝑖 (𝑘) + 𝜙1 (𝑘)(𝑏𝑖 − 𝑥𝑖 (𝑘)) + 𝜙2 (ℎ𝑖 (𝑘) −

که در آن 𝑤 وزن اینرسی بوده و از مقدار  479در نسل اول به حدود  474در نسل آخر کاهش مییابد
[ابرهارت و شی .]2444 ،این موضوع به کاهشِ سرعتِ هر ذره با افزایش شمارهی نسل منجر شده و بدین
ترتیب همگرایی را بهبود میبخشد.
[کلرک و پولی ]2446 ،برای بههنگامسازی سرعتهایی که به فرم معادلهی ( )9-11میباشند ،مقادیری
را برای پارامترهای  PSOپیشبینی نموده است .در این مقاله ،اندازهی جمعیت برابر  34در نظر گرفته شده،
اندازهی همسایگی برابر  4بوده و ثابت لحاظ شدهاند .در صورت بروز رکود در فرایند  PSOهمسایگیها
بهصورت اتفاقی بازتولید میشوند .بههنگامسازی سرعت به فرم معادلهی ( )9-11و با مقادیر پیشنهادی زیر
برای پارامترها پیادهسازی شده است [کلرک و پولی ،2446 ،معادلهی :]19
𝑤 = 0.72

()14-11

]𝑛  𝑘 ∈ [1,برای

]𝜙1 (𝑘)~𝑈[0,1.108

]𝑛  𝑘 ∈ [1,برای

]𝜙2 (𝑘)~𝑈[0,1.108

[کلرک و پولی ]2446 ،همچنین انواع دیگری از  PSOبرای بهبود عملکرد ارائه کرده است .پایداریِ PSO

با معادلهی بههنگامسازی سرعت به فرمِ معادلهی ( )9-11در [پولی ]2448 ،بررسی شده است.
مجموعهی جامعتری از مقادیر توصیه شده برای پارامترهای  PSOجهت استفاده از معادلهی بههنگام
سازی ( )9-11را میتوان در [پِدِرسِن ]2414 ،1یافت .این مقادیر در جدول  1-11نشان داده شدهاند .این

Pedersen
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مقادیرِ توصیه شده هنگامی کاربرد دارند که همسایگیِ هر ذره برابر با کل تجمع میباشد .بدین ترتیب،

𝑖ℎ

برای تمامی 𝑖ها در معادلهی ( )9-11برابر با بهترین ذره در جمعیت میباشد.
جدول  1-11مقادیر توصیه شده برای پارامترهای  PSOبرای ابعادِ مسئلهی مختلف و ارزیابیهای تابع برازندگی [پدرسن،
 .]2515در این جدول 𝑵 اندازهی جمعیت بوده و 𝒘 𝝓𝟏 ،و 𝟐𝝓 پارامترهای توصیه شده برای معادلهی ( )9-11در حالتی
میباشند که همسایگی هر ذره از کل جمعیت تشکیل شده باشد .با توجه به جدول میتوان دید که برخی مسائل دارای
چندین مجموعهی ممکن از پارامترهای توصیه شده میباشند.

ابعاد مسئله

ارزیابی تابع

2

400

2

4000

5

1000

5

10000

10

2000

10
20

20000
40000

20

400000

30
50
100

600000
100000
200000

𝑁

𝑤

𝜙1

𝜙2

25
29
156
237
63
47
223
203
63
204
53
69
149
60
256
95
106
161

0.3927
-0.4349
0.4091
-0.2887
-0.3593
-0.1832
-0.3699
0.5069
0.6571
-0.2134
-0.3488
-0.4438
-0.3246
-0.4739
-0.3499
-0.6031
-0.2256
-0.2089

2.5586
-0.6504
2.1304
0.4862
-0.7238
0.5287
-0.1207
2.5524
1.6319
-0.3344
-0.2746
-0.2699
-0.1136
-0.9700
-0.0513
-0.6485
-0.1564
-0.0787

1.3358
2.2073
1.0575
2.5067
2.0289
3.1913
3.3657
1.0056
0.6239
2.3259
4.8976
3.3950
3.9789
3.7904
4.9087
2.6475
3.8876
3.7637

 2-3-11ضرایب انقباض
وزندهی اینرسی اغلب بهجای استفاده از معادلهی ( ،)9-11با استفاده از ضرایب انقباض پیادهسازی
میشود .این نوع پیادهسازی ،که در واقع همان هدفِ وزندهی اینرسی را دنبال مینماید ،معادلهی
بههنگامسازی سرعت را به شکل زیر در میآورد
()11-11

]) 𝑖𝑥 𝑣𝑖 ← 𝐾[𝑣𝑖 + 𝜙1 (𝑏𝑖 − 𝑥𝑖 ) + 𝜙2 (ℎ𝑖 −

که در آن 𝐾 ضریب انقباض نام دارد [کلرک[ ،]1999 ،ابرهارت و شی[ ،]2444 ،کلرک و کندی .]2442 ،ما
جهت سادهسازی تحلیل خود ،از بههنگامسازی سرعت خطی در معادلهی ( )11-11استفاده نمودهایم .اگر
𝑤 = 𝐾 باشد و  𝜙1و  𝜙2از معادلهی ( )11-11به ترتیب با عبارات 𝐾 𝜙1⁄و 𝐾 𝜙2⁄جایگزین شوند ،آنگاه
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معادلهی ( )11-11با معادلهی ( ،)19-11معادل خواهد بود .برای تحلیل این رویکرد ،از 𝑡 برای نشان دادن
شمارهی نسل استفاده کرده و معادلهی ( )11-11را بهصورت زیر بازنویسی مینماییم:
()12-11

)𝑡( 𝑖𝜙1 𝑏𝑖 (𝑡) + 𝜙2 ℎ
]))𝑡( 𝑖𝑥 −
𝜙1 + 𝜙2

() 𝑣𝑖 (𝑡 + 1) = 𝐾[𝑣𝑖 (𝑡) + (𝜙1 + 𝜙2
]))𝑡( 𝑖𝑥 = 𝐾[𝑣𝑖 (𝑡) + 𝜙 𝑇 (𝑝𝑖 (𝑡) −

که 𝑇 𝜙 و )𝑡( 𝑖𝑝 توسط معادلهی باال تعریف شدهاند .حال معادلهی زیر را تعریف مینماییم
()13-11

)𝑡( 𝑖𝑥 𝑦𝑖 (𝑡) = 𝑝𝑖 (𝑡) −

با فرض آنکه )𝑡( 𝑖𝑝 تغییرناپذیر با زمان میباشد ،میتوانیم معادالت ( )12-11و ( )13-11را برای به
دست آوردن معادلهی زیر ترکیب نماییم

()14-11

)𝑡( 𝑖𝑦 𝑇 𝜙𝐾 𝑣𝑖 (𝑡 + 1) = 𝐾𝑣𝑖 (𝑡) +
)𝑦𝑖 (𝑡 + 1) = 𝑝𝑖 − 𝑥𝑖 (𝑡 + 1
)= 𝑝𝑖 − 𝑥𝑖 (𝑡) − 𝑣𝑖 (𝑡 + 1
)𝑡( 𝑖𝑦 𝑇 𝜙𝐾 = 𝑦𝑖 (𝑡) − 𝐾𝑣𝑖 (𝑡) −
)𝑡( 𝑖𝑦) 𝑇 𝜙𝐾 = −𝐾𝑣𝑖 (𝑡) + (1 −

معادالت باال را میتوان ترکیب نمود و به معادلهی ماتریسی زیر دست یافت
𝑇 𝜙𝐾
)𝑡( 𝑣
] 𝑖 []
)𝑡( 𝑖𝑦 𝑇 𝜙𝐾 1 −

()15-11

)𝑣𝑖 (𝑡 + 1
𝐾
[=]
𝐾−
)𝑦𝑖 (𝑡 + 1

[

ماتریس سمت راست در معادلهی باال که پایداری سیستم را کنترل مینماید ،دارای مقدیر ویژل زیر
میباشد
()16-11

1
])𝜆 = [1 − 𝐾(𝜙 𝑇 − 1) ± √1 + 𝐾 2 (𝜙 𝑇 − 1)2 − 2𝐾(𝜙 𝑇 + 1
2
1
]∆√ = [1 − 𝐾(𝜙 𝑇 − 1) ±
2

ما مقادیر ویژه را با  𝜆1و  𝜆2نشان میدهیم:
()17-11

1
]∆√ 𝜆1 = [1 − 𝐾(𝜙 𝑇 − 1) +
2
1
]∆√ 𝜆2 = [1 − 𝐾(𝜙 𝑇 − 1) −
2

سیستم پویای توصیف شده در معادلهی ( )15-11در صورتی که  |𝜆1 | < 1و  |𝜆2 | < 1باشد ،پایدار
خواهد بود .در این تحلیل فرض بر آن است که 𝑇 𝜙 ثابت است .در معادلهی (𝜙𝑖 ،)11-11ها اتفاقی فرض
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شده بودند ،در حالی که در اینجا جهت سادهسازی تحلیل ،فرض بر آن است که 𝑖𝜙ها ثابتاند .برای بحث
پیرامونِ استفاده از 𝐾 تغییرپذیر با زمان و یا تغییرناپذیر با زمان در  ،PSOمسئلهی  8-11را ببینید .در بخش
بعدی ،رفتار  𝜆1و  𝜆2را بهعنوان تابعی از ضریب انقباض 𝐾 مورد بررسی قرار میدهیم .این دو مقدار ویژه
نقشی تعیینکننده در پایداری الگوریتم  PSOایفا میکنند.
 3-3-11پایداری PSO
میتوان از معادلهی ( )16-11برای انجام مشاهدات زیر استفاده نمود.
مشاهدهی  .1-11هنگامی که  𝐾 = 0باشد 𝜆1 = 1 ،Δ = 1 ،و  𝜆2 = 0خواهد بود.
حال مقادیر  𝜆1و  𝜆2را با افزایش 𝐾 در نظر میگیریم .با توجه به معادلهی ( )16-11داریم
∞ =∆ lim

∞→|𝑘|

()18-11

} = {𝐾1 , 𝐾2

𝑇𝜙√𝜙𝑇 + 1 ± 2
(𝜙𝑇 − 1)2

= 𝐾 برای ∆= 0

)  𝐾 ∈ (𝐾1 , 𝐾2برای ∆< 0
که با توجه به معادالت باال تعاریف  𝐾1و  𝐾2واضح است .فرض میکنیم  𝜙 𝑇 > 0تا 𝑇 𝜙√ مقداری حقیقی
باشد .شکل  3-11نموداری از  Δبر حسب تابعی از 𝐾 را نشان میدهد .این موضوع مشاهدهی بعدی را نتیجه
میدهد.
مشاهدهی  𝜆1 .2-11و  𝜆2برای  𝐾 < 𝐾1حقیقی میباشند.

شکل  3-11نمودار 𝚫 از معادلهی ( )16-11بر حسب تابعی از ضریب انقباض 𝑲 .به ازای 𝟐𝑲 > 𝑲 و 𝟏𝑲 > 𝑲 𝚫 > 𝟎 ،بوده
و این بدین معنی است که هر دو مقدار 𝟏𝝀 و 𝟐𝝀 حقیقی خواهند بود .به ازای ) 𝟐𝑲  𝑲 ∈ (𝑲𝟏 ,نیز 𝟎 < 𝚫 بوده که این نیز به
معنای مختلط بودنِ 𝟏𝝀 و 𝟐𝝀 خواهد بود.
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هنگامی که  𝐾 = 𝐾1باشد Δ = 0 ،بوده و این به معنی  𝜆1 = 𝜆2میباشد .مشاهدات بعدی را میتوان به
راحتی از معادلهی ( )16-11دریافت.
مشاهدهی  .3-11در صورتی که  𝐾 = 𝐾1باشد 𝜆1 = 𝜆2 = (1 − √𝜙 𝑇 )⁄(1 − 𝜙 𝑇 ) ،به دست میآید
که این مقدار برای تمامی 𝜙 𝑇 ≠ 1ها بین  4و  1واقع خواهد شد.
حال رفتار  𝜆1را هنگامی که 𝐾 از  4به  𝐾1میل میکند در نظر بگیرید .با گرفتن مشتق از  𝜆1نسبت به

𝐾

خواهیم داشت
𝑇 𝜙 𝑑𝜆1 1 −
𝜙 𝑇 − 𝐾(𝜙 𝑇 − 1)2 + 1
=
−
𝐾𝑑
2
√𝐾 2 (𝜙 𝑇 − 1)2 − 2𝐾(𝜙 𝑇 + 1) + 1

()19-11

با به کارگیری عملیات جبری میتوان نشان داد که اگر  𝜙 𝑇 > 1باشد ،آنگاه این مشتق به ازای

𝐾 < 𝐾1

منفی میباشد .به همین ترتیب میتوان نشان داد که مشتق  𝜆2به ازای  𝐾 < 𝐾1مثبت خواهد بود .این موضوع
ما را به سمت مشاهدهی بعدی سوق میدهد.
مشاهدهی  .4-11اگر  𝜙 𝑇 > 1باشد ،آنگاه  𝜆1و  𝜆2هر دو به ازای )  𝐾 ∈ (0, 𝐾1میان  4و  1واقع خواهند
شد.
حال رفتار  𝜆1و  𝜆2را هنگامی که 𝐾 از  4به  𝐾1میل میکند در نظر بگیرید .از شکل  3-11میتوان
مشاهده نمود که هنگامی که )  𝐾 ∈ (𝐾1 , 𝐾2است 𝜆1 ،و  𝜆2هر دو مقداری مختلط با اندازهی برابر خواهند
داشت .این اندازه برابرست با
()24-11

1
√[1 − 𝐾(𝜙 𝑇 − 1)]2 + 2𝐾(𝜙 𝑇 + 1) − 1 − 𝐾 2 (𝜙 𝑇 − 1)2
2

= |𝜆|

با کمی عملیات جبری میتوان نشان داد که 𝐾√ = |𝜆| .مشتق این عبارت به ازای تمامی  𝐾 > 0مثبت
خواهد شود .این موضوع ما را به سمت مشاهدهی بعدی سوق میدهد.
مشاهدهی  .5-11هنگامی که )  𝐾 ∈ (𝐾1 , 𝐾2میباشد 𝜆1 ،و  𝜆2مختلط بوده و دارای اندازهی برابر
میباشند .این اندازه بهصورت یکنواخت با افزایش 𝐾 افزایش مییابد.
حال مقادیر  𝜆1و  𝜆2را هنگامی که  𝐾 = 𝐾2است در نظر بگیرید .از شکل  3-11میتوان دید که اگر
 𝐾 = 𝐾2باشد 𝜆1 ،و  𝜆2دارای مقادیر حقیقی میباشند .در حقیقت ،میتوان به سادگی از معادلهی ()16-11
مشاهده نمود که هنگامی که  𝐾 = 𝐾2است 𝜆1 = 𝜆2 = (1 + √𝜙 𝑇 )⁄(1 − 𝜙 𝑇 ) ،خواهد بود .این عبارت
برای تمامیِ 𝜙 𝑇 > 4ها بین  4و  -1واقع خواهد شد .این موضوع را میتوان در غالب مشاهدهی بعدی بیان
نمود.
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مشاهدهی  .6-11اگر  𝐾 = 𝐾2باشد 𝜆1 = 𝜆2 = (1 + √𝜙 𝑇 )⁄(1 − 𝜙 𝑇 ) ،خواهد بود و این مقدار برای
تمامی 𝜙 𝑇 > 4ها بین  4و  -1واقع خواهد شد.
حال مقادیر  𝜆1و  𝜆2را هنگامی که  𝐾 > 𝐾2است در نظر بگیرید .هم  𝜆1و هم  𝜆2برای این محدوده از
ق  𝜆1نسبت به 𝐾 را هنگامی که  𝜆1حقیقی
𝐾 دارای مقداری حقیقی خواهند بود .معادلهی ( )19-11مشت ِ
است به دست میدهد .با کمی عملیات جبری میتوان نشان داد که برای  𝜙 𝑇 > 1و  ،𝐾 > 𝐾2مشتق

𝜆1

مثبت و مشتق  𝜆2منفی میباشد .با ترکیب این استدالل و مشاهدهی  6-11میبینیم که اندازهی  𝜆1برای تمامی
𝐾های بزرگتر از  𝐾2کمتر از  1خواهد بود .با این حال ،همانطور که از معادلهی ( )17-11نیز پیداست ،با
میل کردن 𝐾 به سمت ∞ 𝜆2 ،به سمت ∞ −میل خواهد کرد .این موضوع به مشاهدهی بعدی منجر میگردد.
مشاهدهی  .7-11هنگامی که  𝐾 > 𝐾2باشد 𝜆1 ،حقیقی و منفی بوده و اندازهای کمتر از  1خواهد داشت.
 𝜆2نیز حقیقی و منفی بوده و با میل کردن 𝐾 به سمت ∞ ،به سمت ∞ −میل خواهد کرد.
حدِ  𝜆1را هنگامی که ∞ → 𝐾 ،میتوان از معادلهی ( )16-11به دست آورد:
1
)𝜆1 = [1 − 𝐾(𝜙 𝑇 − 1) + √1 + 𝐾 2 (𝜙 𝑇 − 1)2 − 2𝐾(𝜙 𝑇 + 1
2

()21-11

𝐾1⁄𝐾 − (𝜙 𝑇 − 1) + √1⁄𝐾 2 + (𝜙 𝑇 − 1)2 − 2(𝜙 𝑇 + 1)/
𝐾2/

=

)𝐾(𝑁
)𝐾(𝐷

=

حد دو عبارت )𝐾(𝑁 و )𝐾(𝐷 هنگام ∞ → 𝐾 برابر  4میباشد ،بنابراین برای محاسبهی عبارت باال
میتوان از قاعدهی هوپیتال استفاده نمود:
−2

−3

)𝐾(𝑁𝑑
𝐾)−2𝐾 + 2(𝜙 𝑇 + 1
= −𝐾 −2 +
−2
𝐾𝑑
2√𝐾 + (𝜙 𝑇 − 1)2 − 2(𝜙 𝑇 + 1)𝐾 −1
)𝐾(𝐷𝑑
= −2𝐾 −2
𝐾𝑑

()22-11

𝑑𝑁(𝐾)⁄𝑑𝐾 1
𝐾 −1 − 𝜙 𝑇 − 1
= +
𝑑𝐷(𝐾)⁄𝑑𝐾 2 2√𝐾 −2 + (𝜙 𝑇 − 1)2 − 2(𝜙 𝑇 + 1)𝐾 −1
𝐾𝑑𝑑𝑁(𝐾)⁄
lim 𝜆1 = lim
∞→𝐾
𝐾𝑑𝐾→∞ 𝑑𝐷(𝐾)⁄
1
𝜙𝑇 + 1
−
)2 2(𝜙 𝑇 − 1

=

1
𝑇𝜙 1 −

=
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بنابراین حد باال هنگامی که  𝜙 𝑇 > 2باشد ،اندازهای کمتر از  1خواهد داشت .این موضوع ما را به سوی
مشاهدهی بعدی سوق میدهد .این مشاهده تعمیمی است از مشاهدات  6-11و

.7-11

مشاهدهی  .8-11با افزایش 𝐾 از  𝐾2تا ∞ 𝜆1 ،بهصورت یکنواخت از ) 𝑇 𝜙  (1 + √𝜙 𝑇 )⁄(1 −تا
) 𝑇 𝜙  1⁄(1 −افزایش پیدا کرده و  𝜆2نیز بهصورت یکنواخت از ) 𝑇 𝜙  (1 + √𝜙 𝑇 )⁄(1 −تا ∞ −کاهش پیدا
میکند.
از آنجا که  𝜆2از ) 𝑇 𝜙  ،(1 + √𝜙 𝑇 )⁄(1 −که دارای مقداری بزرگتر از  -1است ،تا ∞ −کاهش پیدا
میکند ،باید به ازای مقادیری از 𝐾 ،که در اینجا با  𝐾3نشان میدهیم ،با  -1برابر باشد .بنابراین ،برای به دست
آوردن  𝐾3میتوان از معادلهی ( )17-11استفاده نمود
()23-11

1
])−1 = [1 − 𝐾3 (𝜙 𝑇 − 1) − √1 + 𝐾 2 (𝜙 𝑇 − 1)2 − 2𝐾(𝜙 𝑇 + 1
2

با حل این معادله برای  𝐾3به ) 𝐾3 = 2⁄(𝜙 𝑇 − 2دست پیدا خواهیم کرد .با ترکیب این نتیجه با تمامی
مشاهدات باال ،قضیهی زیر به دست خواهد آمد.
قضیهی  1-11اگر در معادلهی بههنگامسازی سرعت ( 𝑏𝑖 ،)11-11و 𝑖 ℎثابت باشند ،و همچنین اگر
 𝜙 𝑇 = 𝜙1 + 𝜙2 > 4باشد ،آنگاه  PSOبه ازای معادلهی زیر پایدار خواهد بود.
2
𝜙𝑇 − 2

()24-11

<𝐾

شکل  4-11نحوهی تغییر مقادیرِ ویژهی معادلهی ( )15-11در صفحهی مختلط با افزایش 𝐾 از  4تا

∞

را نشان میدهد .شکل  15-11نیز نحوهی تغییر اندازهی این مقادیر ویژه را نشان میدهد.
میتوان 𝐾 را برای الگوریتم پایدار  PSOبهصورت زیر نوشت
()25-11

𝛼2
𝜙𝑇 − 2

= 𝐾 که در آن

𝑥𝑎𝑚𝜙 𝑇 = 𝜙1,𝑚𝑎𝑥 + 𝜙2,

با ) 𝛼 .𝛼 ∈ (0,1میزان نزدیکی ضریب انقباض به مقدارِ ماکزیمم نظری را پیش از اینکه الگوریتم

PSO

ناپایدار گردد نشان میدهد 𝛼 .بزرگتر به معنای کاوش بیشتر و 𝛼 کوچکتر به معنای انتفاع و بهرهوری بیشتر
میباشد.
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شکل  4-11مقادیر ویژهی معادلهی ( )15-11هنگامی که ضریب انقباض 𝑲 از  5تا ∞ تغییر میکند .این شکل به ازای
𝟓 = 𝑻𝝓 رسم شده است .به ازای 𝟎 = 𝑲 𝝀𝟏 = 𝟏 ،و 𝟎 = 𝟐𝝀 میباشند .در 𝟏𝑲 = 𝑲 𝝀𝟏 = 𝝀𝟐 > 𝟎 ،میباشد .برای
) 𝟐𝑲  𝝀𝟏 ،𝑲 ∈ (𝑲𝟏 ,و 𝟐𝝀 دارای مقدار مختلط میباشند .در 𝟐𝑲 = 𝑲 𝝀𝟏 = 𝝀𝟐 < 𝟎 ،بوده و در 𝟑𝑲 = 𝑲 𝝀𝟐 = −𝟏 ،میباشد.
به ازای ∞ → 𝑲 نیز ) 𝑻𝝓  𝝀𝟏 → 𝟏⁄(𝟏 −و ∞ 𝝀𝟐 → −خواهد بود.

شکل  5-11اندازهی مقادیر ویژهی معادلهی ( )15-11هنگامی که ضریب انقباض 𝑲 از  5افزایش مییابد .این شکل به ازای
𝟓 = 𝑻𝝓 رسم شده است .این نمودار اندازهی مقادیر ویژهی رسم شده در شکل  4-11را به تصویر میکشد.

بهصورت معمول ،الگوریتم  PSOبا توصیهی زیر ارائه میشود [کارلیسل و دوزیر[ ،]2441 ،کلرک و
کندی[ ،]2442 ،ابرهارت و شی[ ،]2444 ،پولی و همکاران:]2447 ،
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: 𝜙𝑇 > 4توصیهی معمول

()26-11

2
)𝜙 𝑇 − 2 + √𝜙 𝑇 (𝜙 𝑇 − 4

<𝐾

این توصیه با قضیهی  ،1-11هنگامی که  ،𝜙 𝑇 → 4معادل است .البته قضیهی  1-11کلیتر است .معادلهی
( )26-11هیچ سرنخی در مورد حد باالییِ 𝑇 𝜙 و یا این موضوع که چه مقداری از 𝑇 𝜙 باید به 𝑥𝑎𝑚 𝜙1,و چه
مقدار از آن باید به 𝑥𝑎𝑚 𝜙2,اختصاص داده شود ،به دست نمیهد .معموالً توصیه میشود که 𝑇 𝜙 کمی بزرگتر
از  4انتخاب شده و بهصورت تقریباً مساوی میان 𝑥𝑎𝑚 𝜙1,و 𝑥𝑎𝑚 𝜙2,تقسیم شود .توجه داشته باشید که تحلیل
ما یک روش خاص است .روشهای دیگر ،دارای فرضیات متفاوتی نسبت به روش ما بوده و به شرطِ
پایداری متفاوتی منجر خواهند شد [کلرک و پولی.]2446 ،

 4-11بههنگامسازی سرعت سراسری
معادلهی بههنگامسازی سرعتِ ( )11-11را میتوان بهصورت زیر تعمیم داد
()27-11

]) 𝑖𝑥 𝑣𝑖 ← 𝐾[𝑣𝑖 + 𝜙1 (𝑏𝑖 − 𝑥𝑖 ) + 𝜙2 (ℎ𝑖 − 𝑥𝑖 ) + 𝜙3 (𝑔 −

که در آن 𝑔 بهترین ذرهی پیدا شده از زمانِ اولین نسل میباشد .اگر فرض کنیم

𝜙 𝑇 = 𝜙1,𝑚𝑎𝑥 + 𝜙2,𝑚𝑎𝑥 +

𝑥𝑎𝑚 𝜙3,و همچنین اگر فرض کنیم 𝑔  𝑏𝑖 + ℎ𝑖 +ثابت است ،آنگاه تحلیل بخش قبل برای معادلهی ()27-11
ت ) 𝑖𝑥  𝜙3 (𝑔 −در معادلهی بههنگامسازی سرعتِ جدید ،هر ذره را به سمت بهترین
برقرار خواهد بود .عبار ِ
ذرهی پیدا شده از زمانِ اولین نسل سوق میدهد .این موضوع از لحاظ مفهومی مانند الگوریتم تکاملی

stud

است ،الگوریتمی که در آن در هر نسل از بهترین ذره برای عملیات بازترکیب استفاده میشود (بخش -7-8
 .)7تنها تفاوت این است که در معادلهی ( 𝑔 ،)27-11بهترین ذرهی پیدا شده از زمانِ اولین نسل تا کنون
است ،در حالی که در بخش  stud ،7-7-8بهترین ذره در نسل حاضر است .این تفاوت و شباهت ممکن
است باعثِ ایجاد ایدهی استفاده از عملیات شبه g-در الگوریتم تکاملی  studو یا استفاده از عملیات شبه-
 studدر الگوریتم سراسری  PSOشود.
مثال 1-11
در این مثال از الگوریتم  PSOبا معادلهی بههنگامسازی سرعت سراسری ( )27-11برای مینیممسازی
تابع اَکلی  14بعدی استفاده مینماییم .برای این منظور از اندازهی جمعیتی برابر با  ،54اندازهی همسایگی
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 𝜎 = 4و پارامترِ نخبهگرایی برابر  2استفاده خواهیم نمود .همچنین از مقادیر نامی برای پارامترهای زیر استفاده
خواهیم نمود
𝜙1,𝑚𝑎𝑥 = 𝜙2,𝑚𝑎𝑥 = 𝜙3,𝑚𝑎𝑥 = 2.1

()28-11

𝑥𝑎𝑚𝜙 𝑇 = 𝜙1,𝑚𝑎𝑥 + 𝜙2,𝑚𝑎𝑥 + 𝜙3,
𝛼 = 0.9

𝛼2
=𝐾
,
𝜙𝑇 − 2

توجه داشته باشید که 𝑇 𝜙 را میتوان بر حسب 𝐾 به دست آورد:
()29-11

)𝐾 2(𝛼 +
𝐾

= 𝑇𝜙

ن عملکرد  PSOرا به ازای مقادیر مختلف 𝑥𝑎𝑚 𝜙2,𝑚𝑎𝑥 ،𝜙1,و
اشکال  16-11تا  19-11میانگی ِ

𝑥𝑎𝑚𝜙3,

و 𝛼 ،هنگامی که سایر پارامترها دارای مقادیر نامی خود میباشند ،نشان میدهند .میتوان دید که به راستی
مقادیر نامی موجود در معادلهی ( )28-11بهصورت تقریبی برای تابع  24بعدی اَکلی بهینه میباشند.
اشکال  6-11تا  8-11حاکی از آن هستند که هنگامی که مقادیر 𝑥𝑎𝑚𝜙 بسیار کوچک هستند ،ذرات به
شیوهای بدون جهت سرگردانند .این در حالی است که برای مقادیر بسیار بزرگ 𝑥𝑎𝑚𝜙 ،ذرات زیادی در
حرکات خود محدود بوده و قادر به کاوش مؤثر فضای جستجو نخواهند بود.
شکل  9-11نشان میدهد در صورتی که 𝛼 بیش از حد کوچک باشد ،ذرات به دلیل سرعتهای کم دچار
رکود میشوند .هنگامی که 𝛼 بسیار بزرگ باشد ،ذرات به طرز شدیدی در فضای جستجو به اطراف پرش
میکنند.

شکل  6-11مثال  :1-11عملکرد  PSOبر روی تابع  25بعدی اَکلی به ازای مقادیر مختلف 𝒙𝒂𝒎 ،𝝓𝟏,که بر روی  25شبیهسازی
مونت کارلو میانگینگیری شده است 𝝓𝟏,𝒎𝒂𝒙 = 𝟐 .بهصورت تقریبی برای این تابع محک مقدار بهینه میباشد.
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شکل  7-11مثال  :1-11عملکرد  PSOبر روی تابع  25بعدی اَکلی به ازای مقادیر مختلف 𝒙𝒂𝒎 ،𝝓𝟐,که بر روی  25شبیهسازی
مونت کارلو میانگینگیری شده است 𝝓𝟐,𝒎𝒂𝒙 = 𝟐 .بهصورت تقریبی برای این تابع محک مقدار بهینه میباشد.

شکل  8-11مثال  :1-11عملکرد  PSOبر روی تابع  25بعدی اَکلی به ازای مقادیر مختلف 𝒙𝒂𝒎 ،𝝓𝟑,که بر روی  25شبیهسازی
مونت کارلو میانگینگیری شده است 𝝓𝟑,𝒎𝒂𝒙 = 𝟐 .بهصورت تقریبی برای این تابع محک مقدار بهینه میباشد.
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شکل  9-11مثال  :1-11عملکرد  PSOبر روی تابع  25بعدی اَکلی به ازای مقادیر مختلفِ ضریب انقباض 𝒙𝒂𝒎𝑲𝜶 = 𝑲 ،که
بر روی  25شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است 𝑲 = 𝟎. 𝟗𝑲𝒎𝒂𝒙 .بهصورت تقریبی برای این تابع محک مقدار
بهینه میباشد.

 5-11تجمع ذرات کامالً آگاه
معادالت ( )12-11و ( )27-11نشان میدهند کلیترین فرم معادلهی بههمرسانی سرعت (تا کنون)
بهصورت زیر است
]))𝑡( 𝑖𝑥 𝑣𝑖 (𝑡 + 1) = 𝐾[𝑣𝑖 (𝑡) + 𝜙 𝑇 (𝑝𝑖 (𝑡) −
𝑥𝑎𝑚𝜙 𝑇 = 𝜙1,𝑚𝑎𝑥 + 𝜙2,𝑚𝑎𝑥 + 𝜙3,

()34-11

)𝑡(𝑔 𝜙1 𝑏𝑖 (𝑡) + 𝜙2 ℎ𝑖 (𝑡) + 𝜙3
= )𝑡( 𝑖𝑝
𝜙1 + 𝜙2 + 𝜙3

با توجه به این معادالت میتوان دید که سه مکان در بههمرسانی سرعت دخالت دارند :بهترین مکانِ ذره
تا کنون یا )𝑡( 𝑖𝑏 ،بهترین مکانِ کنونی همسایه یا )𝑡( 𝑖 ℎو بهترین مکانِ جمعیت تا کنون یا )𝑡(𝑔 .این موضوع،
این ایده را به ما میدهد که تمامی ذرات موجود در جمعیت را در بههمرسانی سرعت دخالت دهیم .یک نوع
تعمیم از معادلهی ( )34-11را میتوان بهصورت زیر نوشت:
]))𝑡( 𝑖𝑥 𝑣𝑖 (𝑡 + 1) = 𝐾[𝑣𝑖 (𝑡) + 𝜙 𝑇 (𝑝𝑖 (𝑡) −
𝑁

()31-11

1
𝑥𝑎𝑚𝜙 𝑇 = ∑ 𝜙𝑗,
𝑁
𝑗=1

𝑁∑
)𝑡( 𝑗𝑏 𝑗𝜙 𝑗𝑖𝑤 𝑗=1
𝑁∑
𝑗𝜙 𝑗𝑖𝑤 𝑗=1

= )𝑡( 𝑖𝑝
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که در آن )𝑡( 𝑗𝑏 بهترین راهحل پیدا شده تاکنون توسطِ ذرهی 𝑗اُم میباشد:
()32-11

})𝑡( 𝑗𝑥 𝑏𝑗 (𝑡) = 𝑎𝑟𝑔min 𝑓(𝑥): 𝑥 ∈ {𝑥𝑗 (0), … ,
𝑥

توجه داشته باشید که در تعریف 𝑇 𝜙 یک فاکتور 𝑁 1⁄وجود دارد که روشی موقت برای ایجاد تعادلی
منطقی میان میزان دخالت )𝑡( 𝑖𝑣 و ))𝑡( 𝑖𝑥  (𝑝𝑖 (𝑡) −در سرعت جدید ) 𝑣𝑖 (𝑡 + 1میباشد .پارامترهای

𝑗𝜙

موجود در معادلهی ( )31-11فاکتورهای تأثیر اتفاقی با توزیع یکنواخت بر روی ] 𝑥𝑎𝑚 𝑈[0, 𝜙𝑗,میباشند.
همانطور که در مثال  1-11نیز اشاره شد ،ما معموالً از مقادیر زیر استفاده مینماییم
𝜙𝑗,𝑚𝑎𝑥 ≈ 2

()33-11

)𝐾 = 2𝛼 ⁄(3𝜙 𝑇 − 2

که در آن ) 𝛼 ∈ (0,1میباشد .وجود فاکتور  3موجود در معادلهی 𝐾 در باال به دلیل این حقیقت است که
در معادلهی ( 𝜙 𝑇 ،)27-11مجموع سه عبارتِ 𝑥𝑎𝑚 𝜙𝑗,بوده در حالی که در معادلهی ( )31-11با میانگین سه
عبارت 𝑥𝑎𝑚 𝜙𝑗,برابر میباشد .وزنهای 𝑗𝑖𝑤 در معادلهی ( )31-11فاکتورهای قطعی هستند که میزان تأثیر
𝑗اُمین ذره بر روی سرعت 𝑖اُمین ذره را تعیین مینمایند .گاهاً ما از مقادیر ثابت برای 𝑗𝑖𝑤 استفاده مینماییم.
گاهی نیز تمایل داریم برای مقادیری از 𝑗 که متناظر با ذرات 𝑗𝑥 بهتر و یا نزدیکتر به 𝑖𝑥 میباشند ،از

𝑗𝑖𝑤

بزرگتر استفاده نماییم .برای نمونه ،اگر مسئلهی مورد نظر یک مسئلهی مینیممسازی باشد ،میتوان از معادلهی
زیر برای 𝑗𝑖𝑤 استفاده نمود
()34-11

]| 𝑗𝑥 𝑤𝑖𝑗 = [max 𝑓(𝑥𝑘 ) − 𝑓(𝑥𝑗 )] + [max |𝑥𝑖 − 𝑥𝑘 | − |𝑥𝑖 −
𝑘

𝑘

که در آن |  |.اپراتور اندازهگیری فاصله است .همچنین ممکن است نیاز باشد همکاری هزینه و برازندگی را
نیز وزندهی کنیم تا هر دو از مرتبهی یکسانی در 𝑗𝑖𝑤 دخالت داشته باشند .برای مثال،
) 𝑘𝑥(𝑓 max 𝑓(𝑥𝑘 ) − min
𝑘

𝑘

| 𝑘𝑥 max |𝑥𝑖 −

()35-11

= 𝑖𝑆

𝑘

]| 𝑗𝑥 𝑤𝑖𝑗 = [max 𝑓(𝑥𝑘 ) − 𝑓(𝑥𝑗 )] + 𝑆𝑖 [max |𝑥𝑖 − 𝑥𝑘 | − |𝑥𝑖 −
𝑘

𝑘

𝑖𝑆 فاکتوری است که میزان دخالت دو عبارت در 𝑗𝑖𝑤 را تقریبا یکسان میسازد .از آنجا که معادلهی
( )31-11اجازهی تأثیرگذاری بر روی تمام ذرات را به همهی ذرات میدهد ،این نوع تجمع ذرات با نام
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تجمع ذرات کامالً آگاه ( 1)FIPSشناخته میشود [مندس و همکاران .]2444 ،این ایده ،بازترکیب جهانی
یکنواخت در الگوریتمهای تکاملی را به یاد میآورد (بخش .)6-8-8
مثال 2-11
در این مثال ما از تجمع ذرات کامالً آگاه و وزنها تعریف شده در معادلهی ( )35-11برای مینیممسازی
تابع اَکلی  24بعدی استفاده مینماییم .برای این کار اندازهی جمعیت را برابر  44قرار داده و از دو پارامتر
نخبه استفاده مینماییم .همچنین از مقادیر نامی زیر استفاده مینماییم
()36-11

] 𝑗 ∈ [1,20برای

𝜙𝑗,𝑚𝑎𝑥 = 𝜙𝑚𝑎𝑥 = 2

𝐾 = 2𝛼 ⁄(3𝜙𝑚𝑎𝑥 − 2), 𝛼 = 0.9

اشکال  14-11و  11-11میانگین عملکرد  PSOرا برای مقادیر مختلف 𝑥𝑎𝑚𝜙 و 𝛼 ،هنگامی که سایر
پارامترها دارای مقادیر نامی خود میباشند ،نشان میدهد.
با توجه به شکل  ،14-11هنگامی که 𝑥𝑎𝑚𝜙 بسیار کوچک است ،الگوریتم بسیار سریع همگرا شده اما
راهحل حاصل شده پس از همگرایی بسیار ضعیف خواهد بود .با افزایش 𝑥𝑎𝑚𝜙 سرعت همگرایی کاهش
یافته اما راهحل یافت شده در انتهای همگرایی بهتر میشوند .این موضوع به ما انگیزهی استفاده از نوعی
𝑥𝑎𝑚𝜙 تطبیقپذیر را میدهد که در ابتدا کوچک بوده اما با گذشت زمان افزایش مییابد .شکل  11-11نشان
میدهد که برای مقادیر کوچک 𝛼 همگرایی بسیار کند است .از سوی دیگر به ازای  𝛼 = 0.9همگرایی
بیشترین سرعت را داشته اما بهترین راهحل به ازای  𝛼 = 0.5حاصل میشود.
این نتایج بسیار خاص هستند بدین معنی که برای نوعی خاص از تابع محک و ابعادی خاص و پارامترهای
نخبهگرایی خاص و شکل خاصی از پارامترهای وزندهی 𝑗𝑖𝑤 کاربرد دارند .برای جواب به این سؤال که آیا
میتوان این نتایج را به گسترهی وسیعتری از مسائل تعمیم داد باید به آزمایشهای بیشتری دست زد.

Fully Informed Particle Swarm

1
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شکل  15-11مثال  :2-11عملکرد تجمع ذرات کامالا آگاه به ازای مقادیر مختلف 𝒙𝒂𝒎𝝓 که بر روی  25شبیهسازی
مونت کارلو میانگینگیری شده است 𝝓𝒎𝒂𝒙 = 𝟏.بهترین عملکرد کوتاه -مدت را به دست میدهد در حالی که 𝒙𝒂𝒎𝝓های
بزرگتر ،عملکرد بلند -مدت بهتری را رقم خواهند زد.

ال آگاه به ازای مقادیر مختلف 𝜶 که بر روی  25شبیهسازی مونت کارلو
شکل  11-11مثال  :2عملکرد تجمع ذرات کام ا
میانگینگیری شده است 𝜶 = 𝟎. 𝟗 -بهترین عملکرد کوتاه -مدت را به دست داده در حالی که 𝟓  𝜶 = 𝟎.بهترین عملکرد
بلند -مدت را نتیجه خواهد داد.

گاهاً  PSOبهگونهای متفاوت از معادلهی ( )31-11نوشته میشود .برای مثال ،معادلهی ( )31-11را
میتوان با معادلهی زیر جایگزین نمود [پولی و همکاران:]2447 ،
𝑖𝑛

()37-11

1
]))𝑡( 𝑖𝑥 𝑣𝑖 (𝑡 + 1) = 𝐾 [𝑣𝑖 (𝑡) + ∑ 𝜙𝑗 (𝑏𝑖,𝑗 (𝑡) −
𝑖𝑛
𝑗=1
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که در آن 𝑖𝑛 اندازهی همسایگی 𝑖اُمین ذره بوده 𝜙𝑗 ،از توزیع یکنواخت بر روی ] 𝑥𝑎𝑚 𝑈[0, 𝜙𝑗,گرفته شده و
)𝑡( 𝑗 𝑏𝑖,نیز بهترین راهحل پیدا شده توسط 𝑗اُمین همسایهی 𝑖اُمین ذره میباشد .در این فرمول ،هر ذره دارای
یک همسایگی ثابت و مشخص بوده و بهترین راهحلِ هر همسایه )𝑡( 𝑗 ،𝑏𝑖,همگی دارای وزن همکاریِ
یکسانی در به همرسانی سرعتِ 𝑖اُمین ذره میباشند .توجه داشته باشید که تحت شرایط خاص معادلهی
( )37-11با معادلهی ( )11-11برابر خواهد بود .یافتههای برخی مقاالت حاکی از عملکرد ضعیف

PSO

کامالً آگاه میباشد [دِ اوکا 1و استاتزل.]2448 ،

 6-11یادگیری از اشتباهات
ایدهی اصلی موجود در الگوریتم  PSOآن است که ارگانیسمهای زیستی ،تمایل به استفاده از
استراتژیهایی دارند که در گذشته موفقیت و اثربخشیشان ثابت شده است .این استراتژیها شامل
استراتژیهای مفیدی است که خودِ ارگانیسمها و یا سایر ارگانیسمها مورد استفاده قرار دادهاند .معادلهی
اصلی بههمرسانی سرعت ،همانطور که از معادلهی ( )27-11مشاهده میشود ،برابرست با
()38-11

]) 𝑖𝑥 𝑣𝑖 (𝑡) ← 𝐾[𝑣𝑖 (𝑡) + 𝜙1 (𝑏𝑖 − 𝑥𝑖 ) + 𝜙2 (ℎ𝑖 − 𝑥𝑖 ) + 𝜙3 (𝑔 −

که در آن 𝑖𝑥 و 𝑖𝑣 به ترتیب مکان و سرعت ذرهی 𝑖اُم بوده و 𝑖 ℎبهترین مکان فعلی موجود در همسایگی
ذرهی 𝑖اُم میباشد 𝑔 .بهترین مکان قبلی در میان کل جمعیت بوده و 𝐾 𝜙1,𝑚𝑎𝑥 ،و 𝑥𝑎𝑚 𝜙2,پارامترهای میزان
سازی مثبت میباشند.
با این حال ،ارگانیسمهای زیستی نه تنها از موفقیتها ،بلکه از اشتباهات نیز یاد میگیرند .ما معموالً
میخواهیم از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز کنیم .این شامل استراتژیهای مضری میشود که ما خود استفاده
کرده و یا در رفتار دیگران مشاهده نمودهایم .یک تعمیم از  PSOنیز این است که پرهیز از رفتارهای منفی را
در الگوریتم اصلی  PSOدخالت دهیم .در [یانگ و سیمون ]2445 ،و [سِلواکومار 2و تانوشکودی ]2447 ،3از
عبارتِ " PSOجدید" برای اشاره به این الگوریتم استفاده شده است ،اما از آنجایی که این عبارت بی
مسماست ،ما در این بخش از عبارت  PSOتقویت منفی ( 4)NPSOبرای اشاره به این الگوریتم استفاده
خواهیم نمود.

1
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در  NPSOهر ذره نه تنها سرعت خود را بهگونهای تنظیم مینماید که در راستای بهترین محل خود و
همسایگانش قرار گیرد ،بلکه این تنظیمسازی سرعت بهگونهای اجرا میشود که باعث حرکت ذره در جهت
مخالفِ بدترین محل پیشین خود و سایر همسایگانش شود .بنابراین میتوان معادلهی ( )38-11را بهصورت
زیر اصالح نمود.
()39-11

) 𝑖𝑥 𝑣𝑖 (𝑡) ← 𝐾[𝑣𝑖 (𝑡) + 𝜙1 (𝑏𝑖 − 𝑥𝑖 ) + 𝜙2 (ℎ𝑖 − 𝑥𝑖 ) + 𝜙3 (𝑔 −
]) 𝑖𝑥 − 𝜙4 (𝑏̅𝑖 − 𝑥𝑖 ) − 𝜙5 (ℎ̅𝑖 − 𝑥𝑖 ) − 𝜙6 (𝑔̅ −

که در آن 𝑖̅𝑏 بدترین مکان در میان مکانهای پیشین ذرهی 𝑖اُم بوده ℎ̅𝑖 ،بدترین مکان فعلی در همسایگی 𝑖اُم
بوده 𝑔̅ ،بدترین مکان در میان مکانهای پیشین کل جمعیت بوده ،هر 𝑗𝜙 از توزیع یکنواخت بر روی
)  (0, 𝜙𝑗,maxگرفته شده و هر  𝜙𝑗,maxیک پارامتر میزانسازی مثبت میباشد.
در این میان ما باید میان میزانسازی سرعت در جهت راهحلهای مثبت که در  PSOاستاندارد وجود
داشت و همچنین میزانسازی سرعت در خالف جهت راهحلهای مضر که به  NPSOاضافه نمودیم ،تعادل
برقرار نماییم .این تعادل چیزی است که حتی خود ما در زندگی روزمره با آن سروکار داریم .برخی ممکن
است معتقد باشند تقویت مثبت از تقویت منفی مؤثرتر است ،اما باید توجه داشت که هم تقویت مثبت و هم
تقویت منفی در یادگیری مهم و مؤثرند.
مثال 3-11
در این مثال ما از  NPSOموجود در معادلهی ( )39-11برای بهینهسازی تابع  24بعدی اشوفلِ 2726
استفاده خواهیم نمود .در این مثال ما از اندازهی جمعیتی برابر با  24استفاده کرده و پارامتر نخبهگرایی را برابر
 2قرار میدهیم .همچنین از مقادیر نامی زیر استفاده خواهیم نمود
𝜙1,𝑚𝑎𝑥 = 𝜙2,𝑚𝑎𝑥 = 𝜙3,𝑚𝑎𝑥 = 2
𝜙4,𝑚𝑎𝑥 = 𝜙5,𝑚𝑎𝑥 = 𝜙6,𝑚𝑎𝑥 = 0

()44-11
, 𝛼 = 0.9

𝛼2
𝜙1,𝑚𝑎𝑥 + 𝜙2,𝑚𝑎𝑥 + 𝜙3,𝑚𝑎𝑥 − 2

=𝐾

اشکال  12-11تا  14-11میانگین عملکرد  NPSOرا به ازای مقادیر مختلف  𝜙5,max ،𝜙4,maxو ،𝜙6,max
هنگامی که سایر پارامترها دارای مقادیر نامی خود هستند نشان میدهد .شکل  12-11نشاندهندهی آن است
که هنگامی که ( 𝜙4,maxکه میزان پرهیز ذره از بدترین مکان قبلی را نشان تعیین میکند) از مقدار نامی خود
که برابر  4است بیشتر میشود ،بهبود قابل توجهی در عملکرد الگوریتم حاصل میشود .شکل  13-11نیز
نتیجهای مشابه را برای  ،𝜙5,maxکه میزان پرهیز ذره از بدترین مکان فعلی موجود در میان همسایههای خود
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را تعیین میکند ،نشان میدهد .در نهایت شکل  14-11نشاندهندهی آن است که با افزایش  𝜙6,maxاز مقدار
نامی خود ،که برابر  4است ،عملکرد الگوریتم بهبود مییابد 𝜙6,max .میزان پرهیز ذره از بدترین مکان در میان
مکانهای قبلی کل جمعیت را تعیین مینماید .با توجه به این سه شکل میتوان دریافت که  𝜙6,maxبیشترین
تأثیر را بر روی عملکرد  NPSOدارد.

شکل  12-11مثال  :3-11عملکرد  NPSOبر روی تابع  25بعدی اشوفل  2126به ازای مقادیر مختلف 𝐱𝐚𝐦 𝝓𝟒,که بر روی 25
شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است .ذراتی که از بدترین مکان قبلی خود پرهیز مینمایند بسیار بهتر از سایر
ذرات عمل مینمایند.

شکل  13-11مثال  :3-11عملکرد  NPSOبر روی تابع  25بعدی اشوفل  2126به ازای مقادیر مختلف 𝐱𝐚𝐦 𝝓𝟓,که بر روی 25
شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است .ذراتی که از بدترین مکان فعلی در میان همسایگان خود پرهیز مینمایند
بسیار بهتر از سایر ذرات عمل مینمایند.
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شکل  14-11مثال  :3-11عملکرد  NPSOبر روی تابع  25بعدی اشوفل  2126به ازای مقادیر مختلف 𝐱𝐚𝐦 𝝓𝟔,که بر روی 25
شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است .ذراتی که از بدترین مکان قبلی در میان تمامی جمعیت پرهیز مینمایند
بسیار بهتر از سایر ذرات عمل مینمایند.

مثال  3-11حاکی از آن است که  NPSOمیتواند بسیار بهتر از  PSOاستاندارد عمل نماید .توجه داشته
باشید که در مثال  3-11ما هر بار تنها یکی از عبارات تقویتِ منفی را تغییر دادیم و دو عبارت دیگر را برابر
 4در نظر گرفتیم .همچنین توجه داشته باشید که میتوان ایدهی تقویت منفی را با ایدهی  PSOکامالً آگاه
ترکیب نمود .این کار را به عهدهی خواننده میگذاریم .در نهایت نیز متذکر میشویم که میتوان نتایج پایداری
در بخش  3-11را برای  NPSOنیز تکرار نمود .این کار نیز به عنوان فعالیتی برای تحقیقات آتی توسط
خواننده در نظر گرفته شده است.

 7-11نتیجهگیری
میتوان دید که  PSOیک الگوریتم تکاملی مؤثر برای گسترهی وسیعی از مسائل میباشد .به همین دلیل
هر الگوریتم تکاملی جدید باید با  PSOمقایسه شود .همانند کلونی مورچگان ،برخی از محققین  PSOرا در
زمرهی الگوریتمهای تکاملی قرار نداده و آن را نوعی هوش تجمعی به حساب میآورند .در  PSOذرات
اطالعات مربوط به راهحلهای نامزد را مستقیماً با یکدیگر به اشتراک نمیگذارند .با این حال PSO ،شامل
انتخاب برازندگی -محور بوده و ذرات اطالعات مربوط به سرعتها را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و
سرعت بهصورت مستقیم بر روی راهحل حاصله تأثیرگذار است .بنابراین ،در این کتاب ما  PSOرا یک
الگوریتم تکاملی به حساب میآوریم.
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 PSOگربهماهی 1اصالحیهای از  PSOاست که برای مبارزه با رکود در  PSOمعرفی شده است [یانگ و
همکاران .]2411 ،یک آکواریوم بزرگ را در نظر بگیرید که دارای تعداد زیادی ساردین است .ساردینها
اغلب به یک رفتار و مکان که بهینهی محلی هستند خو میگیرند اما پس از مدتی بیحال و سست شده و
سالمت خود را به سرعت از دست میدهند .اگر یک گربهماهی به آکواریوم اضافه شود ،ساردینها دچار
برانگیختگی شده و به حرکت افتاده و بدین ترتیب برای مدت زمان بیشتری سالمت خود را حفظ مینمایند.
 PSOنیز از این ایده بهره برده و جمعیت  PSOرا هنگامی که رکود رخ میدهد ،برانگیخته مینماید .اگر در
بهترین ذرهی موجود در جمعیت  PSOبرای 𝑚 نسل متوالی (𝑚 معموالً بین  3و  7است) بهبودی حاصل
نشود ،آنگاه هر متغیر مستقل از  %14بدترین ذراتِ جمعیت ،با یکی از حدود فضای جستجو برابر قرار داده
میشود .دلیل قرار دادن ذرات در مرزهای فضای جستجو ،ماکزیمم کردن فضای مورد کاوش است .همچنین،
مسائل بهینهسازی مقید ،معموالً دارای راهحلهایی هستند که در مرز قید واقع شدهاند [برناشتاین.]2446 ،2
تمامی تمرکز این فصل بر روی استفاده از  PSOدر مسائل با دامنهی پیوسته قرار داشت .چندین تعمیم
مختلف از  PSOبرای استفاده از آن در مسائل بهینهسازی ترکیبی ارائه شده است [کندی و ابرهارت،]1997 ،
[یوشیدا 3و همکاران ]2441 ،و [کلرک .]2444 ،سایر تحقیقات در این زمینه شامل سادهسازی [ PSOپِدِرسون
و چیپرفیلد ،]2414 ،4ترکیب آن با سایر الگوریتمهای تکاملی [نیکنَم 5و امیری ،]2414 ،6اضافه نمودن
اپراتورهای جهش مانند برای جلوگیری از همگرایی نارس [ژینچاو ،]2414 ،7استفاده از چندین تجمع متعامل
[چِن 8و مونتگومری ،]2411 ،9زدودن اتفاقی بودن از الگوریتم [ PSOکلرک ،]1999 ،استفاده از
توپولوژیهای پویا و تطبیقپذیر [ریتشِر 14و همکاران ،]2414 ،کاوش استراتژیهای مقداردهی اولیه [گوت ِیرِز11

و همکاران ]2442 ،و تطبیق پارامترهای  PSOبدون تأخیر زمانی

[ژان12

و همکاران،]2449 ،

میشود .همچنین توجه داشته باشید که همانطور که میتوان سرعت ذرات را در  PSOمدل نمود ،شتاب
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آنها را نیز میتوان مدل نمود [تریپاتی 1و همکاران .]2447 ،سایر تحقیقات آتی میتوانند بر روی تحلیل
رفتار و همگرایی تجمع ذرات ،با در نظر گرفتن اتفاقی بودن الگوریتم و همچنین با در نظر گرفتن ارتباطات
موجود میان ذرات ،متمرکز شوند.
برای مطالعهی بیشتر در زمینهی  PSOمیتوانید به کتابهای [کندی و ابرهارت[ ،]2441 ،کلرک،]2446 ،
[سان و همکاران ،]2441 ،مقالههای [برتون2و کندی[ ،]2447 ،بنکز و همکاران ]2447 ،و [بنکز و همکاران،
 ]2448و همچنین وبسایتهای [ ]2412 ،PSCو [کلرک ]2412a ،مراجعه نمایید.

Tripathi
Bratton

1
2
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مسائل
تمارین نوشتاری
 1-11تفاوت میان همسایگی ایستا و پویا در چیست؟ توضیح دهید.
 2-11شتاب در :PSO
الف) الگوریتم  PSOموجود در شکل  1-11را چگونه میتوان اصالح نمود تا شامل شتاب نیز بشود؟
ب) اگر اصالحیهی قسمت الف به الگوریتم  PSOاعمال شود ،معادلهی ( )4-11چه تغییری خواهد کرد؟
در این صورت مقادیر ویژه چه خواهند بود؟
 3-11در معادلهی ( )4-11فرض کنید .𝜙1 = 4
الف) مقادیر ویژهی ماتریس چه خواهند بود؟
ب) آیا سیستم پایدار است؟
ج) شرایط اولیه و مقدار ورودی 𝑖𝑏 را بهگونهای انتخاب نمایید که 𝑖𝑥 و 𝑖𝑣 با ∞ → 𝑡 ،دارای حد باشند.
د) شرایط اولیه و مقدار ورودی 𝑖𝑏 را بهگونهای انتخاب نمایید که 𝑖𝑥 و 𝑖𝑣 با ∞ → 𝑡 ،دارای حد نباشند.
 4-11معادلهی ( )35-11از هزینه و فاصلهی 𝑖𝑥 برای محاسبهی 𝑗𝑖𝑤 استفاده مینماید .چه ویژگیهای
دیگری از 𝑖𝑥 را میتوان برای محاسبهی 𝑗𝑖𝑤 در نظر گرفت؟
 5-11با فرض ثابت بودن )𝑡( 𝑖𝑝 در معادلهی ( ،)34-11معادالت پویای حالت -فصا را برای
) 𝑥𝑖 (𝑡 + 1و ) 𝑣𝑖 (𝑡 + 1بنویسید .مقادیر ویژهی سیستم چه خواهند بود؟
 6-11تحت چه شرایطی معادالت ( )11-11و ( )37-11معادل خواهند بود؟
 7-11معادلهی بههمرسانی  )39-11( NPSOرا بهگونهای تعمیم دهین که معادلهی بههمسانی

NPSO

کامالً آگاه حاصل شود.
 8-11معادلهی ( )25-11مقدار زیر را برای ضریب انقباض پیشنهاد میکند:
𝛼2
𝜙𝑇 − 2

=𝐾

که در آن ) 𝛼 ∈ (0,1میباشد .ما میتوانیم 𝑇 𝜙 را برابر با جمع مقادیر بیشیینهی 𝑖𝜙ها در نظر بگیریم که در
این صورت 𝑇 𝜙 ثابت خواهد بود و یا آنکه میتوانیم 𝑇 𝜙 را برابر با جمع مقادیر 𝑖𝜙ها در نظر بگیریم ،که در
این صورت 𝑇 𝜙 برای هر بههمرسانی سرعت مقداری متفاوت خواهد داشت .با فرض آنکه از معادلهی (-11
 )27برای بههمرسانی سرعت استفاده خواهیم نمود ،این دو گزینهی محتمل را میتوان بهصورت زیر نشان
داد:
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2𝛼1
𝜙1,𝑚𝑎𝑥 + 𝜙2,𝑚𝑎𝑥 + 𝜙3,𝑚𝑎𝑥 − 2
2𝛼2
𝜙1 + 𝜙2 + 𝜙3 − 2

= 𝐾1

= 𝐾2

که در آن هر 𝑖𝜙 دارای توزیعی یکنواخت بر روی ] 𝑥𝑎𝑚 [0, 𝜙𝑖,خواهد بود .به ازای چه مقادیری از

𝐾1 ،𝛼2

و  𝐾2بهصورت میانگین برابر خواهند بود؟
تمارین کامپیوتری
 9-11اندازهی همسایگی :الگوریتم  PSOاز شکل  1-11را برای  44نسل جهت مینیممسازی
تابع  14بعدی کروی شبیهسازی نمایید (ضمیمهی ج 1-1.را ببینید) .اندازهی جمعیت را برابر 24
قرار داده و از معادلهی بههمرسانی سرعت کلی ( )27-11استفاده نمایید .همچنین از مقادیر
 𝑣𝑚𝑎𝑥 = ∞ ،𝜙1,𝑚𝑎𝑥 = 𝜙2,𝑚𝑎𝑥 = 𝜙3,𝑚𝑎𝑥 = 2و  𝛼 = 0.9استفاده نمایید (مقدار 𝐾 را از روی مقدار

𝛼

تعیین نمایید) .به ازای هر یک از اندازههای همسایگی  10و  24 ،𝜎 = 0, 5شبیهسازی مونت کارلو انجام
دهید .میانگین عملکرد هر یک از مجموعه شبیهسازیهای مونت کارلو را به فرم تابعی از شمارهی نسل رسم
نمایید .در مورد اهمیت همسایگی محلی در  PSOچه نتیجهای میگیرید؟
 15-11وزندهی مسافت در تجمع ذرات کامالً آگاه :معادلهی ( )35-11را میتوان بهصورت زیر نوشت:
)𝑑( 𝑗𝑖𝑤𝑆 𝑤𝑖𝑗 = 𝑤𝑖𝑗 (𝑐) +

) 𝑗𝑥(𝑓  𝑤𝑖𝑗 (𝑐) = max 𝑓(𝑥𝑘 ) −که در آن
𝑘

| 𝑗𝑥 𝑤𝑖𝑗 (𝑑) = max |𝑥𝑖 − 𝑥𝑘 | − |𝑥𝑖 −
𝑘

)𝑐( 𝑗𝑖𝑤 و )𝑑( 𝑗𝑖𝑤 به ترتیب میزان دخالت هزینه و مسافت 𝑖𝑥 در 𝑗𝑖𝑤 را مشخص میکنند .معادلهی باال
را میتوان بهصورت زیر تعمیم داد
)𝐷 𝑤𝑖𝑗 = (𝑤𝑖𝑗 (𝑐) + 𝐷𝑆𝑤𝑖𝑗 (𝑑))/(1 +

که در آن 𝐷 میزان اهمیت دخالت مسافت نسبت به میزان دخالت هزینه میباشد .از این فرمول وزندهی
برای شبیهسازی  PSOکامالً آگاه جهیت بهینهسازی تابع  24بعدی رستریجین استفاده نمایید (ضمیمهی
ج 1-11.را ببینید) .اندازهی جمعیت را برابر  24قرار داده و محدودیت نسل را برابر  44در نظر بگیرید .به
ازای هر یک از مقادیر  1000و  24 ،𝐷 = 0, 0.5, 1, 2شبیهسازی مونت کارلو انجام دهید .در هر مورد،
میانگین عملکرد الگوریتم را بهصورت تابعی از شمارهی نسل رسم نمایید .در مورد نتایج به دست آمده کمی
توضیح دهید.
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 11-11اندازهی همسایگی تجمع ذرات کامالً آگاه :معادلهی بههمرسانی سرعت ( )37-11را در یک
شبیهسازی  PSOجهت بهینهسازی تابع  24بعدی روزنبروک ،پیادهسازی نمایید (ضمیمهی ج 1-4.را ببینید).
اندازهی جمعیت را برابر  24در نظر گرفته و تعداد نسلها را به  44محدود نمایید 𝐾 .و 𝑥𝑎𝑚𝜙 را جهت
عملکرد خوب تنظیم نمایید .به ازای هر یک از مقادیر همسایگی  14 ،5 ،2و  24 ،24شبیهسازی مونت کارلو
انجام داده و میانگین عملکرد الگوریتم در هر مورد را بهصورت تابعی از شمارهی نسل رسم نمایید .در مورد
نتایج حاصله کمی توضیح دهید.

فصل دوازدهم
تکامل تفاضلی (دیفرانسیلی)

نسبت به بسیاری از الگوریتمهای تکاملی دیگر DE ،را میتوان بسیار ساده و سرراست پیادهسازی نمود
 ...سادگی در برنامهنویسی برای متخصصین دیگر زمینهها مهم میباشد ،چرا که ممکن است آنها تخصصی
در برنامهنویسی نداشته باشند ...
س .داس ،1پ .سوگانتان ،2ک .کوئِلو 3کوئلو
تکامل تفاضلی ( 4)DEحدود سال  1995توسط رِینر استورن 5و کنث و .پرایس 6ایجاد شد .مانند بسیاری
از الگوریتمهای بهینهسازی DE ،نیز از مسائل دنیای واقعی نشئت گرفته است :راهحل ضرایب چندجملهای
چبیچف و و بهینهسازی ضرایب فیلترهای دیجیتال DE .ورودی مؤثر و سریع به دنیای الگوریتمهای تکاملی
داشته بهطوری که توانسته بهعنوان یکی از بهترینهای اولین و دومین مسابقات بینالمللی محاسبات تکاملی
انتخاب شود [استورن و پرایس .]1996 ،اولین نگارشهای  DEبهعنوان مقالهی کنفرانس به چاپ رسید
[استورن[ ،]1996a ،استورن ]1996b ،و اولین مقالهی ژورنال آن نیز یک سال بعد انتشار یافت [استورن و
پرایس .]1997 ،با این حال ،اولین نگارش  DEکه بهصورت گستردهای مورد استقبال قرار گرفت در یک
مجلهی بدون -داوری انتشار یافت [پرایس و استورن .]1997 ،از آنجا که  DEاز زیستشناسی الهام نگرفته
است ،یک الگوریتم تکاملی منحصربهفرد به شمار میآید.
مروری بر فصل
بخش  1-12طرحی کلی از  DEپایهای برای بهینهسازی مسائل با دامنهی پیوسته به دست میدهد .برخی
از تنوعات  DEکه بعدها توسط محققین ارائه شدند ،در بخش  2-12مورد بحث واقع خواهند شد .پس از
اثبات مؤثر بودن  DEدر مورد مسائل با دامنهی پیوسته ،محققین بر آن شدند تا آن را به مسائل با دامنهی
گسسته نیز تعمیم دهند .این تعمیم را در بخش  3-12ارائه خواهیم نمود .همچنین DE ،در ابتدا نه بهصورت
یک الگوریتم تکاملی مجزا بلکه بهصورت گونهای از الگوریتم ژنتیک ارائه شد ،بنابراین بررسی آن از دریچهی
الگوریتم ژنتیک مفید خواهد بود .این کار را در بخش  4-12انجام خواهیم داد.

1

Das
Suganthan
3
Coello
4
)Differential Evolution (DE
5
Rainer Storn
6
Kenneth V. Price
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 1-12الگوریتم بنیادین تکامل تفاضلی
 DEیک الگوریتم جمعیت -محور بوده که برای بهینهسازی توابع در یک دامنهی پیوستهی 𝑛 بعدی
طراحی شده است .بنابراین ،هر ذره در جمعیت یک بردار 𝑛 بعدی بوده و نمایندهی یک راهحل نامزد خواهد
بود .ایدهی  ،DEگرفتن تفاضل برداری از دو ذره و اضافه نمودن نسخهی مقیاس شدهی این تفاضل به ذرهی
سوم برای به دست آوردن راهحل نامزد جدید میباشد .این فرآیند در شکل  1-12نشان داده شده است.

شکل 1-12ایدهی اصلی تکامل تفاضلی که برای یک مسئلهی بهینهسازی دو بعدی (𝟐 = 𝒏) نشان داده شده است.

𝟏𝒓𝒙𝒙𝒓𝟐 ،

و 𝟑𝒓𝒙 راهحلهای نامزد میباشند .نسخه ای مقیاس شده از تفاضل دو بردار 𝟐𝒓𝒙 و 𝟑𝒓𝒙 به بردار 𝟏𝒓𝒙 اضافه شده تا بردار
جهشیافتهی 𝒊𝒗 ایجاد شود .این بردار ،راهحل نامزد جدید است .توجه داشته باشید که 𝒊𝒗 با اندیس 𝒊 نشان داده شده است
چرا که ما در هر نسل 𝒏 بردار جهشیافتهی مجزا تولید مینماییم ،که در آن 𝒏 اندازهی جمعیت است.

شکل  DE 1-12را در یک فضای جستجوی  2بعدی به تصویر میکشد .دو ذرهی  𝑥𝑟2و  𝑥𝑟3بهصورت
اتفاقی انتخاب میشوند (  .)𝑟2 ≠ 𝑟3نسخهی مقیاس شدهای از تفاوت میان این دو ذره به ذرهی سومی ،که
آن هم بهصورت اتفاقی انتخاب شده است ،اضافه میگردد .در شکل باال ذرهی سوم  𝑥𝑟1میباشد
(  .)𝑟1 ≠ 𝑟2 , 𝑟3این فرآیند باعث ایجاد ذرهای جهشیافته مانند 𝑖𝑣 خواهد شد که ممکن است بهعنوان یک
راهحل نامزد جدید در جمعیت پذیرفته شود.
پس از آنکه بردار جهشیافتهی 𝑖𝑣 ایجاد شد ،با یک ذرهی دیگر در  DEمانند 𝑖𝑥 که  𝑖 ≠ 𝑟1 , 𝑟2 , 𝑟3ترکیب
شده (عمل برش) و یک بردار آزمایش 𝑖𝑢 را ایجاد میکند .عمل برش را به فرم ریاضی میتوان بهصورت
زیر نوشت:
()1-12

) 𝑟 (𝑗 = ℐیا )𝑐 < 𝑗𝑐𝑟( اگر
در غیر این صورت

𝑗𝑖𝑣
{ = 𝑗𝑖𝑢
𝑗𝑖𝑥
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که در آن ]𝑛  𝑗 ∈ [1,بوده و 𝑛 برابر با ابعاد مسئله و همچنین ابعاد 𝑖𝑢 𝑣𝑖 ،و 𝑖𝑥 میباشد .بدین ترتیب 𝑗𝑖𝑢،
𝑗اُمین عنصر 𝑖𝑢 بوده؛ 𝑗𝑖𝑣𝑗 ،اُمین عنصر 𝑖𝑣 بوده و 𝑗𝑖𝑥 نیز 𝑗اُمین عنصر 𝑖𝑥 میباشد 𝑟𝑐𝑗 .نیز یک عدد اتفاقی با
توزیع یکنواخت بر روی ] [0,1میباشد 𝑐 ،ثابت نرخ برش بوده و به بازهی ] [0,1تعلق دارد .در نهایت

𝑟𝐽

یک عدد صحیح اتفاقی است که از بازهی ]𝑛  [0,گرفته شده است .میتوان دید که بردار آزمایش 𝑖𝑢 ترکیبی
عنصر -به -عنصر از ذرهی حال حاضرِ 𝑖𝑥 در  DEو بردار جهشیافتهی 𝑖𝑣 میباشد .هدف 𝑟𝐽 ،حصول اطمینان
از این موضوع است که 𝑖𝑢 کلونی از 𝑖𝑥 نخواهد بود .در بسیاری از مسائل میتوان از 𝑟𝐽 جهت سادگی صرف
نظر نمود (مسئلهی  3-12را ببینید) .نرخ برش 𝑐 احتمال گرفته شدن هر عنصر 𝑖𝑢 از بردار جهشیافتهی

𝑖𝑣

را تعیین میکند.
پس از آنکه 𝑁 بردار آزمایش ایجاد شد (𝑁 اندازهی جمعیت است) ،بردارهای 𝑖𝑢 و 𝑖𝑥 با یکدیگر مقایسه
میشوند .برازندهترین بردار در هر زوج ) 𝑖𝑣  (𝑥𝑖 ,جهت نسل بعدیِ  DEحفظ شده و نابرازندهترین نیز حذف
میشود .الگوریتم بنیادین  DEبرای یک مسئلهی 𝑛 بعدی در شکل  2-12خالصه شده است.
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] ∈ [0.4,0.9اندازهی گام = 𝐹
] ∈ [0.1,1نرخ برش = 𝑐

جمعیتی از راهحلهای نامزد را مقداردهی کن {𝑥𝑖 } ،برای

]𝑁 𝑖 ∈ [1,

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
برای هر ذره

𝑖𝑥𝑖 ∈ [1, 𝑁] ،

𝑖 ≠  ∈ [1, 𝑁] ∶ 𝑟1عدد صحیح اتفاقی ← 𝑟1
}  ∈ [1, 𝑁] ∶ 𝑟1 ≠ {𝑖, 𝑟1عدد صحیح اتفاقی ← 𝑟2
}  ∈ [1, 𝑁] ∶ 𝑟1 ≠ {𝑖, 𝑟1 , 𝑟2عدد صحیح اتفاقی ← 𝑟3
)بردار جهش( ) 𝑣𝑖 ← 𝑥𝑟1 + 𝐹(𝑥𝑟2 − 𝑥𝑟3
]𝑛  ∈ [1,عدد صحیح اتفاقی ← 𝑟ℐ

برای هر بعد

]𝑛 𝑗 ∈ [1,

] ∈ [0,1عدد اتفاقی ← 𝑗𝑐𝑟

اگر )𝑐 < 𝑗𝑐𝑟( و یا ) 𝑟 ،(𝑗 = ℐآنگاه
𝑗𝑖𝑣 ← 𝑗𝑖𝑢

در غیر این صورت
𝑗𝑖𝑥 ← 𝑗𝑖𝑢

پایان اگر
بعد بعدی
برای هر اندیس جمعیت

]𝑁 𝑖 ∈ [1,

اگر ) 𝑖𝑥(𝑓 < ) 𝑖𝑢(𝑓 آنگاه

𝑖𝑢 ← 𝑖𝑥

اندیس جمعیت بعدی
نسل بعدی
شکل  2-12یک الگوریتم سادهی تکامل تفاضلی برای مینیممسازی تابع 𝒏 بعدی )𝒙(𝒇 .این الگوریتم  DEکالسیک و یا
 DE/rand/1/binنام دارد.

همانطور که از شکل  2-12نیز پیداست DE ،دارای پارامترهای زیادی است که نیاز یه میزانسازی دارند.
مانند تمام الگوریتمهای تکاملی دیگر ،اندازهی جمعیت باید انتخاب شود .پارامترهای مختص  DEشامل
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اندازهی گام 𝐹 ،که با نام فاکتور مقیاس نیز شناخته میشود ،و نرخ برش 𝑐 میشود .این پارامترها به مشخصات
مسئله وابسته هستند اما معموالً (نه همیشه) از بازههای ] 𝐹 ∈ [0.4,0.9و ] 𝑐 ∈ [0.1,1انتخاب میشوند .مقدار
بهینهی 𝐹 با مربع اندازهی جمعیت 𝑁 رابطهی عکس دارد .مقدار بهینهی 𝑐 نیز با تفکیکپذیری تابع هدف
رابطهی عکس دارد [پرایس.]2413 ،
الگوریتم شکل  2-12معموالً با نام  DEکالسیک نیز شناخته میشود .همچنین این الگوریتم گاهاً الگوریتم
 DE/rand/1/binنیز خوانده میشود چرا که بردار پایه 𝑥𝑟1 ،بهصورت اتفاقی انتخاب شده ()rand؛ یک بردار
تفاضل که همان ()  𝐹(𝑥𝑟2 − 𝑥𝑟3میباشد به  𝑥𝑟1اضافه شده ()1؛ و تعداد عناصر بردار جهشیافته که در
تشکیل بردار آزمایش دخالت دارد بهصورت کامالً نزدیک از توزیع دوجملهای پیروی میکند (.)bin
اگر کمی در مورد الگوریتم  DEکالسیک از شکل  2-12تفکر نماییم ،علت کارکرد آن را در خواهیم
یافت [پرایس .]2413 ،اول آنکه ،اختالالت وآشفتگیهایی که دارای فرم و شکل )  (𝑥𝑟2 − 𝑥𝑟3میباشند ،با
نزدیک شدن جمعیت به راهحل مسئله کاهش مییابند .دوم آنکه ،اندازهی این آشفتگیها با توجه به مقیاس
مسئله از یک بعد به بعد دیگر متفاوت خواهد بود .این بدین معنی است که اندازهی 𝑝اُمین عنصرِ
)  (𝑥𝑟2 − 𝑥𝑟3به میزان نزدیکی جمعیت به راهحل مسئله در طول بعد 𝑝اُم بستگی دارد .سوم آنکه ،گامهای
آشفتگی میان ابعاد دارای همبستگی بوده و این موضوع باعث میشود جستجو حتی برای مسائل با درجهی
تفکیکناپذیری باال مؤثر واقع شود (ضمیمهی ج 7-2.را ببینید) .این خاصیت  ،DEتطبیق شکل 1نام دارد و
بدین معنی است که جمعیت  DEخود را در طول شکلِ تابع هدف توزیع کرده و سعی میکند خود را با
شکل تابع هدف تطبیق دهد.

 2-12انواع تکامل تفاضلی
در این بخش به برخی از انواع  DEنگاهی میاندازیم .بخش  1-2-12راههایی مختلف برای تولید بردار
آزمایش را نشان میدهد ،بخش  2-2-12برخی راههای متنوع برای ایجاد بردار جهشیافتهی 𝑣 را نشان داده
و بخش  3-2-12نیز برخی گزینههای محتمل برای استفاده از فاکتور مقیاس اتفاقی 𝐹 را مورد بحث قرار
خواهد داد.

Contour Matching

1
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 1-2-12بردارهای آزمایش
توجه داشته باشید که روش موجود در شکل  2-12هیچ مکانیزمی برای با هم نگه داشتن ویژگیهای
راهحل از 𝑖𝑣 به 𝑖𝑥 ارائه نمیدهد .این بدین معنی است که احتمال کپی شدن 𝑗𝑖𝑣 به 𝑗𝑖𝑢 ،چه  𝑣𝑖,𝑗−1به

𝑢𝑖,𝑗−1

کپی شده باشد و چه نشده باشد ،یکی خواهد بود .با این حال ،در بسیاری از مسائل برازندگی به ترکیبات
ویژگیهای راهحل بستگی داشته و به همین دلیل مطلوب است ویژگیهای راهحل را در کنار هم نگه داشت.
 DE/rand/1/Lبدین ترتیب عمل میکند که ابتدا یک عدد اتفاقی از بازهی ]𝑛  [1,که با حرف 𝐿 نشان میدهیم
تولید شده و سپس 𝐿 ویژگی متوالی از 𝑖𝑣 به 𝑖𝑢 کپی شده و باقی ویژگیها نیز از 𝑖𝑥 به 𝑖𝑢 کپی میشود
[استورن و پرایس.]1996 ،
برای مثال ،فرض کنید یک مسئلهی  7بعدی در اختیار داریم ( .)𝑛 = 7عملکرد الگوریتم

DE/rand/1/L

بدین ترتیب است که ابتدا یک عددی اتفاقی ]𝑛  𝐿 ∈ [1,تولید میشود .فرض کنید 𝐿 بهصورت اتفاقی برابر
 3انتخاب شده است .سپس یک نقطهی آغازین ]𝑛  𝑠 ∈ [1,بهصورت اتفاقی تولید میشود .فرض کنید

𝑠

بهصورت اتفاقی برابر  6انتخاب شده است .با توجه به این اطالعات داده شده ،ویژگیهای راهحل از 𝑖𝑣 و
𝑖𝑥 بهصورت زیر به 𝑖𝑢 کپی میشوند:

()2-12

← 𝑣𝑖1
← 𝑥𝑖2
← 𝑥𝑖3
← 𝑥𝑖4

𝑢𝑖1
𝑢𝑖2
𝑢𝑖3
𝑢𝑖4

)نقطه انتهایی( 𝑢𝑖5 ← 𝑥𝑖5
)𝑠 نقطه ابتدایی( 𝑢𝑖6 ← 𝑣𝑖6
𝑢𝑖7 ← 𝑣𝑖7

میتوان دید که کپی شدن عناصر 𝑖𝑣 به 𝑖𝑢 از بعد ششم آغاز میشود (ششمین ویژگی راهحل) .از آنجا
که  𝐿 = 3است ،سه عنصر متوالی از نقطهی آغازین ،از 𝑖𝑣 به 𝑖𝑢 کپی میشود .توجه داشته باشید که متوالی
بدین معنی است که اگر در حین عملیات کپی کردن به آخرین ویژگی راهحل (در اینجا آخرین ویژگی راهحل
ویژگی هفتم است) رسیدیم ،به ویژگی اول رفته و عملیات کپی کردن را از آنجا ادامه میدهیم .پس از کپی
کردن  3عنصر از 𝑖𝑣 به 𝑖𝑢 ،عناصر 𝑖𝑥 را به 𝑖𝑢 مینماییم تا

𝑖𝑢 کامالً تعریف شده باشد .در نهایتDE/rand/1/L ،

حلقهی ” “For each dimensionدر شکل  2-12را با حلقهی شکل  3-12جایگزین مینماید.
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]𝑛  ∈ [1,عدد اتفاقی ← 𝐿
]𝑛  ∈ [1,عدد اتفاقی ← 𝑠
}𝐽 ← {𝑠, min(𝑛, 𝑠 + 𝐿 − 1)} ∪ {1, 𝑠 + 𝐿 − 𝑛 − 1
برای هر بعد ]𝑛 𝑗 ∈ [1,

اگر

𝐽∈𝑗
𝑗𝑖𝑣 ← 𝑗𝑖𝑢

در غیر این صورت
𝑗𝑖𝑥 ← 𝑗𝑖𝑢

پایان اگر
بُعد بعدی
شکل  3-12حلقهی  DE/rand/1/Lکه عناصر را از 𝒊𝒙 و 𝒊𝒗 به بردارِ آزمایش 𝒊𝒖 کپی مینماید .تابع 𝒃 𝒅𝒐𝒎 𝒂 باقیماندهی
تقسیم 𝒃 𝒂⁄را بر میگرداند .این حلقه جایگزین حلقهی ” “for each dimensionدر شکل  2-12میشود.

در نظر گرفتن میانگینِ تعداد عناصرِ بردار جهش ( 𝑗𝑖𝑣) که به ازای یک 𝑖 مشخص به ویژگیهای بردار
آزمایش ( 𝑗𝑖𝑢) کپی میشوند خالی از لطف نیست .در الگوریتم  DE/rand/1/binاز شکل  ،2-12حلقهی
” “for each dimensionشامل 𝑛 دوره میشود .در یکی از این حلقهها احتمال کپی شدن 𝑗𝑖𝑣 به 𝑗𝑖𝑢%14 ،
بوده و در باقی  𝑛 − 1حلقه ،این احتمال برابر 𝑐 میباشد .این بدین معنی است که تعداد عناصرِ مورد انتظار
کپی شده از 𝑗𝑖𝑣 به بردار آزمایش برابرست با
()3-12

)) = 1 + 𝑐(𝑛 − 1تعداد عناصر کپی شده 𝑖𝑣( 𝐸

برای

DE/rand/1/bin

در الگوریتم  𝐿 ،DE/rand/1/Lویژگی از بردار جهشیافته ( 𝑗𝑖𝑣) به بردار آزمایش کپی میشود .از آنجا که
𝐿 دارای توزیع یکنواخت بر روی ]𝑛  [1,میباشد:
()4-12

) = 𝑛/2تعداد عناصر کپی شده 𝑖𝑣( 𝐸

برای

DE/rand/1/bin

حال میتوان این سؤال را مطرح نمود :تحت چه شرایطی تعدادِ مورد انتظارِ عناصر کپی شده از بردار
جهشیافته به بردار آزمایش برای دو الگوریتم  DE/rand/1/binو  De/rand/1/Lیکسان خواهد بود؟ با مساوی
قرار دادن معادالت ( )3-12و ( )4-12خواهیم داشت
()5-12

𝑛−2
)2(𝑛 − 1

=𝑐
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همانطور که به یاد دارید 𝑐 ،پارامتر برش در الگوریتم  De/rand/1/binاز شکل  2-12میباشد و معموالً
دارای مقداری کمی کوچکتر از  475میباشد .بنابراین اگر پارامتر برش در الگوریتم  DE/rand/1/binبرابر با
معادلهی  5-12انتخاب شود ،تعداد عناصر کپی شده از بردار جهشیافته به بردار آزمایش با تعداد عناصر کپی
شدهی بردار جهشیافته به بردار آزمایش در الگوریتم  DE/rand/1/Lاز شکل  3-12برابر خواهد بود.
بهطور کلی ،ما میتوانیم 𝐿 را عددی صحیح و اتفاقی در بازهی ] 𝑥𝑎𝑚𝐿  [1,در نظر بگیریم که در این
صورت 𝑥𝑎𝑚𝐿 ثابتی است که توسط کاربر تعیین خواهد شد .در شکل  𝐿𝑚𝑎𝑥 = 𝑛 ،3-12میباشد ،هرچند
مقادیر کوچکتر از 𝑛 برای 𝑥𝑎𝑚𝐿 میتوانند عملکرد بهتری را نتیجه دهند.
مثال 1-12
در این مثال DE ،را به تابع  24بعدی اَکلی که در ضمیمهی ج 1-2.تعریف شده است اعمال مینماییم.
برای این منظور از پارامترهای زیر استفاده مینماییم:
 اندازهی جمعیت.54 :
 اندازهی گام .𝐹 = 0.4
 نرخ برش  𝑐 = 0.49که از معادلهی ( )5-12به دست آمده است.
در این مثال ،به تفاوت میان تولید بردار آزمایش با استفاده از گزینههای  binاز شکل  2-12و 𝐿 از شکل
 3-12توجه خواهیم نمود .شکل  4-12بهترین ذره در هر نسل را که بر روی  24شبیهسازی
مونت کارلو میانگینگیری شده است ،نشان میدهد .میتوان دید که گزینهی  Lدر ابتدای شبیهسازی بسیار
سریع همگرا شده اما گزینهی  binعملکرد بسیار بهتری را در طوالنی مدت از خود نشان میدهد .ما نباید
انتظار هیچ گونه بهبودی از استفاده از گزینهی 𝐿 داشته باشیم چرا که ویژگیهای راهحل در تابع اَکلی دارای
هیچ گونه کوپلشدگی و ارتباطی نمیباشند .این بدین معناست که تابع اَکلی یک مسئلهی تفکیکپذیر است.
با این حال ،دقیقاً معلوم نیست که چرا گزینهی  binبسیار بهتر از گزینهی 𝐿 مینماید.
 2-2-12بردارهای جهشیافته
در این بخش به برخی گزینههای محتمل برای ایجاد بردار جهشیافته نگاهی خواهیم داشت .برای مثال،
به جای انتخاب بردار پایهی  𝑥𝑟1بهصورت اتفاقی ،ممکن است بهتر باشد بردار پایه را برابر با بهترین ذرهی
موجود در جمعیت در نظر بگیریم .در این صورت تمام بردارهای آزمایش 𝑖𝑢 از جهشی از بردار پایه تشکیل
خواهند شد .این شیوه DE/best/1/bin ،نام دارد [استورن و پرایس[ ،]1996 ،استورن .]1996b ،این الگوریتم
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مانند همان الگوریتم شکل  2-12خواهد بود تنها با این تفاوت که محاسباتِ بردار جهشیافته با معادالت زیر
جایگزین خواهد شد
()6-12

) 𝑣𝑖 ← 𝑥𝑏 + 𝐹(𝑥𝑟2 − 𝑥𝑟3

که در آن 𝑏𝑥 بهترین ذره در جمعیت میباشد .این کار باعث تقویت بهرهوری و تضعیف کاوش میشود .این
ایده مشابه الگوریتم تکاملی  ،studکه در بخش  7-7-8مورد بحث واقع شده است ،میباشد.

شکل  4-12مثال  :1-12عملکرد  DEبر روی تابع  25بعدی اَکلی در مثال  .1-12منحنیها هزینهی بهترین ذره در هر نسل
را که بر روی  25شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است ،نشان میدهد .گزینهی  binبرای تولید تابع آزمایش بسیار
بهتر از گزینهی 𝑳 عمل مینماید.

اگر از معادلهی ( )6-12برای تولید بردار جهشیافته و از شکل  3-12برای کپی نمودن ویژگیها به بردار
آزمایش استفاده نماییم ،الگوریتم  DE/best/1/Lبه دست خواهد آمد.
یکی دیگر از گزینههای پیش رو استفاده از دو بردار تفاضل برای تولید بردار جهشیافته میباشد [استورن
و پرایس[ ،]1996 ،استورن .]1996b ،این کار باعث افزایش کاوش میشود چرا که در این صورت جهت
بردار تفاضل کلی به جهتِ بردار تفاضل میان دو بردار محدود نخواهد بود .به معنای دیگر ،بردار تفاضل کلی
از درجهی آزادی بیشتری برخوردار خواهد بود .این ایده را میتوان با انتخاب اتفاقی بردار پایه در هر حلقه
در شکل  2-12و یا با انتخاب بهترین ذره بهعنوان بردار پایه در شکل  6-12ترکیب نمود .این کار ،دو گزینهی
زیر را برای تولید بردار جهشیافته نتیجه خواهد داد:
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}  ∈ [1, 𝑁] ∶ 𝑟4 ∉ {𝑖, 𝑟1 , 𝑟2 , 𝑟3عدد اتفاقی ← 𝑟4
}  ∈ [1, 𝑁] ∶ 𝑟4 ∉ {𝑖, 𝑟1 , 𝑟2 , 𝑟3 , 𝑟4عدد اتفاقی ← 𝑟5

()7-12

?𝑥 + 𝐹(𝑥𝑟2 − 𝑥𝑟3 + 𝑥𝑟4 − 𝑥𝑟5 ) 𝐷𝐸/𝑟𝑎𝑛𝑑/ 2⁄
𝑣𝑖 ← { 𝑟1
?𝑥𝑏 + 𝐹(𝑥𝑟2 − 𝑥𝑟3 + 𝑥𝑟4 − 𝑥𝑟5 ) 𝐷𝐸 ⁄𝑟𝑎𝑛𝑑 ⁄2⁄

حال به توضیح عالمت سؤالهای موجود در معادلهی باال میپردازیم .اگر از یکی از دو گزینهی باال برای
تولید بردار جهشیافته و از شکل  2-12برای کپی نمودن ویژگیها به بردار آزمایش استفاده نماییم ،یکی از
دو الگوریتم  DE/rand/2/binیا  DE/best/2/binحاصل خواهد شد .از سوی دیگر از از معادلهی باال برای
تولید بردار جهشیافته و از شکل  3-12برای تولید بردار آزمایش استفاده نماییم ،یکی از دو الگوریتم
 DE/rand/2/Lیا  DE/best/2/Lحاصل خواهد شد.
توجه داشته باشید که معادلهی ( )7-12تأثیر بردار تفاضل بر روی بردار جهشیافته را افزایش میدهد.
اگر در شکل  2-12یا معادلهی ( )6-12از  𝐹 = 𝐹0استفاده شود ،آنگاه برای دستیابی به یک مقایسهی عادالنه
باید از مقدار  𝐹 < 𝐹0در معادلهی ( )7-12استفاده گردد .رابطهی دقیق میان دو مقدار 𝐹 به شکل تابع هدف
بستگی دارد.
 DEرا همچنین میتوان با در نظر گرفتن 𝑖𝑥 بهعنوان بردار پایه پیادهسازی نمود [استورن .]1996a ،برای
مثال میتوان از معادلهی زیر استفاده نمود
()8-12

𝑥∆𝐹 𝑣𝑖 ← 𝑥𝑖 +

که در آن 𝑥∆ بردار تفاضل است .بسته به روش تولید بردار تفاضل و همچنین بردار آزمایش ،یکی از چهار
الگوریتم  DE/target/1/L ،DE/target/2/bin ،DE/target/1/binو یا  DE/target/2/Lحاصل خواهد شد .1بر
خالف الگوریتم  DE/randاز بخش  1-12و  ،1-2-12الگوریتم  DE/targetحساسیت بسیار کمتری نسبت
به مقدار 𝐹 خواهد داشت [پرایس.]2413 ،
یکی دیگر از روشهای ممکن برای تولید بردار تفاضل ،استفاده از بهترین ذرهی موجود در جمعیت ( 𝑏𝑥)
میباشد .این کار باعث ایجاد بردارهای جهشیافتهای خواهد شد که همگی تمایل به حرکت به سوی

𝑏𝑥

خواهند داشت .برداری که از 𝑏𝑥 کم خواهد شد میتواند یک ذرهی اتفاقی و ذرهی پایه باشد .در کل امکانات
زیادی را با توجه به این ایده میتوان در نظر گرفت .برای مثال میتوان از معادلهی زیر استفاده نمود [استورن،
،]1996a

 1الگوریتم  DE/targetگاهاً با عنوان  DE/currentو یا  DE/iنیز شناخته میشود.
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()9-12

) 𝑖𝑥 𝑣𝑖 ← 𝑥𝑖 + 𝐹(𝑥𝑏 −
) 𝑣𝑖 ← 𝑥𝑟1 + 𝐹(𝑥𝑏 − 𝑥𝑟3
) 𝑣𝑖 ← 𝑥𝑏 + 𝐹(𝑥𝑟2 − 𝑥𝑟3 + 𝑥𝑏 − 𝑥𝑟5
) 𝑣𝑖 ← 𝑥𝑖 + 𝐹(𝑥𝑏 − 𝑥𝑖 + 𝑥𝑟2 − 𝑥𝑟3

عالوه بر معادلهی باال میتوان از معادالت بسیار دیگری نیز استفاده نمود .اگر از آخرین
معادله از مجموعهی معادالت باال برای تولید 𝑖𝑣 استفاده شود ،الگوریتم به دست آمده ،الگوریتم
 DE/target-to-base/1/1binنامیده خواهد شد [پرایس و همکاران ،2445 ،بخش  .1]1-3-3توجه داشته باشید
که گاهی برای تولید 𝑖𝑣 از بازترکیب ،گاهی از جهش و گاهی از هر دو استفاده مینماییم .گزینهی اول در
مجموعه معادالت ( )9-12یک عمل بازترکیب است چرا که شامل ترکیب نمودن 𝑖𝑥 با یک بردار دیگر
میشود .گزینههای دوم و سوم هر دو عمل جهش بوده چرا که 𝑖𝑥 در معادالت ظاهر نمیشود .گزینهی چهارم
نیز یک عمل ترمیمی است چرا که هم شامل 𝑖𝑥 بوده و هم شامل بردار تفاضل )  (𝑥𝑟2 − 𝑥𝑟3میشود.
ما همچنین میتوانیم با تصمیمگیری اتفاقی در مورد چگونگی تولید بردار جهش ،روشهای مختلف را
با هم ترکیب نماییم .برای مثال ،شکل  5-12روشی را برای تولید بردار جهش نشان میدهد که باعث ایجاد
الگوریتم  DE/rand/1/either-orمیشود [پرایس و همکاران ،2445 ،بخش  .]5-6-2اگر 𝑓𝑝 < 𝑎 باشد ،آنگاه
از الگوریتم استاندارد  DE/rand/1/binبرای تولید بردار 𝑣 استفاده خواهد شد .اما اگر 𝑓𝑝 ≥ 𝑎 باشد ،یک
حالت خاص از الگوریتم  DE/rand/2برای تولید بردار 𝑣 مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
تا به اینجا تعداد زیادی از جایگشتهای  DEبه دست آمده است .با این حال بسیاری از این موارد دارای
اهمیت ثانوی هستند .ایدهی کلی  DEدر شکلهای  1-12و  2-12به تصویر کشیده شده است و تمامی
تنوعات ذکر شده تاکنون تنها جزئیات هستند.

1

به نظر میرسد نامگذاری درست برای این الگوریتم DE/target-to-base/2/bi ،باشد ،اما از سویی این معادله را میتوان بهصورت اضافه
نمودن یک بردار جهش واحد به بردار پایهی 𝑖𝑥 در نظر گرفت .در این صورت نامگذاری  DE/target-to-base/1/binچندان بیراه نخواهد
بود.
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] ∈ [0,1احتمال جهش = 𝑓𝑝
] ∈ [0,1عدد اتفاقی ← 𝑎

اگر 𝑓𝑝 < 𝑎 آنگاه
) 𝑣𝑖 ← 𝑥𝑟1 + 𝐹(𝑥𝑟2 − 𝑥𝑟3

در غیر این صورت
) 𝑣𝑖 ← 𝑥𝑟1 + 𝐾(𝑥𝑟2 − 𝑥𝑟1 + 𝑥𝑟3 − 𝑥𝑟1
شکل  5-12روشی برای تولید بردار جهش که باعث ایجاد الگوریتم  DE/rand/1/either-orمیشود .بهصورت کلی،
𝟐 𝒌 = (𝑭 + 𝟏)⁄نتایج خوبی را در مورد توابع محک به دست میدهد.

مثال 2-12
در این مثال برای بار دیگر  DEرا به تابع  24بعدی اَکلی که در ضمیمهی ج 1-2.توصیف شده است
اعمال مینماییم .از آنجا که نتایج حاصل از مثال  1-12از بهتر بودن عملکرد گزینهی  binنسبت به 𝐿 حکایت
داشت ،در این مثال از گزینهی  binاستفاده مینماییم .در این مثال به مطالعهی نحوهی تغییر عملکرد بسته به
بردارِ پایهی مورد استفاده میپردازیم .ما سه گزینه در اختیار داریم .گزینهی اول استفاده از بردار اتفاقی

𝑥𝑟1

بهعنوان بردار پایه بوده (شکل  ،)2-12گزینهی دوم استفاده از بهترین بردار بهعنوان بردار پایه بوده (معادلهی
( ))6-12و گزینهی سوم ،استفاده از عضو حال حاضر جمعیت بهعنوان بردار پایه میباشد (معادلهی
( .))8-12شکل  6-12بهترین ذرهی هر نسل را که بر روی  24شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده
است نشان میدهد .میتوان دید که گزینههای اول و سوم عملکرد تقریبا یکسانی دارند .این نتیجه کامالً مورد
انتظار است چرا که )1( :گزینهی سوم باعث میشود هر ذره از جمعیت حال حاضر دقیقا یک بار در هر نسل
بهعنوان تابع پایه استفاده شود و ( )2گزینهی اول باعث میشود هر ذره در هر نسل به طور میانگین یک بار
بهعنوان بردار پایه استفاده شود .از سوی دیگر ،شکل  6-12نشان میدهد بهترین گزینه ،کامالً دو گزینهی
دیگر را کنار میزند و پیشی میگیرد .کامالً واضح است که متمرکز کردن جستجو در اطراف بهترین ذرهی
هر نسل استراتژی مفیدی است (گزینهی دوم).
از آنجا که استفاده از بهترین ذره بهعنوان بردار پایه بهترین عملکرد را به دست میدهد ،از این گزینه برای
باقی این مثال استفاده خواهیم نمود .برای قسمت آخر شبیهسازی در این مثال ،نگاهی به نحوهی تغییر عملکرد
با تغییر تعداد بردارهای مورد استفاده برای تولید بردار جهش خواهیم داشت .میتوان مانند معادلهی ()6-12
از یک بردار تفاضل و یا مانند معادلهی ( )7-12از دو بردار تفاضل استفاده نمود .شکل  7-12بهترین ذرهی
هر نسل را که بر روی  24شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است نشان میدهد .میتوان دید که

فصل دوازدهم :تکامل تفاضلی (دیفرانسیلی)411 /

استفاده از یک بردار تفاضل کمی بهتر از استفاده از دو بردار تفاضل میباشد ،حتی اگر مقدار 𝐹 برای تأثیر
استفاده از دو بردار تفاضل اصالح گردد .علت این پدیده دقیقاً مشخص نیست اما با نتایج به دست آمده در
[پرایس و همکاران ،2445 ،بخش  ]7-4-2همخوانی دارد .میتوانید این پدیده را بهعنوان موضوعی برای
تحقیقات آتی در نظر بگیرید.

شکل  6-12مثال  :2-12عملکرد  DEبر روی تابع  25بعدی اَکلی .منحنیها هزینهی بهترین ذره در هر نسل را که بر روی
 25شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شدهاند نشان میدهند .استفاده از بهترین ذره بهعنوان بردار پایه عملکرد بسیار بهتری
را به دست میدهد.

شکل  7-12مثال  :2-12عملکرد  DEبر روی تابع  25بعدی اَکلی از مثال  .2-12منحنیها هزینهی بهترین ذره در هر نسل را
که بر روی  25شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شدهاند نشان میدهند .استفاده از تنها یک بردار تفاضل برای تولید بردار
جهش کمی بهتر از استفاده از دو بردار تفاضل میباشد.
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ما همچنین میتوانیم از دیگر گزینههای موجود برای الگوریتمهای تکاملی برای پیادهسازی در  DEاستفاده
نماییم .برای مثال ،میتوان یک عمل جهش استانداردتر مانند جهش گاوسی یا یکنواحت متمرکز در راهحل
نامزد را به الگوریتم  DEاضافه نماییم (بخش  9-8را ببینید) .با این حال ،از آنجا که بردارِ جهش  DEخود
بسیار کاوشگر است ،استفاده از گزینهی جهش شاید تأثیر چندانی بر عملکرد  DEنداشته باشد.
به یاد آورید که نخبهگرایی یک ویژگی معمول در الگوریتمهای تکاملی بوده که باعث میشود ذرات با
عملکرد بسیار خوب را از دست ندهیم و همچنین ضمانت میکند عملکرد بهترین ذره از یک نسل به نسل
دیگر بدتر نمیشود (بخش  4-8را ببینید) .نخبهگرایی یک گزینهی جذاب برای تمامی الگوریتمهای تکاملی
بوده و معموالً بهبودی عظیم در عملکرد الگوریتم ایجاد مینماید .با این حال ،در  DEنیازی به پیادهسازی
 DEنمیباشد ،چرا که همانطور که از حلقهی ” “for each population indexدر شکل  2-12نیز دیده
میشود DE ،بهطور خودکار بهترین ذره در هر نسل را ذخیره مینماید .اما این موضوع باعث بروز این مسئله
میشود که شاید  DEبا یک استراتژی نخبهگرایی آرامتر عملکرد بهتری داشته باشد .گاهی برای دستیابی به
راهحل خوب الزم است الگوریتمهای تکاملی از میان نواحی نامرغوب تونل ایجاد کنند .الگوریتمهای تکاملی
بدون نخبهگرایی ممکن است برای برخی مسائل مشخص با توابع هزینهی پرهزینه و یا پویا مناسبتر باشند
(فصل  21را ببینید).
 3-2-12تنظیم فاکتور مقیاس
فاکتور مقیاس 𝐹 در  DEتأثیر بردار تفاضل بر روی بردار جهشیافته را مشخص مینماید .تا به اینجا

𝐹

ثابت فرض شد .با این حال ،اتفاقی نمودن پارامترها یکی از نشانها و ویژگیهای الگوریتمهای تکاملی
میباشد .بنابراین ،میتوان 𝐹 را نیز متغیری اتفاقی در نظر گرفت .این کار گسترهی وسیعتری از بردارهای
جهشیافته را نتیجه داده و ممکن است باعث افزایش کاوش در الگوریتم  DEشود .همچنین ،اتفاقی ساختن
𝐹 امکان تحلیل ویژگیهای همگرایی  DEرا به ما میدهد [زاهاری.]2442 ،1
فاکتور مقیاس را به دو روش میتوان تغییر داد .راه اول آن است که اجازه دهیم 𝐹 یک اسکالر باقی مانده
و مقدار آن را در هر حلقهی ” “for each individualدر شکل  2-12تغییر دهیم .این نوع تغییر Dither ،نام
دارد .راه دوم آن است که 𝐹 را به یک بردار 𝑛 بعدی تبدیل کرده و هر عنصر آن را در هر حلقهی

“for each

” individualتغییر دهیم .بدین ترتیب هر عنصر از بردار جهشیافتهی 𝑣 توسط یک عنصر مقیاسشدهی
منحصر به فرد از بردار تفاضل اصالح خواهد شد .این نوع تغییر jitter ،نام دارد.
Zaharie

1
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در نوع تغییر  ،Ditherتولید بردار جهش از شکل  2-12با معادلهی زیر جایگزین میشود:
()14-12

] 𝑥𝑎𝑚𝐹 𝐹 ← 𝑈[𝐹𝑚𝑖𝑛 ,
) 𝑣𝑖 ← 𝑥𝑟1 + 𝐹(𝑥𝑟2 − 𝑥𝑟3

که در این صورت فاکتور مقیاس عددی اتفاقی با توزیع یکنواخت میان 𝑛𝑖𝑚𝐹 و 𝑥𝑎𝑚𝐹 خواهد بود .یکی دیگر
از روشهای موجود برای  Ditherآن است که 𝐹 از یک توزیع گاوسی گرفته شود [پرایس و همکاران،2445 ،
بخش .]2-5-2
در نوع  ،jitterتولید بردار جهشیافته از شکل  2-12با معادلهی زیر جایگزین خواهد شد:
برای هر بعد
()11-12

]𝑛 𝑗 ∈ [1,

] 𝑥𝑎𝑚𝐹 𝐹𝑗 ← 𝑈[𝐹𝑚𝑖𝑛 ,
) 𝑗𝑣𝑖𝑗 ← 𝑥𝑟1,𝑗 + 𝐹𝑗 (𝑥𝑟2,𝑗 − 𝑥𝑟3,

بعد بعدی
که در این صورت هر عنصر از بردار تفاضل توسط مقدار متفاوتی برای تولید بردار جهشیافته مقیاس خواهد
شد.
در کل به نظر میرسد مقادیر ثابت 𝐹 برای توابع ساده (برای مثال تابع کروی) بهتر عمل کرده و مقادیر
اتفاقیشدهی 𝐹 برای بیشتر توایع چندپیمانهای مؤثر واقع میشود .تعییر نوع  jitterبرای توابع تفکیکپذیر
بهترین عملکرد را داشته و تعییر نوع  Ditherنیز برای توابع با درجهی تفکیکپذیری بسیار کم مؤثر واقع
میشود [پرایس.]2413 ،
مثال 3-12
در این مثال به مطالعهی تغییرات نوع  Ditherو  jitterمیپردازیم .در این مثال نیز مانند مثال قبل از
اندازهی جمعیتی برابر  54استفاده مینماییم .همچنین در معادالت ( )14-12و ( )11-12از  𝐹𝑚𝑖𝑛 = 0.2و
 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 0.6استفاده میکنیم .شکل  8-12میانگین عملکرد  DEبر روی تابع  24بعدی اَکلی با نرخ جهش
 𝑐 = 0.9و سه نوع متفاوت از فاکتور مقیاس را نشان میدهد 𝐹 )1( :ثابت Dither )2( ،و ( .jitter )3میتوان
دید که عملکرد تغییرات نوع  jitterو  Ditherتقریبا مانند هم میباشد در حالی که 𝐹 ثابت بهترین عملکرد را
دارد .این موضوع بدین معنی است که در این مثال اتفاقی نمودن 𝐹 باعث تضعیف عملکرد  DEمیشود .از
سوی دیگر ،شکل  9-12نتایج مشابه را برای تابع بهینهسازی محک فلچر نشان میدهد .در این مورد ،گزینهی
 jitterهر چند کم اما بهصورت کامالً واضح از 𝐹 ثابت بهتر عمل مینماید .در این مورد گزینهی
بدترین عملکرد را دارد.

Dither
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این مثال نشان میدهد که تصمیمگیری در مورد انتخاب گزینهی  Ditherیا  jitterبه نوع خاص مسئله و
همچنین سایر پارامترهای موجود در  DEبستگی دارد .تأثیر تغییر دادن 𝐹 به عواملی چون نرخ جهش ،برد و
نوع توزیع مورد استفاده برای تغییر دادن 𝐹 و غیره بستگی دارد.

شکل  8-12مثال  :3-12عملکرد  DEبر روی تابع  25بعدی اَکلی با نرخ جهش 𝟗  .𝒄 = 𝟎.منحنیها هزینهی بهترین ذره در
هر نسل را که بر روی  155شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است نشان میدهند .استفاده از 𝑭 ثابت عملکرد نسبتاا
بهتری را نسبت به گزینههای  jitterو  Ditherبه دست میدهد.

شکل  9-12مثال  :3-12عملکرد  DEبر روی تابع  25بعدی فلچر با نرخ جهش 𝟗  .𝒄 = 𝟎.منحنیها هزینهی بهترین ذره در
هر نسل را که بر روی  155شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است نشان میدهند .گزینهی  jitterکمی بهتر از
گزینهی 𝑭 ثابت عمل کرده و گزینهی 𝑭 ثابت نیز خود کمی بهتر از گزینهی  Ditherعمل مینماید.
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معادالت ( )14-12و ( )11-12هر دو از توزیعی با میانگین صفر برای تعیین تغییرات فاکتور مقیاس 𝐹∆
از مقدار نامی آن که برابر با  (𝐹𝑚𝑖𝑛 + 𝐹𝑚𝑎𝑥 )⁄2استفاده مینمایند .سایر توزیعات مانند توزیع یکنواخت با
میانگین غیر صفر و یا توزیع  log-normalرا نیز میتوان برای این منظور مورد استفاده قرار داد .این توزیعات
برای برخی مسائل عملکرد را بهبود بخشیدهاند [پرایس و همکاران ،2445 ،بخش
.]2-5-2

 3-12بهینهسازی گسسته
در این بخش نشان میدهیم چگونه میتوان از  DEبرای بهینهسازی بر روی دامنهی گسسته استفاده نمود.
در  DEتنها جایی که دامنهی گسسته مشکلزا میشود ،تولید بردار جهشیافته است .از شکل  2-12به یاد
آورید که
()12-12

) 𝑣𝑖 ← 𝑥𝑟1 + 𝐹(𝑥𝑟2 − 𝑥𝑟3

از آنجا که ] 𝐹 ∈ [0,1است 𝑣𝑖 ،ممکن است به دامنهی 𝐷 تعلق نداشته باشد DE .در اصل برای مسائل با
دامنهی پیوسته طراحی گردید اما میتوان با اعمال اصالحاتی آن را برای مسائل با دامنهی گسسته نیز به کار
برد .برای این کار دو روش وجود دارد .این دو روش در ظاهر شبیه هم میباشند اما در اصل کامالً متفاوت
از یکدیگر هستند .راه اول آن است که بردار جهشیافته با استفاده از روشهای موجود در  DEاستاندارد،
مانند معادلهی ( )12-12ایجاد شده و سپس بهگونهای اصالح گردد که در دامنهی مسئله 𝐷 واقع شود .راه
دوم آن است که فرآیند تولید بردار جهشیافته بهگونهای اصالح گردد که بردار جهشیافته مستقیم ًا در

𝐷

واقع شود .یکی از این روشها در بخش  2-3-12مورد بحث واقع خواهد شد .برای مطالب بیشتر در مورد
 DEدر دامنههای گسسته[ ،اُنووبولو 1و داوِندِرا ]2449 ،2را ببینید.
 1-3-12تکامل تفاضلی Mixed-Integer
یک راه مشخص برای اطمینان از اینکه 𝐷 ∈ 𝑖𝑣 آن است که آن را به داخل 𝐷 بنگاریم .هنگامی که

DE

بدین ترتیب برای استفاده بر روی دامنههای گسسته اصالح میشود ،معموالً  mixed integer DEخوانده

Onwubolu
Davendra

1
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میشود [هوانگ 1و وانگ[ ،]2442 ،سو 2و لی .]2443 ،3برای مثال ،اگر 𝐷 مجموعهی بردارهای صحیح

𝑛

بعدی باشد ،آنگاه میتوان معادلهی ( )12-12را با معادلهی زیر جایگزین نمود:
()13-12

]) 𝑣𝑖 ← 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑[𝑥𝑟1 + 𝐹(𝑥𝑟2 − 𝑥𝑟3

که در آن اپراتور  roundبهصورت عنصر به عنصر بر روی یک بردار عمل مینماید .یک راه کلیتر برای انجام
این کار بهصورت زیر است
()14-12

]) 𝑣𝑖 ← 𝑃[𝑥𝑟1 + 𝐹(𝑥𝑟2 − 𝑥𝑟3

که در آن 𝑃 اپراتور نگاشت است به طوری که برای تمامی 𝑥ها 𝑃(𝑥) ∈ 𝐷 ،است.
در کل 𝑃 میتواند بسیار پیچیدهتر از معادلهی ( )13-12باشد .برای مثال ،دوباره فرض کنید دامنهی مسئله
𝐷 مجموعهای از بردارهای صحیح 𝑁 بعدی میباشد .در این صورت میتوان 𝑃 را بهصورت زیر تعریف نمود
()15-12

 𝑃(𝑥) = 𝑎𝑟𝑔 min 𝑓(𝛼) ∶ 𝛼 ∈ 𝐷, |𝑥𝑗 − 𝛼𝑗 | < 1برای تمامی
𝛼

]𝑛 𝑗 ∈ [1,

این کار ،بردار حقیقی 𝑥 را به بردار صحیح 𝛼 ،که کمترین هزینه را نتیجه میدهد ،مینگارد .همچنین هر
عنصر 𝛼 در فاصلهی  1واحدی از عنصر متناظر در بردار 𝑥 واقع میشود .این ایده در شکل  14-12برای دو
بعد نمایش داده شده است .اشکال دیگری از تابع نگاشت را نیز میتوان با توجه به مختصات مسئله مورد
استفاده قرار داد.

1
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شکل  15-12نگاشت بردار حقیقی 𝒙 به بردار گسستهی 𝜶 .این مثال دو بعدی نشان میدهد که 𝒙 در دامنهی مسئلهی
بهینهسازی گسسته قرار ندارد .مقادیر تابع هزینهی نزدیکترین نقاط به 𝒙 در دامنهی مسئله آزموده شدهاند .نقطهی )𝒊(𝜶 که
کمترین مقدار هزینه را نتیجه میدهد بهعنوان نگاشت 𝒙 (یا همان )𝒙(𝑷) انتخاب میشود.

 2-3-12تکامل تفاضلی گسسته
یک راه دیگر برای اصالح  DEجهت استفاده در مسائل گسسته آن است که روش تولید بردار جهشیافته
را بهگونهای تغییر داد که بردارهای جهش مستقیماً در دامنهی 𝐷 قرار بگیرند .هنگامی که  DEبدین ترتیب
مورد اصالح واقع میشود DE ،گسسته خوانده میشود [پَن 1و همکاران .]2448 ،در این روش ،معادلهی
( )12-12با معادلهی زیر جایگزین خواهد شد
()16-12

) 𝑣𝑖 ← 𝐺(𝑥𝑟1 , 𝑥𝑟2 , 𝑥𝑟3

که در آن 𝐷 ∈ )  𝐺(.خواهد بود اگر تمامی آرگومانهای آن در 𝐷 واقع شوند .این در واقع تعمیمی است از
معادلهی ( ،)14-12بنابراین میتوان گفت  DEگسسته تعمیمی است از  .mixed integer DEتابع )  𝐺(.را
میتوان بهگونهای نوشت که برای تمامی توابع گسسته مناسب واقع شود و یا میتوان آن را با توجه به
مشخصات خاص مسئله تعیین نمود .برای مثال ،بار دیگر فرض کنید 𝐷 مجموعهی تمامی بردارهای صحیح
𝑛 بعدی باشد .آنگاه میتوان از دو گزینهی زیر برای تولید بردار جهشیافته استفاده نمود:
()17-12

]) 𝑣𝑖 ← 𝑥𝑟1 + 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑[𝐹(𝑥𝑟2 − 𝑥𝑟3

:گزینه 1

) 𝑣𝑖 ← 𝑥𝑟1 + 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥𝑟2 − 𝑥𝑟3

:گزینه 2

Pan
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که در آن توابع  roundو  signبهصورت عنصر به عنصر بر روی بردارها عمل خواهند کرد.
به یاد آورید که ایدهی اصلیِ تولید بردار جهشیافته در  DEگسسته ،به دست آوردن 𝑖𝑣 از اصالح یک
بردار راهحل نامزد (  𝑥𝑟1در معادلهی باال) با استفاده از تفاوت موجود میان دو بردار راهحل نامزد دیگر
(  𝑥𝑟2و  𝑥𝑟3در معادلهی باال) میباشد .هر روشی برای انجام این کار که به 𝐷 ∈ 𝑖𝑣) منجر شود برای

DE

گسسته مناسب خواهد بود .روشهای بسیاری برای تحقیقات آتی در این زمینه وجود دارد.

 4-12تکامل تفاضلی و الگوریتم ژنتیک
در این بخش نشان خواهیم داد که  DEحالت خاصی از  GAپیوسته میباشد .فرض کنید چیزی در مورد
 DEنمیدانیم ولی میخواهیم یک الگوریتم تکاملی با استفاده از مطالبی که در بخش دوم این کتاب آموختیم
ایجاد نماییم .بهطور خاص ،تصور نمایید میخواهیم گونهای اصالح شده از یک  GAرا ایجاد نماییم.
میخواهیم به ازای هر ذرهی 𝑖𝑥 ،متغیرهای مستقل را بهصورت اتفاقی از یک ذرهی انتخاب شده بهصورت
اتفاقی مانند 𝑖𝑣 ،که آن را بردار جهشیافته خواهیم خواند ،به 𝑖𝑥 کپی کرده تا فرزند 𝑖𝑢 را به دست آوریم.
برای این منظور از نرخ برش 𝑐 استفاده مینماییم .این نرخ ،میزان احتمال جایگزین شدن یک متغیر مستقل
در 𝑖𝑥 توسط متغیر مستقل متناظر در 𝑖𝑣 را نشان خواهد داد .اگر در بخش  𝑥𝑏 = 𝑣𝑖 ،𝑥𝑎 = 𝑥𝑖 ،4-8-8و
𝑖𝑢 = 𝑦 تعریف شود ،آنگاه ایدهی به کار رفته در این بخش بسیار مشابه ایدهی به کار رفته در بخش
 4-8-8خواهد بود .عالوه بر این ،میخواهیم اگر فرزند بهتر از والد بود 𝑥𝑖 ،را با 𝑖𝑢 جایگزین نماییم ،این
کار نیز مشابه  (1+1)-ESاز بخش  1-6میباشد .با در نظر داشتن این ایدهها ،الگوریتم  GAاصالح شده از
شکل  11-12را ارائه مینماییم.
حال فرض کنید میخواهیم الگوریتممان را برای عملکرد بهتر میزانسازی نماییم .به جای تخصیص دادن
یک بردار اتفاقی به ذرهی 𝑖𝑣 ،میخواهیم با ایجاد آشفتگی در یک ذرهی اتفاقی 𝑖𝑣 را تولید نماییم .بهطور
خاص ،میخواهیم یک ذرهی اتفاقی را مانند آنچه که در شکل  1-12نشان داده شده است آشفته نماییم .این
تغییر در نحوهی تولید 𝑖𝑣 یک تغییر مفهومی است ،اما همچنان بر مبنای اعضای حاضر در جمعیت قرار دارد.
همچنین توجه داشته باشید که به دلیل وجود عبارت ” “if rand(0,1) < cدر شکل
 ،11-12امکان 𝑗𝑖𝑥 = 𝑗𝑖𝑢 برای تمامی ]𝑛  𝑗 ∈ [1,وجود دارد .این بدین معنی است که امکان آنکه فرزند

𝑖𝑢

کلونی از والد خود یعنی 𝑖𝑥 باشد وجود دارد .این اتفاق مطلوب نیست و ما میخواهیم مطمئن شویم حداقل
یک متغیر مستقل در

𝑖𝑢 از 𝑖𝑣 کپی شده است .برای این منظور ،یک شرط دیگر را به عبارت < )“if rand(0,1

” cاضافه کرده و آن را به عبارت ")] “If (rand(0,1) < c) or (j = random index ∈ [1, nتبدیل
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مینماییم .در این عبارت 𝑛 ابعاد مسئله است .با در نظر داشتن این ایدهها ،تعمیمی از شکل  11-12را که در
شکل  12-12نشان داده شده است ،به دست خواهیم آورد.
جمعیتی از راهحلهای نامزد را مقداردهی کن

} 𝑖𝑥{𝑖 ∈ [1, 𝑁] ،

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
برای هر ذره

𝑖𝑥𝑖 ∈ [1, 𝑁] ،

𝑖 ≠  ∈ [1, 𝑁] ∶ 𝑟1عدد صحیح اتفاقی ← 𝑟1
𝑣𝑖 ← 𝑥𝑟1

برای هر بعد

]𝑛 𝑗 ∈ [1,

اگر 𝑐 < ) 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1آنگاه
𝑗𝑖𝑣 ← 𝑗𝑖𝑢

در غیر این صورت
𝑗𝑖𝑥 ← 𝑗𝑖𝑢

پایان اگر
بعد بعدی
ذرهی بعدی
برای هر ]𝑁  ،𝑖 ∈ [1,اگر ) 𝑖𝑥(𝑓 < ) 𝑖𝑢(𝑓 آنگاه

𝑖𝑢 ← 𝑖𝑥

نسل بعد
شکل  11-12شبه کد باال نسخهی  1از الگوریتم ژنتیک اصالح شده برای مینیممسازی )𝒙(𝒇 را به تصویر میکشد .در این
شبه کد 𝒄 نرخ جهش بوده و )𝟏  𝒓𝒂𝒏𝒅(𝟎,عددی اتفاقی در بازهی ]𝟏  [𝟎,میباشد.

حال توجه کنید که شکل  12-12معادل الگوریتم پایهای  DEاز شکل  2-12میباشد و این بدین معناست
که  DEحالت خاصی از الگوریتم ژنتیک است .این مسئله دو سؤال را ایجاد میکند.
 .1آیا یک  GAباید یک  GAخوانده شود و یا اینکه باید یک حالت خاص از  DEدر نظر گرفته شود؟
 .2آیا یک  DEباید یک  DEخوانده شود و یا باید یک نوع از  GAدر نظر گرفته شود؟
برای پاسخ به سؤال اول باید در نظر داشت که عنوان  GAبه دلیل تاریخچه و اهمیت بنیادین آن در
توسعهی الگوریتمهای تکاملی هیچگاه منسوخ نخواهد شد .عالوه بر این ،عنووان  GAمفید است چرا که
باعث ایجاد نوعی تلفیق میان خاصیتهای بیولوژیکی و الگوریتم میشود (تولید مثل جنسی ،پیر شدن و
غیره) .این موضوع نیز به نوبهی خود میتواند به تعمیمهایی مفید از  GAمنجر شود.
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برای پاسخ به سؤال دوم میتوان گفت که جامعهی الگوریتمهای تکاملی از حدود دههی  94دریافته است
که  DEآنقدر متمایز هست که بتوان آن را بهعنوان یک الگوریتم تکاملی جدا در نظر گرفت و نباید آن را
بهعنوان حالت خاصی از یک الگوریتم تکاملی دیگر دانست .با این حال ،هر چند که این سؤالها برای

DE

پاسخ داده شدهاند ،اما مفهوم گستردهتری برای سایر الگوریتمهای تکاملی دارند .هر ساله الگوریتمهای تکاملی
جدیدی ،که برخی از آنها را در فصل  17مورد بررسی قرار خواهیم داد ،معرفی میشوند .کدامیک از آنها
الیق یک کالس جداگانه برای خود میباشند و کدامیک را باید بهعنوان تعمیم یا حالت خاصی از سایر
الگوریتمهای تکاملی در نظر بگیریم؟ هر چه تعداد الگوریتمهای تکاملی بیشتر میشود ،جا برای الگوریتمهای
جدید تنگتر میشود .از سویی نیز ،همانطور که  DEعلیرغم شباهتهای آن به  GAالیق یک کالس
مخصوص به خود میباشد ،برخی از این الگوریتمهای تکاملی جدید نیز الیق یک کالس مخصوص به خود
خواهند بود.
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جمعیتی از راهحلهای نامزد را مقداردهی کن {𝑥𝑖 } ،برای

]𝑁 𝑖 ∈ [1,

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
برای هر ذره

𝑖𝑥𝑖 ∈ [1, 𝑁] ،

𝑖 ≠  ∈ [1, 𝑁] ∶ 𝑟1عدد صحیح اتفاقی ← 𝑟1
}  ∈ [1, 𝑁] ∶ 𝑟1 ≠ {𝑖, 𝑟1عدد صحیح اتفاقی ← 𝑟2
}  ∈ [1, 𝑁] ∶ 𝑟1 ≠ {𝑖, 𝑟1 , 𝑟2عدد صحیح اتفاقی ← 𝑟3
) 𝑣𝑖 ← 𝑥𝑟1 + 𝐹(𝑥𝑟2 − 𝑥𝑟3
]𝑛  ∈ [1,عدد صحیح اتفاقی ← 𝑟ℐ

برای هر بعد

]𝑛 𝑗 ∈ [1,

] ∈ [0,1عدد اتفاقی ← 𝑗𝑐𝑟

اگر )𝑐 < ) (𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1و یا ) 𝑟 ،(𝑗 = ℐآنگاه
𝑗𝑖𝑣 ← 𝑗𝑖𝑢

در غیر این صورت
𝑗𝑖𝑥 ← 𝑗𝑖𝑢

پایان اگر
بعد بعدی
ذره بعدی
برای هر ]𝑁  ،𝑖 ∈ [1,اگر ) 𝑖𝑥(𝑓 < ) 𝑖𝑢(𝑓 آنگاه

𝑖𝑢 ← 𝑖𝑥

نسل بعدی
شکل  12-12شبه کد باال نسخه ی دوم از یک الگوریتم ژنتیک اصالح شده را برای مینیممسازی تابع )𝒙(𝒇 نشان میدهد .در
این شکل 𝑭 اندازهی گام 𝒄 ،نرخ برش و ) rand(0,1عددی است اتفاقی در بازهی ]𝟏 .[𝟎,

 5-12نتیجهگیری
تحقیقات حاضر در زمینهی  DEآینهای است از تحقیقات حاضر در زمینهی سایر الگوریتمهای تکاملی:
سادهسازی الگوریتم [ DEعمران 1و همکاران ،]2449 ،تطبیق پارامترهای کنترلی [ DEکین 2و همکاران،

Omran
Qin

1
2
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 ،]2449ترکیب با سایر الگوریتمها [نومُن 1و ایبا ،]2448 ،بسط دادن  DEبه موارد خاصی از مسائل بهینهسازی
مانند مسائل پویا [برست 2و همکاران ،]2449 ،مسائل چندهدفه [مِزورا -منتِس 3و همکاران،]2448 ،
[دومینگوئِز 4و پولیدو ]2411 ،5و مسائل مقید [لَمپینن[ ،]2442 ،6مزورا -منتس و کوئلو کوئلو .]2448 ،مانند
سایر الگوریتمهای تکاملی ،جای زیادی برای تحلیل نظری و ریاضی  DEوجود دارد ،بنابراین این موضوع
را میتوان بهعنوان زمینهای مفید برای تحقیقات آتی در نظر گرفت .مقایسهی رویکرد  DEبه تطابق شکل
(بحث انتهای بخش  1-2را به یاد آورید) با آنچه که در  CMA-ESوجود داشت نیز جالب خواهد بود (انتهای
بخش  5-6را ببینید) .برای مطالعهی بیشتر در زمینهی  DEمیتوانید به کتابهای [پرایس و همکاران،]2445 ،
[فِئوکتیستوو[ ،]24446 ،7کینگ[ ،]2449 ،ژانگ و ساندِرسون ]2449 ،8و مقالههای [داس و سوگانتان،9
[ ،]2411نِری 14و تیرونِن ]2414 ،11و فصلهایی از کتاب [سیسوِردا ]2414 ،12مراجعه نمایید.

1

Noman
Brest
3
Mezura-Mentes
4
Dominguez
5
Pulidio
6
Lampinen
7
Feoktistov
8
Sanderson
9
Suganthan
10
Neri
11
Tirronen
12
Syswerda
2
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مسائل
مسائل نوشتاری
 1-12در بخش  1-12دیدیم که تعداد عناصر بردار جهشیافته (𝑘) که در تولید بردار آزمایش دخالت
دارد ،تقریبا از توزیع دوجملهای پیروی میکند (برای مسئلهی کامپیوتری مشابه با این مسئله ،مسئلهی
 9-12را ببینید).
الف) در آزمایشی که احتمال موفقیت در آن برابر 𝑐 باشد ،احتمال حصول 𝑘 موفقیت از 𝑛 آزمایش چه
قدر خواهد بود؟
ب) در یک الگوریتم  DEکالسیک ،احتمال آنکه 𝑘 عنصر از بردار جهش در تولید بردار آزمایش دخالت
داشته باشد چه قدر خواهد بود؟
 2-12در الگوریتم  DEکالسیک از شکل  1-12نیاز به تولید سه عدد اتفاقی صحیح میباشد ،اما ممکن
است به دلیل محدودیت مقادیر مجاز برای این اعداد ،نیاز به تکرار فرایند تولید عدد اتفاقی باشد.
الف) بهطور میانگین به چند بار تولید عدد اتفاقی جهت حصول مقادیر مجاز برای  𝑟2 ،𝑟1و  𝑟3نیاز است؟
ب) اگر  𝑛 = 20باشد برای حصول مقادیر مجاز برای  𝑟2 ،𝑟1و  𝑟3به چند بار تولید عدد اتفاقی به طور
میانگین نیاز است؟
 3-12فرض کنید آزمایش 𝑟𝐽 = 𝑗 را از شکل  2-12حذف نماییم .در این صورت احتمال آنکه 𝑖𝑢 کلونی
از 𝑖𝑥 باشد چه قدر است؟ احتمال  𝑐 = 0.5و  𝑛 = 20چه قدر خواهد بود؟
 4-12فرض کنید میخواهیم  DE/rand/1/Lرا مطابق آنچه که در بخش  1-2-12توصیف شد پیادهسازی
نماییم تنها با این تفاوت که نمیخواهیم به عناصر 𝑖𝑣 هنگام کپی شدن به 𝑖𝑢 اجازه گردش از عنصر اول به
آخر را بدهیم .در این صورت میتوانیم مقدار 𝐽 در شکل  3-12را با عبارت
}) 𝐽 ← {𝑠, min(𝑛, 𝑠 + 𝐿 − 1جایگزین نماییم .میانگین تعداد عناصر کپیشونده به بردار آزمایش چه قدر
خواهد بود؟
 5-12چگونه میتوانید الگوریتم  DEرا تغییر دهید تا نخبهگرا نباشد؟
 6-12یک اپراتور نگاشت اتفاقی برای  mixed-integer DEارائه نمایید؟
 7-12یک مولد بردار جهش اتفاقی برای  DEگسسته ارائه نمایید؟
 8-12عبارت 𝑖𝑢 ← 𝑖𝑥 𝑛𝑒 𝑖𝑓 𝑓(𝑢𝑖 ) < 𝑓(𝑥𝑖 ) 𝑡ℎاز شکل  2-12را بهگونهای اصالح نمایید که  DEبیشتر
مانند 𝑆𝐸  (𝜇 + 𝜆) −شود.
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مسائل کامپیوتری
 9-12تعداد جهشهای دخالتکننده :در مسئلهی  1-12دو احتمال به دست آوردید )1( :احتمال

𝑘

موفقیت از 𝑛 آزمایش در صورتی که احتمال هر بار موفقیت برابر 𝑐 باشد )2( ،احتمال آنکه 𝑘 عنصر از بردار
جهشیافته در تولید بردار آزمایش دخالت داشته باشد .این دو احتمال را بهعنوان تابعی از 𝑘 برای

𝑛 = 20

و  𝑐 = 0.5رسم کنید.
 15-12اندازهی گام  :DEالگوریتم کالسیک  DEاز شکل  2-12را برای مینیممسازی تابع  14بعدی
روزِنبروک پیادهسازی نمایید (برایی تعریف تابع روزِنبروک ضمیمهی ج 1-4.را ببینید) .از اندازهی جمعیتی
برابر  ،𝑁 = 100نرخ جهشی برابر با  𝑐 = 0.9و تعداد نسل  54استفاده نمایید .برای هر یک از اندازهی
گامهای  477 ،475 ،473 ،471و  479چهل بار شبیهسازی مونت کارلو انجام دهید و برای هر دسته شبیهسازی
مقدارِ میانگین بهترین هزینه در هر نسل را محاسبه نمایید .عملکرد میانگین هر دسته از شبیهسازیها را
بهعنوان تابعی از شمارهی نسل رسم کرده و در مورد نتایج به دست آمده توضیح دهید.
 11-12نرخ برش  :DEالگوریتم  DEکالسیک از شکل  2-12را برای مینیممسازی تابع  14بعدی
رستریجین پیادهسازی نمایید (برای تعریف تابع رستریجین ضمیمهی ج 1-11.را ببینید) .از اندازهی جمعیتی
برابر  ،𝑁 = 100اندازهی گامی برابر  𝐹 = 0.4و تعداد نسل  54استفاده نمایید .برای هر یک نرخهای برش
 475 ،471و  479چهل بار شبیهسازی مونت کارلو انجام دهید و برای هر دسته از شبیهسازیها مقدار میانگین
بهترین هزینه در هر نسل را محاسبه نمایید .عملکرد میانگین هر دسته از شبیهسازیهای مونت کارلو را
بهعنوان تابعی از شمارهی نسل رسم کرده و در مورد نتایج حاصله توضیح دهید.

فصل سیزدهم
الگوریتمهای تخمین توزیع

الگوریتمهای تخمین توزیع از روشی متفاوت برای نمونهگیری از فضای جستجو استفاده میکنند .در این
روش ،از جمعیت برای تخمین توزیع احتمال بر روی فضای جستجو استفاده میشود .این توزیع نشانگر
مشخصههای مهم جمعیت میباشد.
آلدن 1رایت [رایت و همکاران]2444 ،
یک الگوریتم تخمین توزیع ( )EDA2یک تابع را با استفاده از ردگیری خواص آماری جمعیت راهحلهای
نامزد بهینهسازی مینماید [الراناگا 3و لوزانو .]2442 ،از آنجا که خواص آماری جمعیت نگهداری میشود،
دیگر نیازی به نگهداری از خود جمعیت از یک نسل به نسل دیگر نمیباشد .در هر نسل ،ابتدا یک جمعیت
با استفاده از خواص آماری جمعیت نسلهای قبلی ایجاد شده و سپس خواص آماری برازندهترین ذرات
محاسبه میشود .در آخر ،یک جمعیت جدید با استفاده از خواص برازندهترین ذرات ایجاد میگردد .این
فرایند از یک نسل به نسل دیگر تکرار میشود .بنابراینEDA ،ها الگوریتمهای جمعیت-محور بوده که حداقل
بخشی از جمعیت را از نسلی به نسل دیگر حذف کرده و آن را با استفاده از خواص آماری ذرات با برازندگی
باال جایگزین مینمایدEDA .ها از این جهت که شامل بازترکیب نمیشوند با بسیاری از الگوریتمهای تکاملی
تفاوت دارندEDA .ها را با نامهای الگوریتمهای ژنتیک مدلسازی احتمالی ([ )PMBGA4پلیکان 5و همکاران،
 ]2442و الگوریتمهای تخمین چگالی دورهای ([ )IDEA6بوزمن 7و تیِرِن ]2443 ،8نیز میشناسند.
مروری بر فصل
بخش  1-13این فصل را با ارائهی طرحی پایهای از یک  EDAعمومی و همچنین نشان دادن معنای
استفاده از خواص آماری ذرات جمعیت ،آغاز میکند .همهی EDAها از خواص آماری ،مانند آنچه که در
بخش  2-1-13محاسبه شده است ،برای ایجاد جمعیت بعدی ذرات استفاده میکنند .بخش  2-13برخی از
EDAهای محبوب برای بهینهسازی مسائل گسستهای که تنها به خواص آماری مرتبهی اول بستگی دارند ،را
طرحریزی میکند .این الگوریتمها شامل الگوریتم تخمین حاشیهای تکمتعیره ( ،)UMDA9الگوریتم ژنتیک
فشرده ( )cGA14و یادگیری افزایشی جمعیت-محور ( ،)PBIL11که تعمیمی از  UMDAمیباشد ،میشود.
1

Alden
Estimation of Distribution Algorithm
3
Larranaga
4
Probabilistic Model-Building Genetic Algorithm
5
Pelikan
6
Iterated Distribution Estimation Algotrithm
7
Boseman
8
Thieren
9
Univariate Marginal Distribution Algorithm
10
Compact Genetic Algorithm
11
Population Based Incremental Learning
2
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بخش  3-13برخی EDAهایی را که از خواص آماری مرتبه دوم استفاده مینمایند ،معرفی مینماید .این
الگوریتمها شامل بیشینهسازی اطالعات متقابل برای خوشهسازی ورودی ( ،)MIMIC1ترکیب بهینهسازها با
استفاده از درخت اطالعات متقابل ( )COMIT2و الگوریتمهای تخمین حاشیهای دومتغیره ()BMDA3
میشود .بخش  4-13به بحث در مورد EDAهای چندمتغیره که از خواص آماری مراتب باالتر استفاده
میکنند ،پرداخته و طرحی از الگوریتمهای ژنتیک فشردهی تعمیمیافته ( )ECGA4به دست میدهد.
تمام EDAهای ذکر شده در باال برایی مسائل با دامنهی دودویی طراحی شدهاند .ما این فصل را با نشان
دادن چگونگی تعمیم این EDAها به مسائل با دامنهی پیوسته به پایان خواهیم برد .این ایده را با ارائهی
 UMDAو  PBILپیوسته در بخش  5-13نشان داده شده است.

 1-13الگوریتمهای تخمین توزیع :مفاهیم بنیادی
این بخش طرح اساسی یک  EDAعمومی را در بخش  1-1-13ارائه داده و در بخش  2-1-13معنای
خواص آماری محاسبه شده از ذرات جمعیت را نشان میدهد.
 1-1-13یک الگوریتم تخمین توزیع ساده
شکل  1-13طرحی کلی از یک  EDAرا نشان میدهد .هر  EDAبه روش خاص خود از سه گام عمدهی
شکل  1-13تبعیت میکند .سؤال اول آن است که چگونه 𝑀 ذره از میان 𝑁 ذرهی جمعیت انتخاب میشود؟
سؤال دوم آن است که کدام خواص آماری از این 𝑀 ذره محاسبه شده و این خواص چگونه محاسبه میشوند؟
سوم آنکه ،چگونه از این خواص آماری برای ایجاد یک جمعیت جدید در نسل بعد استفاده میشود؟
جوابهایی که به این سؤاالت داده میشود میتواند به انواع مختلف  EDAمنجر شود و همین موضوع است
که بیشتر تمرکز ما را در ادامهی این فصل به خود اختصاص میدهد.
اولین گام در شکل  1-13حلقهی انتخاب 𝑀 ذره از میان 𝑁 ذرهی جمعیت میباشد (𝑁 < 𝑀) .این کار
را میتوان به طرق مختلف انجام داد .روشهای انتخاب در  EDAهمان روشهایی است که در مورد سایر
الگوریتمهای تکاملی به کار میروند (بخش  7-8را ببینید) .بنابراین ،فرایندهای انتخاب را دیگر در این فصل
مورد بحث قرار نخواهیم داد.

1

Mutual Information maximization for Input Clustering
Combining Optimizers with Mutual Information Trees
3
Bivariate Marginal Distribution Algorithm
4
Extended Compact Genetic Algorithm
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یک جمعیت آغازین از راهحلهای نامزد را

مقداردهی کن } 𝑖𝑥{𝑖 ∈ [1, 𝑁] ،

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
𝑀 ذره از } 𝑖𝑥{ را متناسب با برازندگیشان انتخاب کن
خواص آماری 𝑀 ذره را محاسبه کن
از خواص آماری برای ایجاد یک جمعیت جدید } 𝑖𝑥{ استفاده کن،

]𝑁 𝑖 ∈ [1,

نسل بعد
شکل  1-13طرح کلی از یک الگوریتم تخمین توزیع (.)EDA

 2-1-13محاسبات آماری
این بخش به بحث در مورد محاسبات آماری از یک جمعیت از ذرات ،که گام دوم در حلقهی شکل
 1-13میباشد ،میپردازد .این موضوع را با مثالی ساده توضیح میدهیم .فرض کنید یک مسئلهی بهینهسازی
دودویی داریم .همچنین فرض کنید 𝑁 راهحل نامزد داریم و میزان برازندگی آنها را محاسبه نمودهایم و
همچنین از نوعی انتخاب برازنده-محور برای انتخاب 𝑀 ذره استفاده میکنیم .فرایند انتخاب در  EDAمانند
سایر الگوریتمهای تکاملی باید به سمت ذرات با برازندگی بیشتر گرایشدهی شده باشد (بخش  7-8را
ببینید) .فرض کنید  𝑀 = 10و فرض کنید ذرات زیر را انتخاب نمودهایم:

()1-13

)𝑥2 = (0,1,1,1,1,1
)𝑥4 = (1,1,1,0,1,0
)𝑥6 = (0,1,0,0,1,0
)𝑥2 = (1,0,1,0,1,0
)𝑥10 = (0,1,1,1,1,1

= (0,1,1,1,1,0),
= (1,0,0,1,1,0),
= (0,1,0,0,0,1),
= (0,0,1,1,1,0),
= (0,1,0,0,0,0),

𝑥1
𝑥2
𝑥5
𝑥7
𝑥9

مقدار میانگین هر یک از این ذرات را میتوان به سادگی محاسبه نمود
()2-13

)𝑥̅ = (0.3,0.7,0.6,0.5,0.8,0.3

ت
میانگین ،یک خاصیت آماری مرتبه اول است .میتوان دید احتمال آنکه اولین بیت از این زیرجمعی ِ
نسبتاً برازنده  1باشد تنها برابر  %34است .بنابراین ،هنگامی که ما جمعیت بعدی را تولید مینماییم ،اولین
بیت هر ذره باید با احتمال  %34یک بوده و با احتمال  %74صفر باشد .به همین ترتیب میتوان دید که دومین
بیت دارای  %74احتمال یک بودن و  %34احتمال صفر بودن میباشد .بنابراین ،هنگامی که جمعیت بعدی را
تولید مینماییم ،بیت دوم باید دارای  %74احتمال یک بودن باشد.
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با این حال ،میتوان از خواص آماری مرتبه دوم نیز استفاده نمود .توجه داشته باشید که اگر بیت اول
(چپترین بیت) در معادلهی ( 𝑥𝑖 (1) = 1 ،)1-13باشد ،آنگاه دومین بیت ) 𝑥𝑖 (2تنها دارای  1⁄3احتمال
یک بودن خواهد بود .همچنین اگر در معادلهی ( 𝑥𝑖 (1) = 0 ،)1-13باشد ،آنگاه بیت دوم دارای  6⁄7احتمال
یک بودن خواهد بود .به نظر میرسد نوعی ارتباط و همبستگی بین مقادیر بیت اول و دوم وجود دارد.
بنابراین شاید بهتر باشد به جای آنکه احتمال یک بودن بیت دوم را برابر  %79قرار دهیم ،منتظر بمانیم تا ابتدا
مقدار بیت اول مشخص شود .سپس ،اگر مقدار بیت اول برابر  1بود ،احتمال یک بودن مقدار بیت دوم را
برابر  1⁄3قرار داده و اگر بیت اول صفر بود ،احتمال یک بودن بیت دوم را برابر  6⁄7قرار دهیم.
توجه داشته باشید که میتوان از خواص آماری مرتبهی سوم و مراتب باالتر نیز برای تولید جمعیت نسل
بعد استفاده نمود .برای مثال ،می توان دید که اگر بیت چهارم و پنجم به ترتیب برابر  4و  1باشند ،آخرین
بیت همواره صفر خواهد بود.

 2-13الگوریتمهای تخمین توزیع مرتبه اول
این بخش سه  EDAمرتبه اول از جمله الگوریتم توزیع حاشیهای تکمتغیره ( )UMDAدر بخش
 ،1-2-13الگوریتم ژنتیک فشرده ( )cGAدر بخش  2-2-13و یادگیری افزایشی جمعیت-محور ( )PBILدر
بخش  3-2-13را ارائه مینماید.
 1-2-13الگوریتم توزیع حاشیهای تکمتغیره
الگوریتم توزیع حاشیهای تک متغیره ( )UMDAبنیادیترین نوع  EDAاست که در اواخر دههی 1994
توسط هاینز موهلِنبِین 1برای مسائل دودیی معرفی شد [موهلِنبِین و پا[ ،]1996 ،2موهلِنبِین و شلیِرکمپ-
ووسِن .]1997 ،3این الگوریتم تنها از خواص آماری مرتبه اول برای تولید جمعیت نسل بعد استفاده مینماید.
شکل  2-13طرح کلی  UMDAبرای مسائل بهینهسازی دودویی را نشان میدهد.
هرچند  UMDAاستاندارد شامل نخبهگرایی نمیشود ،میتوان نخبهگرایی را در آن ،مانند هر الگوریتم
تکاملی دیگر به کار برد .پارامتر نخبهگرایی 𝑒 به معنای آن است که 𝑒 ذرهی برتر در هر نسل را برای نسل
بعد نگه میداریم .این کار باعث میشود مطمئن باشیم که بهترین ذره در هر نسل از بهترین ذره در نسل
پیشین بدتر نخواهد بود و بدین ترتیب بهبود دائمی را از یک نسل به نسل دیگر تضمین میکند.

1

Heinz Muhlenbein
paaβ
3
Schlierkamp-Voosen
2
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یک جمعیت آغازین از راهحلهای نامزد را

مقداردهی کن } 𝑖𝑥{𝑖 ∈ [1, 𝑁] ،

توجه داشته باش که هر 𝑖𝑥 شامل 𝑛 بیت میباشد:

)𝑛( 𝑖𝑥 … )𝑥𝑖 (1

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
𝑀 ذره از } 𝑖𝑥{ را متناسب با برازندگیشان انتخاب کن،

𝑁<𝑀

𝑀 ذرهی انتخاب شده را بهصورت ]𝑀  {𝑥𝑖 }, 𝑖 ∈ [1,اندیسگذاری کن
𝑀∑ ← ) Pr(𝑥(𝑘) = 1برای
𝑀𝑖=1 𝛿(𝑥𝑖 (𝑘) − 1)⁄
برای

]𝑛 𝑘 ∈ [1,

𝑁 تا 𝑖 = 1

برای

𝑛 تا 𝑘 = 1
]𝑟 ← 𝑈[0,1
اگر )𝑟 < Pr(𝑥(𝑘) = 1
𝑥𝑖 (𝑘) ← 1

در غیر این صورت
𝑥𝑖 (𝑘) ← 0

پایان اگر
بیت بعدی
ذرهی بعدی
نسل بعد
شکل  2-13طرح بنیادی الگوریتم توزیع حاشیهای تکمتغیره ( )UMDAبرای بهینهسازی بر روی دامنهی دودویی 𝒏-بیتی.
)𝒚(𝜹 تابع دلتای کرونِکر 1است (𝟏 = )𝒚(𝜹 اگر 𝟎 = 𝒚 و 𝟎 = )𝒚(𝜹 اگر 𝟎 ≠ 𝒚) 𝑼[𝟎, 𝟏] .عددی اتفاقی با توزیع یکنواخت
میان  5و  1بوده و )𝒌( 𝒊𝒙𝒌 ،اُمین بیت از 𝒊اُمین ذره میباشد.

مثال 1-13
در این مثال از  UMDAبرای مینیممسازی تابع  24بعدی اَکلی که در ضمیمهی ج 1-2.تعریف شده است،
استفاده مینماییم .ما از شش بیت در هر بعد استفاده خواهیم نمود .بدین ترتیب مسئله شامل  𝑛 = 120بیت
خواهد بود .ما از دامنهی ] [−5, +5برای هر بعد استفاده مینماییم که در این صورت در هر بعد دقتی برابر
با  10⁄(26 − 1) = 0.16خواهیم داشت .ما همچنین از اندازهی جمعیتی برابر با  𝑁 = 100استفاده کرده و
پارامتر نخبهگرایی را برابر دو قرار می دهیم ،بدین معنا که از هر نسل به نسل دیگر بهترین دو ذره را حفظ
Kronecker

1
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خواهیم نمود .این مثال را برای چهار مقدار مختلف از 𝑀 حل نمودهایم ( .)𝑀 = 2, 10, 40, 70شکل 3-13
عملکرد  UMDAرا که بر روی  54شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است ،نشان میدهد .نتیجهی
نشان داده شده در شکل  3-13حاکی از آن است که اگر از تعداد بسیار زیاد و یا بسیار کمِ ذرات برای
محاسبه ی احتماالت استفاده نماییم ،عملکرد مطلوبی حاصل نخواهد شد .بنابراین باید از مقدار مشخصی از
ذرات برای محاسبهی احتماالت استفاده نمود تا عملکرد مطلوب حاصل شود.

شکل  3-13مثال  :1-13نتایج  UMDAبرای مینیممسازی تابع  25بعدی اَکلی با شش بیت در هر بعد .هر منحنی هزینهی
بهترین ذره در هر نسل را که بر روی  55شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است ،نشان میدهد.

میتوان با وزندهی به میزان تأثیر هر ذره ،محاسبهی بردار احتمال را اصالح نمود .شکل  2-13محاسبهی
بردار احتمال را بهصورت زیر نشان میدهد:
𝑀

()3-13

]𝑛 𝑘 ∈ [1,

1
Pr(𝑥(𝑘) = 1) ← ∑ 𝛿(𝑥𝑖 (𝑘) − 1),
𝑀
𝑖=1

در معادلهی باال ،هر یک از 𝑀 ذره از جمعیت ،تأثیر یکسانی بر محاسبهی بردار احتمال دارند .اما منطقی
است به ذرات بهتر وزن سنگینتر و به ذرات بدتر وزن سبکتری برای تأثیرگذاری بر بردار احتمال داده شود.
این تعمیم چیزی است شبیه به بهینهسازی تجمع ذرات کامالً آگاه PSO .استاندارد از یک همسایگی با اندازهی
مشخص برای تنظیم سرعت هر ذره استفاده میکند اما  PSOکامالً آگاه (بخش  )5-11از کل جمعیت برای
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تنظیم سرعت هر ذره استفاده مینماید .این ایده منجر به جایگزینی معادلهی ( )3-13با معادلهای مانند معادلهی
زیر میشود:
𝑁

()4-13

]𝑛 𝑘 ∈ [1,

𝑁

Pr(𝑥(𝑘) = 1) ← ∑ 𝑤𝑖 𝛿(𝑥𝑖 (𝑘) − 1)⁄∑ 𝑤𝑖 ,
𝑖=1

𝑖=1

که در آن 𝑖𝑤 با میزان برازندگی 𝑖𝑥 متناسب است.
 2-2-13الگوریتم ژنتیک فشرده ()cGA
الگوریتم ژنتیک فشرده ( )cGAتوسط جورج هاریک ،1فِرناندو لوبو 2و دیوید گلدبرگ 3ایجاد شده است
[هاریک و همکاران .]1999 ،همانطور که از نام آن پیداست ،این الگوریتم روشی مینیمالیستی برای محاسبات
تکاملی است .اگرچه عبارت  GAدر نام آن وجود دارد ،اما الگوریتم  cGAبیشتر یک  EDAمحسوب میشود
تا یک  .GAهمانند  ،UMDAاین الگوریتم نیز تنها از خواص آماری مرتبهی اول برای تولید نسل بعد استفاده
مینماید .در یک مسئلهی بهینهسازی که بر روی دامنهی دودویی تعریف شده است ،کار این الگوریتم با
مقداردهی اولیهی یک بردار احتمال 𝑛-عنصریِ که با 𝑝 نشان میدهیم ،آغاز میشود .مقدار اولیهی تمامی
عناصر این بردار برابر  1⁄2قرار داده میشود .سپس دو ذرهی  𝑥1و  𝑥2با استفاده از 𝑝 ایجاد میشوند .بردار
𝑝 مقادیر احتمال هر یک از عناصر این دو بردار را مشخص مینماید .سپس برازندگی هر دو ذره اندازه گرفته
میشود .اگر یکی از ذرات از دیگری برازندهتر بوده و دو ذره در بیت 𝑖اُم متفاوت باشند ،آنگاه عنصر 𝑖اُم
بردار 𝑝 متعاقباً تنظیم خواهد شد .سپس از بردار 𝑝 به روزرسانی شده در نسل بعد استفاده خواهد شد .شکل
 4-13الگوریتم بنیادی  cGAرا نشان میدهد.

1

Goerge Harik
Fernando Lobo
3
David Goldberg
2
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بردار 𝑛 -عنصری احتمال ] 𝑝 = [0.5, … ,0.5را مقداردهی کن
مقدار 𝑛𝑖𝑚𝑝 و 𝑥𝑎𝑚𝑝 را به ترتیب برابر مقادیر کمینه و بیشینه بریا هعر عنصر 𝑝 قرار بده
مقدار 𝛼 (افزایش بهروزرسانی احتمال) را تعیین کن
تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
برای  2تا ( 𝑖 = 1اندازه جمعیت)
برای 𝑛 تا ( 𝑘 = 1تعداد بیتهای هر راهحل نامزد)
]𝑟 ← 𝑈[0,1
اگر )𝑟 < Pr(𝑥(𝑘) = 1
𝑥𝑖 (𝑘) ← 1

در غیر این صورت
𝑥𝑖 (𝑘) ← 0

پایان اگر
بیت بعدی
ذرهی بعدی
 𝑥1و  𝑥2را ارزیابی کرده و سپس به آنها را بهگونهای مرتب کن که  𝑥1برازندهتر از  𝑥2باشد
برای 𝑛 تا ( 𝑘 = 1تعداد بیتهای هر راهحل نامزد)
اگر )𝑘(  𝑥1 (𝑘) ≠ 𝑥2آنگاه
𝛼 𝑝(𝑘) ← 𝑝(𝑘) +

در غیر این صورت
𝛼 𝑝(𝑘) ← 𝑝(𝑘) −

پایان اگر
بیت بعدی
نسل بعد
شکل  4-13طرح کلی الگوریتم ژنتیک فشرده ( )cGAبرای بهینهسازی بر روی دامنهی 𝒏-بعدی دودویی 𝑼[𝟎, 𝟏] .عددی
اتفاقی با توزیع یکنواخت میان  5و  1بوده و )𝟏  𝜶 ∈ (𝟎, ,سرعت همگرایی را کنترل میکند 𝒙𝒊 (𝒌) .نیز نشانگر 𝒌اُمین بیت
از 𝒊اُمین ذره میباشد.
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مانند سایر الگوریتمهای تکاملی میتوان از نخبهگرایی در  cGAنیز استفاده نمود .در این صورت ،بهترین
ذرهی هر نسل با دو ذرهی جدید ایجاد شده در نسل بعد همراه شده و بهترین ذره از میان این سه ذره برای
تنظیم بردار احتمال استفاده میشود.
مثال 2-13
در این مثال نیز به بهینهسازی تابع  24بعدی اَکلی ،این بار با استفاده از  cGAاز شکل  4-13میپردازیم.
پارامترهای مسئله مانند پارامترهای مثال  1-13میباشد :شش بیت در هر بعد ،دامنهی ] [−5, +5برای هر
یک از  24بعد مسئله با دقتی برابر با  10⁄(26 − 1) = 0.16برای هر بعد .در این مسئله از اندازهی جمعیتی
برابر با  𝑁 = 2استفاده مینماییم (به اقتضای الگوریتم  .)cGAدر این مسئله ما از  𝑝𝑚𝑖𝑛 = 0.05و
 𝑝𝑚𝑎𝑥 = 0.95استفاده نمودهایم .ما همچنین از نخبهگرایی نیز استفاده نمودهایم ،بدین معنا که از هر نسل به
نسل دیگر بهترین ذره را حفظ نمودهایم .همچنین برای 𝛼 از سه مقدار مختلف  4741 ،47441و  471بهره
بردهایم .شکل  5-13عملکرد  cGAرا که بر روی  54شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است ،نشان
میدهد .میتوان دید که اگر 𝛼 بسیار بزرگ باشد ،پرشهای زیادی در فضای جستجو بوده و همگرایی ضعیف
خواهد بود .از طرف دیگر ،اگر 𝛼 بسیار کوچک باشد ،بردار احتمال در نسلهای ابتدایی همگرایی آهستهتری
داشته اما در بلندمدت عملکرد بهتری حاصل میشود .حتی با بهترین مقدار 𝛼 ،همگرایی به خوبی

UDMA

از مثال  1-13نخواهد بود .با این حال باید توجه کرد که  cGAتنها به دو ذرهی جدید و یک بار مقایسهی
تابع برازندگی در هر نسل نیاز دارد .بنابراین ،مقایسهی  UMDAو  cGAبا تعداد نسلهای برابر عادالنه
نخواهد بود .راه عادالنهتر برای مقایسهی این دو الگوریتم استفاده از تعداد محاسبات تابع برازندگی بهعنوان
معیار است (مسائل  3-13و  12-13را ببینید).
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شکل  5-13مثال  :2-13نتایج مینیممسازی تابع  25بعدی اَکلی با استفاده از الگوریتم  cGAبا شش بیت در هر بعد .هر منحنی
هزینهی بهترین ذره در هر نسل را که بر روی  55شبیهسازی مونت کارلو میانگیری شده است ،نشان میدهد.

مثال  2-13نتایج حاصل از به کار بردن نخبهگرایی همراه با  cGAرا نشان میدهد .خواننده میتواند نتایج
این مسئله را با نتایج آزمایش خود که در آن از نخبهگرایی استفاده نشده است مقایسه کند تا تأثیر مخرب
عدم استفاده از نخبهگرایی بر عملکرد الگوریتم را مشاهده نماید 𝑝𝑚𝑖𝑛 .و 𝑥𝑎𝑚𝑝 نیز میتوانند تأثیری قوی بر
عملکرد  cGAداشته باشند .در آخر ،توجه داشته باشید که میتوان از بیش از دو ذره در هر نسل استفاده
نمود .اگر بیش از دو ذره در هر نسل تولید نماییم ،میتوانیم بردار احتمال را با مقایسهی بهترین و بدترین
ذره اصالح نماییم .شکل  6-13نسخهی تعمیمیافتهی  cGAرا نشان میدهد.
بردار 𝑛 -عنصری احتمال ] 𝑝 = [0.5, … ,0.5را مقداردهی کن
مقدار 𝑛𝑖𝑚𝑝 و 𝑥𝑎𝑚𝑝 را به ترتیب برابر مقادیر کمینه و بیشینه بریا هعر عنصر 𝑝 قرار بده
مقدار 𝛼 (افزایش بهروزرسانی احتمال) را تعیین کن
مقدار 𝑁 (اندازهی جمعیت) را تعیین کن
ذرهی نخبه را بهصورت )بردار تهی( ∅ ← 𝑒𝑥 مقداردهی کن
تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
برای 𝑁 تا ( 𝑖 = 1اندازه جمعیت)
برای 𝑛 تا ( 𝑘 = 1تعداد بیتهای هر راهحل نامزد)
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]𝑟 ← 𝑈[0,1
اگر )𝑟 < Pr(𝑥(𝑘) = 1
𝑥𝑖 (𝑘) ← 1

در غیر این صورت
𝑥𝑖 (𝑘) ← 0

پایان اگر
بیت بعدی
ذرهی بعدی
بهترین از میان } 𝑁𝑥 𝑥𝑏𝑒𝑠𝑡 ← {𝑥𝑒 , 𝑥1 , 𝑥2 , … ,
بدترین از میان } 𝑁𝑥 𝑥𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡 ← {𝑥𝑒 , 𝑥1 , 𝑥2 , … ,

برای 𝑛 تا ( 𝑘 = 1تعداد بیتهای هر راهحل نامزد)
اگر )𝑘( 𝑡𝑠𝑟𝑜𝑤𝑥 ≠ )𝑘( 𝑡𝑠𝑒𝑏𝑥 آنگاه
اگر  𝑥𝑏𝑒𝑠𝑡 (𝑘) = 1آنگاه
𝛼 𝑝(𝑘) ← 𝑝(𝑘) +

در غیر این صورت
𝛼 𝑝(𝑘) ← 𝑝(𝑘) −

پایان اگر
) 𝑛𝑖𝑚𝑝 𝑝(𝑘) ← max(𝑚𝑖𝑛(𝑝(𝑘), 𝑝𝑚𝑎𝑥 ) ,

پایان اگر
بیت بعدی
𝑡𝑠𝑒𝑏𝑥 ← 𝑒𝑥
نسل بعد
شکل  6-13نسخهی تعمیمیافته از الگوریتم ژنتیک فشرده ( )cGAبا نخبهگرایی برای بهینهسازی بر روی دامنهی 𝒏 بعدی
دودویی 𝑼[𝟎, 𝟏] .عددی اتفاقی با توزیع یکنواخت میان  5و  1بوده و )𝟏  𝜶 ∈ (𝟎, ,سرعت همگرایی

را کنترل میکند𝒙𝒊 (𝒌) .

نیز نشانگر 𝒌اُمین بیت از 𝒊اُمین ذره میباشد.

مثال 3-13
در این مثال به دنبال مینیممسازی تابع  24بعدی اَکلی  24بعدی با استفاده از الگوریتم  cGAتعمیمیافته
از شکل  6-13خواهیم بود .پارامترهای این مثال مانند پارامترهای مثال  2-13است با این تفاوت که در این
مثال  𝛼 = 0.001میباشد .در این مثال از مقادیر مختلف برای اندازهی جمعیت استفاده نمودهایم:

 / 411الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی

 20و  .𝑁 = 2, 5شکل  7-13عملکرد این الگوریتم را که بر روی  54شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری
شده است ،نشان میدهد .میتوان دید با بزرگتر شدن اندازهی جمعیت ،عملکرد الگوریتم بهبود مییابد .با
این حال ،هزینهی محاسباتی مستقیماً با اندازه ی جمعیت متناسب است .بنابراین ،معیار عادالنه برای مقایسه
تعداد نه تعداد نسلها بلکه تعداد ارزیابیهای تابع میباشد (مسئلهی  4-13و  13-13را ببینید).

شکل  7-13مثال  :3-13نتایج  cGAبرای مینیممسازی تابع  25بعدی اَکلی با شش بیت در هر بعد .هر منحنی هزینهی بهترین
ذره در هر نسل را که بر روی  55بار شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است ،نشان میدهد .عملکرد  cGAو همچنین
هزینهی محاسباتی هر دو بهطور مستقیم با اندازهی جمعیت متناسباند.

 3-2-13یادگیری افزایشی جمعیت-محور
این بخش یادگیری افزایشی جمعیت-محور ( )PBILرا که گونهای  EDAاست که از خواص آماری
مرتبهی اول استفاده مینماید ،ارائه میکند PBIL .در واقع تعمیمی از  UMDAاست PBIL .در [بالوجا،1
 ]1994و [بالوجا و کاروآنا ]1995 ،2معرفی شده است .نامهای دیگر این الگوریتم ،تپهنوردی با یادگیری
([ )HCwL3کواسنیکا 4و همکاران ]1996 ،و الگوریتم توزیع حاشیهای تکمتغیرهی افزایشی ()IUMDA5
[موهلِنبین و شلیرکمپ-ووسن ]1997 ،میباشد .در یک مسئلهی بهینهسازی 𝑛-بعدی دودویی PBIL ،یک
بردار احتمال 𝑝 تشکیل داده و از آن نگهداری میکند𝑘 .اُمین عنصر این بردار احتمال  1بودن 𝑘اُمین بیت

1

Baluja
Karuana
3
Hill Climbing with Learning
4
Kvasnicka
5
Incremental Univariate Marginal Distribution Algorithm
2
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راهحل نامزد را مشخص مینماید .ایدهی  PBILاز یادگیری مسابقهای که نوعی روش سادهی یادگیری در
شبکههای عصبی مصنوعی میباشد گرفته شده است [فاست.]1994 ،1
در هر نسل از بردار احتمال 𝑝 برای تولید اتفاقی یک راهحل نامزد استفاده میشود .سپس برازندگی هر
راهحل سنجیده میشود و بعد از آن بردار احتمال به نحوی اصالح میشود که نسل بعد بیشتر شبیه ذرات با
بیشترین برازندگی بوده و کمتر شبیه ذرات با کمترین برازندگی باشند .بنابراین از این بردار احتمال جدید
برای ایجاد یک جمعیت اتفاقی دیگر از راهحلهای نامزد در نسل بعد استفاده میشود .این فرایند آنقدر ادامه
مییابد تا شرط همگرایی که توسط کاربر تعریف شده است برآورده گردد .شکل  8-13یک الگوریتم

PBIL

بنیادی برای بهینهسازی مسائل دودویی 𝑛-بعدی را نشان میدهد.
اندازه جمعیت = 𝑁
تعداد ذرات خوبی که برای تنظیم 𝑝 استفاده شدهاند = 𝑡𝑠𝑒𝑏𝑁
تعداد ذرات بدی که برای تنظیم 𝑝 استفاده شدهاند = 𝑡𝑠𝑟𝑜𝑤𝑁
بیشترین مقدار مجاز 𝑝 = ]𝑝𝑚𝑎𝑥 ∈ [0,1
کمترین مقدار مجاز 𝑝 = ]𝑝𝑚𝑖𝑛 ∈ [0,1

] ∈ [0,1نرخ یادگیری = 𝜂
بردار 𝑛 -عنصری احتمال ] 𝑝 = [0.5, … ,0.5را مقداردهی کن
تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
از 𝑝 جهت تولید 𝑁 ذرهی اتفاقیِ } 𝑖𝑥{ بهصورت زیر استفاده کن
برای ]𝑁 ( 𝑖 ∈ [1,برای هر ذره)
برای 𝑛 تا ( 𝑘 = 1تعداد بیتهای هر راهحل نامزد)
]𝑟 ← 𝑈[0,1
اگر )𝑟 < Pr(𝑥(𝑘) = 1
𝑥𝑖 (𝑘) ← 1

در غیر این صورت
𝑥𝑖 (𝑘) ← 0

پایان اگر
بُعد 𝑘 بعدی
Fausset

1
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ذرهی 𝑖 بعدی
ذرات را بهگونهای مرتب کن که
برای

) 𝑁𝑥(𝑓 < ⋯ < ) 𝑓(𝑥1 ) < 𝑓(𝑥2

] 𝑡𝑠𝑒𝑏𝑁 𝑖 ∈ [1,
)𝑝 𝑝 ← 𝑝 + 𝜂(𝑥𝑖 −

𝑖 بعدی
𝑝 را بهصورت احتماالتی دچار جهش کن
) 𝑛𝑖𝑚𝑝 𝑝 ← max(𝑚𝑖𝑛(𝑝, 𝑝𝑚𝑎𝑥 ) ,

نسل بعد
شکل  8-13یک الگوریتم سادهی  PBILبرای مینیممسازی تابع )𝒙(𝒇 که دارای دامنهی دودویی 𝒏-بعدی بوده و
}𝟏 𝒌 ،𝒙𝒊 (𝒌) ∈ {𝟎,اُمین عنصر از 𝒊اُمین ذره میباشد.

شکل  8-13چندین پارامتر میزانسازی را در الگوریتم  PBILنشان میدهد.
 در این الگوریتم نیز باید مانند سایر الگوریتمهای تکاملی در مورد اندازهی جمعیت 𝑁 تصمیم گرفته
شود.
 پارامترهای 𝑡𝑠𝑒𝑏𝑁 و 𝑡𝑠𝑟𝑜𝑤𝑁 از دیگر پارامترهایی است که باید تعیین گردند .این دو پارامتر تعداد
ذراتی را مشخص میکنند که در هر نسل از آنها برای اصالح بردار احتمال استفاده میشود .مقادیر
بزرگ (نزدیک به  )𝑁⁄2برای این پارامترها منجر به فرایند تکاملی راکد و بسیار کند میشود .مقادیر
کوچک (نزدیک به  )1برای این پارامترها به فرایند یادگیری پرتکاپو منجر خواهد شد.
 نرخ یادگیری 𝜂 دیگر پارامتری است که باید تعیین شود .تأثیر این پارامتر در تقابل با تأثیری است که
𝑡𝑠𝑒𝑏𝑁 و 𝑡𝑠𝑟𝑜𝑤𝑁 دارند .یک 𝜂 کوچک به بهینهسازی کند و 𝜂 بزرگ به بهینهسازی سریع منجر میشود.
اگر بهینهسازی زیادی سریع باشد ،آنگاه  PBILاز راهحل بهینه باالتر خواهد جهید.
 انتخاب الگوریتم جهش دیگر پارامتری است که باید میزانسازی شود (بخش  9-8را ببینید).
از شکل  8-13میتوان دید که جمعیت از یک نسل به نسل دیگر حفظ نمیشود .در عوض ،اثر بردار
احتمال نگهداریشده و بر اساس آن یک جمعیت جدید در ابتدای هر نسل تشکیل میشود.
از شکل  8-13همچنین میتوان دید که بردار احتمال بهگونهای تنظیم میگردد که ذرههای نسل بعد بیشتر
شبیه ذرات با برازندگی باال بوده و کمتر شبیه ذرات با برازندگی کم باشند .این موضوع در مورد حالت دو
بعدی در شکل  9-13نشان داده شده است .در این شکل  𝑥1ذرهای است با برازندگی باال و 𝑁𝑥 ذرهای است
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با برازندگی پایین .توجه داشته باشید که اگر ما ضریبی از )𝑝  (𝑥1 −را به 𝑝 اضافه نماییم ،نتیجه یک 𝑝 جدید
خواهد بود که به  𝑥1نزدیکتر شده است:
()5-13

)𝑝 𝑝𝑛𝑒𝑤 ← 𝑝 + 𝜂(𝑥1 −
||𝑝𝑛𝑒𝑤 − 𝑥1 || < ||𝑝 − 𝑥1 ||2

که در آن ) 𝜂 ∈ (0,1نرخ یادگیری است .برعکس ،شکل  9-13نشان میدهد که اگر ضریبی از )𝑝  (𝑥𝑁 −را
از 𝑝 کم کنیم ،نتیجه یک 𝑝 جدید خواهد بود که از 𝑁𝑥 دور شده است:
()6-13

)𝑝 𝑝𝑛𝑒𝑤 ← 𝑝 + 𝜂(𝑥𝑁 −
||𝑝𝑛𝑒𝑤 − 𝑥𝑁 ||2 < ||𝑝 − 𝑥𝑁 ||2

الگوریتم  PBILمعادالت ( )5-13و ( )6-13را برای تعدادی از ذرات نامزد ( 𝑡𝑠𝑒𝑏𝑁 ذرهی خوب و
𝑡𝑠𝑟𝑜𝑤𝑁 ذرهی بد) در فضای جستجویی که معموالً دارای بعدد باالیی است ،ترکیب میکند .این باعث خواهد
شد تا بردار احتمال به ذرات خوب نزدیکتر شده و از ذرات بد دورتر شود .به همین علت ،نسلهای بعدی
به ذرات خوب نزدیک و از ذرات بد دورتر خواهند شد.

شکل  9-13تنظیم بردار احتمال برای مسئلهی بهینهسازی دوبعدی .بردار 𝒑 بهگونهای تنظیم میگردد که به ذرهی خوب
𝟏𝒙 نزدیک شده و از ذرهی بد 𝑵𝒙 دور شود.

 3-13الگوریتمهای تخمین توزیع مرتبهی دوم
برای ما ایدهآل آن است که از کل توزیع احتمالی بهترین 𝑀 ذره برای تولید نسل بعد استفاده نماییم .با
این حال ،این کار به لحاظ محاسباتی غیرعملی است .بنابراین از این سختگیری جهت سادگی چشمپوشی
میکنیمEDA .هایی همچون  cGA ،UMDAو  PBILکه در بخش قبل معرفی گردیدند از خواص آماری
مرتبه اول برای تولید نسل بعدی استفاده مینمایند .این کار باعث سادگی و عملی بودن الگوریتم میشود.
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الگوریتمهای  EDAاین بخش کمی سختگیرتر عمل کرده و پیچیدگی بیشتری را با استفاده از خواص
آماری مرتبه دوم میپذیرند .بخش  1-3-13به بحث در مورد الگوریتم بیشینهسازی اطالعات متقابل برای
خوشهسازی ورودی ( )MIMICپرداخته ،بخش  2-3-13الگوریتم ترکیب بهینهسازها با استفاده از درخت
اطالعات متقابل ( )COMITرا مورد بحث قرار داده و بخش  3-3-13الگوریتم توزیع حاشیهای دومتغیره
( )BMDAرا ارائه خواهد نمود.
 1-3-13بیشینهسازی اطالعات متقابل برای خوشهسازی ورودی
این بخش به بحث در مورد الگوریتم بیشینهسازی اطالعات متقابل برای خوشهسازی ورودی ()MIMIC
که از خواص آماری مرتبه دوم استفاده کرده و توسط جرمی دوبونِت ،1چارلز ایزبِل 2و پاول وایوال 3ایجاد
شده است [دوبونت و همکاران ]1997 ،میپردازد .تابع چگالی احتمالِ ( )PDFیک ذرهی اتفاقی مانند 𝑥 را
میتوان بهصورت زیر نوشت
()7-13

))𝑛(𝑥 𝑝(𝑥) = 𝑝(𝑥(1), 𝑥(2), … ,
… ))𝑛(𝑥 = 𝑝(𝑥(1)|𝑥(2), 𝑥(3), … , 𝑥(𝑛))𝑝(𝑥(2)|𝑥(3), 𝑥(4), … ,
))𝑛(𝑥(𝑝))𝑛(𝑥|)𝑝(𝑥(𝑛 − 1

که در آن )𝑘(𝑥𝑘 ،اُمین بیت از یک ذرهی نسبتا برازنده میباشد .برایی مثال ،اگر از مشاهدهی بهترین 𝑀 ذره
متوجه شویم که اگر بیت  14 ،9 ،8 ،5و  15به ترتیب  1 ،1 ،1 ،4و  4باشند بیت چهارم دارای  %78احتمال
یک بودن است ،آنگاه میتوانیم از این اطالعات برای ایجاد نسل بعد استفاده کنیم .با این حال ،برای مسائلی
که بیشتر از چند بیت در آن دخیل هستند ،محاسبهی توزیع کامل واقعگرایانه نخواهد بود .به همین دلیل
است که  cGA ،UMDAو  PBILاز خواص آماری مرتبه اول استفاده مینمایند .در این الگوریتمها فرض بر
آن است که  PDFجمعیت را میتوان با خواص آماری مرتبه اول تخمین زد:
()8-13

)𝑥(𝑝 ≈ ))𝑛(𝑥(𝑝 … ))𝑝̂ (𝑥) = 𝑝(𝑥(1))𝑝(𝑥(2

الگوریتم  MIMICسعی بر پیدا کردن تقریبی بهتر از معادلهی ( )8-13دارد:
()9-13

)) 𝑛𝑘(𝑥(𝑝)) 𝑛𝑘(𝑥|) 𝑝̂ (𝑥) = 𝑝(𝑥(𝑘1 )|𝑥(𝑘2 ))𝑝(𝑥(𝑘2 )|𝑥(𝑘3 )) … 𝑝(𝑥(𝑘𝑛−1

1

Jeremy de Bonet
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3
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که در آن ) 𝑛𝑘  (𝑘1 , 𝑘2 , … ,جایگشتی است از }𝑛  .{1,2, … ,به یاد آورید که جایگشت جایهجایی اعداد صحیح
است .برای مثال ،اگر  𝑛 = 5باشد آنگاه ) (4,5,1,3,2و ) (5,1,2,4,3هر دو جایگشتهایی از

}{1,2,3,4,5

خواهند بود .مسئلهای که  MIMICسعی در حل آن دارد تعیین ) 𝑛𝑘  (𝑘1 , 𝑘2 , … ,به نحوی است که معادلهی
( )9-13تا حد ممکن به  PDFحقیقی )𝑥(𝑝 نزدیک شود .سپس  MIMICاز )𝑥( ̂𝑝 برای ایجاد یک جمعیت
جدید از راهحلهای نامزد در هر نسل استفاده مینماید.
قبل از آنکه بتوانیم جایگشتی را پیدا کنیم که خطای تقریب )𝑥( ̂𝑝 را مینیمم کند ،ابتدا باید خطای تقریب
را تعریف نماییم .میزان شباهت دو تابع چگالی احتمال )𝑥(𝑝 و )𝑥( ̂𝑝 را میتوان با استفاده از همگرایی
کولبَک-لیِبلِر 1اندازه گرفت [بیشاپ:]2446 ،
)𝑥(𝑝
)
)𝑥( ̂𝑝

( 𝐷(𝑝, 𝑝̂ ) = ∑ 𝑝(𝑥) log 2
𝑥

))𝑥( ̂𝑝 = ∑ 𝑝(𝑥)(log 2 𝑝(𝑥) − log 2

()14-13

𝑥

))𝑥( ̂𝑝 = ∑(𝑝(𝑥) log 2 𝑝(𝑥) − 𝑝(𝑥)log 2
𝑥

که در آن سری بر روی تمام نقاط 𝑥 که در آنها )𝑥(𝑝 و )𝑥( ̂𝑝 غیرصفر هستند عمل میکند .بنابراین،
میخواهیم ) ̂𝑝  𝐷(𝑝,را نسبت به ̂𝑝 مینیمم نماییم .اولین عبارت در سمت راست معادلهی ( )14-13تابعی از
̂𝑝 نیست .بنابراین میتوان تابع هزینه را بهصورت زیر نوشت:
)𝑥( ̂𝑝 𝐽(𝑝̂ ) = − ∑ 𝑝(𝑥) log 2
𝑥

])) 𝑛𝑘(𝑥(𝑝)) 𝑛𝑘(𝑥|) = − ∑ 𝑝(𝑥) log 2 [ 𝑝(𝑥(𝑘1 )|𝑥(𝑘2 ))𝑝(𝑥(𝑘2 )|𝑥(𝑘3 )) … 𝑝(𝑥(𝑘𝑛−1
𝑥

()11-13

… = − ∑[𝑝(𝑥) log 2 𝑝(𝑥(𝑘1 )|𝑥(𝑘2 )) + 𝑝(𝑥) log 2 𝑝(𝑥(𝑘2 )|𝑥(𝑘3 )) +
𝑥

])) 𝑛𝑘(𝑥(𝑝 + 𝑝(𝑥) log 2 𝑝(𝑥(𝑘𝑛−1 )|𝑥(𝑘𝑛 )) + 𝑝(𝑥) log 2
⋯ = −𝐸[log 2 𝑝(𝑥(𝑘1 )|𝑥(𝑘2 ))] − 𝐸[log 2 𝑝(𝑥(𝑘2 )|𝑥(𝑘3 ))] −
])) 𝑛𝑘(𝑥(𝑝 − 𝐸[log 2 𝑝(𝑥(𝑘𝑛−1 )|𝑥(𝑘𝑛 ))] − 𝐸[log 2

که در آن )𝑥( ̂𝑝 را با معادلهی ( )9-13جایگزین نمودهایم .حال میتوان هزینه را بهصورت زیر نوشت
()12-13

) 𝑛𝑘(𝐽(𝑝̂ ) = ℎ(𝑘1 |𝑘2 ) + ℎ(𝑘2 |𝑘3 ) + ⋯ + ℎ(𝑘𝑛−1 |𝑘𝑛 ) + ℎ

Kullback-Liebler

1
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که در آن توابع آنتروپی بهصورت زیر تعریف میگردند [گری:]2411 ،
])) 𝑖𝑘(𝑥(𝑝 ℎ(𝑘𝑖 ) = −𝐸[log 2

()13-13

])) 𝑗𝑘(𝑥|) 𝑖𝑘(𝑥( 𝑝 ℎ(𝑘𝑖 |𝑘𝑗 ) = −𝐸 [log 2

حال مسئلهی ما روشنتر شده است .ما میخواهیم جایگشت ) 𝑛𝑘  (𝑘1 , 𝑘2 , … ,از }𝑛  {1,2, … ,را بهگونهای
بیابیم که آنتروپی ترکیبی در سمت راست معادلهی ( )12-13مینیمم گردد .آنتروپی یک تکبیت را میتوان
بهصورت زیر نوشت
)𝛼 = )𝑖(𝑥(ℎ(𝑘𝑖 ) = − ∑ Pr(𝑥𝑖 = 𝛼) log 2 Pr

()14-13

𝛼

آنتروپی شرطی بیت 𝑖𝑘 را در صورتی که بیت 𝑗𝑘 برابر 𝛽 باشد ،میتوان بهصورت زیر نوشت:
)𝛽 = ) 𝑗𝑘(𝑥|) 𝑖𝑘(𝑥(ℎ
) 𝑗𝑘(𝑥|𝛼 = ) 𝑖𝑘(𝑥(= − ∑ Pr

()15-13

𝛼

)𝛽 = ) 𝑗𝑘(𝑥|𝛼 = ) 𝑖𝑘(𝑥(𝑟𝑃 = 𝛽)log 2

در آخر ،آنتروپی شرطی 𝑖𝑘 به شرط 𝑗𝑘 را میتوان بهصورت زیر نوشت
()16-13

)𝛽 = ) 𝑗𝑘(𝑥(ℎ (𝑥(𝑘𝑖 )|𝑥(𝑘𝑗 )) = − ∑ ℎ(𝑥(𝑘𝑖 )|𝑥(𝑘𝑗 ) = 𝛽) Pr
𝛽

مثال 4-13
بگذارید چند مثال ساده از محاسبات آنتروپی در نظر بگیریم .فرض کنید در یک الگووریتم تکاملی چهار
ذرهی سهبیتی در اختیار داریم:
()17-13

)𝑥1 = (0,0,0), 𝑥2 = (0,0,0), 𝑥3 = (1,0,0), 𝑥4 = (1,1,0

آنتروپی اولین (چپترین) بیت برابرست با
()18-13

]))ℎ(1) = −𝐸[log 2 𝑝(𝑥(1
)= −[Pr(𝑥(1) = 0) log 2 Pr(𝑥(1) = 0
])+ Pr(𝑥(1) = 1) log 2 Pr(𝑥(1) = 1
= −[0.5 log 2 0.5 + 0.5 log 2 0.5] = 1

آنتروپی بیت دوم برابرست با
()19-13

]))ℎ(2) = −𝐸[log 2 𝑝(𝑥(2
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)= −[Pr(𝑥(2) = 0) log 2 Pr(𝑥(2) = 0
])+ Pr(𝑥(2) = 1) log 2 Pr(𝑥(2) = 1
= −[0.75 log 2 0.75 + 0.25 log 2 0.25] = 0.8

آنتروپی بیت سوم برابرست با
()24-13

]))ℎ(3) = −𝐸[log 2 𝑝(𝑥(3
)= −[Pr(𝑥(3) = 0) log 2 Pr(𝑥(3) = 0
])+ Pr(𝑥(3) = 1) log 2 Pr(𝑥(3) = 1
= −[1 log 2 1 + 0 log 2 0] = 0

که در آن از قرارداد  0 log 2 0 = 0استفاده نمودهایم .میتوان دید که آنتروپی بیت اول بیشترین مقدار ممکن
را داراست .این بدین معناست که این بیت چیزی در مورد برازندهترین ذره به ما نمیگوید .با توجه به چهار
ذرهای که در اختیار داریم ،احتمال  4یا  1بودن بیت اول برازندهترین ذره با هم برابر است .از سوی دیگر،
آنتروپی سومین بیت دارای کمترین مقدار ممکن است ،که بدین معنی است که سومین بیت بیشترین اطالعات
را در مورد برازندهترین ذره در جمعیت در اختیار ما قرار میدهد .بنابر چهار ذرهی ارائه شده در معادلهی
( ،)17-13آخرین بیتِ (راستترین) برازندهترین ذره با احتمال  4 ،%144خواهد بود.
آنتروپیهای شرطی بیت اول را میتوان بهصورت زیر نوشت

()21-13

)ℎ(𝑥(1)|𝑥(2) = 0
)= − Pr(𝑥(1) = 0|𝑥(2) = 0) log 2 Pr(𝑥(1) = 0|𝑥(2) = 0
)− Pr(𝑥(1) = 1|𝑥(2) = 0) log 2 Pr(𝑥(1) = 1|𝑥(2) = 0
= −(2⁄3) log 2 (2⁄3) − (1⁄3) log 2 (1⁄3) = 0.92
)ℎ(𝑥(1)|𝑥(2) = 1
)= − Pr(𝑥(1) = 0|𝑥(2) = 1) log 2 Pr(𝑥(1) = 0|𝑥(2) = 1
)− Pr(𝑥(1) = 1|𝑥(2) = 1) log 2 Pr(𝑥(1) = 1|𝑥(2) = 1
= −0 log 2 0 −1 log 2 1 = 0

میتوان دید که اگر بیت دوم برابر  4باشد ،آنتروپی شرطی بیت اول نسبتاً بزرگ خواهد بود .این بدین
معنی است که دانستن اینکه بیت دوم برابر  4است ،اطالعات چندانی در مورد مقدار بیت اول در اختیار ما
قرار نمیدهد .از سوی دیگر ،اگر بیت دوم  1باشد ،آنتروپی شرطی بیت اول کمترین مقدار ممکن را خواهد
داشت .این نیز بدین معنی است که اگر بدانیم بیت دوم برابر  1است ،آنگاه میتوانیم بهطور  %144مقدار بیت
اول را تعیین کنیم .با ترکیب این نتایج میتوان آنتروپی شرطی بیت اول را به شرط بیت دوم بهصورت زیر
نوشت:
()22-13

)ℎ(𝑥(1)|𝑥(2)) = ℎ(𝑥(1)|𝑥(2) = 0) Pr(𝑥(2) = 0
)+ ℎ(𝑥(1)|𝑥(2) = 1) Pr(𝑥(2) = 1
= (0.92)(3⁄4) + (0)(1⁄4) = 0.69
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عبارت باال برابرست با مجموع وزندهی شده از دو عبارت آنتروپی در معادلهی (.)21-13
با توجه به آنچه که گفته شد ،میخواهیم جایگشتی از }𝑛  {1,2, . . . ,را بیابیم که معادلهی ( )12-13را
مینیمم کند .اما تعداد جایگشتهای ممکن }𝑛  {1,2, . . . ,بسیار زیاد است .در کل ،تعداد جایگشتهای
}𝑛  {1,2, . . . ,برابر با !𝑛 است .این عدد حتی برای مقادیر کوچک 𝑛 بسیار بزرگ است .بنابراین ،جستجوی
 brute-forceبرای پیدا کردن بهترین جایگشت ممکن نخواهد بود .در عوض از یک الگوریتم

greedy

[دوبونت و همکاران ]1997 ،استفاده خواهیم نمود که بهطور تقریبی معادلهی ( )12-13را مینیمم کرده و به
سرعت تقریبی خوب از )𝑥( ̂𝑝 به دست میدهد .الگوریتم  greedyدر شکل  14-13نشان داده شده است.
اولین قدم ،پیدا کردن بیت 𝑛𝑘 است که دارای مینیمم آنتروپی (بیشترین میزان اطالعات) است .قدم دوم ،پیدا
کردن بیت  𝑘𝑛−1است بهطوری که دارای کمترین آنتروپی شرطی به شرط 𝑛𝑘 باشد .در هر قدم ،بیتی که
دارای کمترین میزان آنتروپی است را به شرط بیتهای پیدا شدهی قبلی مییابیم .باید دقت داشته باشیم از
یک بیت بیش از یک بار استفاده ننماییم.
)𝑗(𝑘𝑛 = 𝑎𝑟𝑔 min ℎ
𝑗

برای

𝑖 = 𝑛 − 1, 𝑛 − 2, … ,1
} 𝑛𝑘 𝑘𝑖 = 𝑎𝑟𝑔 min ℎ(𝑗|𝑘𝑖+1 ) ∶ 𝑗 ∉ {𝑘𝑖+1 , 𝑘𝑖+2 , … ,
𝑗

𝑖 بعدی
شکل  15-13یک الگوریتم  greedyبرای مینیممسازی تقریبی معادلهی (.)12-13

الگوریتم  MIMICزیرمجموعهای از ذرات بسیار برازنده را از میان یک جمعیت انتخاب مینماید .این
الگوریتم از الگوریتم  greedyشکل  14-13برای پیدا کردن راهحلی تقریبا بهینه برای معادلهی ()12-13
استفاده مینماید .سپس ،از این احتماالت برای ایجاد نسل بعدی راهحلهای نامزد استفاده مینماید .شکل
 11-13یک الگوریتم  MIMICرا برای بهینهسازی بر روی یک دامنهی دودویی نشان میدهد.
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یک جمعیت آغازین از راهحلهای نامزد را

مقداردهی کن } 𝑖𝑥{𝑖 ∈ [1, 𝑁] ،

توجه داشته باش که هر 𝑖𝑥 شامل 𝑛 بیت میباشد:

)𝑛( 𝑖𝑥 … )𝑥𝑖 (1

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
𝑀 ذره از } 𝑖𝑥{ را متناسب با برازندگیشان انتخاب کن،
𝑀

ذرهی

شده

انتخاب

را

بهصورت

𝑁<𝑀
]𝑀 {𝑥𝑖 }, 𝑖 ∈ [1,

اندیسگذاری

))𝑗(𝑥(𝑘𝑛 = 𝑎𝑟𝑔 min ℎ
𝑗

برای

𝑚 = 𝑛 − 1, 𝑛 − 2, … ,1
} 𝑘𝑚 ← 𝑎𝑟𝑔 min ℎ(𝑥(𝑗)|𝑥(𝑘𝑚+1 )) ∶ 𝑗 ∉ {𝑘𝑛 , 𝑘𝑛−1 , … , 𝑘𝑚+1
𝑗

𝑚 بعدی
𝑀∑ ← )Pr(𝑥(𝑘𝑛 ) = 1
𝑀𝑖=1 𝛿(𝑥𝑖 (𝑘𝑛 ) − 1)/
برای 𝑚 = 𝑛 − 1, 𝑛 − 2, … ,1

تعریف کن:
تعریف کن:

}1𝑚+1 = {𝑖 ∈ [1, 𝑀] ∶ 𝑥𝑖 (𝑘𝑚+1 ) = 1

}0𝑚+1 = {𝑖 ∈ [1, 𝑀] ∶ 𝑥𝑖 (𝑘𝑚+1 ) = 0

| Pr(𝑥(𝑘𝑚 ) = 1|𝑥(𝑘𝑚+1 ) = 1) ← ∑𝑖∈1𝑚+1 𝛿(𝑥𝑖 (𝑘𝑚 ) − 1)/|1𝑚+1
| Pr(𝑥(𝑘𝑚 ) = 1|𝑥(𝑘𝑚+1 ) = 0) ← ∑𝑖∈0𝑚+1 𝛿(𝑥𝑖 (𝑘𝑚 ) − 1)/|0𝑚+1

𝑚 بعدی
برای

𝑁 تا 𝑖 = 1
]𝑟 ← 𝑈[0,1

اگر ) 𝑟 < Pr(𝑥(𝑘𝑛 ) = 1آنگاه  ،𝑥𝑖 (𝑘𝑛 ) ← 1در غیر این صورت
برای

𝑚 = 𝑛 − 1, 𝑛 − 2, … ,1
]𝑟 ← 𝑈[0,1
اگر 𝑥𝑖 (𝑘𝑚+1 ) = 0

اگر

)𝑟 < Pr(𝑥(𝑘𝑚 ) = 1|𝑥(𝑘𝑚+1 ) = 0
𝑥𝑖 (𝑘𝑚 ) ← 1

در غیر این صورت
𝑥𝑖 (𝑘𝑚 ) ← 0

پایان اگر
در غیر این صورت
اگر

)𝑟 < Pr(𝑥(𝑘𝑚 ) = 1|𝑥(𝑘𝑚+1 ) = 1
𝑥𝑖 (𝑘𝑚 ) ← 1

𝑥𝑖 (𝑘𝑛 ) ← 0

کن
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در غیر این صورت
𝑥𝑖 (𝑘𝑚 ) ← 0

پایان اگر
پایان اگر
بیت بعدی
ذره بعدی
نسل بعدی
شکل  11-13طرح کلی الگوریتم  MIMICبرای بهینهسازی بر روی دامنهی دودویی 𝒉(𝒚) .آنتروپی تابع چگالی احتمال

𝒚

بوده و بهصورت تجربی از روی راهحلهای نامزد تخمین زده میشود 𝜹(𝒚) .تابع دلتای کرونکر بوده و ]𝟏  𝑼[𝟎,نیز یک عدد
اتفاقی با توزیع یکنواخت بین  5و  1میباشد.

الگوریتم  MIMICمحاسبهی احتماالت بسیاری را طلب میکند .حین پیادهسازی این الگوریتم الزم است
اطمینان حاصل نماییم هیچ یک از این احتماالت برابر  4یا  1نخواهند بود چرا که این موضوع باعث ناتوانی
الگوریتم در جستجوی کامل فضای جستجوی مسئلهی بهینهسازی خواهد شد .بنابراین ،در حین پیادهسازی
شکل  ،11-13بعد از محاسبهی هر یک از احتماالت 𝑖𝑝 باید مقادیر احتمال را محدود نماییم:
)𝜖 𝑝𝑖 ← max(𝑝𝑖 ,
)𝜖 𝑝𝑖 ← min(𝑝𝑖 , 1 −

()23-13

که در آن 𝜀 یک پارامتر کوچک مثبت میزانسازی است و معموالً برابر  4741در نظر گرفته میشود .مثالی از
کاربرد الگوریتم  MIMICرا میتوانید در مثال  7-13بیابید.
 2-3-13ترکیب بهینهسازها با درخت اطالعات متقابل ()COMIT
الگوریتم  COMITدر [بالوجا و دیویس ]1998 ،معرفی گردید .این الگوریتم مشابه الگوریتم

MIMIC

است .با این حال ،در الگوریتم  MIMICما با استفاده از مینیممسازی عبارتهای آنتروپی شرطی ،جایگشت
تقریباً بهینه را پیدا مینماییم .این در حالی است که در الگوریتم  COMITاین کار را با استفاده از ماکزیممسازی
عبارتهای اطالعات متقابل انجام میدهیم .به عبارت دیگر ،به جای یافتن جایگشتی که معادلهی ()12-13
را مینیمم کند ،جایگشتی را مییابیم که عبارت زیر را ماکزیمم میکند
()24-13

) 𝑛𝑘(𝐽𝑐 (𝑝̂ ) = 𝐼(𝑘1 |𝑘2 ) + 𝐼(𝑘2 |𝑘3 ) + ⋯ + 𝐼(𝑘𝑛−1 |𝑘𝑛 ) − ℎ
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اطالعات متقابل میان بیتهای 𝑘 و 𝑚 بهصورت زیر تعریف میشود [کووِر 1و توماس:]1991 ،2
()25-13

)𝑗 = )𝑚(𝑥 Pr(𝑥(𝑘) = 𝑖,
]
)𝑗 = )𝑚(𝑥(Pr(𝑥(𝑘) = 𝑖) Pr

[ 𝐼(𝑘, 𝑚) = ∑ Pr(𝑥(𝑘) = 𝑖, 𝑥(𝑚) = 𝑗) log 2

که در آن ] 𝑖, 𝑗 ∈ [0,1میباشد.
مثال 5-13
در این مثال ،که مبتنی بر مثالی در [چو 3و لیو ]1968 ،4میباشد ،نحوهی محاسبهی اطالعات متقابل را
نشان میدهیم .فرض کنید در حال اجرای یک الگوریتم تکاملی بر روی یک مسئلهی بهینهسازی چهاربیتی
میباشیم .بنابراین ،تعداد زیادی از ذرات (برای مثال  144ذره) در اختیار داریم .ما  24ذره را که دارای
برازندگی نسبی هستند انتخاب مینماییم .فرض کنید این  24ذره به قرار زیر هستند:

()26-13

)𝑥2 = (0,0,0,0
)𝑥4 = (0,0,0,1
)𝑥6 = (0,0,1,1
)𝑥8 = (0,1,1,0
)𝑥10 = (1,0,0,0
)𝑥12 = (1,0,0,1
)𝑥14 = (1,1,0,1
)𝑥16 = (1,1,1,0
)𝑥18 = (1,1,1,1
)𝑥20 = (1,1,1,1

𝑥1 = (0,0,0,0),
𝑥3 = (0,0,0,1),
𝑥5 = (0,0,1,0),
𝑥7 = (0,1,1,0),
𝑥9 = (0,1,1,1),
𝑥11 = (1,0,0,1),
𝑥13 = (1,1,0,0),
𝑥15 = (1,1,1,0),
𝑥17 = (1,1,1,0),
𝑥19 = (1,1,1,1),

بیتها به ترتیب از چپ به راست شمارهگذاری شدهاند .برای مثال 𝑥13 (1) = 𝑥13 (2) = 1 ،و
 𝑥13 (3) = 𝑥13 (4) = 0میباشد .با شمردن بیتها و مراحلی که در مثال  4-13توضیح داده شد خواهیم
داشت:
()27-13

Pr(𝑥(1) = 1) = 0.55 → ℎ(1) = 0.993
Pr(𝑥(2) = 1) = 0.55 → ℎ(2) = 0.993
Pr(𝑥(3) = 1) = 0.55 → ℎ(3) = 0.993
Pr(𝑥(4) = 1) = 0.50 → ℎ(4) = 1

میتوان دید که بیت اول ،دوم و سوم دارای یک مقدار از اطالعات میباشند .حال مقدار اطالعات متقابل
میان بیت  1و سایر بیتها را محاسبه مینماییم .معادلهی ( )25-13نشان میدهد که قبل از آنکه بتوانیم
1

Cover
Thomas
3
Chow
4
Liu
2
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اطالعات متقابل را محاسبه نماییم ،باید احتماالت بیتهای منفرد ) 𝑖𝑥( Prرا محاسبه کنیم .ذرات معادلهی
( )26-13را در نظر بگیرید .با توجه به معادلهی ( )27-13خواهیم داشت:
()28-13

Pr(𝑥(1) = 0) = 0.45, Pr(𝑥(1) = 1) = 0.55
Pr(𝑥(2) = 0) = 0.45, Pr(𝑥(2) = 1) = 0.55

حال توجه داشته باشید که در معادلهی ( )26-13شش ذره با  𝑥(1) = 0و  ،𝑥(2) = 0سه ذره با
 𝑥(1) = 0و  ،𝑥(2) = 1سه ذره با  𝑥(1) = 1و  𝑥(2) = 0و هشت ذره با  𝑥(1) = 1و  𝑥(2) = 1وجود
دارد .بنابراین،
Pr(𝑥(1) = 0, 𝑥(2) = 0) = 0.30
Pr(𝑥(1) = 0, 𝑥(2) = 1) = 0.15
Pr(𝑥(1) = 1, 𝑥(2) = 0) = 0.15
Pr(𝑥(1) = 1, 𝑥(2) = 1) = 0.40

()29-13

حال از معادلهی ( )25-13برای محاسبهی اطالعات متقابل میان بیتهای  1و  2استفاده مینماییم:
)𝑗 = )Pr(𝑥(1) = 𝑖, 𝑥(2
]
)𝑗 = )Pr(𝑥(1) = 𝑖) Pr(𝑥(2

[ 𝐼(1,2) = ∑ Pr(𝑥(1) = 𝑖, 𝑥(2) = 𝑗) log 2
𝑗𝑖,

)Pr(𝑥(1) = 0, 𝑥(2) = 0
]+
)Pr(𝑥(1) = 0) Pr(𝑥(2) = 0

()34-13

[ = Pr(𝑥(1) = 0, 𝑥(2) = 0) log 2

)Pr(𝑥(1) = 0, 𝑥(2) = 1
]+
)Pr(𝑥(1) = 0) Pr(𝑥(2) = 1

[ Pr(𝑥(1) = 0, 𝑥(2) = 1) log 2

)Pr(𝑥(1) = 1, 𝑥(2) = 0
]+
)Pr(𝑥(1) = 1) Pr(𝑥(2) = 0

[ Pr(𝑥(1) = 1, 𝑥(2) = 0) log 2

)Pr(𝑥(1) = 1, 𝑥(2) = 1
]
)Pr(𝑥(1) = 1) Pr(𝑥(2) = 1

[ Pr(𝑥(1) = 1, 𝑥(2) = 1) log 2

= 0.30 log 2 [0.30⁄(0.45 × 0.45)] + 0.15 log 2 [0.15⁄(0.45 × 0.55)] +
])= 0.15 log 2 [0.15⁄(0.55 × 0.45)] + 0.40 log 2 [0.40⁄(0.54 × 0.55
= 0.1146

اگر از همین روش برای محاسبهی اطالعات متقابل میان سایر بیتها استفاده نماییم ،نتایج زیر حاصل
خواهد شد:
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𝐼(1,2) = 0.1146
𝐼(1,3) = 0.0001
𝐼(1,4) = 0.0073
𝐼(2,3) = 0.2727
𝐼(2,4) = 0.0073
𝐼(3,4) = 0.0073

()31-13

اطالعات متقابل )𝑗  𝐼(𝑖,مقدار اطالعات مشترک میان بیتهای 𝑖 و 𝑗 را اندازه میگیرد .این مقدار به ما
میگوید در صورت دانستن مقدار یک بیت ،چه مقدار اطالعات در مورد مقدار بیت دیگر خواهیم داشت.
اگر مقدار بیت 𝑗 از قبل معلوم باشد ،ماکزیمم ساختن مقدار اطالعات متقابل )𝑗  𝐼(𝑖,بر روی تمام 𝑖ها مانند
مینیممسازی آنتروپی شرطی )𝑗|𝑖( ℎبر روی تمام 𝑖ها خواهد بود .بنابراین میتوان الگوریتم  COMITرا
بهصورت الگوریتم  MIMICاجرا نمود تنها با این تفاوت که به جای استفاده از شکل  14-13برای انتخاب
جایگشت ،از شکل  12-13استفاده مینماییم .الگوریتم  greedyبرای ماکزیممسازی معادلهی ( )25-13در
شکل  12-13نشان داده شده است.
)𝑗(𝑘𝑛 = 𝑎𝑟𝑔 min ℎ
𝑗

برای

𝑖 = 𝑛 − 1, 𝑛 − 2, … ,1

} 𝑛𝑘 𝑘𝑖 = 𝑎𝑟𝑔 m𝑎𝑥 𝐼(𝑗, 𝑘𝑖+1 ) ∶ 𝑗 ∉ {𝑘𝑖+1 , 𝑘𝑖+2 , … ,
𝑗

𝑖 بعدی
شکل  12-13الگوریتم  greedyبرای ماکزیممسازی تقریبی معادلهی ( .)25-13این شکل را با شکل  15-13مقایسه نمایید.

مثال 6-13
در این مثال ،که در واقع ادامهی مثال  5-13است ،الگوریتم  greedyشکل  12-13را نشان میدهیم.
الگوریتم  greedyابتدا بیتی را که دارای بیشرین مقدار اطالعات (کمترین میزان آنتروپی) است پیدا مینماید.
در معادلهی ( )27-13از مثال  5-13مشاهده نمودیم که بیتهای اول ،دوم و سوم هر سه دارای میزان یکسانی
از اطالعات بوده و بیت چهارم دارای کمترین میزان اطالعات میباشد .بنابراین ،جواب قسمت
)𝑗( 𝑘𝑛 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑗 ℎدر شکل  12-13یا  1است یا  2و یا  .3ما بهطور دلخواه بیت  1را بهعنوان راهحل
برمیگزینیم .حال بیتی را انتخاب مینماییم که دارای بیشترین میزان اطالعات مشترک با بیت  1است .با توجه
به معادلهی ( )31-13بیت  2دارای بیشترین میزان اطالعات مشترک با بیت  1است .حال از بیتهای باقیمانده
بیتی را انتخاب مینماییم که دارای بیشترین مقدار اطالعات مشترک با بیت  2است .با توجه به معادلهی
( ،)31-13از بیتهای باقیمانده بیت سوم دارای بیشترین مقدار اطالعات مشترک با بیت  2است .در این
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صورت ،بیت  4تنها بیت باقیمانده خواهد بود و بدین ترتیب الگوریتم  greedyکامل شده و معادلهی
( )9-13بهصورت زیر در خواهد آمد:
()32-13

))𝑝̂ (𝑥) = 𝑝(𝑥(1))𝑝(𝑥(2)|𝑥(1))𝑝(𝑥(3)|𝑥(2))𝑝(𝑥(4)|𝑥(3

میتوان از معادلهی ( )26-13برای محاسبهی این احتماالت استفاده نمود .جدول  1-13احتمال هر ترکیب
از بیتها ،احتمال تخمینی حاصل شده از تقریب مرتبه اول از معادلهی ( )8-13و احتمال تخمینی از معادلهی
( )32-13را نشان میدهد.
جدول  1-13نتایج مثال  :6-13احتماالت واقعی (ستون دوم) و احتماالت تخمینی (ستونهای سوم و چهارم) از تمام ترکیبات
ممکن بیتها.
COMIT
))𝑝(𝑥(1))𝑝(𝑥(2)|𝑥(1
))𝑝(𝑥(3)|𝑥(2))𝑝(𝑥(4)|𝑥(3
0.1037
0.1296
0.0364
0.0303
0.0121
0.0152
0.0669
0.0558
0.0519
0.0648
0.0182
0.0152
0.0323
0.0404
0.1785
0.1488

UMDA
𝑝(𝑥(1))𝑝(𝑥(2)).
))𝑝(𝑥(3))𝑝(𝑥(4
0.0456
0.0456
0.0557
0.0557
0.0557
0.0557
0.0681
0.0681
0.0557
0.0557
0.0681
0.0681
0.0681
0.0681
0.0832
0.0832

𝑝(𝑥(1), 𝑥(2),
))𝑥(3), 𝑥(4
0.100
0.100
0.050
0.050
0.000
0.000
0.100
0.050
0.050
0.100
0.000
0.000
0.050
0.050
0.150
0.150

)𝑥(1)𝑥(2)𝑥(3)𝑥(4
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

با توجه به جدول  ،1-13میتوان دید که تخمین احتماالت واقعی ترکیبات بیتها (ستون دوم) در ستون
چهارم با دقت بیشتری نسبت به ستون سوم صورت گرفته است .ما میتوانیم از معادلهی ( )14-13برای
اندازهگیری میزان شباهت بین توزیعات احتماالت استفاده نماییم .بدین ترتیب میتوان دید که اندازهی نزدیکی
میان احتماالت ستونهای دوم و سوم برابر  4753میباشد .این در حالی است که میزان نزدیکی ستونهای
دوم و چهارم برابر  4714است.
توجه داشته باشید که ما از احتماالت جدول  1-13در الگوریتم  COMITاستفاده نمیکنیم .این احتماالت
را در اینجا تنها برای نشان دادن تأثیرگذاری الگوریتم  greedyاز شکل  ،12-13ارائه نمودهایم .الگوریتم
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 COMITاز احتماالت موجود در سمت راست معادلهی ( )32-13برای ایجاد جمعیت در نسل بعد استفاده
مینماید
مثال  6-13چگونگی استفاده از اطالعات متقابل ( )COMITبه جای استفاده از آنتروپی شرطی ()MIMIC
برای تخمین مرتبهی دوم توزیع احتمال را نشان میدهد .اگر بتوان تخمین توزیع احتمالِ ذرات با برازندگی
باال در یک الگوریتم کاملی را به دست آورد ،میتوان از آن تخمین برای ایجاد راهحلهای نامزد در هر نسل
استفاده نمود .این موضوع اساس و ماهیت الگوریتم  COMITاست و در مثال بعدی نشان داده شده است.
مثال 7-13
در این مثال ما از الگوریتمهای  COMITو  MIMICاز شکلهای  11-13 ،14-13و  12-13برای
مینیممسازی تابع اَکلی که در ضمیمهی ج 1-2.تعریف شده است ،استفاده مینماییم .ما از  6بیت در هر بعد
استفاده مینماییم .بدین ترتیب مسئلهی بهینهسازی دارای 𝐷 𝑛 = 6بیت خواهد بود 𝐷 .نمایانگر بعد تابع اَکلی
است .ما از دامنهی ] [−5, +5برای هر بعد استفاده مینماییم که در این صورت دقتی برابر با
 10⁄(26 − 1) = 0.16برای هر بعد به دست خواهد آمد .در این مثال ما از اندازهی جمعیتی برابر با
 𝑁 = 100و  𝑀 = 40استفاده خواهیم نمود .همچنین پارامتر نخبهگرایی برای این مسئله برابر  2است ،بدین
معنی که همواره بهترین دو ذره از هر نسل را برای نسل بعد حفظ خواهیم نمود .در آخر ،برای معادلهی
( 𝜀 = 0.01 ،)23-13در نظر گرفته شده است.
برای مطالعهی عملکرد  MIMICآن را با ( UMDAشکل  )2-13که تنها از خواص آماری مرتبه اول
استفاده مینماید ،مقایسه مینماییم .همچنین ،ما یک الگوریتم  MIMICرا بهگونهای پیادهسازی مینماییم که
در آن جایگشت ) 𝑛𝑘  (𝑘1 , 𝑘2 , … ,به جای استفاده از الگوریتم  ،greedyصورت اتفاقی تعیین شود .شکل
 13-13عملکرد  UMDA ،MIMICو  MIMICبا جایگشت اتفاقی را بر روی تابع دو بعدی اَکلی ،که بر
روی  24شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است ،نشان میدهد .میتوان دید که حتی در صورت
استفاده از جایگشت اتفاقی ،استفاده از خواص آماری مرتبه دوم بهتر از استفاده از خواص آماری مرتبه اول
میباشد .با این حال ،الگوریتم  MIMICبهتر

از همه عمل مینماید چرا که از الگوریتم تقریباً بهینهی greedy

برای تعیین جایگشتهای بیتها استفاده مینماید.
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شکل  13-13مثال  :7-13نتایج  MIMICو  UMDAبرای مینیممسازی تابع دو بعدی اَکلی با شش بیت در هر بعد .نمودار
هزینهی بهترین ذره در هر نسل را ،که بر روی  25شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است ،نشان میدهد.

شکل  14-13عملکرد  UMDA ،MIMICو  MIMICبا جایگشت اتفاقی را بر روی تابع  14بعدی اَکلی،
که بر روی  24شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است ،نشان میدهد .میتوان دید که در چند نسل
ایتدایی  MIMICبهتر از دو الگوریتم دیگر عمل مینماید اما پس از گذشت چند نسل UMDA ،و

MIMIC

با جایگشت اتفاقی خود را به  MIMICرسانده و سپس نتایج بهتری از خود نشان میدهند .این موضوع
نشانگر آن است که هیچ تضمینی برای بهتر عمل کردن  MIMICاز الگوریتمهای مرتبه اول وجود ندارد .با
این حال و بسته به مسئله ،این الگوریتم ابزاری ارزشمند برای بهینهسازی محسوب میشود.

شکل  14-13مثال  :7-13نتایج  MIMICو  UMDAبرای مینیممسازی تابع  15بعدی اَکلی با شش بیت در هر بعد .نمودار
هزینهی بهترین ذره در هر نسل را ،که بر روی  25شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است ،نشان میدهد.
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در آخر به مقایسهی  MIMICو  COMITمیپردازیم .هر دو الگوریتم در شکل  11-13تعریف شدهاند،
تنها با این تفاوت که  MIMICاز الگوریتم  greedyشکل  14-13و  COMITاز الگوریتم  greedyشکل
 12-13برای تصمیمگیری در مورد جفت بیتها برای ایجاد راهحلهای نامزد در هر نسل استفاده مینمایند.
شکل  15-13عملکرد  MIMICو  COMITبرای مینیممسازی تابع  14بعدی اَکلی را ،که بر روی 24
شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است ،نشان میدهد .میتوان دید که  COMITدر نسلهای ابتدایی
بسیار بهتر عمل مینماید اما با گذشت حدود  15نسل  MIMICخود را به  COMITرسانده و عملکرد بهتری
از خود نشان میدهد.

شکل  15-13مثال  :7-13نتایج  MIMICو  COMITبرای مینیممسازی تابع  15بعدی اَکلی با شش بیت در هر بعد .نمودار
هزینهی بهترین ذره در هر نسل را ،که بر روی  25شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است ،نشان میدهد.

 3-3-13الگوریتم تخمین حاشیهای دومتغیره ()BMDA
الگوریتم تخمین

حاشیهای دومتغیره ( )BMDAدر [پلیکان و موهلِنبین ]1998 ،ایجاد شده استBMDA .

نیز مانند  MIMICو  COMITاز خواص آماری مرتبه دوم استفاده مینماید .با این حال ،این الگوریتم چند
تفاوت قابل مالحظه دارد .اول آنکه این الگوریتم از آزمایش کای -دو 1پیرسون [بوزالف 2و واترز]2448 ،3
برای ایجاد ارتباط میان بیتهای به هم وابسته استفاده مینماید .دوم آنکه تخمین  PDFایجاد شده توسط این

1

Chi-square test
Boslaugh
3
Watters
2
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الگوریتم الزاماً از تمام بیتها در یک زنجیرهی واحد و به هم پیوسته استفاده نمیکند .از معادلهی ( )9-13به
یاد آورید که  MIMICو  COMITجایگشت ) 𝑛𝑘  (𝑘1 , 𝑘2 , … ,از }𝑛  {1,2, … ,را بهگونهای مییابند که
()33-13

)) 𝑛𝑘(𝑥(𝑝)) 𝑛𝑘(𝑥|) 𝑝(𝑥) ≈ 𝑝(𝑥(𝑘1 )|𝑥(𝑘2 ))𝑝(𝑥(𝑘2 )|𝑥(𝑘3 )) … 𝑝(𝑥(𝑘𝑛−1

تخمین باال را میتوان بهصورت زنجیرهای واحد از 𝑖𝑘 مقدار مشاهده نمود:
()34-13

𝑛𝑘 → 𝑘1 → 𝑘2 → ⋯ → 𝑘𝑛−1

از سوی دیگر BMDA ،تخمینی جامعتر از )𝑥(𝑝 را مییابد:
)) 𝑖𝑚(𝑥|)𝑖(𝑥(𝑝 ∏ ))𝑟(𝑥(𝑝 ∏ ≈ )𝑥(𝑝

()35-13

𝑅\𝑉∈)𝑖(𝑥

𝑅∈)𝑟(𝑥

در تخمین باال 𝑅 ،مجموعهای از اندیس بیتهای ریشهای بوده و توسط  BMDAتعیین میشود و
مجموعهای از تمام اندیس بیتها }𝑛  𝑉 = {1,2, … ,میباشد .بیتهای )𝑖(𝑥 متعلق به مجموعهی

𝑉

𝑅\𝑉

میباشند .این مجموعه ،مجموعهی تمام اندیسهایی است که به 𝑅 تعلق ندارند (}𝑅 ∉ 𝑖 ∶ 𝑉 ∈ 𝑖{ = 𝑅\𝑉).
در آخر 𝑚(𝑖) ،اندیس بیتی است که توسط  BMDAتعیین شده و از درجهی باالی وابستگی به بیت

𝑖

برخوردار است.
یک مثال میتواند معنی معادلهی ( )35-13را روشن سازد .فرض کنید فضای جستجو دارای  9بیت است.
معادلهی ( )33-13که توسط  MIMICو  COMITاستفاده میشود ممکن است به زنجیرهی زیر منجر شود
()36-13

3→9→1→5→8→2→4→7→6

که خود به تخمین زیر منجر خواهد شد
()37-13

))𝑝(𝑥) ≈ 𝑝(𝑥(3)|𝑥(9))𝑝(𝑥(9)|𝑥(1))𝑝(𝑥(1)|𝑥(5))𝑝(𝑥(5)|𝑥(8
))× 𝑝(𝑥(8)|𝑥(2))𝑝(𝑥(2)|𝑥(4))𝑝(𝑥(4)|𝑥(7))𝑝(𝑥(7

معادلهی ( )35-13که توسط  BMDAمورد استفاده واقع میشود ممکن است به زنجیرههای زیر منجر
شود
3→9→1
3→5
8→2→4→7
8→6

()38-13
که خود به تخمین زیر منجر خواهد شد
()39-13

)𝑥(𝑝
))≈ 𝑝(𝑥(3))𝑝(𝑥(9)|𝑥(3))𝑝(𝑥(1)|𝑥(9))𝑝(𝑥(5)|𝑥(3
))× 𝑝(𝑥(8))𝑝(𝑥(2)|𝑥(8))𝑝(𝑥(4)|𝑥(2))𝑝(𝑥(7)|𝑥(4))𝑝(𝑥(6)|𝑥(8
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در معادالت باال ابتدا اندیس بیتهای ریشه ( 3و  )8توسط  BMDAتعیین گردید و سپس چند زنجیرهی
اندیس بیت برای هر ریشه توسط  BMDAتعیین گشت.
 BMDAبا انتخاب اتفاقی یک اندیس بیت ،𝑟 ،بهعنوان اندیس ریشه کار خود را آغاز میکند .سپس
خاصیت آماری کای -دو برای اندیس ریشهی 𝑟 و سایر بیتها باقیمانده محاسبه میشود .خاصیت آماری
کای -دو میان دو بیت 𝑟 و 𝑗 بهصورت زیر محاسبه میگردد
()44-13

[Pr(𝑥(𝑟) = 𝛼, 𝑥(𝑗) = 𝛽) − Pr(𝑥(𝑟) = 𝛼) Pr(𝑥(𝑗) = 𝛽)]2
)𝛽 = )𝑗(𝑥(Pr(𝑥(𝑟) = 𝛼) Pr

2
𝑗𝑟𝜒
∑𝑀 =
𝛽𝛼,

که در آن 𝑀 تعداد رشته بیتها بوده و جمع بر روی مقادیری از 𝛼 و 𝛽 صورت میگیرد که
2
𝑗𝑟𝜒 میزان همبستگی میان بیتهای 𝑟 و 𝑗 را اندازه
 Pr(𝑥(𝑟) = 𝛼) ≠ 0و  .Pr(𝑥(𝑗) = 𝛽) ≠ 0پارامتر
2
2
𝑗𝑟𝜒 بهعنوان
𝑗𝑟𝜒 حاکی از همبستگی شدید میان 𝑟 و 𝑗 میباشد .در علم آمار< 3.84 ،
میگیرد .مقادیر بزرگ
2
𝑗𝑟𝜒 بیانگر آن است که به احتمال  %95بیتها
مرزی برای استقالل بیتهای 𝑟 و 𝑗 تلقی میشود .این مقدار از

از یکدیگر مستقل هستند.
2
𝑗𝑟𝜒 را به ازای تمامی بیتهای باقیمانده (𝑗) برای بیت ریشهی 𝑟 محاسبه
پس از آنکه  BMDAمقدار
2
𝑗𝑟𝜒 باشد را بهعنوان بیت بعدی زنجیره انتخاب مینماید .سپس،
نمود𝑗 ،ایی را که دارای بزرگترین مقدار
2
2
𝑘𝑗𝜒 را به ازای تمامی بیتهای باقیمانده }𝑗  𝑘 ≠ {𝑟,محاسبه مینماید .هر 𝑘ایی که
𝑘𝑟𝜒 و
 BMDAمقادیر

دارای بیشترین مقادیر  𝜒 2باشد بهعنوان بیت بعدی در زنجیره انتخاب خواهد شد .این فرایند تا جایی که

𝜒2

کمتر از یک مقدار آستانهی معینی شود ادامه پیدا میکند .هنگامی که این اتفاق بیافتد ،یک بیت ریشهی دیگر
بهصورت اتفاقی انتخاب شده و فرایند برای زنجیرهی بعدی تکرار میشود .هنگامی که تمام بیتها استفاده
شوند ،فرایند تخمین توزیع احتمال کامل شده است .الگوریتم  BMDAدر شکل  16-13خالصه شده است
[پلیکان و موهلنبین.]1998 ،
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(𝑉 ← {1,2, … , 𝑛} )1
𝑉←𝐴

()2

عنصر اتفاقی انتخاب شده از 𝐴 ← 𝑣

)𝑣( Prرا به تخمین  PDFاضافه کن
( 𝑣 )3را از 𝐴 حذف کن
اگر ∅ = 𝐴 عملیات را به پایان رسان
( )4مقدار  𝜒𝑖𝑗2را برای تمامی 𝐴 ∈ 𝑖 و همهی 𝐴\𝑉 ∈ 𝑗 حساب کن
اگر  max 𝜒𝑖𝑗2 < 3.84برو به ()2
𝑗𝑖,

()5

𝐴\𝑉 ∈ 𝑗 {𝑣, 𝑣 ′ } = 𝑎𝑟𝑔 max 𝜒𝑖𝑗2 ∶ 𝑖 ∈ 𝐴,
𝑗𝑖,

)𝑣  Pr(𝑣 ′ ,را به تخمین  PDFاضافه کن
برو به ()3
شکل  16-13طرح اساسی یک الگوریتم توزیع حاشیهای دومتغیره ( )BMDAبرای تولید یک تخمین -𝒏 PDFبعدی.

𝑽

مجموعهی ثابت تمامی اندیس بیتها بوده و 𝑨 مجموعهای از بیتهای در دسترس برای قرار گرفتن در زنجیره میباشد.
مقدار  3.84در اینجا بهعنوان سطح اعتماد  %95استفاده شده است.

مثال 8-13
در این مثال چند نمونهی ساده از محاسبهی  𝜒 2ارائه شده است .فرض کنید چهار ذرهی چهار بیتی از
یک الگوریتم تکاملی در اختیار داریم:
()41-13

)𝑥1 = (0,0,0,1), 𝑥2 = (0,0,0,1), 𝑥2 = (1,0,0,0), 𝑥2 = (1,1,0,0

احتماالت حاشیهای بیتهای  1و  2را میتوان بهصورت زیر یافت
()42-13

Pr(𝑥(1) = 1) = 1⁄2
Pr(𝑥(2) = 1) = 1⁄4

Pr(𝑥(1) = 0) = 1⁄2 ,
Pr(𝑥(2) = 0) = 3⁄4 ,

که در آن ) 𝑥(1به معنای بیت اول یا چپترین بیت بوده 𝑥(2) ،به معنای بیت بعد و به همین ترتیب میباشد.
احتمال مشترک بیتهای  1و  2را میتوان بهصورت زیر نوشت
()43-13

Pr(𝑥(1) = 0, 𝑥(2) = 0) = 1⁄2 ,
Pr(𝑥(1) = 0, 𝑥(2) = 1) = 0
Pr(𝑥(1) = 1, 𝑥(2) = 0) = 1⁄4 ,
= )Pr(𝑥(1) = 1, 𝑥(2) = 1
1⁄4

2
 𝜒12از معادلهی ( )44-13بهصورت زیر محاسبه میگردد
مقدار
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()44-13

2
𝜒12
= 4(1⁄24 + 1⁄8 + 1⁄24 + 1⁄8) = 4⁄3

میتوان دید که مقدار همبستگی میان بیتهای  1و  2وجود دارد ،اما تعداد نمونههای ما به قدری کم
است (چهار نمونه) که نمیتوان با اطمینان کامل گفت که این همبستگی از لحاظ آماری قابل توجه است؛
2
.𝜒12
یعنی < 3.84
2
 𝜒13بهصورت زیر محاسبه خواهد شد
حال بیتهای  1و  3را در نظر بگیرید .در این صورت،

()45-13

2
𝜒13
= 4(0 + 0 + 0 + 0) = 0

هیچ نوع رابطهای میان بیتهای  1و  3وجوود ندارد .این را میتوان از معادلهی ( )41-13نیز مشاهده
نمود؛ بیت اول در نیمی از موارد برابر  4و در نیمی دیگر برابر  1است .این در حالی است که بیت سوم
همیشه برابر  4است.
2
 𝜒14بهصورت زیر محاسبه میشود
در آخر ،بیتهای  1و  4را در نظر بگیرید .مقدار

()46-13

2
𝜒14
= 4(1 + 1 + 1 + 1) = 4

می توان دید که همبستگی آماری قابل توجهی میان این دو بیت وجود دارد .با این که ما تنها چهار ذره
در اختیار داریم ،از آنجا که بیت  1و  4همواره مکمل هم هستند ،میتوان مطمئن بود که این دو بیت به هم
وابستهاند.

 4-13الگوریتمهای تخمین توزیع چندمتغیره
دیدیم که EDAهای مرتبه اول ،سادگی را بر سختی ریاضی ترجیح دادهاندEDA .های مرتبه دوم از سوی
دیگر دارای پیچیدگی بیشتری بوده اما همزمان از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار هستندEDA .های چندمتغیره
یک گام دیگر به جلو رفته و از خواص آماری مراتب باالتر استفاده میکنند .در این قسمت ،یک الگوریتم از
این نوع را معرفی مینماییم؛ الگوریتم ژنتیک فشردهی تعمیمیافته (.)ECGA
 1-4-13الگوریتم ژنتیک فشردهی تعمیمیافته ()ECGA
همانطور که از نام آن نیز بر میآید ECGA ،تعمیم است از  cGAکه در بخش  2-2-13معرفی گردید.
الگوریتم  ECGAاولین بار در [هاریک ]1999 ،ارائه شد و توضیحات تکمیلی آن در [ساستری 1و گلدبرگ،

Sastry

1
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[ ،]2444لیما و لوبو ]2444 ،1و [هاریک و همکاران ]2414 ،ارائه گردید .الگوریتم  ECGAتخمین احتمال
را بهگونهای مییابد که دو شرط برآورده شوند :اول آنکه تخمین ساده باشد ،دوم آنکه تخمین دقیقی از توزیع
احتمال ذرات با برازندگی باال ارائه شود .توزیع احتمال تخمینی ،مدل حاصلضربی حاشیهای ( )MPM2نام
دارد .یک نمونه از  MPMبرای مسئلهای  14بعدی بهصورت زیر است
)𝑥( ̂𝑝
))= 𝑝(𝑥(1), 𝑥(3), 𝑥(6))𝑝(𝑥(2))𝑝(𝑥(4), 𝑥(5), 𝑥(7), 𝑥(10))𝑝(𝑥(8), 𝑥(9

()47-13

متغیرهای موجود در هر تخمین حاشیهای در سمت راست معادلهی باال یک بلوک سازه 3نام دارد .بنابراین
MPM

باال

از

چهار

بلوک

سازه

تشکیل

شده

است:

))،(𝑥(1), 𝑥(3), 𝑥(6

))،(𝑥(2

)) (𝑥(4), 𝑥(5), 𝑥(7), 𝑥(10و )) .(𝑥(8), 𝑥(9تعداد متغیرها در 𝑖امین بلوک ( 𝑖𝐵) از یک  MPMطول بلوک
سازه 𝑖𝐿 نام دارد .بنابراین ،طول بلوک سازههای  MPMمعادلهی ( )47-13بهصورت زیر میباشد
()48-13

𝐿1 = 3, 𝐿2 = 1, 𝐿3 = 4, 𝐿4 = 2

متغیرهای موجود در بلوکهای سازه متمایزاند .بنابراین ،اگر )𝑘(𝑥 به 𝑖𝐵 تعلق داشته باشد ،آنگاه به

𝑗𝐵

تعلق نخواهد داشت (برای هر 𝑖 ≠ 𝑗) .پیچیدگی یک  MPMرا میتوان بهصورت زیر اندازه گرفت
𝑏𝑁

()49-13

)𝐶𝑚 = (log 2 (𝑀 + 1)) ∑(2𝐿𝑖 − 1
𝑖=1

که در آن 𝑀 تعداد ذرهها با برازندگی باالست که از میان جمعیت انتخاب شدهاند 𝑁𝑏 ،تعداد بلوکهای سازه
بوده و 𝑖𝐿 اندازهی 𝑖امین بلوک سازه میباشد .دقت یک  MPMبهصورت زیر اندازه گرفته میشود
𝑖𝐿𝑁𝑏 2

()54-13

) 𝑗𝑖𝑁𝐶𝑝 = ∑ ∑ 𝑁𝑖𝑗 log 2 (𝑀⁄
𝑖=1 𝑗=1

که در آن 𝑗𝑖𝑁 تعداد ذرههایی از جمعیت را نشان میدهد که شامل 𝑗امین توالی بیت در 𝑖امین بلوک سازه
میباشند .اگر 𝑖امین بلوک سازه دارای طولی برابر 𝑖𝐿 باشد ،آنگاه این بلوک شامل 𝐿 2توالی بیت ممکن خواهد
بود .الگوریتم  ECGAبه دنبال یافتن MPMیی است که هزینهی زیر را مینیمم سازد

1

Lobo
Marginal Product Model
3
Building Block
2

فصل سیزدهم :الگوریتمهای تخمین توزیع 451 /

()51-13

𝑝𝐶 𝐶𝑐 = 𝐶𝑚 +

مثال بعد ،نحوهی محاسبهی 𝑐𝐶 برای یک  MPMرا نشان میدهد.
مثال 9-13
فرض کنید پنج ذرهی زیر را که دارای برازندگی بسیار باال میباشند را در اختیار داریم (:)𝑀 = 5
()52-13

)𝑥1 = (0,0,0,0), 𝑥2 = (0,0,1,0), 𝑥3 = (0,0,1,1
)𝑥4 = (1,0,1,0), 𝑥5 = (1,1,0,1

یک  MPMمحتمل ،مدل تک متغیره است
()53-13

))𝑝̂1 (𝑥) = 𝑝(𝑥(1))𝑝(𝑥(2))𝑝(𝑥(3))𝑝(𝑥(4

در این مدل  𝑁𝑏 = 4و  𝐿𝑖 = 1میباشد (برای تمامی 𝑖ها) .پیچیدگی این مدل از معادلهی زیر به دست
میآید
4

()54-13

𝐶𝑚 = log 2 (6) ∑(2𝐿𝑖 − 1) = 10.4
𝑖=1

ما بلوکهای سازه را برای ] 𝑖 ∈ [1,4بهصورت ))𝑖(𝑥(𝑝 = 𝑖𝐵 منظم مینماییم .همچنین ما توالی بیتها
را بهصورت دودویی منظم میکنیم بهصورتی که  𝑁𝑖1نمایانگر تعدادی از ذرات باشد که درآنها

𝑥(𝑖) = 0

بوده و  𝑁𝑖2نمایانگر تعداد ذراتی باشد که در آنها  𝑥(𝑖) = 1است .در این صورت ،دقت مدل را میتوان
بهصورت زیر نوشت
2

()55-13

4

𝐶𝑝 = ∑ ∑ 𝑁𝑖𝑗 log 2 (𝑀⁄𝑁𝑖𝑗 ) = 18.2
𝑖=1 𝑗=1

یک  MPMمحتمل دیگر برای جمعیت داده شده در معادلهی ( )52-13مدل زیر است
()56-13

))𝑝̂2 (𝑥) = 𝑝(𝑥(1), 𝑥(2))𝑝(𝑥(3), 𝑥(4

در این مدل  𝐿1 = 2 ،𝑁𝑏 = 3و  𝐿2 = 𝐿3 = 1 ،میباشد .این مدل پیچیدهتر از مدل ( )53-13به نظر
میرسد .اما از آنجا که این مدل شامل احتمال مشترک ) 𝑥(1و ) 𝑥(2بوده و همچنین چون از معادلهی
( )13752انتظار میرود همبستگی شدیدی میان این دو بیت وجود داشته باشد ،میتوان انتظار داشت که این
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مدل دقیقتر باشد .توجه داشته باشید که در معادلهی ( ،)52-13در چهار ذره از پنج ذره مقادیر ) 𝑥(1و )𝑥(2

یکی است .پیچیدگی )𝑥(  𝑝̂2را میتوان بهصورت زیر نوشت
()57-13

𝐶𝑚 = log 2 (6)(3 + 1 + 1) = 15.4

که مطابق انتظار از پیچیدگی )𝑥(  𝑝̂2نشان داده شده در معادلهی ( )54-13بیشتر است .ما بلوکهای سازهی
)𝑥(  𝑝̂2را بهصورتی که در معادلهی ( )56-13نشان داده شده است مرتب مینماییم .همچنین ،ترتیب بیتها
را بهصورت دودویی مرتب میکنیم بهصورتی که  𝑁11نشانگر تعداد ذرات با

)𝑁12 ،(𝑥(1), 𝑥(2)) = (0,0

نشانگر تعداد ذرات با ) 𝑁13 ،(𝑥(1), 𝑥(2)) = (0,1نشانگر تعداد ذرات با ) (𝑥(1), 𝑥(2)) = (1,0و
نشانگر تعداد ذرات با ) (𝑥(1), 𝑥(2)) = (1,1باشد .به همین ترتیب،

𝑁14

 𝑁21نشانگر تعداد ذرات با 𝑥(3) = 0

و  𝑁22نشانگر تعداد ذرات با  𝑥(3) = 1خواهد بود .در آخر 𝑁31 ،نشانگر تعداد ذرات با  𝑥(4) = 0و

𝑁32

نشانگر تعداد ذرات با  𝑥(4) = 1میباشد .دقت مدل نیز بهصورت زیر محاسبه میشود
𝑖𝐿2

()58-13

3

𝐶𝑝 = ∑ ∑ 𝑁𝑖𝑗 log 2 (𝑀⁄𝑁𝑖𝑗 ) = 16.6
𝑖=1 𝑗=1

مطابق انتظار ،دقت )𝑥(  𝑝̂2از دقت )𝑥(  𝑝̂1بهتر است .با ترکیب این نتایج خواهیم داشت
()59-13

 𝐶𝑚 + 𝐶𝑝 = 10.4 + 18.2 = 28.6برای

)𝑥( 𝑝̂1

 𝐶𝑚 + 𝐶𝑝 = 15.4 + 16.6 = 32.0برای

)𝑥( 𝑝̂2

با توجه به  𝑝̂1 (𝑥) ،ECGAبه دلیل پیچیدگی کمتر مدل بهتری محسوب میشود.
حال که دریافتیم چگونه هزینهی یک  MPMرا محاسبه نماییم ،از الگوریتم شدیدترین شیب نزولی برای
یافتن MPMیی که 𝑐𝐶 را مینیمم میکند استفاده خواهیم کرد .اگر یک  MPMبا 𝑏𝑁 بلوک سازه در اختیار
داشته باشیم میتوانیم با ادغام هر دو بلوک سازهی ممکن ،تعداد  𝑁𝑏 𝑁𝑏2−1بلوک سازهی دیگر تولید نماییم.
برای مثال ،اگر چهار بلوک سازهی معادلهی ( )47-13را در اختیار داشته باشیم ،میتوانیم شش  MPMزیر را
تولید نماییم:

()64-13

))𝑝(𝑥(1), 𝑥(3), 𝑥(6), 𝑥(2))𝑝(𝑥(4), 𝑥(5), 𝑥(7), 𝑥(10))𝑝(𝑥(8), 𝑥(9
))𝑝(𝑥(1), 𝑥(3), 𝑥(6), 𝑥(4), 𝑥(5), 𝑥(7), 𝑥(10))𝑝(𝑥(2))𝑝(𝑥(8), 𝑥(9
))𝑝(𝑥(1), 𝑥(3), 𝑥(6), 𝑥(8), 𝑥(9))𝑝(𝑥(2))𝑝(𝑥(4), 𝑥(5), 𝑥(7), 𝑥(10
))𝑝(𝑥(1), 𝑥(3), 𝑥(6))𝑝(𝑥(2), 𝑥(4), 𝑥(5), 𝑥(7), 𝑥(10))𝑝(𝑥(8), 𝑥(9
))𝑝(𝑥(1), 𝑥(3), 𝑥(6))𝑝(𝑥(2), 𝑥(8), 𝑥(9))𝑝(𝑥(4), 𝑥(5), 𝑥(7), 𝑥(10
))𝑝(𝑥(1), 𝑥(3), 𝑥(6))𝑝(𝑥(2))𝑝(𝑥(4), 𝑥(5), 𝑥(7), 𝑥(10), 𝑥(8), 𝑥(9
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 ECGAبا انتخاب  MPMاز این مجموعه ،سعی در مینیممسازی هزینهی معادلهی ( )51-13خواهد
داشت .الگوریتم  ECGAدر شکل  17-13خالصه شده است .توجه داشته باشید که شکل  17-13در هر
نسل اجرا میشود .برای پیادهسازی  ،ECGAابتدا باید 𝑀 را که عددی کوچکتر از اندازهی جمعیت 𝑁 است،
انتخاب نماییم .همچنین باید پارامتر 𝑐𝑃 را که نسبت فرزندان تولید شده با استفاده از  MPMنامزد میباشد،
تعیین کنیم .ما این فرزندان را با استفاده از انتخاب اتفاقی مجموعههای  MPMاز بهترین 𝑀 ذرهی شناسایی
شده در ابتدای شکل  17-13ایجاد مینماییم .این کار با برش )-(𝑁𝑏 − 1نقطهای ،که در آن هر فرزند دارای
𝑏𝑁 والد است ،معادل خواهد بود.
بهترین 𝑀 ذره را از میان جمعیت حاضر انتخاب کن
))𝑛(𝑥(𝑝 … ))𝑝̂0 (𝑥) ← 𝑝(𝑥(1))𝑝(𝑥(2

تا زمانی که (حلقه بینهایت)
تعداد بلوکهای سازنده )𝑥( 𝑁𝑏 ← 𝑝̂0

از )𝑥(  𝑝̂0برای MPMهای متناوب )𝑥( 𝑖̂𝑝 برای ] 𝑖 ∈ [1, 𝑁𝑏 (𝑁𝑏 − 1)⁄2استفاده کن
]𝑝̂ (𝑥) ← 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛(𝐶𝑐 (𝑝̂𝑖 (𝑥)) ∶ 𝑖 ∈ [1, 𝑁𝑏 (𝑁𝑏 − 1)⁄2
اگر )𝑥(  𝑝̂ (𝑥) = 𝑝̂0از حلقه خارج شو

دورهی بعدی
از بلوکهای سازنده )𝑥(  𝑝̂0برای ایجاد 𝑐𝑃𝑁 ذره برای نسل بعد استفاده کن
) 𝑐𝑃  𝑁(1 −ذرهی اتفاقی را برای نسل بعد ایجاد کن
شکل  17-13ساختار مدل حاصلضربی حاشیهای ( ) MPMبا استفاده از الگوریتم تندترین شیب نزولی در الگوریتم ژنتیک
فشردهی تعمیمیافته ( .)ECGAاین الگوریتم در هر نسل از  ECGAاجرا میشود.

 2-4-13سایر الگوریتمهای تخمین توزیع چندمتغیره
محققین EDAهای چندمتغیرهی بسیاری را ارائه نمودهاند .از میان آنها میتوان به الگوریتم توزیع فاکتور
گرفته شده ([ )FDA1مولهنبین و همکاران FDA ،]1999 ،یادگیرنده [مولهنبین و همکاران ،]1999 ،الگوریتم
تخمین شبکهی بیزی ([ )ENBA2الراناگا و همکاران ،]1999a ،الگوریتم بهینهسازی بیزی ([ )BOA3پلیکان
1

Factorized Distribution Algorithm
Estimation of Bayesian networks algorithm
3
Bayesian Optimization Algorithm
2
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و همکاران ،]1999 ،الگوریتم توزیع فاکتوریزه شبکهی مارکوف ([ )MN-FDA1سانتانا ]2443 ،و

EDA

شبکهی مارکوف ([ )MN-EDA2شانتانا ]1998 ،اشاره نمود BOA .سلسله مراتبی ( )hBOA3نیز الگوریتمی
است که با استفاده از بخش کردن مسئلهی بهینهسازی به چند زیرمسئله ،سعی در کاهش پیچیدگی الگوریتم
 BOAدارد [پلیکان.]2445 ،

 5-13الگوریتمهای تخمین توزیع پیوسته
قسمتهای قبل به بحث در مورد انواع EDAها که مناسب دامنهی گسسته میباشند ،پرداختند .این بخش،
ایدهی  EDAرا به مسائل با دامنهی پیوسته بسط میدهد .برای مسائل گسسته ،ذرات الگوریتم تکاملی از
توزیع احتماالت گسسته به وجود میآیند .میتوان همان ایده را در مورد مسائل با دامنهی پیوسته نیز به کار
برد ،تنها با این تفاوت که در مسائل پیوسته توزیع احتماالت نیز پیوسته خواهد بود و نه گسسته.
برای توصیح EDAهای پیوسته ،ابتدا فرایندی را که برای EDAهای گسسته طی نمودیم را به خاطر
آورید .فرض کنید مسئلهی گسستهای در اختیار داریم که در آن احتمال  4بودن بیت 𝑖ام از راهحل نامزد
()𝑖(𝑥) برابر  4775است .بنابراین ،احتمال  1بودن این بیت برابر  4725خواهد بود .ما میتوانیم )𝑖(𝑥 را با
استفاده از کدی مانند کد زیر تولید نماییم:
]𝑟 ← 𝑈[0,1

 𝑟 < 0.75اگر

()61-13

در غیر این صورت

0
{ ← )𝑖(𝑥
1

که در آن 𝑟 عددی اتفاقی با توزیع یکنواخت بر روی بازهی ] [0.1است .از سوی دیگر ،اگر دامنهی مسئله
دامنهای پیوسته همچون ] [0.1باشد ،آنگاه مکان 𝑖امِ راهحل نامرد دیگر یک بیت نبوده و متغیری پیوسته
خواهد بود .میتوان این متغیر را با کدی مانند کد زیر تولید نمود:
()62-13

]𝑟 ← 𝑈[0,1
𝑟𝑥(𝑖) ← 3⁄2 − √(9⁄4) − 2

این کار به تابع چگالی احتمال ( )PDFبرای )𝑖(𝑥 در شکل  18-13منجر خواهد شد .این موضوع را
میتوان بهعنوان نقطهی مقابلی برای معادلهی ( )61-13در نظر گرفت چرا که احتمال )𝑖(𝑥 بهصورت خطی
با نزدیک شدن )𝑖(𝑥 به  4زیاد می شود .توجه داشته باشید که توابعی که یک  PDFرا به دیگری تبدیل
1

Markov Network Factorized Distribution Algorithm
Markov Network EDA
3
Hierarchical BOA
2
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مینمایند را می توان در متون استاندارد مرتبط به علم احتمال پیدا نمود (مسائل  11-13و  15-13را ببینید)
[گریناستد و اسنل.]1997 ،
EDAهایی که مختص مسائل با دامنهی پیوسته میباشند ،همگی بر این ایده استوار هستند .با در دست
داشتن یک زیرجمعیت از ذرات با برازندگی نسبتاً باال ،تخمینی از  PDFپیوسته به دست آورده و سپس از
این  PDFبرای ایجاد جمعیت بعدی از راهحلهای نامزد استفاده مینماییم.

شکل  8-13یک تابع چگالی احتمال نمونه ( )PFDبرای متغیر تعریف شده در معادلهی (.)62-13

 1-5-13الگوریتم توزیع حاشیهای پیوستهی تکمتغیره
در این بخشEDA ،های مختص مسائل با دامنهی پیوسته را با اصالحی بر روی الگوریتم دودویی
 UMDAاز بخش  1-2-13نشان میدهیم .ما از توزیع گاوسی برای ایجاد نسل بعد استفاده خواهیم نمود ،به
همین دلیل ،این الگوریتم را 𝑐𝐺𝐴𝐷𝑀𝑈 نیز نشان میدهند [گاالگِر و همکاران 𝑈𝑀𝐷𝐴𝐺𝑐 .]2447 ،به نوعی
سادهترین  EDAپیوسته بوده و در شکل  19-13خالصه شده است .در این الگوریتم ،ما میانگین و واریانس
هر عنصر از زیرجمعیت انتخاب شده را محاسبه کرده و سپس از اعداد اتفاقی گاوسی برای ایجاد نسل بعد
استفاده مینماییم .همچنین میتوان شکل  19-13را بهگونهای اصالح نمود که به جای استفاده از توزیع
گاوسی ،از سایر توزیعهای ممکن برای ایجاد نسل بعد استفاده شود .برای منطق استفاده از  𝑀 − 1به جای
𝑀 به معادلهی ( )18-8رجوع کنید.
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یک جمعیت آغازین از راهحلهای نامزد را

مقداردهی کن } 𝑖𝑥{𝑖 ∈ [1, 𝑁] ،

توجه داشته باش که هر 𝑖𝑥 شامل 𝑛 بیت میباشد:

)𝑛( 𝑖𝑥 … )𝑥𝑖 (1

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
𝑀 ذره از } 𝑖𝑥{ را متناسب با برازندگیشان انتخاب کن،

𝑁<𝑀

𝑀 ذرهی انتخاب شده را بهصورت ]𝑀  {𝑥𝑖 }, 𝑖 ∈ [1,اندیسگذاری کن
𝑀∑
)𝑘( 𝑗𝑥 𝑗=1
2 1/2

1
𝑀

← 𝑘𝜇

𝑀∑
] ) 𝑘𝜇 𝑗=1(𝑥𝑗 (𝑘) −

1

[ ← 𝑘𝜎

𝑀−1

برای 𝑁 تا ( 𝑖 = 1اندازه جمعیت)
برای 𝑛 تا ( 𝑘 = 1تعداد متغیرهای هر راهحل نامزد)
) 𝑥𝑖 (𝑘) ← 𝑁(𝜇𝑘 , 𝜎𝑘 2

متغیر بعدی
ذرهی بعدی
نسل بعد
شکل  19-13الگوریتم توزیع حاشیهای تکمتغیرهی گاوسی پیوسته ( 𝒄𝑮𝑨𝑫𝑴𝑼) برای بهینهسازی بر روی دامنهی پیوستهی
𝒏-بعدی 𝑵(𝝁𝒌 , 𝝈𝟐𝒌 ) .یک متغیر گاوسی اتفاقی با میانگین 𝒌𝝁 و واریانس 𝒌𝟐𝝈 است 𝒙𝒊 (𝒌) .نیز 𝒌اُمین عنصر از 𝒊اُمین ذره را
نشان میدهد.

 2-5-13یادگیری افزایشی جمعیت-محور پیوسته
در این بخشEDA ،های پیوستهای را با ایجاد اصالحاتی بر روی الگوریتم  PBILدودویی از بخش
 3-2-13نشان میدهیم [سِبگ 1و دوکولومبیِر .]1998 ،2الگوریتم  PBILبا نام تپهنوردی اتفاقی یا یادگیری با
استفاده از بردارهای توزیع نرمال ( )SHCLVND3نیز شناخته میشود [رودالف و کوپن[ ،]1996 ،پلیکان،
 ،2445بخش  .]3-2فرض کنید هر متغیر مستقل )𝑘( 𝑖𝑥 از یک راهحل نامزد 𝑖𝑥 در محدودهی زیر واقع باشد:
()63-13

])𝑘( 𝑥𝑎𝑚𝑥 𝑥𝑖 (𝑘) ∈ [𝑥𝑚𝑖𝑛 (𝑘),

برای همهی ]𝑁  𝑖 ∈ [1,و ]𝑛  ،𝑘 ∈ [1,که در آن 𝑁 اندازهی جمعیت بوده و 𝑛 نیز ابعاد مسئله است.
فرض کنید بردار 𝑛-بعدی 𝑝 را در اختیار داریم بهطوری که به ازای تمامی ]𝑛 ،𝑘 ∈ [1,
1

Sebag
Ducoulumbier
3
Stochastic Hill Climbing with Learning by Vectors of Normal Distribution
2
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])𝑘( 𝑥𝑎𝑚𝑥  .𝑝𝑘 ∈ [𝑥𝑚𝑖𝑛 (𝑘),در این صورت میتوانیم عنصر )𝑘( 𝑖𝑥 از هر ذرهی 𝑖𝑥 را با تولید یک عدد
اتفاقی گاوسی با میانگین 𝑘𝑝 ،ایجاد نماییم .با افزایش تعداد نسلها انتظار خواهیم داشت 𝑝 به سمت راهحل
بهینه همگرا شود ،بنابراین ،معموالً گرایش ما بر آن است که با افزایش شمارهی نسل ،انحراف استاندارد
تولیدکنندهی عدد اتفاقی گاوسی را کاهش دهیم .این ایده در شکل  24-13به تصویر کشیده شده است.
شکل  21-13یک الگوریتم نوعی  PBILبرای مسائل با دامنهی پیوسته را به دست میدهد .این الگوریتم
بسیار شبیه الگوریتم  PBILدودویی از شکل  8-13است .تنها تفاوت در این است که از بردار 𝑃 برای ایجاد
راهحلهای نامزد در بازهی پیوستهی مسئله استفاده شده است .همچنین ،انحراف استانداردی که از آن برای
ایجاد آن راهحلهای نامزد استفاده میشود ،همانند شکل  ،24-13هر نسل کاهش مییابد .این موضوع دو
پارامتر میزانسازی دیگر 𝛼 ،و 𝛽 ،را در شکل  21-13به دست میدهد .توجه داشته باشید که در هر بار به
روزرسانی در شکل  𝑥𝑖 (𝑘) ،21-13باید به ])𝑘( 𝑥𝑎𝑚𝑥  .[𝑥𝑚𝑖𝑛 (𝑘),محدود شود.

شکل  25-13نمایش تکامل  PDFدر  PBILپیوسته .تابع چگالی احتمال در ابتدای الگوریتم دارای واریانس بزرگی است که
این موضوع باعث کاوش بسیار در فضای جستجو میشود .با این حال ،در نسلهای بعدی واریانس  PDFکم شده و این
موضوع به الگوریتم این اجازه را میدهد که به سمت راهحل بهینه متمرکز شود.
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اندازه جمعیت = 𝑁
تعداد ذرات خوبی و بدی که برای تنظیم 𝑃 استفاده شدهاند = 𝑡𝑠𝑟𝑜𝑤𝑁 𝑁𝑏𝑒𝑠𝑡 ,

\) ∈ (0,1نرخ یادگیری = 𝜂
دامنهی 𝑘امین عنصر فضای جستجو = ])𝑘( 𝑥𝑎𝑚𝑥 𝑘 ∈ [1, 𝑛] ،[𝑥𝑚𝑖𝑛 (𝑘),

)) ∈ (0,1برد پارامتر( ÷ )انحراف استاندارد آغازین( = 𝛽
) ∈ (0,1فاکتور انقباض انحراف استاندارد = 𝛼
]𝑛 , 𝑘 ∈ [1,انحراف استاندارد آغازین = ))𝑘( 𝑛𝑖𝑚𝑥 𝜎𝑘 ← 𝛽(𝑥𝑚𝑎𝑥 (𝑘) −

])𝑘( 𝑥𝑎𝑚𝑥  𝑝𝑘 ← 𝑈[𝑥𝑚𝑖𝑛 (𝑘),برای

]𝑛 𝑘 ∈ [1,

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
از 𝑝 برای تولید اتفاقی 𝑁 راهحل نامزد به طریق زیر استفاده کن:
برای

]𝑁 𝑖 ∈ [1,

برای
بُعد

]𝑛 𝑘 ∈ [1,

) 𝑘𝜎 𝑥𝑖 (𝑘) ← 𝑝𝑘 + 𝑁(0,
بعدی 𝑘

ذرهی بعدی
ذرات را بهگونهای مرتب کن که
برای

) 𝑁𝑥(𝑓 < ⋯ < ) 𝑓(𝑥1 ) < 𝑓(𝑥2

] 𝑡𝑠𝑒𝑏𝑁 𝑖 ∈ [1,
)𝑝 𝑝 ← 𝑝 + 𝜂(𝑥𝑖 −

𝑖 بعدی
برای

]𝑁 𝑖 ∈ [𝑁 − 𝑁𝑏𝑒𝑠𝑡 + 1,
)𝑝 𝑝 ← 𝑝 − 𝜂(𝑥𝑖 −

𝑖 بعدی
𝑝 را بهصورت احتماالتی دچار جهش کن
𝑘𝜎𝛼 ← 𝑘𝜎 برای

]𝑛 𝑘 ∈ [1,

نسل بعد
شکل 21-13یک الگوریتم  PBILبرای بهینهسازی تابع )𝒙(𝒇 بر روی 𝒏 بعد پیوسته𝒌 ،𝒙𝒊 (𝒌) ∈ [𝒙𝒎𝒊𝒏 (𝒌), 𝒙𝒎𝒂𝒙 (𝒌)] .اُمین
عنصر از راهحل نامزد 𝒊اُم میباشد 𝑵(𝟎, 𝝈𝒌 ) .یک متغیر اتفاقی گاوسی با میانگین  5و انحراف استاندارد 𝒌𝝈 میباشد.
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مثال 15-13
در این مثال بر آنیم که تابع  24بعدی اَکلی از ضمیمهی ج 1-2.را مینیمم نماییم .برای این کار از الگوریتم
 PBILاز شکل  21-13با تنظیمات زیر استفاده خواهیم نمود.
 اندازهی جمعیت .𝑁 = 20
 کاهش خطی 𝑘𝜎 از  %14برد پارامتر در نسل اول تا  %2برد پارامتر در نسل انتهایی .برد پارامتر برای
هر بعد ] [−30, +30میباشد ،بنابراین 𝜎𝑘 ،بهصورت خطی از مقدار اولیهی  6به مقدار  6⁄5کاهش
مییابد .این تنظیم 𝑘𝜎 دقیقاً با شکل  21-13همخوان نیست ،اما همان هدف را برآورده میسازد.
 ما از  5ذرهی برتر و  5ذرهی بدتر ( )𝑁𝑏𝑒𝑠𝑡 = 𝑁𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡 = 5در هر نسل برای به روزرسانی بردار
احتمال 𝑃 استفاده مینماییم.
 از هیچ جهشی استفاده نخواهیم کرد.
شکل  22-13اثر نرخ یادگیری 𝜂 را بر روی عملکرد  PBILنشان میدهد .اگر نرخ یادگیری خیلی کوچک
باشد ،آنگاه تنظیم 𝑃 از شدت کافی برخوردار نبوده و همگرایی به کندی رخ میدهد .اگر نرخ یادگیری بسیار
بزرگ باشد ،آنگاه 𝑃 به شدت به سمت راهحلهای خوب جهش کرده و در نتیجه عملکرد اولیه الگوریتم
خوب خواهد بود .با این حال ،این موضوع میتواند باعث جهش از روی بردار احتمال بهینه شده و الگوریتم
را در جهتی گمراهکننده در فضای جستجو هدایت کند.

شکل  22-13مثال  :15-13نتایج الگوریتم  PBILپیوسته برای تابع  25بعدی اَکلی .نمودار هزینهی بهترین ذره در هر نسل
را ،که بر روی  25شبیهسازی مونت کارلو میانگین شده است ،نشان میدهد .باید برای دستیابی به بهترین عملکرد ،از مقدار
مناسبی برای 𝜼 استفاده نمود.
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حال به بررسی تأثیر 𝑡𝑠𝑒𝑏𝑁 و 𝑡𝑠𝑟𝑜𝑤𝑁 بر روی عملکرد  PBILمیپردازیم .برای 𝜂 از مقدار  471استفاده
مینماییم چرا که با توجه به شکل  22-13به نظر میرسد این مقدار بهترین مقدار برای نرخ یادگیری باشد.
شکل  23-13عملکرد  PBILرا برای سه مقدار متفاوت از 𝑡𝑠𝑒𝑏𝑁 و 𝑡𝑠𝑟𝑜𝑤𝑁 نشان میدهد .میتوان دید که
اگر این مقادیر بسیار کوجک باشند PBIL ،تأکید زیادی بر روی چند ذرهی محدود گذاشته و تصویر خوبی
از عملکرد ذرات مختلف در جمعیت به دست نمیآورد .با این حال ،اگر این مقادیر بسیار بزرگ باشند،
الگوریتم  PBILاز ذرات بسیاری برای تنظیم نمودن بردار احتمال استفاده مینماید ،در حالی که ممکن است
برخی از این ذرات برای چنین استفادهای مناسب نباشند.
در آخر ،نحوهی تأثیر

𝑘𝜎 بر روی عملکرد  PBILرا مورد بررسی قرار میدهیم .برای این کار از 𝜂 = 0.1

و  𝑁𝑏𝑒𝑠𝑡 = 𝑁𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡 = 5استفاده مینماییم .همچنین

𝑘𝜎 را بهصورت خطی از مقدار

))𝑘( 𝑛𝑖𝑚𝑥  𝑘0 (𝑥𝑚𝑎𝑥 (𝑘) −در نسل اول به مقدار ))𝑘( 𝑛𝑖𝑚𝑥  𝑘𝑓 (𝑥𝑚𝑎𝑥 (𝑘) −در نسل آخر تغییر میدهیم.
شکل  24-13عملکرد  PBILرا برای سه ترکیب متفاوت از  𝑘0و 𝑓𝑘 نشان میدهد .میتوان دید که اگر

𝑘0

بسیار کوچک باشد ،همگرایی در مراحل آغازین به دلیل کندی 𝑃 آهسته خواهد بود .اگر 𝑓𝑘 بسیار بزرگ
باشد PBIL ،به دلیل بزرگی تغییرات راهحلهای نامزد به خوبی همگرا نخواهد شد .به همین ترتیب میتوان
با انجام آزمایشهایی تأثیر  𝑘0بسیار بزرگ و 𝑓𝑘 بسیار کوچک بر روی عملکرد  PBILرا مورد کاوش قرار
داد.

شکل  23-13مثال  :15-13نتایج  PBILپیوسته برای تابع  25بعدی اَکلی .نمودار هزینهی بهترین ذره در هر نسل را که بر
روی  55شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است ،نشان میدهد .برای دستیابی به بهترین عملکرد مقادیر 𝒕𝒔𝒆𝒃𝑵 و
𝒕𝒔𝒓𝒐𝒘𝑵 باید به طرز مناسبی انتخاب گردند.
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شکل  24-13مثال  :15-13نتایج  PBILپیوسته برای تابع  25بعدی اَکلی .نمودار هزینهی بهترین ذره در هر نسل را ،که بر
روی  55شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است ،نشان میدهد 𝒌𝟎 .و 𝒇𝒌 انحراف استاندارد تولید راهحلهای نامزد
در نسل اول و آخر را کنترل مینمایند .برای دستیابی به بهترین عملکرد مقادیر 𝟎𝒌 و 𝒇𝒌 باید به طرز مناسبی انتخاب گردند.

 6-13نتیجهگیری
EDAهای معرفی شده در این فصل با تخمین احتمال به مدلسازی فضای جستجو پرداخته و از این
طریق بهینهی سراسری را پیدا مینمایند .میتوان از درستنمایی بیشینه 1برای تخمین میانگین نمونهها و
کوواریانس جمعیت استفاده نمود .این روشی است که در تخمین الگوریتمهای نرمال چندمتغیره ()EMNA
به کار رفته است [الرانگا .]2442 ،اگر از شبکههای گاوسی برای مدلسازی فضای جستجو استفاده نماییم،
به الگوریتم تخمین شبکههای گاوسی ( )EGNAsدست خواهیم یافت [الرانگا[ ،]2442 ،پاول و ایبا.]2443 ،
EDAها با استفاده از ابزارهایی ریاضی همچون زنجیرههای مارکوف [گونزالز 2و همکاران،]2441 ،
نظریهی سیستمهای پویا [گونزالز و همکاران[ ،]2441 ،ماهنیگ 3و مولهنبین ،]2444 ،و سایر روشها [گوزالز
و همکاران ]2442 ،مدل شدهاند .ما مدلسازی ریاضی الگوریتمهای تکاملی را در فصل  4برای الگوریتم
ژنتیک و در فصل  7برای برنامهنویسی ژنتیک مورد بحث قرار دادیم ،اما در مورد مدلهای ریاضی EDAها
در این کتاب سخنی نخواهد رفت.
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EDAها نوآوری نسبتاً جدیدی هستند ،بنابراین فضای زیادی برای تحقیق و کاربردهای مختلف در این
زمینه وجود دارد .جهتگیریهای کنونی در زمینهی EDAها بیشتر به سمت بهینهسازی چندهدفه

[بوریرات1

و اسریوراماس ،]2447 ،2بهینهسازی پویا [یانگ و یاوو ،]2448a ،ترکیب EDAها با سایر الگوریتمها [پنا و
همکاران ]2444 ،و تطبیق روی-خط پارامترهای [ EDAسانتانا و همکاران ]2448 ،معطوف است.
این فصل EDAهایی را که از خواص آماری مرتبه اول و مرتبه دوم استفاده مینمایند را معرفی نمود.
پاراگراف اول از این نتیجهگیری نیز برخی EDAهایی را که از خواص آماری مرتبه باالتر استفاده مینمایند
را ذکر میکند .این ایده میتواند به نوعی  EDAمنتهی شود که در آن با نزدیک شدن به همگرایی از خواص
آماری باالتر استفاده شود .این بدین معنی است که میتوان در مراحل ابتدایی  EDAار خواص آماری مرتبهی
اول استفاده کرد تا بتوان جمعیتی را به دست آورد که به اندازهی معقولی به بهینهی محلی نزدیک باشد و
سپس در مراحل پایانی  EDAاز خواص آماری مراتب باالتر برای تنظیم هر چه بهتر نتایج استفاده نمود.
یک جهت نویددهندهی دیگر برای کارهای آتی ترکیب EDAها با سایر الگوریتمهای تکاملی سنتی
میباشد .این کار میتواند به ترکیب ایدههای بازترکیب ،جهش و نظریهی احتمال برای تولید هر نسل از
ذرات منجر شود .یک جهت تحقیقاتی مهم دیگر برای EDAها با دامنهی پیوسته ،کاوش روشهای مختلف
برای تخمین PDFهای پیوسته بر اساس یک مجموعهی گسسته از ذرات  EDAمیباشد .تخمین  PDFکاری
است که باید در فیلتر ذرات 3نیز صورت بپذیرد ،بنابراین جای زیادی برای باروری متقابل میان تحقیقات
 EDAو تحقیقات فیلتر ذرات وجود دارد [الرانگا و لوزانو[ ،]2442 ،4پلیکان و همکاران[ ،]2442 ،کرن 5و
همکاران[ ،]2444 ،لوزانو و همکاران[ ،]2446 ،شایکا 6و سانتانا ]2412 ،و [الرانگا و همکاران .]2412 ،یک
جعبه ابزار  MATLABبرای بهینهسازی مبتنی بر  EDAبر روی اینترنت و از طریق [سانتانا و ِاکِگوین،7
 ]2412قابل دسترسی است.
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مسائل
تمارین نوشتاری
 1-13در معادلهی ( ،)1-13احتمال  1بودن بیت پنجم در صورت  1بودن بیتهای سوم و چهارم چه
قدر است؟ احتمال  1بودن بیت چهارم در صورت  1بودن بیتهای پنجم و سوم چه قدر است؟ احتمال 1
بودن بیت سوم در صورت  1بودن بیتهای چهارم و پنجم چه قدر است؟
 2-13مقادیر 𝑖𝑤 در معادلهی ( )4-13را چه انتخاب کنیم تا معادلهی ( )3-13حاصل شود؟
 3-13چه تعداد نسل در الگوریتم  cGAاز شکل  4-13الزم است تا تعداد ارزیابیهای تابع برازندگی با
تعداد ارزیابیهای برازندگی در یک نسل از  UMDAاز شکل  2-13برابر شود؟
 4-13در شکل  ،6-13چه تعداد نسل از الگوریتم  cGAتعمیمیافته با اندازهی جمعیت  𝑁1الزم است تا
تعداد تعداد ارزیابیهای تابع برازندگی با تعداد ارزیابیهای برازندگی در یک نسل از همین الگوریتم با
اندازهی جمعیت  𝑁2برابر شود؟
 5-13در مثال  4-13آنتروپی شرطی بیت  2را به شرط دانستن بیت  1به دست آورید.
 6-13با فرض داشتن یک مجموعه از ذرات دودویی در یک الگوریتم تکاملی ،آنتروپی شرطی بیت

𝑘

به شرط خودش را به دست آورید.
 7-13فرض کنید آنتروپی پنج بیت در یک الگوریتم تکاملی بدین قرار است،ℎ(1) = 0.3 :
 ℎ(2) = 0.5 ،ℎ(3) = 0.5 ،ℎ(2) = 0.4و  .ℎ(1) = 0.6همچنین فرض کنید مقادیر آنتروپیهای شرطی
بیت 𝑗 با فرض دانستن بیت 𝑘 به قرار زیر است:
𝑘=5
0.4
0.7
0.6
0.1
0.0

𝑘=3
0.3
0.6
0.7
0.0
0.5

𝑘=3
0.4
0.5
0.0
0.1
0.2

𝑘=2
0.1
0.0
0.8
0.2
0.5

𝑘=1
0.0
0.4
0.9
0.8
0.2

𝑗=1
𝑗=2
𝑗=3
𝑗=4
𝑗=5

الف) از الگوریتم  greedyشکل  14-13برای مینیممسازی معادلهی ( )12-13استفاده کنید .الگوریتم برای
این معادله به دست میآید؟
ب) با  𝑘5 = 2آغاز کنید و سپس از الگوریتم  greedyبرای به دست آوردن سایر مقادیر 𝑖𝑘 استفاده نمایید.
این روش چه مقادیری را برای معادلهی ( )12-13به دست میدهد؟
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 8-13نشان دهید مقدار اطالعات متقابل میان بیتهای 𝑚 و 𝑘 با مقدار اطالعات متقابل میان بیتهای

𝑘

و 𝑚 برابرست.
 9-13صحت محاسبات ارائه شده برای ) 𝐼(1,3در مثال  5-13را بررسی کنید.
2
 𝜒23را برای مثال  8-13محاسبه کنید.
15-13

 11-13با فرض داشتن یک متغیر اتفاقی ] 𝑥~𝑈[0,1یک تایع )𝑥(𝑦 با  PDFزیر پیدا کنید
 0 < 𝑦 < 3⁄4اگر

𝑎2

 3⁄4 < 𝑦 < 1اگر

𝑎

{ = )𝑦(𝑔

چه مقادیری از 𝑎 نیاز است تا )𝑦(𝑔 یک  PDFمعتبر باشد؟
تمارین کامپیوتری
 cGA 12-13در مقابل  :UMDAمثال  2-13را با اعمال محدودیت به تعداد نشلهای  cGAتکرار کنید
تا مقایسهی عادالنهای میان نتایج  UMDAاز مثال  1-13و نتایج این الگوریتم صورت گیرد (مسئلهی 3-13
را ببینید) .این محدودیت چه قدر باید باشد؟ نتایج  cGAرا با نتایج  UMDAمقایسه کنید.
 13-13اندازهی جمعیت  :cGAمثال  3-13را با  𝑁 = 2و  𝑁 = 20تکرار کنید اما از محدودیت نسل
بزرگتری برای  𝑁 = 2استفاده کنید تا مقایسهی عادالنهای میان دو اندازهی جمعیت صورت بگیرد (مسئلهی
 4-13را ببینید) .باید از چه محدودیت نسلی برای  𝑁 = 2استفاده نمایید؟ نتایج این دو اندازهی جمعیت را
با هم مقایسه نمایید.
 :PBIL 14-13الگوریتم  PBILاز شکل  8-13را با استفاده از شش بیت در هر بعد ،برای مینیممسازی
تابع  24بعدی اَکلی شبیهسازی کنید .شبیهسازی را برای  54نسل اجرا کرده و از مقادیر

= 𝑡𝑠𝑟𝑜𝑤𝑁 = 𝑡𝑠𝑒𝑏𝑁

 𝑃𝑚𝑖𝑛 = 0 ،5و  𝑃𝑚𝑎𝑥 = 1استفاده نمایید .همچنین 𝑃 را دچار جهش نکنید 24 .شبیهسازی مونت کارلو
انجام دهید .این کار را برای مقادیر زیر از نرخ یادگیری انجام دهید .𝜂 = 0.001, 0.01, 0.1 :نتایج به دست
آمده را توضیح دهید.
 15-13تبدیل  144444 :PDFعدد اتفاقی } 𝑖𝑥{ که دارای توزیع یکنواخت بر روی ] [0,1میباشند تولید
نمایید .تابعی را که در مسئلهی  11-13به دست آوردید به } 𝑖𝑥{ اعمال کنید تا } 𝑖𝑦{ را به دست آورید .نمودار
فراوانی } 𝑖𝑦{ را رسم کنید و از این طریق به دست آمدن تابع مطلوب  PDFرا تأیید کنید.

فصل چهاردهم
بهینهسازی
زیستجغرافی-محور

جانورشناسی مجمعالجزایرها ارزش امتحان را دارند....
چارلز داروین [کینز[ ،]2441 ،1مکآرتور 2و ویلسون ،1967 ،صفحهی ]3
جغرافیای زیستی دانش مطالعهی زایش ،انقراض و توزیع جغرافیایی گونههای زیستی میباشد .همانطور
که از گفتهی چارلز داروین در خط اول از این فصل برمیآید ،جغرافیای زیستی ناحیهای مفید برای تحقیق و
امتحان میباشد .یک تحقیق که اخیراً صورت گرفته است نشان میدهد  37847مقالهی زیستجغرافیایی در
سال  2414نوشته شده است و چندین ژورنال به این موضوع اختصاص دارند .نویسندهی علمی مشهور دیوید
کوامِن 3در کتاب خود به اسم آهنگ دودو ،4شرح بسیار جالبی از جغرافیای زیستی ارائه کرده است [کوامن،
.]1997
همانطور که رفتار مورچههای زیستی به بهینهسازی کلونی مورچگان ،علم ژنتیک به الگوریتمهای ژنتیک
و مطالعهی گروههای جانوری به بهینهسازی تجمع ذرات ختم میشود ،علم جغرافیای زیستی نیز به بهینهسازی
زیستجغرافی-محور( )BBO5ختم خواهد شد BBO .الگوریتمی است که به تازگی به جرگهی الگوریتمهای
تکاملی پیوسته است ،اما ما در این کتاب به دالیل زیر یک فصل کامل را به آن اختصاص خواهیم داد.
 محبوبیت  BBOبه سرعت در حال افزایش است .با یک جستجو در  Google Scholarمیتوان دریافت
که:
 1 oمقاله در مورد  BBOدر سال  2448منتشر شده است.
 37 oمقاله در مورد  BBOدر سال  2449منتشر شده است.
 81 oمقاله در مورد  BBOدر سال  2414منشر شده است.
 145 oمقاله در مورد  BBOدر سال  2411منتشر شده است.
بنابراین انتظار میرود در سال  2412تعداد مقاالت در مورد  BBOاز  244مقاله تجاوز کند .اینها
نشاندهندهی افزایش فزایندهی محبوبیت  BBOمیباشد.
 برخالف معرفی اولیهی آن BBO ،موفقیتهای بسیاری را در زمینهی کاربرد دنیای واقعی به خود
دیده است؛ کاربرد در زمینههایی همچون مسائل پزشکی ،بهینهسازی توان ،طراحی آنتن ،طراحی
مکانیکی ،روبوتیک ،زمانبندی ،مسیریابی ،مسائل نظامی و بسیاری دیگر .برای اطالعات بیشتر به
سایت [ BBOسایمون ]2412 ،مراجعه کنید.
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 برخالف سایر الگوریتمهای تکاملی جدید ،نوشتههای بسیاری در مورد نظریهی  BBOدر کوتاه مدتی
پس از معرفی آن انتشار یافته است که این نوشتهها شامل مقاالتی در مورد مدل مارکوف [سایمون و
همکاران ،]2411a ،مدلهای سیستم پویا [سایمون ]2411a ،و مدلهای مکانیک آماری [ما 1و
همکاران ]2413 ،میشود.
 نویسندهی این کتاب خود مبدع  BBOاست و به همین دلیل عالقهی فردی به آن دارد.
مروری بر فصل
این فصل ابتدا خالصهای از جغرافیای زیستی طبیعی در بخش  1-14به دست میدهد و سپس به بحث
در مورد برگردان آن به یک فرایند بهینهسازی در بخش  2-14میپردازد .بخش  3-14نشان خواهد داد که
چگونه میتوان جغرافیای زیستی را برای دستیابی به الگوریتم  BBOاقتباس نمود .در بخش  4-14نیز برخی
اصالحات و افزونههای مفید برای  BBOرا ارائه خواهیم داد.

 1-14جغرافیای زیستی
جغرافیای زیستی ریشه در کار ناتورالیستهای 2قرن  19و به خصوص آلفرد واالس[ 3واالس ]2446 ،و
چارلز داروین [کینز ]2441 ،دارد .واالس را معموالً به اسم پدر جغرافیای زیستی میشناسند ،هرچند که
داروین به دلیل نظریهی تکاملش شناختهشدهتر است.
تا قبل از دههی  ،1964جغرافیای زیستی بیشتر حالت توصیفی و تاریخی داشت .با این حال استثناهایی
نیز مانند رسالهی دکتری کمی ایوگن مونرو 4وجود داشتند [مونرو .]1948 ،در اوایل دههی  ،1964رابرت
مکآرتور و ادوارد ویلسون کار بر روی مدلهای ریاضی جغرافیای زیستی را آغاز کردند تا کتاب سال 1967
خود با نام نظریهی جغرافیای زیستی جزیره را به اوج برسانند [مکآرتور و ویلسون .]1967 ،آنها بهطور
خاص به توزیع گونهها در جزیرههای همسایه و مدلهای ریاضی برای انقراض و مهاجرت گونهها عالقه
داشتند .پس از کار مکآرتور و ویلسون ،جغرافیای زیستی به زیرشاخهای بزرگ از زیستشناسی مبدل شد
[هانسکی 5و گیلپین.]1997 ،6
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مدلهای ریاضی جغرافیای زیستی زایش (تکامل گونههای جدید) ،مهاجرت گونهها بین جزیرهها و
انقراض گونهها را توصیف میکند .در اینجا واژهی جزیره بیشتر مفهومی توصیفی دارد تا ادبی .به بیان دیگر
در اینجا جزیره به معنای هر زیستگاهی است که به لحاظ جغرافیایی از سایر زیستگاهها منزوی است .در
مفهوم کالسیک ،جزیره زیستگاهی است که به وسیلهی آب از سایر زیستگاهها جدا شده است .اما جزیرهها
میتوانند زیستگاههایی باشند که با استفاده از کویرها ،رودخانهها ،رشتهکوهها ،مهاجمین ،ساختههای دست
بشر و یا سایر موانع از هم جدا شده باشند .یک جزیره میتواند حاشیهی رودخانهای باشد که گیاهان را
حمایت کرده ،برکهای باشد که خانهی دوزیستان بوده ،صخرههایی باشد که محل زندگی حلزونها بوده و یا
تنهی مردهی یک درخت باشد که زیستگاه حشرات است [هانسکی و گیلپین.]1997 ،
ناحیههای جغرافیایی که محیطی سازگار برای زندگی را فراهم میکنند دارای شاخص تناسب زیستگاهی
( )HSI1باالیی میباشند [وش 2و همکاران .]1987 ،خواصی که با  HSIهمبستگی دارند شامل میزان بارش،
تنوع گونهی گیاهی ،تنوع توپوگرافی ،محیط خشکی و دما میشود .این متغیرها که قابلیت سکنی را مشخص
میکنند با نام متغیرهای شاخص سازگاری ( )SIV3شناخته میشوند .بنابر تعریف قابلیت سکنیSIV ،ها
متغیرهای مستقل زیستگاه بوده و HSIها متغیرهای وابسته میباشند.
جزیرههایی که دارای  HSIباال بوده قابلیت پذیرایی از گونههای زیادی را داشته و جزیرههایی که دارای
 HSIپایین میباشند میتوانند تنها تعداد کمی از گونهها را در خود جای دهند .جزیرهها با  HSIباال به لطف
پذیرایی از تعداد زیادی از گونهها ،دارای گونههایی هستند که به زیستگاههای مجاور مهاجرت میکنند .این
مهاجرت به دلیل عالقهی گونهها به مهاجرت اتفاق نمیافتد چرا که زیستگاه اصلی دارای جذابیت باالیی
برای زندگی است .علت مهاجرت از این نوع جزایر ،تجمع اثرات اتفاقی بر روی تعداد زیادی از گونهها با
جمعیت بزرگ میباشد .مهاجرت با پرواز ،شنا و یا سوار بر باد شدن حیوانات از یک جزیره به جزیره دیگر
اتفاق میافتد .هنگامی که یک گونه از جزیره مهاجرت میکند بدین معنی نیست که بهطور کامل از آن جزیره
محو میشوند ،بلکه بدین معنی است که تنها چند نماینده از گونهی مورد نظر مهاجرت کرده و سایر اعضای
گونهی مورد نظر در زیستگاه اصلی باقی میمانند .با این حال ،در بسیاری از مباحث ما ،مهاجرت از یک
جزیره با انقراض در آن جزیره همارز است .این فرض برای ایجاد  BBOبا استفاده از جغرافیای زیستی الزم
است.

1
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در جزایر با  HSIباال نه تنها نرخ مهاجرت از جزیره باالست ،بلکه نرخ مهاجرت به جزیره پایین است
چرا که قبال گونههای زیادی در این جزیره وجود دارند .گونههایی که به این نوع جزایر میآیند ،با وجود
 HSIباال ،از شانس کمی برای بقا برخوردار هستند چرا که رقابت سختی بر سر منابع در جریان است.
به دلیل جمعیت کم ،نرخ مهاجرت به جزایر با  HSIپایین ،زیاد است .دوباره متذکر میشویم که این
مهاجرت به دلیل عالقهی گونهها به مهاجرت به این نوع جزایر نمیباشد چرا که این جزایر برای زندگی
مطلوب نیستند .دلیل مهاجرت ،وجود فضای کافی برای گونههای اضافی است .این که آیا گونهها میتوانند
در این جزایر به بقای خود ادامه دهند یا نه و اینکه این بقا چه قدر به طول خواهد انجامید ،سوالی دیگر
است .با این حال ،تنوع گونهها با  HSIهمبستگی دارد ،بدین معنی که هر چه تعداد گونههای رسیده به جزایر
با  HSIپایین بیشتر شود HSI ،جزیره افزایش خواهد یافت [وش و همکاران.]1987 ،
شکل  1-14مدلی از فراوانی گونهها در یک جزیره را نشان میدهد [مکآرتور و ویلسون .]1967 ،نرخ
مهاجرت به جزیره 𝜆 و نرخ مهاجرت از جزیره 𝜇 توابعی هستند از تعداد گونهها در جزیره .ما شکل مهاجرت
از جزیره را بهصورت یک خط صاف ترسیم نمودهایم ،هرچند که این نرخ میتوان شکل بسیار پیچیدهتری
داشته باشد .در این مورد بعداً بیشتر سخن خواهیم گفت.
نمودار مهاجرت به جزیره را در نظر بگیرید .بیشترین نرخ مهاجرت به زیستگاه ممکن 𝐼 است و هنگامی
محقق میشود که تعداد گونههای موجود در جزیره برابر صفر باشد .با زیاد شدن تعداد گونهها ،جزیره
شلوغتر شده و تعداد گونه های کمتری خواهند توانست با موفقیت مهاجرت را پشت سر گذاشته و بنابراین
نرخ مهاجرت کاهش مییابد .بیشترین تعداد گونهای که یک زیستگاه میتواند بپذیرد را با 𝑥𝑎𝑚𝑆 نمایش داده
و نقطهای است که در آن نرخ مهاجرت برابر صفر است.
حال نمودار مهاجرت از جزیره را در نظر بگیرید .اگر هیچ گونهای در جزیره وجود نداشته باشد ،نرخ
مهاجرت از جزیره صفر خواهد بود .هر چه تعداد گونهها در جزیره افزایش یابد ،جزیره شلوغتر شده و
گونهای بیشتری میتوانند جزیره را ترک کرده و بدین ترتیب نرخ مهاجرت از جزیره افزایش مییابد .بیشترین
نرخ مهاجرت از جزیره برابر 𝐸 است و هنگامی محقق میشود که جزیره دارای بیشترین تعداد گونهی ممکن
است.
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شکل  1-14مدل مهاجرت یک جزیره بنابر [مکآرتور و ویلسون 𝑺𝟎 .]1967 ،شمارهی گونهی تعادل است.

یک مدل ریاضی از جغرافیای زیستی
باقیماندهی این بخش یک مدل ریاضی از شمارهی گونهها در جغرافیای زیستی ارائه میدهد .این موضوع
برای درک الگوریتم  BBOضروری نیست؛ بنابراین خواننده میتواند در صورت تمایل از خواندن این بخش
صرف نظر کند.
تعداد تعادل گونهها در شکل  1-14برابر  𝑆0است ،نقطهای که در آن نرخ مهاجرت از جزیره و نرخ
مهاجرت به جزیره با هم برابرند .با این حال ،به دالیل اتفاقی گذرا ممکن است به گذرهایی از  𝑆0منجر شود.
گذر مثبت از  𝑆0میتواند به علت رسیدن تکهی بزرگ غیرمعمولی از جزیرههای همسایه و یا تعداد بسیار
زیاد تولدها باشد .گذر منفی از  𝑆0میتواند به علت بیماری ،حضور موقتی یک مهاجم جدید و یا یک
فاجعهی طبیعی باشد .رسیدن دوبارهی تعداد گونهها به مقدار تعادل بعد از یک اختالل بزرگ ممکن است
سالها به طول انجامد [هانسکی و گیلپین[ ،]1997 ،هیستینگز 1و هیگینز.]1994 ،2
احتمال 𝑠𝑃 را که نشاندهندهی احتمال وجود 𝑆 گونه در جزیره میباشد را در نظر بگیرید .این احتمال از
زمان 𝑡 به زمان 𝑡 Δبهصورت زیر تغییر میکند:
()1-14

𝑡𝑃𝑠 (𝑡 + ∆𝑡) = 𝑃𝑠 (𝑡)(1 − 𝜆𝑠 Δ𝑡 − 𝜇𝑠 Δ𝑡) + 𝑃𝑠−1 (𝑡)𝜆𝑠−1 Δ𝑡 + 𝑃𝑠+1 (𝑡)𝜇𝑠+1 Δ

که در آن 𝑠𝜆 و 𝑠𝜇 به ترتیب نرخ مهاجرت به و مهاجرت از جزیره در صورتی است که جزیره دارای

𝑆

گونه باشد .این معادله در صورتی صادق خواهد بود که فرض کنیم 𝑡 Δآنقدر کوچک است که احتمال صورت

Hastings
Higgins

1
2
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پذیرفتن یک مهاجرت میان زمانهای 𝑡 و 𝑡 Δقابل صرف نظر کردن باشد .بنابراین ،برای داشتن 𝑆 گونه در
زمان 𝑡 ،𝑡 + Δباید یکی از شرایط زیر برقرار باشد:
 .1تعداد گونهها در زمان 𝑡 برابر 𝑆 بوده و هیچ مهاجرتی بین زمانهای 𝑡 و 𝑡 𝑡 + Δصورت نپذیرفته
باشد.
 .2تعداد گونهها در زمان 𝑡 برابر  𝑆 − 1بوده و یک گونه به زیستگاه مهاجرت کرده باشد ،و یا
 .3تعداد گونهها در زمان 𝑡 برابر  𝑆 + 1بوده و یک گونه از زیستگاه مهاجرت کرده باشد.
با گرفتن حد از معادلهی ( )1-14با فرض  Δ𝑡 → 0خواهیم داشت
()2-14

𝑆=0
1 ≤ 𝑆 ≤ 𝑆𝑚𝑎𝑥 − 1
𝑥𝑎𝑚𝑆 = 𝑆

−(𝜆𝑠 + 𝜇𝑠 )𝑃𝑠 + 𝜇𝑠+1 𝑃𝑠+1
𝑃𝑠 = {−(𝜆𝑠 + 𝜇𝑠 )𝑃𝑠 + 𝜆𝑠−1 𝑃𝑠−1 + 𝜇𝑠+1 𝑃𝑠+1
−(𝜆𝑠 + 𝜇𝑠 )𝑃𝑠 + 𝜆𝑠−1 𝑃𝑠−1

فرض کنید 𝑥𝑎𝑚𝑆 = 𝑛 و 𝑇] 𝑛𝑃 …  .𝑃 = [𝑃0حال میتوانیم ) (𝑛 + 1معادلهی موجود در معادلهی
( )2-14را در یک معادلهی ماتریسی مرتب کنیم
()3-14

𝑃𝐴 = 𝑃

که در آن ماتریس 𝐴 بهصورت زیر است

()4-14

0
⋮
⋮
𝑛𝜇
]) 𝑛𝜇 −(𝜆𝑛 +

⋯
⋱
⋱
) −(𝜆𝑛−1 + 𝜇𝑛−1
𝜆𝑛−1

0
𝜇2
⋱
𝜆𝑛−2
0

𝜇1
) −(𝜆1 + 𝜇1
⋱
⋱
⋯

) −(𝜆0 + 𝜇0
𝜆0
⋮
=𝐴
⋮
0
[

برای نرخ مهاجرت خطی از شکل  1-14خواهیم داشت
()5-14

𝑘𝐸
𝑛

= 𝑘𝜇

𝑘
) 𝜆𝑘 = 𝐼(1 −
𝑃

در حالت خاص 𝐼 = 𝐸 خواهیم داشت
()6-14

𝐼 = 𝐸 = 𝑘𝜇  𝜆𝑘 +برای همهی

]𝑛 𝑘 ∈ [0,
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0

⋯

⋮

⋱

⋮
𝑛
𝑛

⋱

]−1

−1
1
𝑛

0
2
𝑛
⋱
2
𝑛
0

1
𝑛

−1

−1

𝑛
𝑛
⋮ =𝐴

⋱

⋮

⋯

[ 0

⋱

= 𝐸𝐴′

که در آن  𝐴′در همان معادلهی باال تعریف شده است.
قضیهی  (𝑛 + 1) 1-14مقدار ویژهی  𝐴′برای هر عدد طبیعی  nبه قرار زیراند
2
4
}𝑛𝑥(𝐴′ ) = {0, − , − , … , −
𝑛 𝑛
𝑘2
=− ,
]𝑛 𝑘 ∈ [0,

()7-14

𝑛

همچنین ،بردار ویژهی متناظر با مقدار ویژهی صفر برابرست با
()8-14

که در آن

!𝑛
!)𝑘𝑘!(𝑛−

𝑇])𝑣(0) = [𝑣0 (0) … 𝑣𝑛 (0
]𝑛 𝑘 ∈ [0,
= )𝑘𝑛( = )،𝑣𝑘 (0

قسمت اول قضیهی باال در [سایمون ]2448 ،حدس زده شده و در [ایگلنیک 1و سایمون ]2411 ،اثبات
شده است .قسمت دوم قضیه در هر دو مرجع اثبات شده است؛ هر چند به روشهایی متفاوت .بعد از انتشار
[ایگلنیک و سایمون ،]2411 ،ما متوجه شدیم که ایدهی اصلی قسمت اول قضیهی باال قبال بدون اثبات در
[کلمنت ]1959 ،2و [گرگوری 3و کارنی ،1969 ،4مثال  ]14-7بیان شده است.
در حالت مااندگار ∞ → 𝑡 ،بنابراین  𝑃(∞) = 𝐴𝑃(∞) = 𝐸𝐴′ 𝑃(∞) = 0بوده و در نتیجه )∞(𝑃 بردار
ویژهی متناظر با مقدار ویژهی صفر خواهد بود .به یاد آورید که بردارهای ویژه یکتا نیستند ،بلکه تنها بنابر
یک ضریب مقیاس غیر صفر تعریف میگردند .ار آنجا که )∞(𝑃 یک بردار احتمال است ،جمع عناصر آن
باید برابر  1باشد .این حقایق به نتایج زیر منجر میشوند [سایمون ]2448 ،و [ایگلنیک و سایمون.]2411 ،

قضیهی  2-14مقدار حالت ماندگار برای احتمال تعداد هر یک از گونهها برابرست با

1
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)𝑣(0
)∑𝑛𝑘=0 𝑣𝑘(0

()9-14

)𝑣(0

𝑛−

= )∞(𝑃

=2

مثال 1-14
جزیرهای را در نظر بگیرید که در بیشترین حالت میتواند پذیرای چهار گونه باشد .بیشترین نرخ مهاجرت
به و از جزیره برابر  2گونه در واحد زمان میباشد .بنابراین 𝑛 = 4 ،و  𝐴′ .𝐸 = 𝐼 = 2برای این مثال برابرست
با

()14-14

1
4

−1

−1

1

2
4

3
4

0

0

0

0

0

[ 0

0

0

0

0

0

0

3
4

2
4

1

−1

]−1

1
4

−1

= 𝐴′

قضیهی  1-14به ما میگوید که مقادیر ویژه عبارتند از } 𝑥 = {0, −½, −1, − 32 , −2و بردار ویژهی
متناظر با مقدار ویژهی صفر برابرست با 𝑇] .𝑣(0) = [1 4 6 4 1همچنین ،قضیهی  2-14به ما میگوید که
احتمال حالت ماندگار برای هر شماره از تعداد گونهها برابرست با
1
16
4
= )Pr(𝑆 = 1) = Pr(𝑆 = 3
16
6
= )Pr(𝑆 = 2
16
= )Pr(𝑆 = 0) = Pr(𝑆 = 4

()11-14

اگر شبیهسازی مهاجرت را برای  5444گام زمانی اجرا کنیم ،احتماالت زیر را برای هر شمارهی گونه به
دست میآوریم:

()12-14

= 0) = 0.0714
= 1) = 0.2605
= 2) = 0.3734
= 3) = 0.2358
= 4) = 0.0544

این مقادیر به مقادیر تحلیلی به دست آمده در معادلهی ( )11-14نزدیک هستند.

𝑆(Pr
𝑆(Pr
𝑆(Pr
𝑆(Pr
𝑆(Pr
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 2-14جغرافیای زیستی یک فرایند بهینهسازی است
میدانیم در طبیعت فرایندهای بهینهسازی فراوانی وجود دارد [آلکساندر .]1996 ،1در حقیقت ،این فرض
یک اصل بنیادیِ الگوریتمهای تکاملی است .با این حال ،آیا میتوان جغرافیای زیستی را یک فرایند بهینهسازی
در نظر گرفت؟ در نگاه اول به نظر میرسد که جغرافیای زیستی صرفا تعادل بین تعداد گونهها در جزیرههای
مختلف را حفظ کرده و الزاماً بهینه نیست .این بخش جغرافیای زیستی را از منظر بهینگی مورد بررسی قرار
میدهد.
همانطور که پیش از این گفته شد ،جغرافیای زیستی روش طبیعت برای پخش گونهها میباشد و اغلب
بهعنوان علمی مورد مطالعه قرار گرفته است که تعادل بین زیستگاهها را حفظ مینماید .این تعادل را در شکل
 1-14میتوان در نقطهی  𝑆0مشاهده نمود ،جایی که در آن منحنیهای مهاجرت از و مهاجرت به جزیره با
هم تالقی میکنند .یک دلیل برای نگاه کردن به جغرافیای زیستی از دریچهی تعادل آن است که که اولین بار
این دیدگاه پایههای ریاضی محکمی برای جغرافیای زیستی فراهم نمود [مکآرتور و ویلسون،]1963 ،
[مکآرتور و ویلسون .]1967 ،با این حال ،از آن زمان به بعد این دیدگاه توسط زیست جغرافیشناسها بسیار
مورد سوال و یا تعمیم واقع شده است.
در مهندسی معموالً پایداری و بهینگی بهعنوان اهداف متقابل در نظر گرفته میشوند؛ برای مثال،
پایدارسازی یک سیستم ساده آسانتر از پایدارسازی یک سیستم پیچیده است و این در حالی است که یک
سیستم بهینه معموالً سیستمی پیچیده است و نسبت به سیستمهای ساده از پیچیدگی بیشتری برخوردار است
[کیل 2و باتاچاریا .]1997 ،3با این حال ،در جغرافیای زیستی ،پایداری و بهینگی هر دو در یک روی سکه
قرار دارند .بهینگی در جغرافیای زیستی شامل جوامع پیچیده و متنوعی میشود که با محیط خود بسیار منطبق
هستند .از سوی دیگر ،پایداری در جغرافیای زیستی شامل ماندگاری جمعیت میشود .مشاهدات میدانی نشان
میدهد که جوامع پیچیدهتر ،سازگارتر و پایدارتر از جوامع ساده هستند [هاردینگ ،2446 ،صفحهی  ]82و
همچنین این مشاهده توسط شبیهسازی نیز حمایت شده است [التون[ ،]1958 ،4مکآرتور.]1955 ،
با این که طبیعت مکمل بهینگی و پایداری در جغرافیای زیستی را به چالش کشیده شده است [می،5
 ]1973این چالشها اکثرا پاسخ داده شده و ایده بهطور کلی پذیرفته شده است [مککن[ ،]2444 ،6کوندوه،7
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 .]2446بنابراین ،بحث تقابل تعادل و بهینگی در جغرافیای زیستی تبدیل به یک موضوع معنایی میشود ،چرا
که در جغرافیای زیستی تعادل و بهینگی دو منظر متفاوت از یک پدیدهی واحد هستند.
یک مثال نمایشی از بهینگی جغرافیای زیستی کراکاتووا 1است ،یک جزیرهی آتشفشانی در اقیانوس هند
که در ماه اوت سال  1883فوران کرد [وینچستر .]2448 ،2صدای فوران تا مایلها شنیده شد و باعث مرگ
بیش از  36444نفر شد .بیشتر این مرگها به دلیل موجهای کشندهای بود که اثر آنها تا انگلستان قابل مشاهده
بود .این فوران ذرات غبار را تا ارتفاع  34مایل پرتاب نمود ،غباری که تا ماهها بر روی هوا باقی ماند و از
همه جای جهان قابل مشاهده بود .یک زمینشناس و مهندس معدن به نام روجیر وربیک 3اولین فردی بود
که بعد از شش هفته از فوران از کراکاتووا دیدن کرد ،اما حتی در آن زمان نیز زمین جزیره داغتر از آن بود
که بتوان آن را لمس کرد و هیچ نشانی از حیات یافت نمیشد .جزیره کامال عقیم شده بود [ویتاکر و بوش،4
 .]1993اولین حیات حیوانی در جزیره (یک عنکبوت) در می 1884در کاراکاتووا  9ماه پس از فوران پیدا
شد .تا سال  ،1887زمینهای پوشیده از علف در جزیره ظاهر گشتند .تا سال  ،1946حیات گیاهی و حیوانی
به وفور در جزیره پیدا میشد .هرچند که فعالیتهای آتشفشانی در این جزیره همچنان ادامه دارد ،تا سال
( 1983یک سال بعد از ویرانی آن)  88گونه درخت و  53گونه درختچه در آن رشد کرده [ویتاکر و بوش،
 ]1993و تعداد گونهها بهصورت خطی با زمان در حال افزایش است .حیات به کاراکاتووا مهاجرت میکند
و این مهاجرت باعث سازگارتر شدن جزیره و در نتیجه مطلوبتر شدن آن برای مهاجرتهای بیشتر میشود.
جغرافیای زیستی حداقل تا یک نقطهی معین یک فیدبک مثبت محسوب میشود .این موضوع مانند
انتخاب طبیعی ،که به اسم بقای برازندهترین نیز شناخته میشود ،میباشد .هرچه گونهها برازندهتر باشند،
شانس آنها برای بقا بیشتر خواهد بود .هرچه گونهها بقای بیشتری داشته باشند ،پراکندهتر شده و بهتر قادر
خواهند بود با محیطشان وفق پیدا کنند .انتخاب طبیعی مانند جغرافیای زیستی شامل فیدبک مثبت میباشد.
با این حال ،مقیاس زمانی جغرافیای زیستی بسیار کوتاهتر از انتخاب طبیعی است.
یک مثال خوب دیگر از جغرافیای زیستی بهعنوان یک فرایند بهینهسازی جنگلهای استوایی آمازون
میباشد؛ یک نمونهی بهینهسازی متقابل سیستم حیات/محیطزیست [هاردینگ .]2446 ،جنگلهای استوایی
ظرفیت باالیی برای بازیافت رطوبت دارند و همین موضوع باعث خشکی کمتر و افزایش تبخیر میشود .این
موضوع به نوبهی خود باعث سردتر و خیستر شدن سطوح و مناسبتر شدن آنها برای حیات میشود .این
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موضوع بیانگر آن است که دیدگاهی از جغرافیای زیستی "که بر اساس بهینهسازی شرایط زیستمحیطی
برای فعالیتهای زیستی قرار دارد ،مناسبتر از تعریف هموستازی 1آن میباشد" [کلیدون .]2444 ،2این
دیدگاه از محیط زیست بهعنوان یک سیستم بهینهساز حیات در سال  1997ارائه شد [ولک .]1997 ،3مثالهای
متعدد دیگری از بهینگی جغرافیای زیستی وجود دارد که از جمله میتوان به دمای زمین [هاردینگ،]2446 ،
ترکیب جو زمین [لنتون ]1998 ،4و ترکیبات معدنی اقیانوسها [الوالک ]1994 ،5اشاره نمود.
تمام اینها بدین معنی نیست که جغرافیای زیستی برای هر گونهی خاص بهینه است .برای مثال،
تحقیقات بر روی جزیرهی مرجانی بیکینی 6نشان میدهد سطح باالی تشعشعات رادیواکتیویته ناشی شده از
آزمایشهای هستهای تأثیر کمی بر روی محیط زیست طبیعی آن داشته در حالی که پستانداران به شدت از
این موضوع متأثر شدهاند [الوالک ،1995 ،صفحهی  .]37مطالعات این چنینی نشاندهندهی آن هستند که
"زمین خود از خودش مراقبت میکند و فزونی محیط زیستی بهبود مییابد ،اما به احتمال زیاد این ترمیم
محیط زیست در جهانی عاری از مردم و انسانها اتفاق خواهد افتاد" [مارگولیس .]1996 ،7در میان تمامی
هشدارهای کنونی در مورد تخلیهی الیهی اوزون ،از این مسئله غفلت کردهایم که دردو میلیارد سال ابتدایی
از حیات زمینی ،زمین فاقد الیهی اوزون بود [الوالک ،1995 ،صفحهی  .]149حیات بدون الیهی اوزون هم
رشد میکند و شکوفا می شود ،هر چند که این شکوفایی حول انسان متمرکز نخواهد بود .هرچند که ممکن
است گرمایش جهانی و عصر یخبندان برای انسانها و پستادناران فاجعهبار باشد ،یک اتفاق جزیی در تاریخ
جغرافیای زیستی سیارهمان به حساب خواهد آمد.
این فرض که جغرافیای زیستی یک فرایند بهینهسازی است انگیزهی ایجاد  BBOبهعنوان یک الگوریتم
بهینهسازی را به ما میدهد ،موضوعی که در بخش بعد به بحث در مورد آن خواهیم پرداخت.

 1هموستازی گرایش به سمت تعادل پایدار نسبی میان عناصر مستقل میباشد .م.
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 3-14بهینهسازی زیستجغرافی-محور
جغرافیای زیستی روش طبیعت برای پخش گونهها و بهینهسازی محیط برای حیات است و مشابه
بهینهسازی ریاضی است .فرض کنید یک مسئلهی بهینهسازی و چند راهحل نامزد ،که آنها را ذره مینامیم،
در اختیار داریم .ذرات خوب روی مسئله به خوبی عمل کرده و ذرات ضعیف بد عمل میکنند .یک ذرهی
خوب معادل یک جزیره با  HSIباال بوده و یک ذرهی ضعیف معادل یک جزیره با  HSIپایین میباشد .ذرات
خوب در مقابل تغییر مقاومت میکنند ،درست مانند جزایر با  HSIباال که دارای نرخ مهاجرت به جزیرهی
کمتری نسبت به جزایر با  HSIپایین میباشند .به همین ترتیب ،ذرات خوب تمایل به اشتراکگذاری
خصایص خود با ذرات ضعیف دارند ،همانطور که جزایر با سازگاری باال دارای نرخ مهاجرت از جزیرهی
باالیی میباشند .ذرات ضعیف خصایص جدید را از ذرات خوب میپذیرند ،همانطور که جزایر با سازگاری
محیطی پایین از جزایر با سازگاری محیطی باال مهاجر میپذیرند .اضافه شدن خصایص جدید میتواند کیفیت
ذرات ضعیف را افزایش دهد .الگوریتم تکاملی که بر این ایده استوار باشد بهینهسازی زیستجغرافی-محور
( )BBOنام دارد .برای سادگی فرض را بر آن میگذاریم که هر ذرهی  BBOبا استفاده از یک منحنی شمارهی
گونهی یکسان با 𝐼 = 𝐸 نمایش داده میشود .شکل  2-14نرخهای مهاجرت از و به جزیره را برای یک
الگوریتم  BBOبا این فرضها نشان میدهد .در این نمودار  𝑆1یک ذرهی ضعیف و  𝑆2یک ذرهی خوب را
نشان میدهد .نرخ مهاجرت به جزیره برای  𝑆1بسیار باالست بدین معنی که احتمال دریافت خصوصیات از
سایر راهحلهای نامزد برای این ذره باالست .به همین ترتیب ،نرخ مهاجرت از جزیره برای  𝑆2باال خواهد
بود ،بدین معنی که این ذره بیشتر خصوصیات خود را با سایر ذرات به اشتراک میگذارد .شکل  2-14یک
مدل مهاجرت خطی نامیده میشود چرا که در آن 𝜇 و 𝜆 توابعی خطی از برازندگی هستند.
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شکل  2-14روابط به اشتراکگذاری خصوصیات در  𝑺𝟏 .BBOیک ذره ی ضعیف با احتمال کم برای به اشتراکگذاری
خصوصیات و احتمال زیاد برای دریافت خصوصیات از سایر ذرات را نشان میدهد و 𝟐𝑺 یک ذرهی خوب با احتمال باال
برای به اشتراک گذاری خصوصیات و احتمال کم برای دریافت خصوصیات از سایر ذرات را نشان میدهد.

ما از نرخهای مهاجرت هر ذره برای به اشتراکگذاری اطالعات بین ذرات بهصورت احتماالتی استفاده
مینماییم .راههای زیادی برای پیادهسازی جزییات  BBOوجود دارد اما ما در این فصل بر روی فرمولبندی
اصلی  BBOتمرکز خواهیم کرد [سایمون ]2448 ،که با نام  BBOمهاجرت-محور جزیی نیز شناخته میشود
[سایمون .]2411b ،با استفاده از نمادگذاری استانداردی که پیش از این نیز از آن استفاده کردیم 𝑁 ،اندازهی
جمعیت بوده𝑘 ،𝑥𝑘 ،اُمین ذره از جمعیت بوده ،بُعد مسئلهی بهینهسازی برابر 𝑛 بوده و )𝑠( 𝑘𝑥𝑠 ،اُمین متغیر
مستقل در 𝑘𝑥 میباشد بهگونهای که ]𝑁  𝑘 ∈ [1,و ]𝑛  .𝑠 ∈ [1,در هر نسل و برای هر خصوصیت از راهحل
نامزد 𝑘اُم ،احتمالی مانند 𝑘𝜆 (احتمال مهاجرت به جزیره) وجود دارد که بهصورت زیر جایگزین خواهد شد:
()13-14

احتمال آنکه 𝑠اُمین متغیر مستقل در 𝑘𝑥 جایگزین شود = 𝑘𝜆

اگر یک خصوصیت راهحل برای جایگزینی انتخاب شود ،آنگاه ما راهحل مهاجرتکننده از جزیره را با
احتمالی متناسب با احتماالت مهاجرت از جزیره } 𝑖𝜇{ انتخاب خواهیم نمود .ما میتوانیم از هر گونه روش
برازندگی-محور برای این مرحله استفاده نماییم (بخش  7-8را ببینید) .اگر از انتخاب چرخ رولت استفاده
نماییم خواهیم داشت:
()14-14

𝑗𝜇
𝑁
𝑗𝜇 ∑𝑖=1

= )احتمال انتخاب برای مهاجرت( ) 𝑗𝑥(Pr
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این کار الگوریتم شکل  3-14را نتیجه خواهد داد .مهاجرت و جهش هر ذره در نسل کنونی قبل از
جایگزینی ذرات اتفاق خواهد افتاد ،بنابراین به یک جمعیت موقتی 𝑧 در شکل  3-14نیاز خواهد بود .با
قرض گرفتن از عبارتهای به کار رفته در [ GAواواک 1و فوگارتی ،]1996 ،2میگوییم شکل  3-14یک
الگوریتم  BBOنسلی (که نقطهی مقابل الگوریتم حالت ماندگار میباشد) را نمایش میدهد .در  BBOنیز
مانند سایر الگوریتمهای تکاملی معموالً از نخبهگرایی استفاده میشود (بخش  4-8را ببینید) ،هرچند که این
موضوع در شکل  3-14نشان داده نشده است.
شکل  4-14مهاجرت در  BBOرا به تصویر میکشد .این شکل نشان میدهد که ذرهی 𝑘𝑧 خصوصیات
سایر ذرات را میپذیرد .ما از معادلهی ( )13-14برای تصمیمگیری در مورد جایگزینی هر یک از خصوصیات
𝑘𝑧 استفاده میکنیم .در مورد شکل  ،4-14تصمیمات زیر حاصل خواهد شد:
 .1برای اولین ویژگی گزینهی مهاجرت انتخاب نمیشود ،به همین دلیل است که اولین خصوصیت

𝑘𝑧

بدون تغییر باقی میماند.
 .2برای دومین ویژگی گزینهی مهاجرت انتخاب میشود و شکل  𝑥1 ،4-14را بهعنوان ذرهی مهاجرت
دهنده انتخاب میکند .به همین دلیل است که دومین خصوصیت 𝑘𝑧 با دومین خاصیت از  𝑥1جایگزین
شده است.
 .3برای سومین ویژگی گزینهی مهاجرت انتخاب میشود و شکل  𝑥3 ،4-14را بهعنوان ذرهی مهاجرت
دهنده انتخاب میکند .به همین دلیل است که سومین خصوصیت 𝑘𝑧 با سومین خاصیت از

𝑥1

جایگزین شده است.
 .4برای چهارمین ویژگی گزینهی مهاجرت انتخاب میشود و شکل  𝑥2 ،4-14را بهعنوان ذرهی مهاجرت
دهنده انتخاب میکند .به همین دلیل است که چهارمین خصوصیت 𝑘𝑧 با چهارمین خاصیت از

𝑥1

جایگزین شده است.
 .5در آخر ،برای پنجمین ویژگی نیز گزینهی مهاجرت انتخاب میشود و شکل  𝑥𝑁 ،4-14را بهعنوان
ذرهی مهاجرت دهنده انتخاب میکند .به همین دلیل است که پنجمین خصوصیت 𝑘𝑧 با پنجمین
خاصیت از 𝑁𝑥 جایگزین شده است.

Vavak
Fogarty

1
2
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جمعیتی آغازین از راهحلهای نامزد را مقداردهی کن {𝑥𝑘 } :برای

]𝑁 𝑘 ∈ [1,

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
برای هر 𝑘𝑥 احتمال مهاجرت (از) 𝑘𝜇 را متناسب با برازندگی 𝑘𝑥 و بهصورتی که

]𝜇𝑘 ∈ [0,1

باشد ،تعیین کن
برای هر 𝑘𝑥 احتمال مهاجرت (از) را به این صورت قرار بده:

𝜆𝑘 = 𝜇 𝑘 − 1

} 𝑘𝑥{ ← } 𝑘𝑧{

برای هر ذرهی

𝑘𝑧

برای هر ویژگی راهحل

𝑠

از 𝑘𝜆 جهت تصمیم احتماالتی در مورد مهاجرت کردن به 𝑘𝑧 استفاده کن (معادله
( )13-14را ببینید)
اگر مهاجرت رخ داد آنگاه
از  {𝜇𝑖 }𝑁𝑖=1برای انتخاب احتماالتی ذرهی مهاجرت کننده 𝑗𝑥 استفاده کن
(معادله ( )14-14را ببینید))
)𝑠( 𝑗𝑥 ← )𝑠( 𝑘𝑧

پایان اگر
ویژگی راهحل بعدی
} 𝑘𝑧{ را بهصورت احتماالتی دچار جهش کن
ذرهی بعدی
} 𝑘𝑧{ ← } 𝑘𝑥{

نسل بعد
شکل  3-14طرح کلی الگوریتم  BBOبا اندازهی جمعیت 𝑵 .این الگوریتم همچنین با نام  BBOمهاجرت-محور جزیی
شناخته میشود {𝒙𝒌 } .تمام جمعیت ذرات بوده𝒌 ،𝒙𝒌 ،اُمین ذره از جمعیت بوده و )𝒔( 𝒌𝒙𝒔 ،اُمین خاصیت از 𝒌𝒙 میباشد .به
همین ترتیب {𝒛𝒌 } ،جمعیتی موقت از ذرات𝒌 ،𝒛𝒌 ،اُمین ذره از جمعیت ذرات موقت و )𝒔( 𝒌𝒛𝒔 ،اُمین خاصیت از

𝒌𝒛 میباشند.

 / 484الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی

شکل  4-14نمایش مهاجرت  BBOبرای یک مسئلهی  5بعدی .خاصیت  1برای مهاجرت انتخاب نشده اما خواص  5-2برای
مهاجرت انتخاب شدهاند .معادلهی ( )14-14برای انتخاب ذرات مهاجرت دهنده استفاده شده است.

مثال 2-14
این آزمایش سادهی  BBOاز کار دیوید گلدبرگ "شبیهسازی  GAبهصورت دستی" گرفته شده است
[گلدبرگ .]1989a ،فرض کنید میخواهیم  𝑥 2را که در آن 𝑥 یک عدد صحیح  5بیتی است را ماکزیمم کنیم.
ابتدا باید در مورد اندازهی جمعیت و نرخ جهش تصمیم بگیریم .بدین منظور جمعیت اولیه را که بهصورت
اتفاقی تولید میشود را شامل  4ذره و نرخ جهش را برابر  %1در نظر میگیریم .برای هر ذره ،ابتدا میزان
برازندگی  𝑥 2را حساب کرده و سپس نرخ مهاجرت را بهصورت خطی و مانند آنچه که در شکل  2-14نشان
داده شده است ،تخصیص میدهیم .نرخهای مهاجرت باید بین  4و  1باشند .همچنین ما بیشترین مقدار را
کمی کمتر از  1و کمترین مقدار را کمی بیشتر از  4در نظر میگیریم .این کار باعث میشود که حتی برای
بهترین و بدترین ذرات کمی عدم قطعیت وجود داشته باشد .برای این مثال ،بهصورت دلخواه کمترین مقدار
برای 𝜇 و 𝜆 را برابر 𝑁 1/و بیشترین مقدار آنها را برابر 𝑁 (𝑁 − 1)/در نظر میگیریم 𝑁 = 4 .اندازهی
جمعیت است .فرض کنید جمعیت اولیه که بهصورت اتفاقی تولید شده است به شرح زیر است.
جدول  1-14مثال  :2-14جمعیت اولیه برای یک مسئلهی سادهی .BBO

شماره رشته

𝑥 (دودویی)

𝑥 (دهدهی)

𝑓(𝑥) = 𝑥 2

𝜇

𝜆

1

41141

13

169

2⁄5

3⁄5

2

11444

24

576

4⁄5

1⁄5

3

41444

8

64

1⁄5

4⁄5

4

14411

19

361

3⁄5

2⁄5
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اولین کاری که باید انجام داد ،کپی کردن جمعیت 𝑥 به جمعیت موقت 𝑧 میباشد .سپس ،احتمال مهاجرت
به هر یک از بیتهای ذرهی اول در جمعیت موقتی ،𝑧1 ،را که برابر با  𝑥1است در نظر میگیریم .بدین ترتیب
خواهیم دید که
()15-14

𝑧1 (5) = 1

𝑧1 (1) = 0, 𝑧1 (2) = 1, 𝑧1 (3) = 1, 𝑧1 (4) = 0,

از آنجا که  𝑧1سومین ذره از لحاظ میزان برازندگی است ،نرخ مهاجرت به جزیره برای آن برابر
 𝜆1 = 3/5است ،بنابراین نرخ مهاجرت به جزیره برای هر بیت از  𝑧1برابر  %64است .برای تعیین مهاجرت
به هر بیت از  𝑧1یک عدد اتفاقی ] 𝑟~𝑈[0,1تولید مینماییم.
 .1فرض کنید  .𝑟 = 0.7از آنجا که  𝑟 > 𝜆1است مهاجرتی به ) 𝑧1 (1صورت نخواهد پذیرفت و این
بیت بدون تغییر باقی خواهد ماند.
 .2فرض کنید عدد اتفاقی تولید شدهی بعدی  𝑟 = 0.3است .از آنجا که  𝑟 < 𝜆1است مهاجرت به
) 𝑧1 (2صورت خواهد پذیرفت .برای انتخاب بیت مهاجرت کننده از انتخاب چرخ رولت استفاده
مینماییم 𝑥3 (2) .دارای بیشترین احتمال برای مهاجرت به ) 𝑧1 (2بوده 𝑥1 (2) ،و ) 𝑥4 (2از این لحاظ
به ترتیب در رتبهی دوم و سوم بوده ،و ) 𝑥2 (2دارای کمترین احتمال برای مهاجرت به ) 𝑧1 (2خواهد
بود .ما میتوانیم از در نظر گرفتن ) 𝑥1 (2صرف نظر کنیم چرا که  𝑧1یک کپی از  𝑥1است ،اما این
کار یکی از جزییات پیادهسازی است و به سلیقهی مهندس بستگی دارد .فرض کنید استفاده از چرخ
رولت به انتخاب شدن ) 𝑥3 (2برای مهاجرت به منجر شود .بنابراین .𝑧1 (2) ← 𝑥3 (2) = 1 ،هرچند
که مهاجرت به ) 𝑧1 (2صورت پذیرفت ،مقدار آن تغییری نکرد.
 .3ما این فرایند را برای ) 𝑧1 (4) ،𝑧1 (3و ) 𝑧1 (5ادامه خواهیم داد .فرض کنید که اعداد اتفاقی تولید
شده برای این بیتها بهصورت زیر باشد:
( 𝑧1 (3) = 1 بدون مهاجرت)
( 𝑧1 (4) ← 𝑥4 (4) = 1 مهاجرت)
( 𝑧1 (5) = 1 بدون مهاجرت)
حال فرایند مهاجرت برای  𝑧1تکمیل شده و  𝑧1 = 01111است.
 .4مراحل  3-1را برای  𝑧3 ،𝑧2و  𝑧4تکرار میکنیم.
 .5سپس احتمال جهش را برای هر یک از بیتها در هر یک از چهار ذرهی موقتی  𝑧3 ،𝑧2 ،𝑧1و  𝑧4در
نظر میگیریم .جهش را میتوان همانطور که در مورد سایر الگوریتمهای تکاملی پیادهسازی نمودیم،
در اینجا نیز پیادهسازی کنیم (بخش  9-8را ببینید).
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 .6حال که جمعیتی اصالح شده از } 𝑘𝑧{ را در اختیار داریم 𝑧𝑘 ،را برای ] 𝑘 ∈ [1,4به 𝑘𝑥 کپی کرده و
بدین ترتیب اولین نسل از  BBOتکمیل میشود.
فرایند باال تا زمان برآورده شدن یک معیار معین ادامه مییابد .برای نمونه ،میتوان برای یک تعداد نسل
مشخص و یا تا زمان رسیدن به یک مقدار برازندگی مطلوب و تا زمان بدون تغییر ماندن مقدار برازندگی
فرایند باال را ادامه داد (بخش  2-8را ببینید).

 4-14بسط BBO
این بخش بسطهایی از  BBOرا مورد بررسی قرار خواهد داد که میتوانند به بهبود عملکرد آن کمک
کنند .بدین منظور ،شکل منحنیهای مهاجرت ،مهاجرت مخلوط و روشهای جایگزین برای پیادهسازی
 BBOمورد بحث قرار خواهند گرفت .ما این بخش را در زیربخش  4-4-14با بحث در مورد آن که آیا باید
 BBOرا به جای یک الگوریتم تکاملی جدا بهعنوان نوعی از  GAدر نظر گرفت یا خیر ،به پایان خواهیم برد.
 1-4-14منحنیهای مهاجرت
تا به اینجا فرض کردهایم منحنیهای مهاجرت  BBOمانند آنچه که در شکل  2-14نشان داده شده است،
منحنیهای خطی هستند .این یک فرض ساده است و متناظر با انتخاب رتبه-محور خطی است (بخش
 4-7-8را ببینید) .اما در جغرافیای زیستی ،منحنیهای مهاجرت غیرخطی هستند .شکل دقیق منحنیهای
ت جغرافیای زیستی به سختی قابل تعیین بوده و از یک جزیره به جزیرهی دیگر متفاوت هستند .با
مهاجر ِ
این حال ،منحنیهای بسیاری در طبیعت شکلی  Sگونه دارند .در مقالهی اصلی [ BBOسایمون]2448 ،
حدس زده شده است که منحنیهای مهاجرت غیرخطی عملکردی بهتر از منحنیهای خطی داشته باشند .این
موضوع به کاوش برخی منحنیهای مهاجرت متفاوت در [ما و همکاران ]2449 ،و [ما ]2414 ،منجر شده
است .در اینجا ما به بررسی نویددهندهترین منحنیها میپردازیم :منحنیهای مهاجرت به شکل .S
شکل  2-14نرخهای مهاجرت غیرنرمالیزه را بهصورت زیر مدل میکند
()16-14

𝑘𝑟 = 𝑘𝜇
𝑘𝑟 𝜆𝑘 = 1 −

که در آن 𝑘𝑟 رتبهی ذرهی 𝑘اُم در جمعیت بوده بدین صورت که رتبهی بدترین ذره  1و رتبهی بهترین ذره
𝑁 در نظر گرفته میشود (𝑁 اندازهی جمعیت است) .مدلسازی نرخهای مهاجرت بهصورت سینوسی،
نرخهای جهش را بهصورت زیر به دست خواهد داد
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1
𝑘𝑟𝜋
)) ( (1 − cos
2
𝑁

()17-14

= 𝑘𝜇

𝑘 𝜇 𝜆𝑘 = 1 −

این معادالت به منحنیهای  Sشکل زیر منجر خواهند شد.

شکل  5-14مدل مهاجرت  BBOسینوسی .این شکل را با شکل  2-14مقایسه کنید.

مثال 3-14
اگر جغرافیای زیستی طبیعی به راستی یک فرایند بهینهسازی باشد ،میتوان استدالل نمود که هر چه
مدلسازی  BBOبه جغرافیای زیستی طبیعی نزدیکتر باشد ،عملکرد بهینهسازی بهتر خواهد شد .با در نظر
داشتن این موضوع BBO ،خطی و  BBOسینوسی را برای مجموعهای از مسائل محک  24بعدی شبیهسازی
کرده و نتایج آن را در جدول  2-14نشان میدهیم .در این شبیهسازیها اندازهی جمعیت برابر  ،54محدودیت
نسل برای هر بار اجرای  BBOبرابر  ،54و نرخ جهش برابر  %1در هر خصوصیت راهحل میباشد .ما جهش
را با تولید یک خصوصیت راهحل که بهصورت یکنواخت میان مقادیر بیشینه و کمینهی دامنه توزیع شده
است و با احتمال  %1در ذره در نسل ،پیادهسازی مینماییم .همچنین پارامتر نخبهگرایی را برابر  2قرار
میدهیم .این بدین معنی است که بهترین دو ذره را در هر نسل برای نسل بعد نگه خواهیم داشت.
جدول  2-14به وضوح نشان میدهد که برای محکهای استاندارد ،مهاجرت سینوسی بهتر از مهاجرت
خطی عمل مینماید .بهطور میانگین ،عملکرد مهاجرت سینوسی  %43از عملکرد مهاجرت خطی بهتر است.
این نشاندهندهی آن است که مدلهای مهاجرتی که به طبیعت نزدیکتر هستند بهتر از مدلهای ساده عمل
کرده و این خود متضمن این است که جغرافیای زیستی به راستی یک فرایند بهینهسازی است.
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جدول  2-14مثال  :3-14عملکرد نسبی  BBOبا مدلهای مهاجرت خطی و سینوسی .جدول مینیمم نرمالیزه شدهی پیدا شده
توسط دو نسخهی  BBOرا که بر روی  55شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است ،نشان میدهد .برای تعاریف توابع
محک به ضمیمهی ج مراجعه نمایید.

محک

مهاجرت خطی

مهاجرت سینوسی

اَکلی

174373

1

فلچر

172415

1

گرینوانک

172367

1

مجازات 1

174249

1

مجازات 2

473265

1

درجه 4

176876

1

رستریجین

174665

1

روزنبروک

174759

1

اشوفل 172

174984

1

اشوفل 2721

174468

1

اشوفل 2722

174721

1

اشوفل 2726

172471

1

کروی

172582

1

پله

172683

1

میانگین

174319

1

 2-4-14مهاجرت مخلوط
پیش از این نشان داده شده است که برش مخلوط میتواند باعث بهبود عملکرد GAها و سایر
الگوریتمهای تکاملی شود [مکتاویش 1و رسترپو[ ،]2448 ،2مزورا-مونتس 3و گالومک-اوریتیز،]2449 ،4
[مولهنبیتو شیلرکمپ-ووسن( ]1993 ،بخش  9-8-8را ببینید) .در برش مخلوط  ،GAبه جای کپی کردن ژن
1

McTavish
Restrepo
3
Mezura-Montes
4
Palomeque-Oritiz
2

فصل چهاردهم :بهینهسازی زیستجغرافی-محور 489 /

یک تک والد به ژن فرزند ،ژن فرزند از ترکیب محدبِ دو ژن والد به دست میآید .به همین ترتیب میتوان
از یک اپراتور مهاجرت مخلوط برای  BBOاستفاده نمود [ما و سایمون[ ،]2414 ،ما و سایمون .]2411b ،در
الگوریتم استاندارد  BBOاز شکل  ،3-14یک خصوصیت 𝑠 از ذرهی 𝑘𝑧 کامال با یک خصوصیت از ذرهی
𝑗𝑥 جایگزین میشود:
()18-14

)𝑠( 𝑗𝑥 ← )𝑠( 𝑘𝑧

در مهاجرت مخلوط ،یک خصوصیت از ذرهی 𝑘𝑧 به سادگی با یک خصوصیت از ذرهی 𝑗𝑥 جایگزین
نمیشود ،بلکه خصوصیت ذرهی 𝑘𝑧 برابر با ترکیب محدب خصوصیت 𝑘𝑧 و خصوصیت 𝑗𝑥 قرار داده میشود.
()19-14
که در آن )∈ (0,1

)𝑠( 𝑗𝑥)𝛼 𝑧𝑘 (𝑠) ← 𝛼𝑧𝑘 (𝑠) + (1 −
𝛼 .اگر  𝛼 = 0میباشد BBO ،مخلوط به  BBOاستاندارد تبدیل میشود .بنابراینBBO ،

مخلوط تعمیمی است از  BBOاستاندارد .پارامتر مخلوط 𝛼 میتواند اتفاقی ،قاطع و یا متناسب با برازندگی
نسبی 𝑘𝑧 و 𝑗𝑥 باشد.
مهاجرت مخلوط برای مسائل با خصوصیات راهحل پیوسته مناسب است .با این که میتوان این نوع
مهاجرت را برای مسائل با خصوصیات راهحل گسسته نیز به کار برد ،اما این ایده را در اینجا بررسی نخواهیم
نمود .در مورد مهاجرت مخلوط نسبت به مهاجرت استاندارد ،توضیحاتی چند مورد نیاز است .اول آنکه،
احتمال تخریب ذرات خوب به دلیل مهاجرت کمتر خواهد بود چرا که این ذرات نسبتی مشخص از خواص
اولیه خود را در طول فرایند مهاجرت نگه میدارند .دوم آنکه ،ذرات ضعیف همچنان حداقل قسمتی از
خصوصیات راهحل را از ذرات خوب در طول فرایند مهاجرت میپذیرند.
مثال 4-14
برای بررسی تأثیر مهاجرت مخلوط بر روی عملکرد  BBO ،BBOاستاندارد و  BBOمخلوط را با
 𝛼 = 0.5بر روی مجموعهای از توابع محک  24بعدی اجرا مینماییم .در اینجا نیز از همان پارامترهای
استفاده شده در مثال  3-14استفاده کرده و نتایج را در جدول  3-14ارائه کردهایم.
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جدول  3-14مثال  :4-14عملکرد نسبی  BBOاستاندارد و  BBOمخلوط با 𝟓  .𝜶 = 𝟎.جدول بهینهی نرمالیزه شده پیدا شده
توسط دو نسخهی  BBOرا که بر روی  55شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است ،نشان میدهد .برای تعاریف توابع
محک به ضمیمهی ج مراجعه کنید.

محک

 BBOاستاندارد

 BBOمخلوط

اَکلی

176559

174

فلچر

174

27338

گرینوانک

374536

174

مجازات 1

741747

174

مجازات 2

881777

174

درجه 4

497663

174

رستریجین

174

176892

روزنبروک

379449

174

اشوفل 172

12763

174

اشوفل 2721

474846

174

اشوفل 2722

173284

174

اشوفل 2726

174

478213

کروی

574359

174

پله

475447

174

میانگین

686734

174213

جدول  3-14نشان میدهد که  BBOمخلوط در  11مورد از  14تابع محک بهتر از  BBOاستاندارد عمل
میکند .بزرگی این بهبود بسیار قابل توجه است .در سه موردی که  BBOاستاندارد از  BBOمخلوط بهتر
عمل مینماید ،ضریب بهبود میانگین برابر  3است .این در حالی است که در  11مورد دیگر که  BBOمخلوط
از  BBOاستاندارد بهتر عمل مینماید ،میانگین ضریب بهبود حدود  8818است.
 3-4-14رویکردهای دیگر به BBO
الگوریتم ارائه شده در شکل  BBO 3-14مهاجرت-محور جزیی نام دارد [سایمون .]2411b ،واژهی
جزیی در این اسم از آن رو به کار رفته است که در هر زمان تنها یک ویژگی راهحل برای مهاجرت در نظر
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گرفته شده است .این بدین معنی است که برای هر ویژگی راهحل از ذرهی 𝑘𝑧 𝜆𝑘 ،نسبت به یک عدد اتفاقی
سنجیده میشود تا در مورد جایگزینی یا عدم جایگزینی آن ویژگی تصمیم گرفته شود .عبارت مهاجرت-
محور نیز بدین معناست که ابتدا از 𝑘𝜆 برای تصمیمگیری در مورد مهاجرت یا عدم مهاجرت استفاده شده و
سپس از متغیرهای } 𝑖𝜇{ برای انتخاب راهحل مهاجرت دهنده استفاده میشود (که این عمل با استفاده از
فرایندی چون چرخ رولت صورت میپذیرد).
با این حال ،روشهای دیگری برای پیادهسازی  BBOنیز وجود دارد .به جای مقایسهی 𝑘𝜆 با یک عدد
اتفاقی برای هر ویژگی راهحل ،میتوان 𝑘𝜆 را تنها یک بار برای هر ذره با یک عدد اتفاقی مقایسه نمود .سپس
اگر تصمیم بر مهاجرت گرفته شد ،همهی ویژگیهای راهحل را در 𝑘𝑧 جایگزین نمود .این نوع  BBOرا
میتوان  BBOمهاجرت-محور کلی نامید.
همچنین ،میتوان ابتدا از 𝑘𝜇 برای تصمیمگیری در مورد ذرهی مهاجرتدهنده استفاده نمود .سپس ،تنها
در صورتی که تصمیم بر مهاجرت دادن گرفته شد ،از متغیرهای } 𝑘𝜆{ برای انتخاب چرخ رولت و تصمیمگیری
در مورد مقصد ویژگی راهحل انتخاب شده برای مهاجرت استفاده نمود .این ایده را میتوان

BBO

مهاجرتدهنده-محور نامید.
با ترکیب ایدههای باال میتوان به چهار نوع مختلف از پیادهسازیهای  BBOدست یافت .اول

BBO

مهاجرت-محور جزیی است که پیادهسازی پیشفرض است و در شکل  3-14نمایش داده شده است .سه
نوع دیگر در شکلهای  6-14تا  8-14نمایش داده شدهاند .به عالوه ،هر یک از این روشها را میتوان با
مهاجرت سینوسی و یا مهاجرت مخلوط که به ترتیب بخشهای  1-4-14و  2-4-14توضیح داده شدند،
ترکیب نمود .مانند سایر الگوریتمهای تکاملی باید جهش و نخبهگرایی را نیز پیادهسازی نماییم ،هرچند که
این فرایندها در شکلهای  6-14تا  8-14نشان داده نشدهاند .تحقیقات نظری و عملی این نوع BBOها در
[ما و سایمون ]2413 ،گزارش شده است.
جمعیتی آغازین از راهحلهای نامزد را مقداردهی کن {𝑥𝑘 } :برای

]𝑁 𝑘 ∈ [1,

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
برای هر 𝑘𝑥 احتمال مهاجرت (از) 𝑘𝜇 را متناسب با برازندگی 𝑘𝑥 و بهصورتی که
باشد ،تعیین کن
برای هر 𝑘𝑥 احتمال مهاجرت (از) را به این صورت قرار بده:
} 𝑘𝑥{ ← } 𝑘𝑧{

برای هر ذرهی

𝑘𝑥

𝜆𝑘 = 𝜇 𝑘 − 1

]𝜇𝑘 ∈ [0,1
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برای هر ویژگی راهحل

𝑠

از 𝑘𝜇 جهت تصمیم احتماالتی در مورد مهاجرت دادن 𝑘𝑥 استفاده کن
اگر مهاجرت رخ داد آنگاه
از } 𝑖𝜆{ برای انتخاب احتماالتی ذرهی مهاجرت کننده 𝑗𝑧 استفاده کن
)𝑠( 𝑘𝑥 ← )𝑠( 𝑗𝑧

پایان اگر
ویژگی راهحل بعدی
} 𝑘𝑧{ را بهصورت احتماالتی دچار جهش کن
ذرهی بعدی
} 𝑘𝑧{ ← } 𝑘𝑥{

نسل بعد
شکل  6-14الگوریتم باال ،طرح کلی  BBOمهاجرتدهنده-محور جزیی را با اندازهی جمعیت 𝑵 نشان میدهد {𝒙𝒌 } .کل
جمعیت بوده 𝒙𝒌 ،ذرهی 𝒌اُم از جمعیت و )𝒔( 𝒌𝒙 ،ویژگی 𝒔اُم 𝒌𝒙 میباشد .به همین ترتیب {𝒛𝒌 } ،کل جمعیت موقت بوده،

𝒌𝒛

ذرهی 𝒌اُم از جمعیت موقت و )𝒔( 𝒌𝒛 ،ویژگی 𝒔اُم 𝒌𝒛 میباشد.

جمعیتی آغازین از راهحلهای نامزد را مقداردهی کن {𝑥𝑘 } :برای

]𝑁 𝑘 ∈ [1,

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
برای هر 𝑘𝑥 احتمال مهاجرت (از) 𝑘𝜇 را متناسب با برازندگی 𝑘𝑥 و بهصورتی که

]𝜇𝑘 ∈ [0,1

باشد ،تعیین کن
برای هر 𝑘𝑥 احتمال مهاجرت (از) را به این صورت قرار بده:

𝜆𝑘 = 𝜇 𝑘 − 1

} 𝑘𝑥{ ← } 𝑘𝑧{

برای هر ذرهی

𝑘𝑧

از 𝑘𝜆 جهت تصمیم احتماالتی در مورد مهاجرت دادن 𝑘𝑧 استفاده کن
اگر مهاجرت رخ داد آنگاه
برای هر ویژگی راهحل

𝑠

از } 𝑖𝜇{ برای انتخاب احتماالتی ذرهی مهاجرت کننده 𝑗𝑥 استفاده کن
)𝑠( 𝑗𝑥 ← )𝑠( 𝑘𝑧

ویژگی راهحل بعدی
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پایان اگر
ذرهی بعدی
} 𝑘𝑧{ ← } 𝑘𝑥{

نسل بعد
شکل  7-14الگوریتم باال ،طرح کلی  BBOمهاجرت-محور کلی را با اندازهی جمعیت 𝑵 نشان میدهد {𝒙𝒌 } .کل جمعیت
بوده 𝒙𝒌 ،ذرهی 𝒌اُم از جمعیت و )𝒔( 𝒌𝒙 ،ویژگی 𝒔اُم 𝒌𝒙 میباشد .به همین ترتیب {𝒛𝒌 } ،کل جمعیت موقت بوده 𝒛𝒌 ،ذرهی
𝒌اُم از جمعیت موقت و )𝒔( 𝒌𝒛 ،ویژگی 𝒔اُم 𝒌𝒛 میباشد.

جمعیتی آغازین از راهحلهای نامزد را مقداردهی کن {𝑥𝑘 } :برای

]𝑁 𝑘 ∈ [1,

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
برای هر 𝑘𝑥 احتمال مهاجرت (از) 𝑘𝜇 را متناسب با برازندگی 𝑘𝑥 و بهصورتی که

]𝜇𝑘 ∈ [0,1

باشد ،تعیین کن
برای هر 𝑘𝑥 احتمال مهاجرت (از) را به این صورت قرار بده:

𝜆𝑘 = 𝜇 𝑘 − 1

} 𝑘𝑥{ ← } 𝑘𝑧{

برای هر ذرهی

𝑘𝑥

از 𝑘𝜇 جهت تصمیم احتماالتی در مورد مهاجرت دادن 𝑘𝑥 استفاده کن
اگر مهاجرت رخ داد آنگاه
برای هر ویژگی راهحل

𝑠

از } 𝑖𝜆{ برای انتخاب احتماالتی ذرهی مهاجرت کننده 𝑗𝑧 استفاده کن
)𝑠( 𝑘𝑥 ← )𝑠( 𝑗𝑧

ویژگی راهحل بعدی
پایان اگر
ذرهی بعدی
} 𝑘𝑧{ ← } 𝑘𝑥{

نسل بعد
شکل  8-14الگوریتم باال ،طرح کلی  BBOمهاجرتدهنده-محور کلی را با اندازهی جمعیت 𝑵 نشان میدهد {𝒙𝒌 } .کل
جمعیت بوده 𝒙𝒌 ،ذرهی 𝒌اُم از جمعیت و )𝒔( 𝒌𝒙 ،ویژگی 𝒔اُم 𝒌𝒙 میباشد .به همین ترتیب {𝒛𝒌 } ،کل جمعیت موقت بوده،
𝒌𝒛 ذرهی 𝒌اُم از جمعیت موقت و )𝒔( 𝒌𝒛 ،ویژگی 𝒔اُم 𝒌𝒛 میباشد.
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 BBO 4-4-14و الگوریتمهای ژنتیک
این بخش به بحث در مورد رابطهی میان GAها و  BBOمیپردازد .در GAها با برش یکنواخت ،هر ژن
فرزند بهصورت اتفاقی از یکی از والدینش انتخاب میشود (بخش  4-8-8را ببینید) .در بازترکیب استخر
ژن ،که با نام بازترکیب چند-والده و برش پویشی نیز شناخته میشود ،هر ژن فرزند بهصورت اتفاقی از یکی
از والدین انتخاب میشود (تعداد والدین بیش از دو والد است) (بخش  5-8-8را ببینید) .برای پیادهسازی
بازترکیب استخر ژن ،چند انتخاب باید صورت بپذیرد .برای مثال ،چند ذره باید در استخر والدین بالقوه قرار
داشته باشد؟ معیار انتخاب ذرات برای استخر چیست؟ بعد از تعیین استخر ،والدین چگونه باید از این استخر
انتخاب شوند؟ یک راه برای پیادهسازی بازترکیب استخر ژن روشی است که با نام بازترکیب یکنواخت جهانی
شناخته میشود .در این روش هر ژن فرزند بهصورت اتفاقی از یکی از والدین انتخاب شده بهصورتی که
جمعیت والدین با کل جمعیت  GAبرابر است و انتخاب اتفاقی بر اساس مقادیر برازندگی صورت میگیرد
(برای مثال ،انتخاب چرخ رولت).
اگر از بازترکیب یکنواخت جهانی استفاده نماییم ،و همچنین اگر از انتخاب برازندگی-محور برای هر
ویژگی راهحل فرزندان بهره ببریم ،الگوریتم شکل  9-14که الگوریتم ژنتیک با بازترکیب یکنواخت جهانی
( )GA/GUR1نامیده میشود ،حاصل خواهد شد .با مقایسهی شکلهای  3-14و  19-14میتوان دید که
 BBOتعمیمی از نوع خاصی از  GA/GURاست .این بدین دلیل است که اگر ما در شکل  3-14به جای
𝑘𝜇  𝜆𝑘 = 1 −از  𝜆𝑘 = 1برای همهی 𝑘ها استفاده نماییم ،الگوریتم  BBOاز شکل  3-14با الگوریتم
 GA/GURاز شکل  19-14معادل خواهد بود.
جمعیتی آغازین از راهحلهای نامزد را مقداردهی کن {𝑥𝑘 } :برای

]𝑁 𝑘 ∈ [1,

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
برای

𝑁 تا 𝑘 = 1

𝑛𝑅 ∈ ] ← [0 0 … 0فرزند
𝑘

برای هر ویژگی راهحل

𝑛 تا 𝑠 = 1

از مقادیر برازندگی برای انتخاب ذرهی

𝑗𝑥

)𝑠( 𝑗𝑥 ← )𝑠( فرزند
𝑘

Genetic Algorithm with Global Uniform Recombiniation

1
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ویژگی راهحل بعدی
𝑘

فرزند را بهصورت احتماالتی دچار جهش کن

فرزند بعدی
} فرزند{ ← } 𝑘𝑥{
𝑘

نسل بعد
شکل  19-14طرح کلی الگوریتم ژنتیک با بازترکیب یکنواخت جهانی ( )GA/GURبرای یک مسئلهی بهینهسازی 𝒏 بعدی.
𝑵 اندازهی جمعیت {𝒙𝒌 } ،کل جمعیت بوده 𝒙𝒌 ،ذرهی 𝒌اُم از جمعیت و )𝒔( 𝒌𝒙 ،ویژگی 𝒔اُم 𝒌𝒙 میباشد.

بحث ارائه شده در این بخش مانند بحث صورت گرفته در بخش  4-12میباشد ،جایی که ما نشان دادیم
 DEحالت خاص  GAپیوسته است .در آن بخش دیدیم که با وجود شباهتهای بسیاری که میان  DEو
GAها وجود داشت ،آنقدر متمایز بود که توانستیم آن را بهعنوان یک الگوریتم تکاملی جداگانه به حساب
آوریم .نتیجهای مشابه را در این بخش نیز میتوان گرفت .با وجود شباهتهای بسیاری که میان  BBOو
GAها وجود دارد ،آنقدر متمایز هست که بتوان آن را بهعنوان یک الگوریتم تکاملی جداگانه به حساب آورد.
همچنین یک دلیل محکم دیگر برای در نظر گرفتن  BBOبهعنوان یک الگوریتم تکاملی جداگانه وجود دارد
و آن این است که ریشهی زیستجغرافیایی  BBOجای زیادی را برای اصالحات و تعمیمهای اضافی ایجاد
میکند .ما یکی از این تعامیم را در بخش  1-4-14معرفی کردیم و سایر این تعامیم را در نتیجهگیری این
فصل ارائه خواهیم نمود.

 5-14نتیجهگیری
دیدیم که چگونه جغرافیای زیستی ،که علم مطالعهی توزیع گونههای زیستی میباشد ،میتواند برای
دستیابی به الگوریتم بهینهسازی زیستجغرافی-محور ( )BBOاستفاده شود .الگوریتم  BBOبا استفاده از
نظریهی مارکوف [سایمون و همکاران ،]2411a ،سیستمهای پویا [سایمون ]2411a ،و مکانیک آماری [ما و
همکاران ،]2413 ،مدل شده است .برخی از این مدلها مشابه مدلهایی است که برای GAها به دست آوردیم
(فصل  4را ببینید) .مدلهای مارکوف  GAو  BBOدر [سایمون و همکاران ]2411b ،مقایسه شدهاند .مدل
مارکوف  BBOدر [سایمون و همکاران ]2449 ،به  BBOبا نخبهگرایی تعمیم داده شده است .مانند بسیاری
الگوریتمهای تکاملی دیگر BBO ،نیز به بسیاری مسائل دنیای واقعی اعمال شده است .یک وبسایت مختص
 BBOرا میتوان در [سایمون ]2412 ،یافت.
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یکی از کمبودهای الگوریتم  BBOارائه شده در این فصل آن است که این الگوریتم در هر زمان تنها یک
متغیر وابسته را میان راهحلها مهاجرت میدهد .این موضوع برای مسائل تفکیکپذیر مشکلی ایجاد نمیکند.
مسائل تفکیکپذیر مسائلی هستند که تابع برازندگی آنها بهصورت زیر است
𝑛

()24-14

)) 𝑖𝑠(𝑥( 𝑖𝑓 ∑ = )𝑥(𝑓
𝑖=1

که در آن ) 𝑖𝑠(𝑥𝑖 ،امین متغیر مستقل از 𝑥 بوده و 𝑛 ابعاد مسئله است .با این حال ،بسیاری از مسابل بهینهسازی
تفکیکپذیر نیستند .این بدین معناست که اگر یک راهحل نامزد شامل گروهی از متغیرهای مستقل باشد که
آن را بسیار برازنده میسازند ،هیچ راه آسانی برای مهاجرت دادن این گروه به یک راهحل نامزد دیگر وجود
ندارد .یک راهحل ممکن برای این کمبود آن است که الگوریتم  BBOرا بهگونهای اصالح نماییم که به جای
یک متغیر مستقل در هر زمان ،یک گروه اتفاقی از این متغیرها مهاجرت نمایند .چیزی شبیه به این ایده در
[عمران و همکاران ]2413 ،پیشنهاد شده است.
 BBOدر واقع خانوادهای از الگوریتمها است ،بنابراین میتوان آن را یک فوق ابتکار به حساب آورد .این
شامل گزینههای نشان داده شده در جدول  4-14میشود .یک گزینهی احتمالی برای تحقیقات آتی ،مطالعهی
نظاممند ترکیبات گزینههای جدول  4-14میباشد.
جدول  4-14گزینههای پیادهسازی  BBO .BBOرا میتوان با هر ترکیبی از گزینههای ستون اول ،دوم و سوم این جدول
پیادهسازی نمود.

رویکردهای مهاجرت

منحنیهای مهاجرت

ترکیبات مهاجرت

مهاجرت به -محور جزیی

خطی

هیچ ()𝛼 = 0

مهاجرت به -محور کلی

سینوسی

𝛼 = 0.5

مهاجرت از -محور جزیی

غیره

یک ثابت دیگر = 𝛼

مهاجرت از -محور کلی

برازندگی ∝ 𝛼

امکانات بسیاری برای همترازسازی هر چه بیشتر  BBOبا جغرافیای زیستی وجود دارد که از جملهی
آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
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تشابه زیستگاه :در جغرافیای زیستی جزیره ها ،نرخ مهاجرت به جزیره با انزوای جزیره متناسب است
[آدلر 1و نیواِرنبرگر .]1994 ،2جزایری که منزوی هستند به میزان متناسب و مناسبی از مهاجرت متأثر هستند.
این موضوع تأثیر فاصله نام دارد [وو 3و وانکات .]1995 ،4همچنین میتوان گفته که میزان مهاجرت از جزیره
نیز با میزان انزوای جزیره ارتباط دارد .در جغرافیای زیستی جزیرهها ،منحصر به فرد بودن محیطیِ جزیره به
انزوای جزیره بستگی دارد چرا که شرایط محیطی نسبت به فاصله به طرزی قابل پیشبینی تغییر میکند
[لومولینو .]2444a ،5در  ،BBOانزوای راهحلهای نامزد با منحصر به فرد بودن آنها در ارتباط است ،بدین
معنی که میتوان راهحلهای مشابه را در خوشههایی در فضای راهحل کنار هم در نظر گرفت و راهحلهای
غیرمشابه را راهحلهای منزوی در فضای راهحل فرض نمود .به بیان جغرافیای زیستی ،راهحلهای مشابه به
یک مجمعالجزایر تعلق دارند .این موضوع باعث افزایش مهاجرت میان راهحلهای مشابه و کاهش مهاجرت
میان راهحلهای غیرمشابه میشود .این موضوع را میتوان در  BBOبهصورت افزایش احتمال به
اشتراکگذاری خصوصیات راهحل میان راهحلهای مشابه پیادهسازی نمود .این کار مشابه برش گونه-محور
(یا نیچینگ) در GAها [استنلی و میککوالینن ]2442 ،6و همچنین مدل جزایر متمایز [گوستافسن 7و بورک،
 ]2446میباشد (بخش  2-8را ببینید) .این موضوع همچنین مشابه ایدهی همسایگیها در بهینهسازی تجمع
ذرات میباشد [کندی و ابرهارت( ]2441 ،فصل  11را ببیینید) .با این حال ،انگیزه و مکانیزم این ایده و
ایدههای مشابه در  GAو تجمع ذرات کامال متفاوت است .نیچینگ در GAها بر پایهی احتمال ذرات برای
جفتگیری با ذرات مشابه قرار دارد .همسایگیها در  PSOنیز بر پایهی احتمال جمع شدن ذرات به دور
یکدیگر در فضای راهحل است .ایدهی مجمعالجزایرها در  BBOنیز بر پایهی احتمال خوشه شدن جزایر
مشابه قرار دارد .یک راه کمی برای تعیین تأثیر انزوای جزیره بر روی نرخهای مهاجرت در [هانسکی]1999 ،
ارائه شده است.
مهاجرت ابتدایی :نظریهی جغرافیای زیستی کالسیک بیان میدارد که همانند آنچه که در شکلهای
 1-14و  5-14نشان داده شده است ،با افزایش تعداد گونهها ،نرخ مهاجرت به جزیره کاهش مییابد .در
 BBOاین موضوع با کاهش یکنواخت نرخ مهاجرت به جزیره با افزایش برازندگی ذرات ،متناظر است .این
بدین معنی است که هر چه یک ذره برازندهتر میشود ،احتمال پذیرفتن خصوصیت از سایر ذرات برای آن
1
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3
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4
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6
Miikkulainen
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Gustafson
2

 / 498الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی

ذره کاهش خواهد یافت .با این حال ،برخی پیشرفتهای اخیر در جغرافیای زیستی گویای آناند که برای
برخی گونههای پیشرو ( برای مثال گیاهان) ،یک افزایش ابتدایی در تعداد گونهها باعث یک افزایش ابتدایی
در نرخ مهاجرت به جزیره میشود [وو و وانکات .]1995 ،این بدین دلیل است که این مهاجرین ابتدایی
باعث اصالح جزیره و سازگاری بهتر آن میشوند .این بدین معنی است که تأثیر مثبت افزایش تنوع ناشی
شده از مهاجرت ابتدایی بر تأثیر منفی افزایش اندازهی جمعیت میچربد .در  BBOاین موضوع با یک افزایش
ابتدایی در نرخ مهاجرت به جزیره به دلیل بهبود ابتدایی برازندگی ذرات بسیار ضعیف ،متناظر میباشد .این
یک مکانیزم فیدبک مثبت موقتی در  BBOاست .یک ذرهی بسیار ضعیف از سایر ذرات ویژگیهایی را
پذیرفته و بدین ترتیب برازندگیاش افزایش مییابد و این خود باعث افزایش احتمال پذیرفتن خصوصیات
بیشتر توسط این ذره میشود .این موضوع در شکل  14-14نشان داده شده است .این ایده را میتوان در سایر
الگوریتمهای تکاملی نیز به کار برد اما باید توجه داشت که ریشهی اصلی این ایده در جغرافیای زیستی است
[ما و سایمون.]2411a ،
حداقل برازندگی مورد نیاز :ما میتوانیم فرض کنیم که یک زیستگاه برای داشتن یک نرخ مهاجرت از
جزیرهی غیرصفر باید دارای یک رتبهی برازندگی مینیمم باشد .این مانند آن است که فرض کنیم یک جزیره
باید دارای یک  HSIغیرصفر باشد تا بتواند هر نوع گونهای را در خود جای دهد [هانسکی و گیلپین.]1997 ،

شکل  15-14مدلی که نشان می دهد نرخ مهاجرت به جزیره در ابتدا با افزایش برازندگی افزایش مییابد .این موضوع به
ذرات ضعیف ،اما مورد بهبود ،نیروی آنی برای ادامهی بهبود را میدهد .با ادامه ی بهبود برازندگی ذرات بعد از افزایش
ابتدایی در نرخ مهاجرت به جزیره ،این نرخ دچار افول شده تا احتمال دریافت خصوصیات توسط ذرات با برازندگی کمتر
افزایش یابد.
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شرایط سنی :ارزش فرآوری یک ذره (که به معنی تعداد فرزندان مورد انتظار در واحد زمان میباشد)
یک تابع مثلثی از سن آن میباشد .ارزش فرآوری در سنین جوانی به دلیل عدم بلوغ پایین ،در سنین بچهدار
شدن باال و در سنین پیری باز به دلیل از دست دادن باروری ،پایین است .این موضوع در مورد گونهها نیز
صادق است .یک گونهی جوان به اندازهی ناچیزی با محیط خود منطبق است و به همین دلیل دارای شانس
کمی برای متمایز شدن خواهد بود ،یک گونهی میانسال هم به اندازهی کافی بالغ بوده و هم به اندازهی کافی
پویاست تا بتواند متمایز شود ،و یک گونهی پیر راکدتر و ایستاتر از آن است که بتوان متمایز شود .این
موضوع به معرفی شرایط سن در  BBOمنجر میشود.
پویایی گونهها :در نظریهی کالسیک جغرافیای زیستی فرض بر آن است که توانایی تمام گونهها در
مهاجرت به یک اندازه است .در واقعیت ،برخی گونهها از برخی دیگر پویاترند و برخی گونهها راحتتر از
سایرین متفرق میشوند .در جغرافیای زیستی تالشهایی برای در نظر گرفتن خصوصیات مختص به هر گونه
در حال انجام است [لومولینو .]2444b ،در حال حاضر در  BBOفرض بر آن است که همهی گونهها به یک
اندازه پویا هستند .اگر پویایی گونهها با میزان مشارکتشان در برازندگی راهحلها متناسب باشد BBO ،در
چارچوب خود منسجمتر عمل خواهد کرد .این بدین معنی است که میتوان با استفاده از مدلهای آماری،
همبستگی میان هر راهحل نامزد و برازندگیش را به دست آورد .پس میتوان پویایی را بهعنوان خاصیت یا
مجموعهای از خصوصیتهای راهحل که بهصورت مثبتی با برازندگی همبسته هستند ،تعریف نمود .پویایی
گونهها در  BBOرا میتوان با تخصیص دادن مقادیر پویایی با استفاده از یک توزیع گاوسی ،به آنچه که در
جغرافیای زیستی طبیعی وجود دارد نزدیک نمود .این کار باعث بهبود میانگین برازندگی جمعیت خواهد
شد.
رابطهی مهاجم/طعمه :در زیستشناسی ،برخی گونهها با یکدیگر رابطهی دشمنی دارند .این رابطه الزاماً
به گونههای طعمه آسیب نمیرساند .برای مثال ،گونهی طعمه ممکن است با کاهش بهرهوری از منابعشان به
مهاجم پاسخ داده و بدین ترتیب در طوالنی مدت به خود سود برسانند [هانسکی و گیلپین .]1997 ،با این
حال ،محتملترین سناریو آن است که گونهی مهاجم آنقدر تعداد طعمهها را کاهش میدهد که در نهایت یک
یا هر دو جمعیت با خطر انقراض مواجه میشوند .رابطهی مهاجم/طعمه را میتوان با امتحان نمودن ذرات و
مشخص نمودن اینکه کدام جفت خصوصیات راهحل دارای کمترین احتمال برای همزیستی میباشند ،در
یک جمعیت  BBOاستنباط نمود .سپس میتوان این خصوصیات راهحل را بهعنوان زوج مهاجم/طعمه
مدلسازی نمود .ترکیب این اطالعات با سهم برازندگی هر گونه ،به تعریف راهحل مهاجم بهعنوان رقیبی که
با برازندگی بهصورت مثبت و راهحل طعمه بهعنوان رقیبی که با برازندگی بهصورت منفی همبسته است،
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منجر خواهد شد .رابطهی مهاجم/طعمه ممکن است به یک جمعیت با تعادل غیرصفر و یا انقراض یک یا هر
دو گونه منجر شود [گوتلی[ ،]2448 ،1هانسکی و گیلپین .]1997 ،از این اطالعات میتوان برای افزایش
احتمال حضور ویژگیهای مهاجم و یا کاهش احتمال حضور خصوصیات طعمه در جمعیت ذرات ،استفاده
نمود .بیشتر مدلهای مهاجم/طعمه در زیستشناسی برای سیستمهای دو-گونهای تعریف شدهاند .این مدلها
را میتوان در  BBOبه کار برد ،اما یک تعریف کاملتر را میتوان با بسط دادن مدلهای مهاجم/طعمهی
حاضر به سیستمهای چند-گونهای به دست آورد.
رقابت بر سر منابع :برخالف رابطهی مهاجم/طعمه که در باال تعریف شد ،میتوان دید که گونههای مشابه
بر سر منابع با یکدیگر به رقابت میپردازند .بنابراین ،احتمال حضور گونههای مشابه در کنار هم و در یک
جزیره ،به خصوص اگر دارای جمعیتهای بزرگی باشند ،بسیار کم است [تیلمن 2و همکاران .]1994 ،در
 BBOاین بدین معنی است که احتمال مهاجرت خصوصیات راهحل به جزیرههایی که قبال دارای جمعیتهای
بزرگِ مشابه هم میباشند ،کم است .معنی دیگراین اتفاق این است که نرخ مهاجرت از جزیره متأثر نشده،
اما احتمال بقا کاهش مییابد .رقابت بر سر منابع در  BBOهمچنین بدین معنی است که اگر دو ویژگی راهحل
دارای احتمال یکسان برای انقراض باشند ،به احتمال زیاد ویژگی که بیشتر شبیه سایر ویژگیهای موجود در
راهحل باشد منقرض خواهد شد .این نوع رابطه نسبت به رابطهی مهاجم/طعمه متفاوت است .با این حال،
هر دو مدل محتمل و پذیرفتنی هستند و از نگاه زیستشناسی ،رقابت بر سر منابع تأثیر بیشتری نسبت به
رابطهی مهاجم/طعمه در ترکیب جوامع دارد.
همبستگی زمانی :در جغرافیای زیستی جزیرهای ،اگر یک گونه در یک جهت جغرافیای خاص به یک
جزیره مهاجرت کند ،به احتمال زیاد در آینده نیز در همان جهت به جزیرهی بعدی مهاجرت خواهد نمود.
این بدین دلیل است که مهاجرت از بادها و جریانهای غالب تأثیر میپذیرد و این بادها و جریانها دارای
همبستگی زمانی مثبت هستند .این موضوع در نظریهی انتشار زیستی ،معادالت تلگراف و معادلهی انتشار
تعریف شده است [آکوبو 3و لوین .]2441 ،اگر یک گونه از جزیرهی  Aبه جزیرهی  Bمهاجرت کند ،به
احتمال زیاد در آینده در همین جهت به مهاجرت خود ادامه خواهد داد .در  BBOاین بدین معنی است که
اگر یک ویژگی راهحل از یک ذره به ذرهی دیگر مهاجرت نماید ،به احتمال زیاد در نسل تکاملی بعدی به
مهاجرت خود در همین جهت ادامه خواهد داد .مفهوم جهت در  BBOرا میتوان از لحاظ مکان راهحل
تعریف نمود .مکان در این تعریف خود بهعنوان نقطهای در فضای ویژگی راهحل تعریف میشود.
1

Gotelli
Tilman
3
Okubo
2

فصل چهاردهم :بهینهسازی زیستجغرافی-محور 510 /

جنبههای دیگر جغرافیای زیستی میتوانند الهامبخش تنوعات دیگری در  BBOشوند .ادبیات مربوط به
جغرافیای زیستی به قدری غنی است که امکانات زیادی برای این منظور وجود دارد.
مسائل
تمارین نوشتاری
 1-14ما در نوشتن معادلهی ( )1-14فرض کردیم که 𝑡∆ به قدری کوچک است که احتمال به وقوع
پیوستن یک مهاجرت بین 𝑡 و 𝑡∆  𝑡 +بسیار ناچیز است .این معادله را با فرض این که بیش از دو مهاجرت
بین زمانهای 𝑡 و 𝑡∆  𝑡 +به وقوع نمیپیوندد ،بازنویسی کنید.
 2-14ما فشار انتخاب را برای الگوریتمهای تکاملی در معادلهی ( )13-8تعریف نمودیم .با چه تغییری
در منحنیهای مهاجرت شکل  2-14میتوان فشار انتخاب را افزایش داد؟
 3-14الگوریتم  BBOشکل  3-14را چگونه تغییر دهیم تا به جای نسلی ،حالت ماندگار باشد؟
 4-14ما معموالً مقادیر 𝑘𝜇 و 𝑘𝜆 را به ترتیب برابر !  𝑟𝑘⁄𝑁 +و  𝑁 + 1 − 𝑟𝑘⁄𝑁 + 1در نظر میگیریم.
در این مقادیر 𝑘𝑟 رتبهی ذرهی 𝑘اُم در جمعیت بوده بهطوری که بهترین ذره دارای رتبهی 𝑁 است و بدترین
1
𝑁
 .𝜆𝑘 ∈ [𝑁+1نتیجهی عملی برای مطمئن شدن از اینکه
,
ذره دارای رتبهی  1است .این بدین معناست که ]
𝑁+1

برای بهترین ذره  𝜆𝑘 > 0است ،چیست؟
 5-14این مسئله مدل مهاجرت اولیه از شکل  14-14را مورد بررسی قرار میدهد .فرض کنید 𝛽 مقدار
برازندگی نرمالیزه شده در مقدار بیشینهی 𝜆 را نشان میدهد.
الف) یک معادله برای نرخ مهاجرت از شکل  14-14پیدا کنید.
ب) مقدار تعادل تعداد گونهها را برای شکل  14-14بیابید.
 6-14فرض کنید از نرخ مهاجرت خطی با اندازهی جمعیت 𝑁 استفاده میکنیم تا برای بهترین ذره
) 𝜆1 = 1/(𝑁 + 1بوده و برای بدترین ذره ) 𝜆𝑁 = 𝑁/(𝑁 + 1باشد.
الف) احتمال اینکه در الگوریتم مهاجرت-محور جزیی از شکل  ،3-14حداقل یک ویژگی راهحل به
بهترین ذره 𝑏𝑥 مهاجرت کند چه قدر است؟
ب) احتمال اینکه در الگوریتم مهاجرتدهنده-محور جزیی از شکل  ،3-14حداقل یک ویژگی راهحل
به بهترین ذره 𝑏𝑥 مهاجرت کند چه قدر است؟
 7-14در ضمیمهی ج 1.مثالهایی برای توابع تفکیکپذیر و غیرتفکیکپذیر بیابید.
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تمارین کامپیوتری
 8-14مثال  1-14را با  𝑛 = 5تکرار نمایید.
 9-14الگوریتم استاندارد  BBOاز شکل  3-14بیان میدارد که برای هر ذره 𝑘𝑥 ،نرخ مهاجرت از جزیره 𝑘𝜇 باید
با مقدار برازندگی 𝑘𝑥 متناسب بوده و ] 𝜇𝑘 ∈ [0,1باشد .ما از احتماالت مهاجرت برای انتخاب ذرهی مهاجرت دهنده
استفاده کرده و میتوانیم برای این کار از گزینههای زیر استفاده نماییم.
 انتخاب رتبه-محور مانند آنچه که در بخش  4-7-8مورد بحث قرار گرفت .این گزینه ،مانند آنچه که در مثال
 2-14نشان داده شد ،گزینهی  BBOاستاندارد است.
 رتبهبندی مربعی ،که این گزینه نیز در بخش  4-7-8مورد بحث قرار گرفت.
 انتخاب مسابقهای ،که در بخش  4-7-8مورد بحث قرار گرفت.
 انتخاب  ،studکه در بخش  7-7-8مورد بحث قرار گرفت.
الگوریتم  BBOرا برای مینیممسازی تابع  14بعدی اَکلی با  ،𝑁 = 50محدودیت نسل  ،54نرخ جهش  %1و پارامتر
نخبهگرایی  2پیادهسازی نمایید و آن را برای  24شبیهسازی مونت کارلو اجرا نمایید .در هر نسل از شبیهسازی مونت
کارلو کمترین هزینه را ثبت نمایید .کمترین هزینه را که بر روی  24شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است
بهعنوان تابعی از شمارهی نسل رسم نمایید .این کار را برای هر یک از گزینههای فرایند انتخاب که در باال ذکر شدهاند
انجام دهید و نمودارهای به دست آمده برای هر گزینه را با یکدیگر مقایسه نمایید .نتایج را توضیح دهید.
 15-14جوابهایی را که برای مسئلهی  6-14به دست آوردید بهعنوان تابعی از اندازهی جمعیت 𝑁 برای
] 𝑁 ∈ [10,50رسم کنید و ابعاد مسئله را برابر  14در نظر بگیرید .نتایج را توضیح دهید.
 11-14یک راه برای بهبود عملکرد  BBOانتخاب نسل بعد از میان ذرات قدیمی و جدید است [دیو 1و همکاران،
 .]2449این بدین معناست که عبارت } 𝑘𝑧{ ← } 𝑘𝑥{ در انتهای شکل  3-14را میتوان با عبارتی مانند عبارت زیر
جایگزین نمود:
بهترین 𝑁 ذره از } 𝑘𝑧{ ∪ } 𝑘𝑥{ ← } 𝑘𝑥{

این موضوع از استراتژی تکاملی نشات گرفته و به همین دلیل میتوان آن را  BBO-ESنامید .الگوریتم  BBOرا
برای مینیممسازی تابع  14بعدی اَکلی با  ،𝑁 = 50محدودیت نسل  ،54نرخ جهش  %1و پارامتر نخبهگرایی 2
پیادهسازی نمایید و آن را برای  24شبیهسازی مونت کارلو اجرا نمایید .در هر نسل از شبیهسازی مونت کارلو کمترین
هزینه را ثبت نمایید .کمترین هزینه را که بر روی  24شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است بهعنوان تابعی
از شمارهی نسل رسم نمایید .نتایج به دست آمده برای  BBOاستاندارد را با نتایج به دست آمده برای BBO-ES

مقایسه کرده و آن را توضیح دهید.
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فرهنگ ،ادراک را بهینهسازی میکند.
جیمز کندی [کندی]1998 ،
نکتهی جملهی باال در آن است که ادراک (که فرایند فکر کردن است) ،چیزی بیش از فعالیت مغزی و
رفتار عصبی است .نحوهی تفکر ما از فرهنگ ما تأثیر میپذیرد .به عالوه ،این تأثیر بسیار سودمندانه است
(البته بنا بر گفتهی باال نه تنها سودمندانه ،بلکه بهینه است) .بدون فرهنگ ،مهارتهای ادراکی ما دچار نقصان
میبود.
یک مثال از این موضوع ،کودکان یاغی 1میباشند[ 2نیوتون .]2444 ،برخی از این کودکان در محیطی
وحشی بزرگ شده و برخی دیگر در انزوای ناشی از مراقبین ظالم و خشن بزرگ میشوند .کودکان این
چنینی هیچگاه جامعه را درک نکرده ،هیچگاه صحبت کردن را نخواهند آموخت ،هیچگاه نخواهند توانست
با دیگران ارتباط برقرار کنند و هیچگاه نخواهند توانست رفتاری مقبول به لحاظ اجتماعی از خود بروز دهند.
عدم توانایی آنها در نشان دادن رفتار مناسب در محیط متمدن یک امر ژنتیکی نیست و به کمبود هوش ذاتی
ربطی ندارد بلکه نبود تأثیر فرهنگی و اجتماعی در دوران تربیت آنهاست که هوش آنها را دچار نقصان
میکند .موضوع کودکان یاغی ،بحث جدی برای پروش در جدال میان پرورش و طبیعت به راه میاندازد.
پیش از این دانشمندان باور داشتند که فرهنگ انسانی از یک سطح باال آغاز گردید و سپس به مرور
دچار انحطاط گردید .سپس این انحطاط باعث پخش شدن فرهنگ غیرمتمدنانه در سراسر جهان شد .این
عقیده بر پایهی باورهای مذهبی در مورد پیدایش و داستانهای کتاب مقدس در مورد برج بابل در کتاب
پیدایش میباشد .با این حال ،این دیدگاه از انحطاط فرهنگی ،مفاهیمی قابل آزمایش دارد .برای نمونه ،این
نوع انحطاط باید شواهد باستانی از خود به جای بگذارد ،بهطوری که با کندوکاو بیشتر و عمیقتر در مکانهای
باستانی (و رفتن به زمانهای گذشتهتر) ،میزان پیچیدگی فرهنگی باید بیشتر شود .با این که داستانهای
خاصهی مذهبی را نمیتوان بهصورت علمی آزمود ،آزمایش انحطاط بهعنوان یک اصل کلی قابل انجام است.
یک انسانشناس قرن  19به نام ادوارد تیلور 3نشان داده است که فرهنگهای پیچیده از فرهنگهای ابتدایی
نشئت گرفتهاند (چیزی که دقیق ًا عکس فرایض ارائه شده در باال میباشند)[ .تیلور .]2411 ،وی نشان داد که
فرهنگ نیز مانند ارگانیسمهای زنده از شکل ساده به شکل پیچیده رشد میکند .تیلور اولین کسی است که از
واژهی فرهنگ در شکل و شمایل اجتماعی مدرن استفاده کرد و آن را بدین صورت تعریف نمود" :آن کلیت
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 2کودکان یاغی کودکانی هستند که به دور از جوامع انسانی و با کمترین میزان ارتباط با انسانها هستند و به همین دلیل از زبان انسانی ،مراقبتهای
انسانی و رفتار انسانی ناآشنا هستند .م.
Edward Taylor
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پیچیده که شامل دانایی ،عقیده ،هنر ،اخالق ،قانون ،پوشش و هر گونه توانایی و عادت دیگری که انسان
بهعنوان عضوی از جامعه کسب نموده است ،میشود" [تیلور.]2449 ،
فرهنگ یک جامعه نهادی پیچیده است که با محیط ،افراد و دیگر فرهنگها تعامل میکند .افراد میتوانند
بهصورت مستقل عمل نمایند اما همچنین با یکدیگر هم بهصورت مستقیم و هم بهصورت غیرمستقیم به
تعامل میپردازند .ذرات از طریق فرهنگ بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی یکدیگر اثر میگذارند .اکثر
افراد از طرف فرهنگی که در آن زندگی میکنند دچار محدودیتهایی هستند .برخی افراد بر خالف جهت
جامعه حرکت میکنند اما اکثر آنها با آن همرنگ میشوند.
مروری برفصل
این فصل به بحث در مورد برخی روشها برای مدل کردن فرهنگ در الگوریتمهای تکاملی برای بهبود
عملکرد آنها میپردازد .بخش  1-15یک بخش اولیه است که استراتژیهایی بهینه برای روابط انسانها در
سطحی باال را معرفی مینماید و زمینهای برای باقی فصل فراهم میآورد .بخش  2-15به بحث در مورد مدلی
خاص از فرهنگ به نام فضای عقیده 1پرداخته و تأثیرات آن بر تکامل راهحلهای نامزد در الگوریتمهای
تکاملی را بررسی مینماید .بخش  3-15از فضای عقیده برای ایجاد یک برنامهی تکاملی ( )EP2فرهنگی
استفاده مینماید و نشان میدهد که این نوع  EPعملکرد بهتری نسبت به یک  EPعادی دارد .بخش 4-15
نگاهی متفاوت و رابطه محور نسبت به مقولهی فرهنگ را ارائه کرده و به بحث در مورد مدل فرهنگی
انطباقی )ACM( 3میپردازد .این بخش همچنین نشان میدهد که  ACMمیتواند مسئلهی فروشندهی دورهگرد
را حل نماید.

 1-15همکاری و رقابت
این بخش فرهنگ را از دید یک رابطهی بین فردی مورد بررسی قرار میدهد .جامعهی مدرن شامل
بسیاری ارتباطات بین فردی بوده و این ارتباطات به سرعت در حال افزایشاند .جامعه همچنین شامل
همکاریها و رقابت های بسیاری است .گاهی ما با هدف همکاری با دیگران ارتباط برقرار میکنیم و گاهی
نیز با هدف رقابت این کار را انجام میدهیم .هنگامی که یک مقالهی فنی یا تحقیقی مینویسیم ،در حال ایجاد
ارتباط برای نشان دادن اشکال ایدههای رقیب و نشان دادن فواید ایدهی خود هستیم .گاهی ما کمی بزرگنمایی
مینماییم تا خود را بهتر و یا دیگری را بدتر نشان دهیم .گاهی این بزرگنماییها عمدی هستند و گاهی
1
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سهوی و گاهی نیز حتی تشخیص دادن اهداف خودمان برایمان سخت است .در ارتباطات خود با دیگران ما
گاهی حقیقت را میگوییم چرا که امید داریم طرف مقابل نیز به ما حقیقت را بگوید اما بیشتر مواقع به دلیل
عواقب و یا فوایدی که عایدمان میشود دروغ میگوییم .جوابهای معمولی را که به سؤالهایی همچون
سؤالها زیر داده میشوند را در نظر بگیرید:
 .1حالتان چطور است؟
 .2آیا غذایی را که برایتان آماده کردم پسندیدید؟
 .3معموالً چه قدر دروغ میگویید؟
ما استدالل میکنیم که کسی که این سؤالها را میپرسد نمیخواهد جواب سؤال را بداند .کسی که این
نوع سؤالها را میپرسد تنها به دنبال ایجاد یک مکالمه و یا به دنبال جوابی خاص است ،پس به همین دلیل
ما جوابی را که طرف در انتظار شنیدنش است ،به وی میدهیم ،هر چند که ممکن است جواب ما در کنه
یک دروغ باشد .جالب آنجاست که همه فکر میکنند کمتر از دیگران دروغ میگویند [دیپاولو 1و همکاران،
 .]1996به عالوه ،همه فکر میکنند توجیه بهتری نسبت به بقیه برای دروغشان دارند.
ما میتوانیم ارتباطات بین فردی را برای مطالعهی استراتژیهای ارتباط و یا برای یافتن راهحلهایی برای
مسائل بهینهسازی شبیهسازی نماییم .مسئلهی معمای زندانی (بخش  4-5را ببینید) نمونهای از ارتباط میان
نمایندهها است .این مسئله یک مثال بسیار جالب است چرا که انواع زیادی دارد و در آن بهترین استراتژی به
استراتژی بازیکن مقابل بستگی دارد و بهترین استراتژی همیشه کامالً مشخص نیست.
الفارول2

یک مثال جالب دیگر از ارتباطات بین فردی مسئلهی الفارول است [کندی و ابرهارت ،2441 ،فصل .]5
این مسئله در مورد مردی است به نام برایان آرتور 3که میخواهد به یک کافه با اسم الفارول در محلهی
پایین شهر سانتافه برود .وی مخصوصاً دوست دارد در روزهای پنجشنبه که الفارول موسیقی ایرلندی پخش
میکند به این کافه برود .با این حال ،اگر کافه شلوغ باشد وی ترجیح میدهد در خانه بماند .به بیان دیگر،
وی ترجیح میدهد تنها در صورتی به الفارول برود که کمتر از  64نفر در آنجا باشند و در صورتی که 64
یا بیشتر از  64نفر آنجا باشند وی ترجیح میدهد در خانه بماند .شرایط دوستان برایان نیز به همین ترتیب
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است .آنها نیز دوست دارند تنها در صورتی به الفارول بروند که کمتر از  64نفر در آنجا باشند و در غیر
این صورت ترجیح آنها بر آن است که در خانه بمانند.
برایان و دوستانش میدانند که در  14هفتهی گذشته ،تعداد افراد در الفارول به شرح زیر بوده است
()1-15

44, 78, 56, 15, 23, 67, 84, 34, 45, 76, 40, 56, 22, 35

آیا او میتواند این پنجشنبه به الفارول برود؟ به بیان دیگر ،با توجه به اطالعات  14هفتهی گذشته ،آیا
این هفته کمتر از  64نفر در الفارول خواهند بود؟ برایان میتواند از روشهای متنوع الگوشناختی و
آزمایشهای رگرسیون برای پیشبینی تعداد افراد در الفارول برای پنجشنبهی هفتهی جاری استفاده کند .اگر
وی بتواند یک پیشبینیکنندهی خوب پیدا کند مشکل وی حل خواهد شد .با این حال ،اگر وی در مورد
پیشبینیکنندهاش به همهی دوستانش بگوید ،این پیشبینیکننده دیگر کار نخواهد کرد .اگر همهی دوستان
وی بفهمند که پیشبینیکنندهی وی تعداد کمتر از  64نفر را برای الفارول پیشبینی کرده است ،همگی به
الفارول رفته و به همین دلیل بیشتر از  64نفر در الفارول خواهند بود .اگر پیشبینیکننده تعداد بیشتر از 64
نفر را پیشبینی کند ،آنگاه هیچ یک از دوستان وی به الفارول نرفته و بدین ترتیب تعداد کمتر از  64نفر در
الفارول خواهند بود .این یک تناقض از یک الگوریتم خوب پیشبینی در هنگامی است که عنصر انسانی در
نظر گرفته شده است .بدین ترتیب یک پیشبینیکنندهی خوب به یک پیشبینیکنندهی ضعیف تبدیل میشود.
حال فرض کنید برایان و دوستانش در مورد رفتن یا نرفتن به الفارول در روز پنجشنبه با یکدیگر صحبت
کنند .اگر برایان به دوستانش بگوید که این پنجشنبه به الفارول خواهد رفت ،آنگاه دوستان برایان به احتمال
زیاد در خانه مانده و بدین ترتیب برایان با جمعیت کمی در الفارول مواجه خواهد شد که این مطلوب است.
حال اگر برایان تصمیم بگیرد در خانه بماند و این تصمیم را به دوستانش بگوید ،همهی دوستان وی به
الفارول رفته و در آنجا با جمعیتی زیاد مواجه خواهند شد.
با این حال ،ممکن است برایان و دوستانش کامالً با هم روراست و صادق نباشند .آنها ممکن است به
یکدیگر بگویند که به الفارول خواهند رفت با این امید که دیگران در خانه خواهند ماند .بعد از آنکه برایان
به دوستانش بگوید به کافه خواهد رفت ،ممکن است وی تصمیم بگیرد در خانه بماند چرا که فهمیده است
بقیه نیز میخواهند به کافه بروند .به عالوه ،برایان ممکن است به دوستانش بگوید او و  14تن از دوستانش
میخواهند به کافه بروند .این کار یک بزرگنمایی است و برایان از این طریق سعی دارد دوستانش را تشویق
به ماندن در خانه کند .صدالبته که ممکن است دوستان وی نیز همین نوع استراتژی را در پیش بگیرند و برای
منافع خود به دیگران دروغ بگویند.
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بهترین و بهینهترین استراتژی ارتباط برای برایان چیست؟ آیا او باید همواره راست بگوید؟ اگر او همواره
دروغ بگوید ،باالخره دوستان برایان متوجه این استراتژی وی (دروغ گفتن) شده و پس از آن حرفهای وی
را نادیده خواهند گرفت .با این حال ،اگر هدف غایی او رفتن به الفارول در شبهای خلوت و نرفتن به این
کافه در شبهای شلوغ باشد ،به نظر میرسد که برایان و دوستانش مجبورند گاهگاه به یکدیگر دروغ بگویند.
مسئلهی الفارول جالب است چرا که شامل حقیقت ،دروغ ،اعتماد ،ارتباط و احتماالً هدفهای متعارض
میشود .اگر هدف برایان دوست داشته شدن توسط دوستانش باشد ،احتماالً همیشه حقیقت را خواهد گفت.
اما اگر هدفش رفتن به الفارول در شبهای خلوت و نرفتن به این کافه در شبهای شلوغ باشد ،وی مجبور
است گاهگاهی دروغ بگوید.
مثالهای دیگر
یک دلیل دیگر برای جالب بودن مسئلهی الفارول آن است که ،همانطور که پیش از این نیز گفته شد،
اگر همه از یک پیشبینیکنندهی خوب استفاده نمایند ،آن پیشبینیکننده تبدیل به یک پیشبینیکنندهی
ضعیف خواهد شد .این خاصیت در بسیاری از موقعیتهای دنیای واقعی نیز خود را نشان میدهد .برای
مثال ،رابطهی عاشقانهی میان یک پسر و دختر را در نظر بگیرید .اگر پسر عالقهی زیادی از حد به دختر
نشان دهد باعث خواهد شد وی درمانده به نظر خواهد آمد و همین موضوع باعث خواهد شد که از جذابیت
وی در نظر دختر کاسته شود .با این حال ،اگر پسر به اندازهی کافی عالقه نشان ندهد ممکن است عالقهمند
به نظر نیاید و این موضوع برای رابطه با دختر رویاهایش مساعد نخواهد بود .همچنین ،دختر باید چگونه
باید این عدم داشتن عالقهی ظاهری پسر را برداشت کند؟ آیا باید این عدم عالقه صادقانه در نظر گرفته شود
و در این صورت دختر توجه خود را به سایر پسرها معطوف کند و یا اینکه این عدم عالقهی ظاهری باید
بهعنوان یک حس عاشقانهی سرکوب شده برداشت شود و به آن پاسخ داده شود؟ رابطهی احساسی دوطرفه
یک داد و ستد پیچیده بین دو فرد است؛ دو فردی که در راستای اهداف خود و همچنین در راستای فرهنگ
خود رفتار

مینمایند1.

مثالهای دیگر ریشه در اقتصاد و برنامههای تحقیقاتی ما دارد .در پروپوزالهای تحقیقاتی خود باید بر
روی چه زمینههایی تمرکز نماییم؟ آیا باید پروپوزالها را به سمت زمینههایی که بودجهی بیشتری به آنها
تعلق میگیرد سوق دهیم؟ مقدار بودجهی باال شانس ما را افزایش میدهد اما بسیاری دیگر نیز در حال نوشتن

 1در اینجا مثالی از بازی بیسبال توسط مؤلف آورده شده است که ما در نسخهی ترجمه شده از ذکر این مثال پرهیز کردهایم چرا که بازی بیسبال
بازی چندان آشنایی برای خوانندگان ایرانی نیست .م.
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پروپوزال در این زمینهها هستند و این موضوع میتواند شانس ما را کاهش دهد .شاید بهتر باشد در زمینههایی
پروپوزال بنویسیم که بودجهی کمتری دارند و به همین دلیل رقابت کمتری وجود دارد .اگر پروپوزال ما تنها
پروپوزال در یک زمینهی مشخص باشد ،آنگاه احتمال تعلق بودجه به ما بسیار باال خواهد بود .اما اگر رقیبان
ما نیز از استراتژی مشابهی استفاده نمایند ،آنگاه این استراتژی بیفایده خواهد بود .تصمیمگیری در مورد
ناحیهی تمرکز پروپوزال کاری است پیچیده و چندبعدی اما استراتژی بهینه احتماالً این است که تالش خود
را هم به زمینههای پر ریسک (بودجههای زیاد) و هم به زمینههای کم ریسک (بودجههای کم) اختصاص
دهیم [سایمون .]2445 ،یک چنین استراتژی مخلوطی را میتوان در زمینهی سرمایهگذاری ،بازاریابی و دیگر
کاربردها نیز به کار برد.
مسائلی که شامل روابط بین فردی ،ارتباطات ،تعاون ،فریب و اهداف چندگانه میشوند ،اشتراکات زیادی
با فرهنگ انسانی دارند .انسانها راههایی تقریباً بهینه برای ارتباطگیری ،ساختن جامعه و گسترش فرهنگ
آموختهاند .ما از تمام ویژگیهای بهینهسازی فرهنگ انسانی اطالع نداریم ،اما در نظر گرفتن چنین ویژگیهایی
قطعا مطالعهای جالب و مفید خواهد بود .تقلید و شبیهسازی رفتار بهینهساز فرهنگ انسانی یک زمینهی جالب
و مفید دیگر است و به همین علت ما در باقی این فصل توجه خود را به این موضوع معطوف مینماییم.

 2-15فضای عقیده در الگوریتمهای فرهنگی
یک الگوریتم فرهنگی ( )CAنیز مانند سایر الگوریتمهای تکاملی ،راهحلهای نامزد برای حل یک مسئلهی
بهینهسازی را مانند ذرات در نظر میگیرد .با این حال ،یک  CAقواعدی که تکامل ذرات را به پیش میبرد،
را مانند فرهنگ آن ذرات در نظر میگیرد .الگوریتم  CAتأثیرات مابین ذرات و فرهنگشان را برای دستیابی
به یک الگوریتم بهینهسازی مدل میکند .هنجارهای فرهنگی جمعیت مجازی یک  CAرا فضای عقیده
مینامند .مانند همهی الگوریتمهای تکاملی که تا به حال در این کتاب در مورد آنها بحث نمودیم ،در هر
نسل از یک  CAذرات دچار جهش شده و عمل بازترکیب انجام میدهند .اما در  CAجهش و بازترکیب
توسط فضای عقیده تحت تأثیر واقع میشوند .فضای عقیده توسط برنامهنویس طراحی شده و میتوان برای
اعمال محدودیت ،نگه داشتن ویژگیهای مطلوب و یا پرهیز از ویژگیهای نامطلوب از آن استفاده نمود.
مثال 1-15
در این مثال ما بهطور کلی به چگونگی پیادهسازی فضای عقیده در یک الگوریتم تکاملی میپردازیم.
مسئلهی مورچهی مصنوعی از بخش  5-5را به یاد آورید .یک مورچهی مصنوعی در یک شبکه که برخی از
سلولهای آن خالی بوده و برخی سلولهای آن با غذا پر شده است قرار داده میشود .تنها توانایی حسی
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مورچه آن است که وجود یا عدم وجود غذا در سلول روبهرویی خود را حس کند .در هر سلول مورچه
میتواند یکی از سه حرکت ممکن را انجام دهد :یا میتواند به سمت جلو برود و اگر غذایی در آن سلول
بود را بخورد ،یا میتواند در سلول خود باقی مانده و به راست بچرخد و یا میتواند در سلول خود باقی
مانده و به سمت چپ بچرخد .ما میخواهیم یک ماشین حالت متناهی ( )FSMرا رشد داده تا از این طریق
به مورچه برای مسیریابی در میان شبکه و خوردن بیشترین غذای ممکن کمک نماییم .میتوان بهصورت
بصری و مستقیم دریافت که هنگامی که مورچه در خانهی روبهروی خود غذا حس میکند ،احتماالً بهتر
است به خانهی جلویی رفته و غذا را بخورد .با این حال ،شاید ما نخواهیم این قاعده را به قاعدهای سفت و
سخت تبدیل نماییم .میدانیم که گاه تکامل برای یافتن مطلوبترین و بهترین نتیجه باید راهحلهای زیربهینه
را بکاود .بنابراین ،در این مسئله میخواهیم هر  FSMدر جمعیت الگوریتم تکاملی را در صورت حسِ بودن
غذا در سلول روبهرویی به حرکت رو به جلو تشویق نماییم اما نمیخواهیم این رفتار را به یک الزام سخت
تبدیل نماییم .این نوع رفتار ،رفتاری است که می توان آن را در فضای عقیده برای تشویق و نه الزام یک
ویژگی در جمعیت یک الگوریتم تکاملی ،کدگذاری نمود .میزان این تشویق برای حرکت رو به جلوی ذرات
هنگام حس وجود غذا در خانهی روبهرویی ،را میتوان نشانگر قدرت فرهنگ محسوب نمود .در جوامع
انسانی ،برخی فرهنگها از برخی دیگر قویتر بوده و فشار بیشتری برای پیروی وارد میآورد .اگر این میزان
تشویق متعادل باشد ،بدین معنی است که به چندین ذره اجازه داده میشود که حتی در صورت حس غذا در
خانهی روبهرویی ،از گزینههای حرکتی دیگری به غیر از حرکت رو به جلو استفاده نمایند .اگر میزان تشویق
قوی باشد ،بدین معنی است که به تعداد بسیار کمی از ذرات اجازهی کاوش سایر روشها را میدهیم .با
رشد جمعیت ،ممکن است بخواهیم سطح تشویق را با توجه به برازندگی ذراتی که از فرهنگ غالب پیروی
نمودهاند نسبت به ذراتی که سرپیچی نمودهاند ،اصالح نماییم.
مثال  1-15نشان میدهد که CAها میتوانند دو موضوع وراثتی را پیادهسازی نمایند :ویژگیهای راهحل
از والدین به فرزندان به ارث میرسد و فضای عقیده از یک نسل به نسل بعد به ارث میرسد .تکامل همچنان
در سطح ذرات به وقوع میپیوندد اما خود فرایند تکامل تحت تأثیر فضای عقیده قرار دارد.
فضای عقیدهی یک  CAبسته به اینکه چگونه پیادهسازی شود میتواند ایستا و یا پویا باشد .اگر فضای
عقیده ایستا باشد ،با زمان تغییر نخواهد کرد .اگر فضای عقیده پویا باشد با زمان تغییر خواهد کرد ،بدین معنی
که فرهنگ خود میتواند تکامل یابد .یک  CAبا فضای عقیدهی پویا نه تنها جمعیتی از ذرات را از یک نسل
به نسل دیگر رشد میدهد ،بلکه یک فضای عقیده را نیز از یک نسل به نسل دیگر رشد میدهد .به بیان دیگر،
در یک  CAبا فضای عقیدهی پویا نه تنها فضای عقیده بر روی تکامل جمعیت تأثیر داشته ،بلکه جمعیت نیز
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بر روی تکامل فضای عقیده تأثیرگذار است .فضاهای عقیدهی پویا از آنچه که در جوامع انسانی قابل مشاهده
است الهام گرفته شده است .میتوان دید که فرهنگ بسیار سریعتر از زیستشناسی در حال رشد است .به
همین دلیل است که انتظار میرود بتوان در الگوریتمهای تکاملی با فضای عقیدهی پویا ،راهحلهای بهینه را
سریعتر از الگوریتمهای تکاملی بدون فضای عقیدهی پویا یافت.
همانطور که نظریات بسیاری در مورد فرهنگ انسانی وجود دارد [ولش 1و اندیکَت ،]2445 ،2انواع
CAهای بسیاری نیز وجود دارد .شکل  1-15طرح کلی یک  CAرا نشان میدهد .همانند بسیاری الگوریتمهای
تکاملی دیگر ،ابتدا یک جمعیت ابتدایی از راهحلهای نامزد مقداردهی اولیه شده ،اما در  CAعالوه بر جمعیت
آغازین ،یک فضای عقیدهی آغازین 𝐵 نیز ایجاد میشود .فضای عقیده بر روی تکامل جمعیت تأثیر گذاشته
و میتوان گفت که فرایند تکاملی را راهنمایی میکند .الگوریتم شکل  1-15مانند هر الگوریتم تکاملی دیگر
با محاسبهی هزینهی هر ذره به پیش میرود .اما سپس از ذرات برای اصالح 𝐵 استفاده میکند .راههای زیادی
برای پیادهسازی چگونگی اصالح 𝐵 وجود دارد .برای مثال ،اگر جمعیت حاکی از آن باشد که ذرات خوب
دارای یک ویژگی خاص هستند ،آنگاه میتوان 𝐵 را بهگونهای اصالح نمود که راهحلهای نامزد آتی را به
سمت آن ویژگی سوق دهد .صد البته که ذرات آتی در هر صورت به دلیل این حقیقت که ذرات برازندهتر
از احتمال بیشتری برای بازترکیب برخوردارند ،به سمت آن ویژگی سوق داده میشوند .اما 𝐵 میتواند ذرات
آتی را با روشهایی پیچیدهتر از بازترکیب ساده به آن سمت سوق دهد .برای مثال ،میتوانیم ترکیب خاصی
از ویژگیها یا رفتارها را در 𝐵 جای داد (ایدهی مثال  1-15را به یاد آورید).
جمعیتی از راهحلهای نامزد را مقداردهی

اولیه کن } 𝑖𝑥{𝑖 ∈ [1, 𝑁] ،

فضای عقیده 𝐵 را مقداردهی اولیه کن
تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
هزینهی

) 𝑖𝑥(𝑓

را

برای

هر

ذرهی

موجود

در

جمعیت

حساب

کن،

]𝑁 𝑖 ∈ [1,

از جمعیت } 𝑖𝑥{ جهت بهروزرسانی 𝐵 استفاده کن
𝐵 را در بازترکیب و جهش جمعیت } 𝑖𝑥{ دخیل کن
نسل بعد
شکل  1-15طرح کلی یک الگوریتم فرهنگی پایه .بر پایهی [رینولدز ]1994 ،3و [انگلبرکت ،2553 ،فصل .]14
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پس از آنکه 𝐵 در الگوریتم شکل  1-15بهروزرسانی شد ،عمل بازترکیب و جهش برای جمعیت

} 𝑖𝑥{

انجام خواهد گرفت .این مرحله را میتوان در مورد تمامی الگوریتمهای تکاملی که در این کتاب در مورد
آنها بحث نمودهایم ،پیادهسازی نمود .بنابراین ،یک  CAرا نباید بهعنوان یک الگوریتم تکاملی جدا دانست
بلکه بهتر است آن را راهی برای تقویت و تکمیل سایر الگوریتمهای تکاملی به حساب آورد .ویژگی شاخص
CAها آن است که در آنها بازترکیب و جهش تحت تأثیر فضای عقیده 𝐵 بوده و به همین علت ذرات نسل
بعد در راستای تطابق با 𝐵 خواهند بود.
جزییات زیادی در مورد الگوریتم شکل  1-15وجود دارد .برای مثال:
 چه نوع اطالعاتی در فضای عقیده 𝐵 کد میشود؟
 𝐵 چگونه بهروزرسانی میشود؟
 از چه نوع بازترکیب و جهشی باید استفاده نمود؟ به بیان دیگر ،از کدام الگوریتم تکاملی باید بهعنوان
پایهی  CAاستفاده نمود؟
 چگونه از 𝐵 برای تأثیر بر روی جهش و بازترکیب استفاده نماییم؟
این سؤالها فرصتهای بسیاری را برای محققین فراهم میآورد تا جوابهایی مؤثر برای مسئلهای خاص
و یا برای کالس خاصی از مسائل بیابند .برای نمونه ،اولین سؤال از لیست باال را در نظر بگیرید .با در نظر
گرفتن این که فضای عقیده جنبههای زیر از یک مسئلهی بهینهسازی را نشان میدهد ،میتوان به جزیی از
این سؤال پاسخ داد.
 فضای عقیده قیدهای موجود برای راهحل یک مسئلهی بهینهسازی را نمایندگی میکند .این قیدها
میتوانند قیدهای سخت و یا قیدهای نرم باشند [کوئلو کوئلو 1و بسرا[ ،]2442 ،2بسرا و کوئلو کوئلو،
.]2444
 عقیده میتواند نمایندهی دانش مربوط به زمینهی خاص بهینهسازی برای جهت دادن تحقیق در جهت
مطلوب بر پایهی تخصص انسانی باشد [اسوردلیک 3و رینولدز[ ،]1993 ،اعلمی 4و ال ایمرانی،5
.]2448
 فضای عقیده میتواند شامل اهمیت تنوع برای کمک به حفظ آن در تحقیق باشد.
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 فصای عقیده میتواند شامل اهمیت همکاری و تعاون برای بهبود عملکرد سیستمهای هم-تکاملی
باشد .هم-تکامل شامل ایجاد و گسترش سیستمهای تکاملی متمایز اما متعامل در یک محیط مشترک
میشود [دورام .]1992 ،1ما در این کتاب هم-تکامل را مورد بحث قرار نمیدهیم اما متذکر میشویم
که هنگامی که ارزیابی برازندگی متغیر با زمان باشد و یا ارزیابی برازندگی جمعیت به جمعیت دیگری
بستگی داشته باشد بهطوری که جمعیت دوم متغیر با زمان باشد ،میتوان از هم-تکامل برای پیدا
نمودن راهحلهای بهینه استفاده نمود (بخش  2-21را ببینید) [یانگ و همکاران.]2448 ،
 فضای عقیده میتواند شامل اهمیت خالقیت باشد و بدین ترتیب جستجوی الگوریتم تکاملی را به
سمت راهحلهای نامزد بدیع و یا جستجوی فضاهای بکر فضای جستجو سوق دهد .این ایدهها در
یادگیری مقابله-محور (فصل  16را ببینید) و جستجو برای بدعت [لهمن 2و استنلی ]2411 ،3به کار
گرفته شدهاند اما هنوز در فضای عقیدهی  CAترکیب نشده است.

 3-15برنامهنویسی تکاملی فرهنگی
این بخش نشان میدهد که چگونه یک فضای عقیدهی ساده عملکرد یک برنامهی تکاملی ( )EPرا بهبود
میبخشد .الگوریتم پایهی  EPدر شکل  1-5نشان داده شده است .در این بخش ما یک فضای عقیده را در
 EPپیادهسازی مینماییم .فضای عقیده مکان راهحلهای نامزد با بهترین عملکرد را در فضای جستجو را نشان
میدهد EP .تأثیر گرفته از  ،)CAEP( CAکه در این بخش ارائه شده است ،مشابه  CAEPبحث شده در
[انگلبرکت ،2443 ،فصل  ]14میباشد .فضای عقیده 𝐵 با 𝑛 2پارامتر کد شده است بهطوری که 𝑛 ابعاد
مسئلهی بهینهسازی است .بازهی ])𝑘( 𝑥𝑎𝑚𝐵  [𝐵𝑚𝑖𝑛 (𝑘),بازهای را نشان میدهد که از نظر فضای عقیده 𝑘اُمین
بعد راهحلهای خوب در آن واقع میشوند .فضای عقیده فرایند جهش در  EPرا تحت تأثیر قرار میدهد.
اگر در جهش  EPکه در شکل  1-5نشان داده شده است  𝛽 = 0باشد ،آنگاه برای ]𝑁  𝑖 ∈ [1,و

]𝑛 𝑘 ∈ [1,

خواهیم داشت
()2-15

𝛾√)𝑘( 𝑖𝑟 𝑥𝑖′ (𝑘) ← 𝑥𝑖 (𝑘) +

که در آن 𝑁 اندازهی جمعیت بوده و 𝑛 ابعاد مسئله است .همچنین در معادلهی باال ) 𝑟𝑖 (𝑘)~𝑁(0,1و

𝛾

واریانس جهش است .در  CAEPمعادلهی ( )2-15با معادلهی زیر جایگزین میشود
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)𝑘( 𝑛𝑖𝑚𝐵 < )𝑘( 𝑖𝑥 اگر
()3-15

)𝑘( 𝑖𝑥 𝐵𝑚𝑖𝑛 (𝑘) −

)𝑘( 𝑥𝑎𝑚𝐵 ≤ )𝑘( 𝑖𝑥 ≤ )𝑘( 𝑛𝑖𝑚𝐵 اگر
)𝑘( 𝑖𝑥 < )𝑘( 𝑥𝑎𝑚𝐵 اگر

0

)𝑘( 𝑖𝑥 𝐵𝑚𝑎𝑥 (𝑘) −

← )𝑘( 𝑖∆
{

)𝑘( 𝑖∆ 𝑥𝑖′ (𝑘) ← 𝑥𝑖 (𝑘) + 𝑟𝑖 (𝑘)√𝛾 +

میتوان دید که اگر 𝑘اُمین بعد ذرهی 𝑖𝑥 در فضای عقیده واقع شده باشد ،آنگاه نسخهی جهشیافتهی آن
)𝑘(  𝑥𝑖′متغیری اتفاقی با میانگین )𝑘( 𝑖𝑥 خواهد بود .با این حال ،اگر )𝑘( 𝑖𝑥 خارج فضای عقیده باشد ،آنگاه
نسخهی جهشیافتهی آن متغیری اتفاقی با میانگین )𝑘( 𝑛𝑖𝑚𝐵 یا )𝑘( 𝑥𝑎𝑚𝐵 خواهد بود (هر کدام که به

)𝑘( 𝑖𝑥

نزدیکتر باشد) .شکل  2-15این ایده را به تصویر میکشد .این شکل نشان میدهد که وقتی )𝑘( 𝑖𝑥 درون
فضای عقیده است (قسمت سمت چپ شکل) ،به شیوهی استاندارد دچار جهش میشود .با این حال ،وقتی
)𝑘( 𝑖𝑥 خارج فضای عقیده است (قسمت سمت راست شکل) ،نسخهی جهشیافتهی آن در یکی از لبههای
فضای عقیده متمرکز شده است .نسخهی جهشیافته ممکن است در خارج فضای عقیده واقع شود .در واقع
احتمال قرار گرفتن نسخهی جهشیافته در خارج از بازهی ])𝑘( 𝑥𝑎𝑚𝐵  [𝐵𝑚𝑖𝑛 (𝑘),برابر  %54است .با این
حال ،به احتمال  %54نیز ممکن است درون فضای عقیده واقع شود ،احتمالی که بسیار بیشتر از احتمال واقع
شدن در درون فضای عقیده در صورت جابهجا نشدن میانگین جهش است.

شکل  2-15جهش در برنامهی تکاملی فرهنگی .در شکل سمت چپ 𝒙(𝒌) ،درون فضای عقیده است ،بنابراین تابع چگالی
احتمال ( )PDFنسخهی جهشیافتهی آن دارای میانگینی برابر )𝒌(𝒙 است .در شکل سمت راست 𝒙(𝒌) ،خارج فضای عقیده
است ،بنابراین نسخهی جهشیافته دارای میانگینی برابر با نزدیکترین لبه از فضای عقیده است.

حال به بحث در مورد چگونگی بهروزرسانی فضای عقیده در  CAEPمیپردازیم .چندین راه برای این
کار وجود دارد .برای نمونه ،میتوان از بهترین 𝑀 ذره برای بهروزرسانی فضای عقیده استفاده نمود .ابتدا برای
هر ]𝑛  𝑘 ∈ [1,مقدار مینیمم و ماکزیمم هر بعد از 𝑀 ذره را مییابیم:
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()4-15

}]𝑀 𝑥𝑘,𝑚𝑖𝑛 (𝑘) ← min{𝑥𝑗 (𝑘) ∶ 𝑗 ∈ [1,
}]𝑀 𝑥𝑘,𝑚𝑎𝑥 (𝑘) ← max{𝑥𝑗 (𝑘) ∶ 𝑗 ∈ [1,

که در آن ذرات به ترتیب از بهترین تا بدترین اندیسگذاری شدهاند بهطوری که }]𝑀  {𝑥𝑗 (𝑘): 𝑗 ∈ [1,شامل
بهترین 𝑀 ذره از جمعیت میشود .حال برای ]𝑛  𝑘 ∈ [1,از مقادیر مینیمم و ماکزیمم دامنه برای تأثیرگذاری
بر روی فضای عقیده از یک نسل به نسل دیگر ،استفاده مینماییم:
()5-15

𝑛𝑖𝑚𝐵𝑚𝑖𝑛 (𝑘) ← 𝛼𝐵𝑚𝑖𝑛 (𝑘) + (1 − 𝛼)𝑥𝑘,
𝑥𝑎𝑚𝐵𝑚𝑎𝑥 (𝑘) ← 𝛼𝐵𝑚𝑎𝑥 (𝑘) + (1 − 𝛼)𝑥𝑘,

پارامتر ] 𝛼 ∈ [0,1مقدار اینرسی فضای عقیده است و میزان رکود فضای عقیده از یک نسل به نسل دیگر
را تعیین میکند .معادلهی ( )5-15نشان میدهد که اگر  𝛼 = 1باشد ،فضای عقیده هیچگاه تغییر نمیکند.
همچنین  𝛼 = 0نیز بدین معناست که فضای عقیده کامالً توسط جمعیت حاضر تعیین شده و به هیچ عنوان
تحت تأثیر فضای عقیدهی نسلهای گذشته نیست.
مثال 2-15
این مثال نشان میدهد چگونه دخالت دادن فرهنگ میتواند به بهبود عملکرد  EPکمک کند .در این مثال
ما از  𝛽 = 0 ،𝑁 = 50و  𝛾 = 1برای پارامترهای شکل  1-5استفاده مینماییم .ما از  EPبرای مینیممسازی
تابع  24بعدی اکلی که در ضمیمهی ج 1-2.تعریف شده است استفاده مینماییم .همچنین هر بعد از هر ذره
بهصورت اتفاقی در بازهی ] [−30, +30مقداردهی اولیه میشود .برای  ،CAEPاز  𝑀 = 5در معادلهی
( )4-15و از  𝛼 = 0.5در معادلهی ( )5-15استفاده مینماییم .شکل  3-15نتایج  EPاستاندارد و  EPفرهنگی
را که بر روی  24شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است ،نشان میدهد .میتوان دید که  EPفرهنگی
بهتر از  EPاستاندارد عمل میکند .شکل  4-15نحوهی تغییر فضای عقیدهی بعد اول از یک نسل به نسل
دیگر را نشان میدهد .میتوان دید که فضای عقیده سریعا به یک دامنهی کوچک که شامل راهحل بهینه ()4
میشود ،همگرا میشود .توجه کنید که هیچ تضمینی برای مشمول شدن راهحل بهینه در فضای عقیده وجود
ندارد .در حقیقت ،شکل  4-15نشان میدهد که حد پایین فضای عقیده گاهاً کمی از  4تجاوز میکند .اما در
کل ،فضای عقیده نشانی خوبی از محل قرار گرفتن راهحلهای نامزد خوب در فضای جستجو به دست
میدهد .به کار بردن مقدار کوچکتری از 𝛼 در معادلهی ( )5-15باعث همگرایی سریعتر و به کار بردن مقدار
بزرگتر از 𝛼 باعث همگرایی کندتر میشود.
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شکل  3-15مثال  :2-15برنامهنویسی تکاملی با فضای عقیده و بدون فضای عقیده .این شکل هزینهی بهترین ذره در جمعیت
در هر نسل را که بر روی  25شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است ،نشان میدهد CAEP .بهتر از  EPاستاندارد
عمل میکند.

شکل  4-15مثال  :2-15فضای عقیدهی اولین بعد از  CAEPبرای تابع  25بعدی اکلی .فضای عقیده به سرعت به سمت یک
ناحیهی کوچک حول  ،5که راهحل بهینه است ،همگرا میشود.

 4-15مدل فرهنگی اقتباسی
این فصل به بحث در مورد یک الگوریتم فرهنگی ،که جایگزینی برای روش فضای عقیدهی بحث شده
در قسمت قبل است ،میپردازد .این الگوریتم ،مدل فرهنگی اقتباسی ( )ACM1نام دارد [اکسلرود،]1997 ،2

Adaptive Cultural Model
Axelrod

1
2
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[کندی[ ،]1998 ،کندی و ابرهارت ،2441 ،فصل  ACM .]6بر پایهی تعامل ذرات در جوامع انسانی است.
برای نمونه:
 ذرات بیشتر از کسانی که به آنها نزدیک هستند ،چه جغرافیایی چه نسبی ،تأثیر میپذیرند تا آنهایی
که دور هستند [التان 1و همکاران .]1994 ،این موضوع یادآور همسایگی در الگوریتم تجمع ذرات
از فصل  11است.
 ذرات بیشتر از کسانی که شبیه آنها هستند تأثیر میپذیرند تا کسانی که نسبت به آنها متفاوت هستند
[اکسلرود[ ،]1997 ،کندی.]1998 ،
 ذرات بیشتر از کسانی که موفق هستند تأثیر میپذیرند [نوئل 2و جنت .]2445 ،3به بیان دقیقتر میتوان
گفت که ذرات بیشتر از کسانی تأثیر میگیرند که شبیه خود ایدهآل آنها هستند تا کسانی که شبیه
خود واقعی آنها هستند [وتزل 4و اینسکو[ ،]1982 ،5کندی.]1998 ،
 ACMرا میتوان با گستراندن شبکهای از راهحلهای نامزد بر روی مسئلهی بهینهسازی ،شبیهسازی نمود.
راهحلهای نامزد مانند ذرات در جمعیت در نظر گرفته میشوند .نزدیکی دو ذره را میتوان به چندین روش
اندازه گرفت .راه اول ،اندازهگیری مجاورت ذرات بر مبنای نزدیکی جغرافیایی است چرا که ذرات بر روی
یک شبکه قرار گرفتهاند .روش دوم اندازهگیری نزدیکی رفتاری ذرات به یکدیگر است ،بدین معنا که چه
قدر خواص راهحل آنها به یکدیگر شبیهاند.
شکل  5-15مثالی از یک شبکه از ذرات الگوریتم تکاملی را نشان میدهد .در این شکل هر ذره با یک
رشتهی  8کاراکتری کد شده است .با رشد جمعیت ،ذرات مکان خود را در شبکه حفظ میکنند اما نمایش
آنها از یک نسل به نسل دیگر عوض میشود .ذراتی که از لحاظ جغرافیایی یا رفتاری به یکدیگر نزدیک
هستند ،با احتمال بیشتری به تبادل اطالعات با یکدیگر میپردازند و به همین دلیل از لحاظ رفتاری بیشتر به
یکدیگر شبیه میشوند .همچنین وقتی دو ذره با یکدیگر به تبادل اطالعات میپردازند ،احتمال آنکه ذرهی
برازندهتر اطالعات خود را با ذرهی دیگر به اشتراک بگذارد بیشتر از احتمال عکس این حالت است.
ما میتوانیم از تمامی این ایدهها برای به دست آوردن یک الگوریتم  ACMاستفاده نماییم .شکل 6-15
یک الگوریتم پایهی  ACMرا نشان میدهد .جمعیت ،مقداردهی اولیه شده و به هر راهحل نامزد یک مکان
خاص در یک شبکه اختصاص داده میشود .در هر نسل دوره از الگوریتم  ،ACMیک ذره و یکی از
1
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همسایگانش بهصورت اتفاقی انتخاب میشود .همچنین ما بهصورت اتفاقی تصمیم میگیریم که آیا اطالعاتی
بین این دو ذره به اشتراک گذاشته شود یا خیر .هر چه شباهت بین دو ذره بیشتر باشد ،این احتمال بیشتر
خواهد بود .اگر تصمیم بر به اشتراکگذاری اطالعات گرفته شود ،یکی از خواص راهحل ذرهی با برازندگی
کمتر بهصورت اتفاقی با یکی از ویژگیهای راهحل ذرهی برازندهتر جایگزین خواهد شد.

شکل  5-15مثالی از یک شبکه از ذرات  . ACMبرخی ذرات شبیه هم هستند اما به لحاظ جغرافیایی از یکدیگر دورند.
احتمال به اشتراکگذاری اطالعات بین این ذرات کم است .سایر ذرات ،مانند دو ذرهی نشان داده شده در قسمت پایین و
چپ شبکه ،به لحاظ جغرافیایی نزدیک بوده اما شبیه هم نیستند .احتمال به اشتراکگذاری اطالعات میان این دو ذره نیز کم
است .با این حال ،برخی ذرات مانند دو ذره ی نشان داده شده در در قسمت باال و راست شبکه هم به لحاظ جغرافیایی
نزدیک بوده و هم شبیه هم هستند .احتمال به اشتراکگذاری اطالعات بین این نوع ذرات زیاد است.
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جمعیتی از راهحلهای نامزد را

مقداردهی اولیه کن } 𝑖𝑥{𝑖 ∈ [1, 𝑁] ،

به هر ذره محلی اتفاقی در شبکه اختصاص بده
تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
یک ذره مانند 𝑖𝑥 را بهصورت اتفاقی از جمعیت انتخاب کن
یک همسایه از 𝑖𝑥 مانند 𝑘𝑥 را بهصورت اتفاقی انتخاب کن
تشابه رفتاری میان 𝑖𝑥 و 𝑘𝑥 را محاسبه کن:

]𝑏𝑖,𝑘 ∈ [0,1

]𝑟 ← 𝑈[0,1
اگر 𝑘𝑟 < 𝑏𝑖,

یک اندیس ویژگی راهحل را بهصورت اتفاقی انتخاب کن

]𝑛 𝑠 ∈ [1,

کامنت :به اشتراکگذاری اطالعات را آغاز کن
اگر 𝑖𝑥 از 𝑘𝑥 برازندهتر بود
)𝑠( 𝑖𝑥 ← )𝑠( 𝑘𝑥

در غیر این صورت
)𝑠( 𝑘𝑥 ← )𝑠( 𝑖𝑥

پایان اگر
کامنت :پایان به اشتراکگذاری اطالعات
پایان اگر
تعامل بعد
شکل  6-15طرح کلی از یک مدل فرهنگی اقتباسی ( 𝑵 .)ACMاندازهی جمعیت 𝒏 ،ابعاد مسئله و ]𝟏  𝑼[𝟎,یک عدد اتفاقی
با توزیع یکنواخت بین  5و  1میباشد.

از شکل  6-15میتوان دید که جهت انتقال اطالعات همواره از ذرهی برازندهتر به ذرهی دیگر است.
برای اتفاقیتر کردن این فرایند ،میتوان از یک تصمیمگیری احتماالًتی برای انتخاب اینکه چه کسی اطالعات
خود را با دیگری به اشتراک بگذارد استفاده نماییم .برای این کار از پارامتر میزانسازی
] 𝑝1 ∈ [0.5,1که نشاندهندهی احتمال به اشتراکگذاری اطالعات از ذرهی بهتر به بدتر است استفاده
مینماییم .به  𝑝1فشار انتخاب میگویند .ما همواره میخواهیم که  𝑝1 ≥ 0.5باشد چرا که منطقی نیست که
جهت جاری شدن اطالعات را به سمت "از بد به خوب" گرایش دهیم .سپس ،قسمتی از کد در شکل
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 6-15را که میان دو خط “کامنت :به اشتراکگذاری اطالعات را آغاز کن” و “کامنت :به اشتراکگذاری
اطالعات را تمام کن” قرار گرفته است ،با منطق نشان داده شده در شکل  7-15جایگزین مینماییم.
]𝜌 ← 𝑈[0,1
اگر  𝜌 < 𝑝1آنگاه
اگر 𝑖𝑥 از 𝑘𝑥 برازندهتر بود
)𝑠( 𝑖𝑥 ← )𝑠( 𝑘𝑥

در غیر این صورت
)𝑠( 𝑘𝑥 ← )𝑠( 𝑖𝑥

پایان اگر
در غیر این صورت
اگر 𝑖𝑥 از 𝑘𝑥 برازندهتر بود
)𝑠( 𝑘𝑥 ← )𝑠( 𝑖𝑥

در غیر این صورت
)𝑠( 𝑖𝑥 ← )𝑠( 𝑘𝑥

پایان اگر
پایان اگر
شکل  7-15مدل فرهنگی اقتباسی با به اشتراکگذاری اطالعات اتفاقی 𝒑𝟏 ∈ [𝟎. 𝟓, 𝟏] .احتمال به اشتراکگذاری اطالعات از
ذرهی خوب به بد را مشخص می کند .این تکه شبه کد جایگزین کد واقع شده میان دو عبارت “کامنت :به اشتراکگذاری
اطالعات را آغاز کن” و “کامنت :به اشتراکگذاری اطالعات را تمام کن در شکل  6-15میشود .اگر
𝟏 = 𝟏𝒑 باشد ،آنگاه این کد مانند کد شکل  6-15میشود.

مثال 3-15
در این مثال ،که از [کندی و ابرهارت ،2441 ،فصل  ]6الهام گرفته است ،به حل مسئلهی فروشندهی
دورهگرد ( )TSPبا  ACMمیپردازیم .فرض کنید میخواهیم به هشت محل مختلف سفر کنیم بهطوری که
مجموع مسافت طی شده مینیمم باشد .ما فرض میکنیم که این محلها بر روی یک دایره بهصورت شکل
 8-15واقع شدهاند .همچنین فرض بر آن است که سفر خود را از محل  Aآغاز خواهیم کرد .به سادگی
میتوان دید که دو راهحل برای این  TSPوجود دارد A-B-C-D-E-F-G-H :یا  .A-H-G-F-E-D-C-Bابتدا
یک شبکهی  18 × 8از راهحلهای نامزد را بهصورت اتفاقی ایجاد مینماییم .همچنین فرض بر آن است که
شبکه یک شبکه ی حلقوی است ،بدین معنا که ذرات واقع شده در انتهای سمت راست شبکه با ذرات واقع
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شده در انتهای چپ همسایه هستند و ذرات واقع شده در انتهای باالیی شبکه نیز با ذرات واقع شده در انتهای
پایینی همسایهاند .ما از منطق شکلهای  6-15و  7-15برای هماهنگسازی به اشتراکگذاری اطالعات میان
راهحلهای نامزد استفاده مینماییم .ما عبارت یک همسایهی اتفاقی 𝑘𝑥 را برای 𝑖𝑥 انتخاب کن” از شکل
 6-15را با انتخاب اتفاقی یکی از چهار ذرهی نزدیک به 𝑖𝑥 ،که ذرات باال ،پایین ،چپ و راست 𝑖𝑥 هستند،
پیادهسازی مینماییم .ما از  𝑝1 = 0.9در شکل  7-15استفاده مینماییم.

شکل  8-15محلهای  TSPاز مثال  .3-15هدف عبور از هر هشت محل همراه با مینیممسازی مجموع مسافت طی شده است.
اگر از محل  Aآغاز نماییم دو راهحل بهینه خواهیم داشت A-B-C-D-E-F-G-H :و .A-H-G-F-E-D-C-B

شکل  9-15همگرایی یک شبیهسازی معمول از  ACMرا نشان میدهد .اولین راهحل بهینه بعد از 2544
دوره از شکل  6-15پیدا شده است .میانگین هزینهی جمعیت بهصورت پیوسته با افزایش شمارهی دوره
کاهش یافته است.

شکل  9-15همگرایی  ACMبرای  TSPاز مثال  .3-15اگر هشت شهر شکل  8-15بر روی یک دایره واقع شده باشند،
هزینهی مینیمم کلی برابر  513576خواهد بود.
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با ادامهی تعامل میان ذرات ،به تدریج ذرات خوب در جمعیت پخش شده و ذرات بد کمکم محو
میگردند .شکل  14-15پخش شدن ذرات خوب را نشان میدهد .اولین ذرهی بهینه بعد از  2544دوره پیدا
شده است .بعد از این دوره پخش راهحلهای بهینه تقریباً بهصورت خطی افزایش یافته است.

شکل  15-15مثال  :3-15پخش راهحلهای بهینه در شبکهی جمعیت برای  .TSPحدود  2555دوره طول کشیده است تا
راهحل بهینه در جمعیت ظاهر شود و پس از این دوره پخش راهحلهای بهینه تقریباا بهصورت خطی افزایش یافته است.

شکل  11-15شبکهی جمعیت  18 × 8را بعد از  5764تعامل ،که به معنای میانگین  84تعامل در هر ذره
است ،نشان میدهد .میتوان دید که  31راهحل بهینه  A-B-C-D-E-F-G-Hدر دو انتهای چپ و راست شبکه
خوشه شدهاند (به یاد آورید که شبکه حلقوی است و بنابراین لبههای چپ و راست شبکه با هم همسایه
هستند) .همچنین میتوان دید که خوشهی کوچکتری از پنج راهحل بهینه  A-H-G-F-E-D-C-Bنیز نزدیک
لبهی پایینی شبکه قرار گرفتهاند .نگاهی دقیقتر به شکل  11-15خوشههای دیگری را آشکار میسازد که
راهحلهای نیمه بهینه برای  TSPهستند .این موضوع مانند چگونگی پخش شدن رفتار و اطالعات در یک
فرهنگ ،چگونگی گروه گروه شدن ذرات شبیه به هم و همچنین چگونگی شبیهسازی رفتار فرهنگی برای
حل مسائل بهینهسازی است.
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شکل  11-15شبکهی جمعیت از مثال  3-15یعد از  5765تعامل .دو خوشه ی بهینه (یکی با  31ذره و دیگری با  5ذره) در
شبکه مشخص شدهاند .در  ACMذرات شبیه به هم با هم تشکیل گروه داده و ذرات با برازندگی باال در جمعیت پخش
میشوند.

مثال  3-15نشان میدهد چگونه  ACMمیتواند جوابهای متفاوتی برای یک مسئلهی بهینهسازی ترکیبی
پیدا کند .این مثال را میتوان برای حل مسائل بهینهسازی پیوسته نیز بسط داد .تعامیم بسیاری را میتوان برای
الگوریتمهای  ACMشکلهای  6-15و  7-15در نظر گرفت.
 .1ما اجازه دادیم هر ذره از یکی از چهار همسایهاش تأثیر بپذیرد .میتوان اجازه داد که همسایگان دورتر
نیز بر ذره تأثیر بگذارند .احتمال و یا میزان تعامل را میتوان تابعی با نسبت عکس نسبت به فاصله
در نظر گرفت.
 .2ما معموالً اطالعات ذرات برازندهتر را با ذرات با برازندگی کمتر به اشتراک میگذاریم چرا که
میخواهیم خواص راهحل سودمند را در میان جمعیت پخش نماییم .با این حال ،گاه در جوامع
مختلف شاهد تأثیر افراد ناموفق بر روی دیگر ذرات هستیم .ما معموالً از رفتارهایی که در افراد
ناموفق مشاهده میکنیم پرهیز میکنیم .در قسمت  6-11نشان دادیم که چگونه میتوان این ایده را
برای بهینهسازی تجمع ذرات استفاده نمود ،اما این ایده هنوز برای  CAبه کار نرفته است بنابراین این
موضوع را میتوان بهعنوان زمینهای مناسب برای تحقیقات آتی در نظر گرفت.
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 .3در شکل  6-15ما یک ذرهی 𝑖𝑥 را بهصورت اتفاقی برای تعامل با ذرهای دیگر انتخاب نمودیم .با این
حال ،منطقی است اگر یک ذره با برازندگی کم را برای این کار انتخاب نماییم چرا که این ذرات نیاز
بیشتری به بهبود دارند .این ایده مشابه ایدهی احتماالت مهاجرت در  BBOاست (فصل  14را ببینید).
 .4در شکل  6-15یک ذرهی 𝑘𝑥 را که همسایهی 𝑖𝑥 بود بهصورت اتفاقی برای تعامل با 𝑖𝑥 انتخاب
نمودیم .یا این حال ،شاید منطقیتر باشد که گروهی از همسایگان را انتخاب کرده و سپس بنا بر
مقادیر نسبی برازندگی در مورد استراتژی به اشتراکگذاری اطالعات تصمیم بگیریم .این ایده مشابه
ایدهی احتماالت مهاجرت از جزیره در  BBOاست (فصل  14را ببینید) .این تعمیم و تعمیم پیشین
هر دو میتوانند الهامبخش یک الگوریتم ترکیبی  BBOفرهنگی باشند.
 .5ما میتوانیم ایدهی فضای عقیده را با  ACMترکیب نماییم .افراد در جوامع انسانی هم تحت تأثیر
همسایگان خود هستند و هم تحت تأثیر فرهنگ خود .این ایده مدل تعمیمیافتهی دیگری ()GOM1
نام دارد و مشابه تأثیر رسانه در جوامع انسانی میباشد [شیبانی 2و همکاران .]2441 ،در شکل
 6-15ما یکی از همسایگان را بهصورت اتفاقی برای تعامل با 𝑖𝑥 انتخاب مینماییم .در  ،GOMما
یک همسایهی تعمیمیافته ایجاد مینماییم .این همسایهی تعمیمیافته نمایندهی اجتماع کل جمعیت
است .این همسایه بهصورت واقعی در جمعیت حضور ندارد بلکه یک شبهذره است که با گرفتن
میانگین از کل جمعیت به وجود میآید .سپس ذرهی 𝑖𝑥 میتواند با یکی از چهار همسایهی خود و
یا با همسایهی تعمیمیافته تعامل نماید .این ایده یادآور تجمع ذرات کامالً آگاه ،که شامل به
اشتراکگذاری اطالعات سراسری میباشد ،است (بخش  5-11را ببینید) .همسایهی تعمیمیافته را
همچنین میتوان با گرفتن میانگین وزنی از برازندگی جمعیت به دست آورد .هر چند این تعمیم هنوز
مورد مطالعه واقع نشده است.

 5-15نتیجهگیری
الگوریتمهای فرهنگی شاخهای بسیار جالب از از محاسبات تکاملی هستند .این الگوریتمها از سایر
الگوریتمهای تکاملی متفاوتاند چرا که به جای زیستشناسی از علوم اجتماعی نشئت گرفتهاند .این موضوع
باعث میشود تا زمینهای وسیع از تحقیقات و مطاعات علوم اجتماعی برای اعمال آنها به سیستمهای
محاسباتی خودسازمانده و الگوریتمهای بهینهسازی ،به وجود آید .از آنجا که الگوریتمهای فرهنگی اولین بار
در دههی  1984مورد مطالعه قرار گرفتند ،به نظر میرسد تا به حال بیشتر تمرکز بر روی کاربردها و اصالحات
Generalized Other Model
Shibani

1
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سادهی ایدههای اصلی  CAقرار داشته است .با این حال ،قسمت اعظمی از تحقیقات علوم اجتماعی به
جنبههای مختلف فرهنگ مانند موسیقی ،اقتصاد ،زبان ،فناوری ،روابط خانوادگی ،سرگرمی ،تحصیالت،
ورزش ،دارو ،مذهب ،هنر ،ادبیات ،سیاست ،جنگ و غیره اختصاص یافته است .هر محققی که به یکی از
جنبههای فرهنگ عالقه داشته باشد ،مخزنی بیانتها از ایدهها برای اعمال به تحقیقات  CAدر مقابل خود
خواهد یافت .برخی زمینههای جالب و در عین حال مهم برای تحقیقات آتی در این زمینه به قرار زیراند.
 مدلسازی ریاضی الگوریتمهای فرهنگی زمینهای مناسب و جا افتاده برای کارهای آتی به نظر میرسد.
مدلهای ریاضی سایر الگوریتمهای تکاملی را میتوان به راحتی در مقاالت پیدا نمود اما در مورد
الگوریتمهای فرهنگی ،کمبود مدلسازی ریاضی کامالً حس میشود.
 فرهنگها دارای مجموعههای مختلفی از عقیده هستند .برخی از این عقاید متعلق به اکثر ذرات بوده
و برخی دیگر تنها توسط اقلیت ذرات رعایت میشوند [التان و همکاران .]1994 ،برخی اوقات،
فضاهای عقیده در پدیدهای به اسم جنگ فرهنگی با یکدیگر تالقی میکنند [تامسون .]2414 ،این
پدیده را میتوان به خصوص در زمینههای بحثبرانگیزی مانند مذهب ،ورزش و سیاست مشاهده
نمود.
 جوامع شامل فرهنگهای متفاوتی هستند .برخی فرهنگها در دل فرهنگ دیگری قرار گرفته و
زیرفرهنگ نامیده میشوند .افراد واقع در یک زیرفرهنگ به طرز کامالً نزدیکی با یکدیگر تعامل کرده
و افرادی که در زیرفرهنگهای متفاوت قرار دارند تعامل ضعیفی با هم دارند .برخی سیستمهای
ارزشی در یک زیرفرهنگ مورد تأکید واقع شدهاند و برخی دیگر در زیرفرهنگهای دیگر بسیار حائز
اهمیت هستند .این ایده دارای کاربردی در بهینهسازی چندهدفه میباشد [کوئلو کوئلو و بکرا،]2443 ،
[اعلمی و همکاران.]2447 ،
چگونه میتوان این عوامل را در یک  CAمدل نمود؟ رابطهی میان این عوامل چگونه است؟ دیگر
جنبههای فرهنگ که در یادگیری انسانی حائز اهمیتاند چه هستند؟ تأثیرات فرهنگ بر افراد مختلف چگونه
است؟ همهی اینها سؤاالتی برای تحقیقات آتی هستند .برای مطالعات بیشتر در زمینهی CAها میتوانید به
[رینولدز[ ،]1994 ،رینولدز و چانگ[ ،]1997 ،1رینولدز ]1999 ،و [رینولدز و همکاران ]2411 ،مراجعه
نمایید.

Chung
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مسائل
تمارین نوشتاری
 1-15چند روش برای پیشبینی عدد بعدی در دنبالهی معادلهی ( )1-15پیشنهاد کنید.این روشها چه
مقادیری را پیشبینی میکنند؟
 2-15معادلهی ( )3-15و شکل  2-15را در نظر بگیرید.
الف) اگر )𝑘( 𝑖𝑥 درون فضای عقیده باشد ،احتمال آنکه )𝑘(  𝑥𝑖′نیز درون فضای عقیده باشد چه قدر
خواهد بود؟
ب) اگر )𝑘( 𝑖𝑥 خارج فضای عقیده باشد ،احتمال آنکه )𝑘(  𝑥𝑖′نیز درون فضای عقیده باشد چه قدر خواهد
بود؟
 3-15معادلهی ( )3-15و شکل  2-15را در نظر بگیرید.
الف) اگر 𝐵 ∈ )𝑘( 𝑖𝑥 باشد ،چه استراتژی برای استفاده از فضای عقیده تهاجمیتر خواهد بود؟ در اینجا
از واژهی تهاجمیتر برای اشاره به احتمال بیشتر برای 𝐵 ∈ )𝑘(  𝑥𝑖′استفاده شده است.
ب) اگر 𝐵 ∉ )𝑘( 𝑖𝑥 باشد ،چه استراتژی برای استفاده از فضای عقیده تهاجمیتر خواهد بود؟
 4-15در هر نسل از الگوریتم  ACMاز شکل  ، 6-15چه تعداد ارزیابی تابع برازندگی مورد نیاز است؟
اگر بخواهیم مقایسهای عادالنه میان  ACMو سایر الگوریتمهای تکاملی داشته باشیم ،این تعداد ارزیابی تابع
برازندگی به چه معنی است؟
 5-15الگوریتم  ACMاز شکل  6-15در هر تعامل تنها یک ویژگی راهحل را به اشتراک میگذارد .این
موضوع به چه نکتهای در مورد عملکرد این الگوریتم بر روی مسائل تفکیکپذیر اشاره دارد؟ (به یاد آورید
که بحثی مشابه این در ابتدای بخش  5-14وجود داشت) .چه اصالحی بر روی الگوریتم  ACMانجام دهید
تا عملکرد آن در مورد مسائل تفکیکناپذیر بهبود یابد؟
 6-15شکل  9-15نشان میدهد که  ACMراهحل بهینه برای مسئلهی فروشندهی دورهگرد با  8شهر را
در  2544دوره پیدا میکند .کیفیت عملکرد این الگوریتم در این مسئله را تحلیل کنید.
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مسائل کامپیوتری
 7-15مثال  2-15را با  1و  𝛼 = 0,0.25,0.5,0.75تکرار نمایید .نتایج را مشابه شکل  3-15برای هر یک
از مقادیر 𝛼 رسم نمایید .نتایج خود را توضیح دهید.
 8-15مثال  2-15را با  25و  𝑀 = 0,2,5,10تکرار کنید .نتایج را مشابه شکل  3-15برای هر یک از
مقادیر 𝑀 رسم نمایید .نتایج خود را توضیح دهید.
 9-15مثال  3-15را با  1و  𝑝1 = 0.5,0.7,0.9تکرار کنید .تعداد تعامالت را برای هر شبیهسازی به 2444
محدود کنید .نتایج را مشابه شکل  9-15برای هر یک از مقادیر  𝑝1رسم نمایید .با این حال ،از آنجا که شکل
 9-15نتایج یک  ACMمعمولی را نشان میدهد ،شما باید برای هر مقدار از  24 ،𝑝1شبیهسازی مونت کارلو
انجام داده و بهترین هزینه در هر نسل را برای هر یک از مقادیر  𝑝1ذخیره کرده و سپس رسم کنید.

فصل شانزدهم
یادگیری مقابله محور

انقالبهای اجتماعی  ....تغییراتی سریع در جامعهی انسانیاند .به زبان ساده این انقالبها به وقوع
میپیوندند تا شرایط معکوس را برقرار سازند.
حمید تیزهوش[ 1تیزهوش]2445 ،
انقالب یک فرایند کند است .تغییر زمان میطلبد .با این حال ،برخی از انواع تغییر سریع اتفاق میافتند.
یکی از انواع تغییر سریع که تقریبا همهی الگوریتمهای تکاملی از آن استفاده میکنند ،جهش است .اما نوعی
دیگر از تغییر سریع وجود دارد که در جامعهی انسانی به وقوع میپیوند و ما هنوز آن را بررسی نکردهایم:
انقالب اجتماعی .یک انقالب اجتماعی ،یک الگوی جابهجایی از هنجار کنونی به هنجار مقابل است .گاه ًا
انقالبهای اجتماعی دارای تأثیرات مهم و بلندمدت هستند ،مانند هنگامی که آمریکا در جنگهای انقالبی
در برابر انگلیس به مقابله پرداخت و از کلونی به ایالت تغییر ماهیت داد .سایر انقالبها دارای تأثیرات
چشمگیر کمتری هستند ،مانند معرفی مواد مصنوعی ترکیبی در صنعت لباس و یا معرفی امواج مایکروویو
برای پختوپز .با این حال ،همهی انقالبها به معنی تغییرات قابل توجه در نحوهی زندگی هستند.
یادگیری مقابله محور ( )OBL2برای افزایش نرخ یادگیری در الگوریتمهای تکاملی به وجود آمد .از آنجا
که تکامل یک فرایند آهسته و انقالب یک فرایند سریع است ،شبیهسازی انقالب در الگوریتمهای تکاملی
میتوانند همگرایی آنها را تسریع کند OBL .در ابتدا بهعنوان روشی برای بهبود یادگیری تقویتی،
الگوریتمهای ژنتیک و شبکههای عصبی معرفی گردید [تیزهوش OBL .]2445 ،همچنین در بسیاری دیگر
از الگوریتمهای بهینهسازی پیادهسازی شده است که از جملهی آنها میتوان به بهینهسازی زیستجغرافی-
محور ([ )BBOارگزر 3و همکاران ،]2449 ،بهینهسازی تجمع ذرات [عمران[ ،]2448 ،رشید 4و بیگ،]2414 ،5
تکامل تفاضلی [راهنمایان 6و همکاران ،]2448 ،بهینهسازی کلونی مورچگان [مالیسیا ]2448 ،7و ذوب فلزات
[ونترسکا 8و تیزهوش ]2447 ،اشاره نمود.
مروری بر فصل
بخش  1-16تعاریفی از مقابله بهعنوان عبارتی مرتبط با مسائل عددی ارائه میدهد .بخش  2-16طرح
کلی چگونگی وارد نمودن  OBLبه یک الگوریتم تکاملی و چگونگی بهبود عملکرد  BBOتوسط آن را نشان
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میدهد .بخش  3-16به مطالعهی ریاضی احتمال بهبود الگوریتم تکاملی با استفاده از انواع مختلف مقابله
میپردازد .بخش  4-16به معرفی نرخ پرش ،که یک مفهوم مورد استفاده در  OBLاست ،میپردازد .هرچند
که  OBLدر ابتدا برای مسائل با دامنهی پیوسته تعریف گردید ،فصل  5-16به بحث در مورد چگونگی تعمیم
آن به مسائل ترکیبی ،به خصوص مسئلهی فروشندهی دورهگرد ،میپردازد .بخش  6-16برخی مفاهیم یادگیری
دوگانه ،که بر  OBLمقدم بوده ،را مرور کرده و رابطهی میان این دو روش را نشان میدهد.

 1-16مفاهیم و تعاریف مقابله
این بخش به بحث در مورد تعاریف و مفاهیم مرتبط با مقابل و مخالف یک عدد اسکالر یا بردار میپردازد.
کار را با اعداد اسکالر آغاز میکنیم .فرض کنید 𝑥 بر روی دامنهی ]𝑏  [𝑎,تعریف شده است و مرکز این دامنه
𝑐 است:
⌋𝑏  𝑥 ∈ ⌊𝑎,که در آن

()1-16

𝑏<𝑎

𝑐 = (𝑎 + 𝑏)/2

 1-1-16مخالف بازتابی و مخالف madulo
روشهای متنوعی برای تعریف مخالف یک اسکالر مانند 𝑥 وجود دارد [تیزهوش و همکاران.]2448 ،
برای مثال ،مخالف بازتابی 𝑥 بهصورت زیر تعریف میشود
()2-16

𝑥 𝑥𝑜1 = 𝑎 + 𝑏 −

این بدین معناست که فاصلهی  𝑥𝑜1از مرکز دامنه به اندازهی فاصلهی 𝑥 از مرکز دامنه است:
()3-16

𝑐 𝑐 − 𝑥 = 𝑥𝑜1 −

مخالف  moduloاسکالر 𝑥 نیز بهصورت زیر تعریف میشود
()4-16

)𝑎 𝑥𝑜1 = (𝑥 − 𝑎 + 𝑐) 𝑚𝑜𝑑 (𝑏 −

در این روش ،دامنهی ]𝑏  [𝑎,بهعنوان یک دایره در نظر گرفته شده و مخالف 𝑥 نیز عددی است که در
سوی مخالف دایره قرار گرفته است .شکل  1-16مخالف بازتابی و مخالف  moduloرا نشان میدهد.
تعاریف مخالف بازتابی و مخالف  moduloرا میتوان بهصورت ساده و سرراست به بردارها نیز بسط
داد .فرض کنید 𝑥 یک بردار 𝑛 بعدی است .که بر روی یک دامنهی مستطیلی تعریف شده است؛ بدین معنی
که 𝑖𝑥 بر روی دامنهی ] 𝑖𝑏  [𝑎𝑖 ,تعریف شده و 𝑖𝑐 نیز مرکز این دامنه است:
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⌋ 𝑛𝑥 … 𝑥 = ⌊𝑥1

()5-16

که در آن 𝑖𝑏 < 𝑖𝑎 و ] 𝑖𝑏  𝑥𝑖 ∈ [𝑎𝑖 ,برای

]𝑛 𝑖 ∈ [1,

 𝑐𝑖 = (𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 )/2برای

]𝑛 𝑖 ∈ [1,

در این صورت ،مخالف بازتابی بردار 𝑥 بهصورت زیر تعریف میشود
()6-16

⌋ 𝑛𝑥𝑜1 = ⌊𝑥𝑜1,1 … , 𝑥𝑜1,

که در آن 𝑖𝑥  𝑥𝑜1,𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 −برای

]𝑛 𝑖 ∈ [1,

مخالف  moduloبردار 𝑥 نیز بهصورت زیر تعریف میگردد
()7-16

⌋ 𝑛𝑥𝑜1 = ⌊𝑥𝑜2,1 … , 𝑥𝑜2,

که در آن

) 𝑖𝑎 𝑥𝑜2,𝑖 = (𝑥𝑖 − 𝑎𝑖 + 𝑐𝑖 ) 𝑚𝑜𝑑 (𝑏𝑖 −

این تعاریف تنها در مورد دامنههای مستطیلی قابل اعمال هستند .تعمیم این تعاریف به دامنههای غیر
مستطیلی بهعنوان زمینهای برای کارهای آتی رها میشود اما به احتمال زیاد ،کار دشواری نخواهد بود.
ما از مخالف  moduloدر این فصل استفاده نخواهیم نمود .در باقی این فصل ما از عبارت "مخالف 𝑥"
برای اشاره به مخالف بازتابی 𝑥 و از نماد 𝑜𝑥 برای اشاره به  𝑥𝑜1استفاده خواهیم نمود.

شکل  1-16نمایش مخالف بازتابی 𝟏𝒐𝒙 و مخالف  𝒙𝒐𝟐 ،moduloاز اسکالر 𝒙 .شکل سمت چپ دامنهی 𝒙 را بهصورت خطی
نشان داده و شکل سمت راست آن را بهصورت یک دایره نشان میدهد .اسکالر 𝒙 بر روی دامنهی ]𝒃  [𝒂,تعریف شده و

𝒄

مرکز دامنه میباشد .فاصلهی مخالف بازتابی از 𝒄 ،به اندازهی فاصلهی 𝒙 از 𝒄 است و مخالف  𝒙𝒐𝟐 ،moduloدر سمت مقابل
دایرهای که دامنهی 𝒙 را تعریف میکند ،واقع شده است.

 / 514الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی

 2-1-16مخالف جزیی
اگر یک بردار مانند 𝑥 در اختیار داشته باشیم ،میتوانیم مخالف جزیی 𝑥 را ،که با 𝑝𝑥 نمایش داده میشود،
با مخالف نمودن برخی از ابعاد آن و بدون تغییر گذاشتن سایر عناصر آن ،تعریف نماییم .برای مثال:
مخالف جزیی
()8-16
که در آن

] 𝑛𝑥 … 𝑥 = [𝑥1
] 𝑛𝑝𝑥 … 𝑥𝑝 = [𝑥𝑝1

𝑆 ∈ 𝑖 برای

𝑖𝑜𝑥

̅𝑆 ∈ 𝑖 برای

𝑖𝑥

{ = 𝑖𝑝𝑥

که در آن 𝑆 یک زیرمجموعه از }𝑛  {1,2, … ,بوده و 𝑆 نیز متمم 𝑆 است ،بدین معنی که
}𝑛  𝑆 ∪ 𝑆 = {1,2, … ,و برای تمامی }|𝑆|  .𝑆𝑗 ∉ 𝑆 ،𝑗 ∈ {1, … ,در این صورت درجهی مخالفت 𝑝𝑥 بهصورت
زیر تعریف میشود
()9-16

𝑛𝜏(𝑥𝑝 ) = |𝑆|/

مثال 1-16
فرض کنید که ] 𝑥 = [0.5 0.5بهطوری که هر دو عنصر 𝑥 بر روی دامنهی ] [0,2تعریف شده باشند .ما
میتوانیم چهار مخاف جزیی برای 𝑥 تعریف نماییم:
)(1

𝜏(𝑥𝑝(1)) = 0
)(2
)(1
𝑥𝑝 = [1.5 0.5] → 𝜏(𝑥𝑝 ) = 1/2
)(3
)(1
𝑥𝑝 = [0.5 1.5] → 𝜏(𝑥𝑝 ) = 1/2
)(4
)(1
𝑥𝑝 = [1.5 1.5] → 𝜏(𝑥𝑝 ) = 1
→ ]𝑥𝑝 = [0.5 0.5

()14-16

شکل  2-16چهار مخالف جزیی 𝑥 را نشان میدهد.
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)𝟏(𝒙 با بردار 𝒙 یکی است ،بنابراین درجهی
شکل  2-16مثال  :1-16درجه ی مخالفت مخالفین جزیی بردار دو بعدی 𝒙 .بردار 𝒑
)𝟐(
)𝟑(𝒙 دارای یک عنصر مخالف عنصر متناظر در 𝒙 و یک عنصر یکسان با عنصر متناظر
مخالفت آن  5است .بردارهای 𝒑𝒙 و 𝒑

)𝟒(𝒙 مخالف عناصر متناظر در
در 𝒙 می باشند ،بنابراین درجهی مخالفت این دو بردار برابر  515است .تمام عناصر بردار 𝒑

𝒙

میباشند ،بنابراین درجهی مخالفت آن برابر  1است.

 3-1-16مخالفان نوع  1و مخالفان نوع 2
تا به اینجا ،مخالفت را تحت دامنهی یک تابع تعریف نمودهایم؛ این مخالفت نوع  1نام دارد .ما همچنین
می توانیم مخالفت را تحت برد یک تابع تعریف نماییم .که این نوع مخالفت ،مخالفت نوع  2خواهد بود
[تیزهوش و همکاران .]2448 ،این کار را با یک تابع اسکالر )  𝑦(.از یک اسکالر 𝑥 که بر روی دامنهی

]𝑏 [𝑎,

تعریف شده است ،آغاز مینماییم .برد ] 𝑥𝑎𝑚𝑦  [𝑦𝑚𝑖𝑛 ,بهصورت زیر تعریف میشود
]𝑏 𝑦𝑚𝑖𝑛 = min 𝑦(𝑥) ∶ 𝑥 ∈ [𝑎,
]𝑏 𝑦𝑚𝑎𝑥 = max 𝑦(𝑥) ∶ 𝑥 ∈ [𝑎,

()11-16
مرکز برد نیز بهصورت زیر تعریف میگردد
()12-16

𝑦𝑐 = (𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑦𝑚𝑖𝑛 )/2

مخالف بازتابی نوع  2اسکالر 𝑥 بهصورت زیر تعریف میشود
()13-16

)𝑟(

)𝑥(𝑦 𝑥𝑜 = 𝑥 ′ ∶ 𝑦(𝑥 ′ ) = 𝑦𝑚𝑎𝑥 + 𝑦𝑚𝑖𝑛 −

این بدین معنی است که فاصلهی ))𝑟(𝑜𝑥(𝑦 از 𝑐𝑦 با فاصلهی )𝑥(𝑦 از 𝑐𝑦 برابر است:
()14-16

)𝑟(

)𝑥(𝑦 𝑦𝑐 − 𝑦(𝑥𝑜 ) = 𝑦𝑐 −
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این تعریف میتواند مقادیر متفاوتی از )𝑟(𝑜𝑥 را به دست بدهد ،مگر آنکه )  𝑦(.یک نگاشت یک-به-یک
باشد .شکل  3-16تفاوت میان مخالفهای نوع  1و  2را نشان میدهد .توجه داشته باشید که میتوان تعریف
مخالفت نوع  2را برای به دست آوردن مخالف نوع  2یک بردار ،مخالف  moduloنوع  2از یک بردار و
همچنین درجهی مخالفت نوع  ،2تعمیم داد.
در باقی این فصل ما بحث خود را به مخالفت نوع  1محدود مینماییم و مطالعهی مخالفت نوع  2را به
تحقیقات آتی واگذار مینماییم.

شکل  3-16اسکالر 𝒙 بر روی دامنهی ]𝒃  [𝒂,و همچنین تابع )𝒙(𝒚 را در نظر بگیرید .مخالف نوع  1اسکالر 𝒙 با 𝒐𝒙 نمایش
داده شده و با بازتاب دادن 𝒙 نسبت به 𝒄 که مرکز دامنه است ،به دست میآید .مخالف نوع  2اسکالر 𝒙 با بازتاب دادن

)𝒙(𝒚

)𝒓(
)𝒓(𝒙(𝒚 برای به دست آوردن
نسبت به 𝒄𝒚 ،که مرکز برد است ،برای به دست آوردن ) 𝒐𝒙(𝒚 و سپس محاسبهی معکوس ) 𝒐

)𝒓(

𝒐𝒙

)𝒓(𝒙 منجر میشود.
به دست می آید .این کار در این مثال به دو مقدار محتمل برای 𝒐

4-1-16

مخالفان کوشی 1و فرامخالفان2

حال به معرفی سه رویکرد دیگر از مخالفت میپردازیم .مانند قبل ،اسکالر 𝑥 در دامنهی ]𝑏  [𝑎,با مرکز

𝑐

را در نظر میگیریم.
مخالف کوشی 𝑥 بهصورت زیر تعریف میگردد [تیزهوش و همکاران:]2448 ،
()15-16

) 𝑜𝑥 𝑥𝑞𝑜 = 𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑐,

که در آن 𝑜𝑥 مخالف بازتابی استاندارد است که در معادلهی ( )2-16تعریف شده است .بدین ترتیب،

𝑜𝑞𝑥

عددی است اتفاقی با توزیع یکنواخت بر روی بازهی ] 𝑜𝑥  .[𝑐,توجه داشته باشید که تابع 𝑑𝑛𝑎𝑟 بهگونهای

Quasi Opposites
Super Opposites

1
2

فصل شانزدهم :یادگیری مقابله محور 517 /

تعریف شده است که خروجی آن مستقل از ترتیب آرگومانهای آن است .بنابراین نماد ) 𝑜𝑥  𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑐,و
)𝑐  𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑥𝑜 ,معادل هستند.
فرامخالفان 𝑥 بهصورت زیر تعریف میشوند [تیزهوش و همکاران:]2448 ،
()16-16

𝑐 < 𝑥 اگر

)𝑏 𝑟𝑎𝑛𝑑 (𝑥𝑜 ,

𝑐 > 𝑥 اگر

) 𝑜𝑥 𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑎,

{ = 𝑜𝑠𝑥

که در آن 𝑜𝑠𝑥 عددی اتفاقی است که بین 𝑜𝑥 و کرانی از دامنه که بیشترین فاصله را از 𝑥 دارد ،بهطور یکنواخت
توزیع شده است .این تعریف کامل نیست چرا که 𝑜𝑠𝑥 را برای حالتی که 𝑐 = 𝑥 است تعریف نمیکند ،اما
این حالت خاص را با تغییر دلخواه یکی از نامعادالت موجود در معادله ( )6-16بهطوری که هم شامل معادله
و نامعادله شود ،برطرف نمود.
مخالف کوشی بازتابی 𝑥 بهصورت زیر تعریف میشود [ارگزار 1و همکاران:]2449 ،
()17-16

)𝑐 𝑥𝑞𝑟 = 𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑥,

که در آن 𝑟𝑞𝑥 عددی اتفاقی با توزیع یکنواخت بین 𝑥 و 𝑐 خواهد بود .توجه داشته باشید که کلمه "بازتابی"
در عبارت "کوشی بازتابی" ربطی به کلمه بازتابی در عبارت "مخالف بازتابی" ندارد (معادله
( )2-16را ببینید).
شکل  ،4-16چهار نوع متفاوت مخالفت (تقابل) را نشان میدهد .با دنبال نمودن عملیات صورت گرفته
در این بخش ،میتوان این تعاریف را به بردارها ،مخالفهای  moduloو مخالفان نوع  2بسط داد.

شکل  4-16فرض کنید یک اسکالر مانند ]𝒃  𝒙 ∈ [𝒂,در اختیار داریم .مخالف 𝒙 را با 𝒐𝒙 نشان داده و آن را با بازتاب دادن
𝒙 حول 𝒄 ،مرکز دامنه ،به دست میآوریم .مخالف کوشی 𝒙 که با 𝒐𝒒𝒙 نمایش داده میشود نیز با تولید عددی اتفاقی میان

𝒄

و 𝒐𝒙 به دست خواهد آمد .فرامخالف 𝒙 نیز که با 𝒐𝒔𝒙 نمایش داده میشود ،با تولید عددی اتفاقی میان 𝒐𝒙 و کرانی از دامنه
که بیشترین فاصله را با 𝒙 دارد به دست خواهد آمد .در آخر ،مخالف کوشی بازتابی 𝒙 نیز که با 𝒓𝒒𝒙 نمایش داده میشود ،با
ایجاد عددی اتفاقی میان 𝒄 و 𝒙 به دست خواهد آمد.

Ergezar

1
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ایجاد ارتباط میان این تعاریف و منطق فازی جالب خواهد بود .شکل  4-16نشانگر عددی بودن مخالف
𝑥 ،𝑥𝑜 ،میباشد .با این حال 𝑥𝑞𝑜 ،𝑥𝑞𝑟 ،و 𝑜𝑠𝑥 میتوانند بهصورت کمیتهایی فازی تعریف گردند .ارتباط
میان این تعاریف و منطق فازی در این کتاب ارائه نشده است اما میتواند بهعنوان موضوعی بالغ برای
تحقیقات آتی در نظر گرفته شود.

 2-16الگوریتمهای تکاملی مقابله-محور
این بخش به ارائه یک الگوریتم  OBLنوعی پرداخته و نشان میدهد چگونه این الگوریتم میتواند یک
الگوریتم تکاملی را تقویت نماید .بهطور کلی ،یک راه ساده برای استفاده از  OBLبا هر نوع الگوریتم تکاملی
شامل مراحل زیر میشود.
 .1هنگامی که 𝑁 ذرهی اولیه جمعیت الگوریتم تکاملی ایجاد میشود 𝑁 ،ذره مخالف نیز تولید میگردند،
بهطوری که هر ذره مخالف متناظر با یکی از ذرات اصلی در جمعیت الگوریتم تکاملی است .بدین
ترتیب 𝑁 2راهحل نامزد وجود خواهد داشت و ما 𝑁 ذره برتر را از میان این 𝑁 2ذره برای جمعیت
شروع کننده الگوریتم تکاملی نگه میداریم .این ایده کلی در بخش  1-8مورد بحث واقع شده است.
 .2ما یک پیادهسازی استاندارد از الگوریتم تکاملی را اجرا مینماییم .همانطور که پیش از این در این
کتاب مشاهده نمودهایم ،این عمل شامل یک حلقه از ارزیابیهای تابع هزینه ،بازترکیبها و جهشها
میشود .بنا بر تعریف ،هر یک حلقه در یک نسل اجرا میشود.
 .3هر چند نسل یکبار ،مخالف هر یک از 𝑁 ذره موجود در جمعیت را محاسبه مینماییم .از این

𝑁2

راهحل نامزد (𝑁 ذره تکاملی استاندارد و 𝑁 ذره مخالف) بهترین 𝑁 ذره را برای نسل بعدی الگوریتم
تکاملی نگه میداریم .در هر نسل ،این مرحله را با احتمال ] 𝐽𝑟 ∈ [0,1که نرخ پرش نام دارد ،انجام
میدهیم.
ما همچنین باید برخی تصمیمات را در مورد الگوریتم تکاملی مقابله محور خود اتخاذ نماییم.
 .1از چه الگوریتم تکاملی باید استفاده نمود؟ جواب به این سوال شامل تمام پارامترهای میزانسازی نیز
میشود.
 .2از چه نوع مقابلهای باید استفاده نماییم؟
 .3مقدار 𝑟𝐽 چه قدر باید باشد؟
نرخ پرش یک پارامتر میزانسازی است .ما هیچ خط مشی برای 𝑟𝐽 نداریم اما نمیخواهیم آن را بیش از
اندازه بزرگ انتخاب نماییم .دلیل اینکه بهصورت متناوب یک جمعیت مخالف به وجود میآوریم آن است
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که میخواهیم مناطق کشف نشده فضای جستجو را مورد کاوش واقع دهیم .با این حال نمیخواهیم در هر
نسل یک جمعیت مخالف به وجود آوریم چرا که در این صورت دائماً در حال جلو و عقب پریدن در فضای
جستجو خواهیم بود .این کار باعث هرز رفتن توان با محاسبات زیاد تایع هزینه خواهد شد .نتایج به دست
آمده از تکامل دیفرانسیلی مقابله-محور نشانگر آن است که  𝐽𝑟 ≈ 0.3میتواند تعادل خوبی ایجاد کند
[رهنمایان و همکاران.]2448 ،
توجه داشته باشید که یک الگوریتم غیر مقابله-محور که دارای 𝑁 ذره بوده و برای 𝐺 نسل اجرا میشود
شامل 𝑁𝐺 محاسبه تابع خواهد شد .یک الگوریتم تکاملی مقابله-محور که دارای  𝑁 ′ذره و نرخ پرشی برابر
𝑟𝐽 بوده و همچنین برای  𝐺 ′نسل اجرا میگردد ،به تعداد ) 𝑟𝐽  𝐺 ′ 𝑁 ′ (1 +محاسبه تابع بهصورت میانگین نیاز
خواهد داشت .برای آنکه بتوانیم مقایسهای عادالنه میان الگوریتم تکاملی غیر مقابله-محور و الگوریتم تکاملی
مقابله-محور انجام دهیم ،باید  𝑁 ′ ،𝐺 ′و 𝑟𝐽 را بهگونهای انتخاب نماییم که:
()18-16

) 𝑟𝐽 𝐺𝑁 = 𝐺 ′ 𝑁 ′ (1 +

این کار را میتوان به دو صورت انجام داد؛ یا 𝑁 =  𝑁 ′قرار دهیم و سپس حد نسل را به اندازهای کم
کنیم که ) 𝑟𝐽  𝐺 ′ = 𝐺/(1 +حاصل شود و یا 𝐺 =  𝐺 ′قرار دهیم و اندازه جمعیت را به اندازهای کم نماییم
که ) 𝑟𝐽  𝑁 ′ = 𝑁/(1 +حاصل شود .روش دیگر آن است که  𝐺 ′و  𝑁 ′را بهصورت همزمان کاهش دهیم تا
معادله ( )18-16برآورده شود.
بهینهسازی مقابلهای زیستجغرافی-محور
حال نشان میدهیم که چگونه میتوان از طرح کلی  ،OBLکه در باال نشان داده شده است ،در بهینهسازی
زیستجغرافی-محور ( )BBOاستفاده نمود .ما الگوریتم  BBOاستاندارد از شکل  3-14را با  OBLترکیب
مینماییم تا الگوریتم مقابلهای  )OBBO1( BBOبه دست آید [ارگزار و همکاران .]2449 ،شکل  5-16طرح
کلی الگوریتم  OBBOرا نشان میدهد .توجه داشته باشید که الگوریتم شکل  5-16همان الگوریتم شکل
 3-14است و فقط خطهای بین “کامنت :منطق مقابله را آغاز کن" و “کامنت :پایان منطق مقابله" را اضافی
دارد.

Oppositional BBO

1
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جمعیتی ابتدایی از راهحلهای نامزد را مقداردهی کن } 𝑘𝑥{ برای

]𝑁 𝑘 ∈ [1,

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
برای هر 𝑘𝜇 احتمال مهاجرت (از) یا 𝑘𝜇 را متناسب با برازندگی 𝑘𝑥 قرار بده بهطوری که
]𝜇𝑘 ∈ [0,1

برای هر ذرهی 𝑘𝑥 احتمال مهاجرت (به) را بهصورت 𝑘𝜇  𝜆𝑘 = 1 −قرار بده
} 𝑘𝑥{ ← } 𝑘𝑧{

برای هر ذرهی

𝑘𝑧

برای هر ویژگی راهحل

𝑠

از 𝑘𝜆 برای تصمیم احتماالتی در مورد مهاجرت نمودن 𝑘𝑧 استفاده کن
اگر مهاجرت رخ داد آنگاه
از  {𝜇𝑖 }𝑁𝑖=1برای انتخاب احتماالتی ذرهی مهاجرت کنندهی 𝑗𝑥 استفاده کن
)𝑠( 𝑗𝑥 ← )𝑠( 𝑘𝑧

پایان اگر
ویژگی راهحل بعدی
} 𝑘𝑧{ را بهصورت احتماالتی دچار جهش کن
ذرهی بعد
کامنت :منطق تقابل را آغاز کن
]𝑟 ← 𝑈[0,1

اگر 𝑟𝐽 < 𝑟 آنگاه
از } 𝑘𝑧{ برای ایجاد جمعیت مخالف } 𝑘̅𝑧{ استفاده کن
بهترین 𝑁 ذره از } 𝑘̅𝑧{ ∪ } 𝑘𝑧{ ← } 𝑘𝑧{

پایان اگر
کامنت :پایان منطق تقابل
} 𝑘𝑧{ ← } 𝑘𝑥{

نسل بعد
شکل  5-16الگوریتم مقابلهای زیستجغرافی-محور ( )OBBOبا اندازه جمعیت 𝑵 .مجموعه } 𝒌𝒙{ مجموعه تمام ذرههای
موجود در جمعیت بوده بهصورتی که 𝒌𝒙𝒌 ،اُمین ذره بوده و )𝒔( 𝒌𝒙 نیز 𝒔اُمین ویژگی 𝒌𝒙 میباشد .به همین ترتیب،
جمعیتی موقتی از ذرات بوده بهصورتی که 𝒌𝒛𝒌 ،اُمین ذرهی جمعیت موقتی بوده و )𝒔( 𝒌𝒛𝒔 ،اُمین ویژگی

𝒌𝒛 میباشد.

} 𝒌𝒛{
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مثال 2-16
در این مثال یک تابع  24بعدی  Griewankرا بهینهسازی مینماییم .این تابع در ضمیمه ج 1-6.تعریف
شده و در اینجا نیز جهت سادگی آورده شده است:
𝑛

()19-16

) 𝑖√− ∏ cos(𝑥𝑖 ⁄
𝑖=1

𝑛

∑ 𝑥𝑖2 ⁄4000

𝑓(𝑥) = 1 +

𝑖=1

که در آن ] 𝑥𝑖 ∈ [−600, +600است .مقدار مینیممساز 𝑖𝑥 برای تمامی ]𝑛  𝑖 ∈ [1,برابر  4است.

ما از BBO

با اندازه جمعیت  𝑁 = 50و حد محاسبات تابعی برابر با  2544استفاده مینماییم .اگر هر ذرهی  BBOیک
بار در هر نسل ارزیابی شود 54 ،نسل خواهیم داشت .ما از نرخ جهشی برابر با  %1در بعد در ذره استفاده
خواهیم نمود و پارامتر نخبهگرایی را برابر  2قرار خواهیم داد .ما همچنین  OBLرا مانند آنچه که در شکل
 5-16نشان داده شده است به الگوریتم  BBOاضافه مینماییم .برای این کار 𝑟𝐽 را برابر  472در نظر گرفته و
بدین ترتیب تعداد نسلها به حدود  41یا  42کاهش مییابد .مقدار این کاهش به عدد اتفاقی که تولید نسل
مخالف را بر عهده دارد ،بستگی دارد .پس از  24شبیهسازی مونت کارلو میانگین کمترین هزینههای یافته
شده توسط  BBOو  OBBOبه قرار زیر است:
8785 :BBO
 OBBOبازتابی 69=979 :
 OBBOکوشی4745 :
فرا 11782 :OBBO
 OBBOکوشی بازتابی4743 :
معانی عبارتهای باال را میتوان در شکل  4-16مشاهده نمود OBBO .بازتابی به 𝑜𝑥 OBBO ،کوشی به
𝑜𝑞𝑥 ،فرا  OBBOبه 𝑜𝑠𝑥 و  OBBOکوشی بازتابی به 𝑟𝑞𝑥 اشاره دارد .میتوان دید که  OBBOبازتابی و فرا
 OBBOهر دو عملکرد بدتری نسبت به  BBOدارند .با این حال OBBO ،کوشی و  OBBOکوشی بازتابی
بهصورت خارقالعادهای بهتر از  BBOعمل میکنند.
همانطور که از قضیه  no-free-lunchمیدانیم (ضمیمه ب را ببینید) ،عملکرد عجیب  OBBOکوشی و
 OBBOکوشی بازتابی در مثال  2-16جادو نیست .دلیل این عملکرد برتر آن است که راهحل مسئله
 Griewankدقیقاً در مرکز دامنه آن واقع شده است .شکل  4-16نشان میدهد که هر دو الگوریتم

OBBO

کوشی و  OBBOکوشی بازتابی تمایل دارند ذرات را به سمت مرکز دامنه جستجو سوق دهند.

OBBO

بازتابی ذرات را در همان فاصله که از مرکز دارند نگه میدارد (اما در سمت مخالف دامنه جستجو) و به
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همین دلیل عملکردی بدتر از  BBOدارد .به بیان دیگر  OBBOبازتابی در مسئلهی گرینوانک ذرات را نه
بهتر کرده و نه بدتر و صرفاً به ارزیابی توابع میپردازد .فرا  OBBOاز این هم بدتر است .شکل  4-16نشان
میدهد که فرا  OBBOهمواره میخواهد ذرات را از مرکز دامنه دور کند و این باعث بد بودن عملکرد آن
در مسئلهی گرینوانک است .بنابراین نتایج مثال  2-16دقیقاً همانهایی هستند که با توجه به درکمان از OBL

انتظار داشتیم در مسئلهی گرینوانک اتفاق بیافتد.
صدالبته که اگر میدانستیم راهحل در نزدیکی مرکز دامنه قرار گرفته است میتوانستیم به جای  OBLاز
هر روش دیگری برای گرایش دادن ذرات  BBOبه سمت مرکز دامنه استفاده نماییم .از این لحاظ ،استفاده از
 OBLدر مسئلهی گرینوانک یک جور تقلب به حساب میآید چرا که وابسته به این حقیقت است که راهحل
مسئلهی گرینوانک در نزدیکی مرکز دامنه واقع شده است .به بیان دیگر ،عملکرد آن به اطالعات خاص مسئله
وابسته است .این موضوع بهصورت تنگاتنگی با قضیه  no-free-lunchکه در ضمیمه ب آورده شده است ،در
ارتباط است .یک مسئله که راهحل آن بتواند در هر کجای دامنه واقع شود میتواند معیار بهتری برای آزمایش
 OBLباشد .این موضوع اساس مثال بعدی

است.

مثال 3-16
در این مثال نیز به بهینهسازی تابع  24بعدی گرینوانک میپردازیم (ضمیمه ج 1-6.را ببینید) .در اینجا نیز
از همان پارامترهایی که در مثال  2-16استفاده کردیم ،بهره خواهیم برد .با این حال ،این بار راهحل مسئلهی
گرینوانک را بهصورت اتفاقی شیفت میدهیم:
𝑛

()24-16

) 𝑖√4000 − ∏ cos((𝑥𝑖 − 𝑟𝑖 )⁄
𝑖=1

𝑛
2⁄

) 𝑖𝑟 𝑓(𝑥) = 1 + ∑ (𝑥𝑖 −
𝑖=1

که در آن 𝑖𝑟 عددی اتفاقی با توزیع یکنواخت بر روی دامنه جستجو ] [−600, +600میباشد .مقدار
مینیممکنندهی )𝑥(𝑓 برای ]𝑛  𝑖 ∈ [1,برابر 𝑖𝑟 = ∗𝑖𝑥 میباشد .پس از  24شبیهسازی مونت کارلو که در آن
برای هر بار شبیهسازی از مجموعهای متفاوت از مقادیر } 𝑖𝑟{ استفاده مینماییم ،میانگین کمترین مقادیر پیدا
شده توسط  BBOو OBBOها به قرار زیر است:
1474 :BBO
 OBBOبازتابی1471 :
 OBBOکوشی1378 :
فرا 1374 :OBBO
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 OBBOکوشی بازتابی1379 :
میبینید که تمامی BBOهای مقابله-محور به طرز قابل توجهی بدتر از  BBOاستاندارد عمل میکنند .این
به آن دلیل است که راهحل گرینوانک بهصورت یکنواخت بر روی فضای جستجو توزیع شده است و به
همین دلیل یک نقطه مخالف (مقابل) از احتمال بیشتری نسبت به نقطه استاندارد برای نزدیک بودن به راهحل
بهینه برخودار نخواهد بود .در حقیقت ،با افزایش تعداد نسلهای  ،BBOنقطه مخالف از احتمال کمتری برای
نزدیک بودن به راه حل بهینه برخوردار خواهند بود .این بدین دلیل است که با افزایش شمارهی نسل ،ذرات
 BBOبا استفاده از مکانیزم به اشتراکگذاری اطالعاتشان به راهحل بهینه نزدیکتر میشوند .بنابراین ،احتمال
دور شدن ذرات مخالف از راهحل بهینه توسط تابع تقابل بیشتر میشود .استفاده از تقابل در این مورد نه تنها
باعث از بین رفتن توان بر سر محاسبات توابع شده ،بلکه این کار بهصورتی کامال غیرسازنده صورت میگیرد.
مثال  3-16نشان میدهد که پس از مالحظات دقیقتر ،نتایج هیجانانگیز مثال  2-16سراب به نظر
میرسند .با این حال ،همه چیز از دسترفته نیست .هنگامی که میخواهیم یک مسئله بهینهسازی دنیای واقعی
را با استفاده از الگوریتم تکاملی حل نماییم ،باید دامنه جستجو را نعریف نماییم .این کار از این جهت صورت
میگیرد که مطمئن باشیم راهحل در درون دامنه جستجو قرار میگیرد .این بدین معنی است که ما معموالً
فضای جستجو را بزرگتر از آنچه که باید در نظر میگیریم .این بزرگی از آن جهت است که نمیدانیم راهحل
دقیقاً در کجا واقع شده است .اما برای نمونه در مورد دو مثال قبلی ،ممکن است حدس بزنیم که راهحل برای
مثال در مرکز فضای جستجو واقع شده است .بنابراین ،یک وضعیت واقعگرایانهتر نسبت به دو مثال 2-16
و  3-16شاید آن است که راهحل مسئله گرینوانک را بهگونهای اتفاقی شیفت دهیم که به آن اجازه رسیدن به
کرانهای دامنه را بدهد ،اما تمایل این شیفت بهگونهای باشد که بخواهد راهحل را بیشتر در همان حوالی
مرکز دامنه نگه دارد .حال به مثال بعد توجه کنید.
مثال 4-16
در این مثال یک بار دیگر تابع  24بعدی گرینوانک را بهینه مینماییم .در اینجا نیز از همان پارامترهای
مثال  2-16و  3-16استفاده مینماییم .با این حال ،در اینجا راهحل مسئله گرینوانک را بهصورت اتفاقی و
بهگونهای شیفت میدهیم که راهحل تعبیری از یک بردار با توزیع نرمال بوده و انحراف از معیار هر عنصر از
این بردار برابر  244باشد.
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)𝑟𝑖 ← 200𝑁(0,1

()21-16

𝑛

برای

]𝑛 𝑖 ∈ [1,

)𝑟𝑖 ← max(𝑚𝑖𝑛(𝑟𝑖 , 600) , −600
𝑛

) 𝑖√𝑓(𝑥) = 1 + ∑ (𝑥𝑖 − 𝑟𝑖 )2 ⁄4000 − ∏ cos((𝑥𝑖 − 𝑟𝑖 )⁄
𝑖=1

𝑖=1

) 𝑁(0,1یک عدد اتفاقی با توزیع نرمال ،میانگین صفر و واریانس واحد میباشد .این بدین معنی است
که ) 200𝑁(0,1دارای انحراف معیاری برابر  244خواهد بود .عملیات  min/maxدر معادله ( )21-16برای
اطمینان از قرار گرفتن راهحل شیفتیافته مسئله گرینوانک در درون دامنه جستجو ] ،[−600, +600میباشند.
پس از  24شبیهسازی مونت کارلو ،که در آن از مقادیر متفاوت } 𝑖𝑟{ برای هر بار شبیهسازی استفاده نمودهایم،
کمترین مقادیر هزینه پیدا شده توسط  BBOو OBBOها به قرار زیرند:
975 :BBO
 OBBOبازتابی1172 :
 OBBOکوشی979 :
فرا 1179 :OBBO
 OBBOکوشی بازتابی674 :
عملکرد  BBOو  OBBOکوشی به لحاظ آماری یکی است در حالی که عملکرد  OBBOبازتابی و فرا
 OBBOبدتر از عملکرد  BBOمیباشد .با این حال OBBO ،کوشی بازتابی به طرز قابل توجهی بهتر از
 BBOاست .این به دلیل آن است که  OBBOکوشی بازتابی تمایل دارد ذرات را به سمت مرکز دامنه ببرد.
شاید به نظر برسد که به دلیل مشابه  OBBOکوشی نیز باید بهتر از  BBOعمل کند .با این حال،

OBBO

کوشی ذرات را در حالی به سمت مرکز دامنه سوق میدهد که بهصورت همزمان آنها را از ذره فعلی 𝑥 دور
میسازد (شکل  4-16را ببینید) .این باعث افت عملکرد در نسلهای بعدی که بیشتر ذرات دارای هزینههای
کمتر هستند ،میشود OBBO .کوشی بازتابی دارای عملکرد بهتری است چرا که نه تنها ذرات را به سمت
مرکز دامنه سوق داده ،بلکه تمایل دارد ذرات را در همان مکان اصلیشان در فضای جستجو نگه دارد .این
موضوع پس از چند نسل اولیه بسیار مفید خواهد بود.

 3-16احتماالت تقابل
بخش  2-16نشان داد که چگونه میتوان از  OBLدر  BBOجهت بهبود عملکرد آن استفاده نمود .این
بخش احتمال نزدیکتر شدن به راهحل یک مسئلهی بهینهسازی هنگام استفاده از انواع مختلف مقابله را مورد
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مطالعه قرار می دهد :تقابل بازتابی ،تقابل کوشی و تقابل کوشی بازتابی .این بخش حاوی مطالب ریاضی
بسیاری است .بنابراین ،خوانندگانی که تنها به دنبال مطالب کاربردی هستند میتوانند با خیال راحت از این
بخش صرف نظر کرده و یا تنها نتایج آن را در انتهای این بخش و در جدول  1-16مطالعه نمایند.
در این بخش فرضیات زیر را در نظر میگیریم.
 .1فرض می کنیم که فضای جستجو یک بعدی است .کامالً واضح است که این فرض بسیار محدود
کننده است ،اما به هر حال یک نقطهی شروع به حساب میآید .میتوان این حالت یک بعدی را به
حالتهای دیگر با تعداد ابعاد بیشتر بسط داد.
 .2فرض میکنیم که راهحل ∗ 𝑥 مسئله بهینهسازی ناشناخته است و معادل عددی اتفاقی با توزیع
یکنواخت بر روی دامنهی 𝑥 میباشد .این فرض بر پایهی ادلهی ناکافی قرار دارد .بنابراین قاعده ،در
صورت عدم برخورداری از دانش قبلی ،فرض بر آن است که تمامی اتفاقها در فضای جستجو دارای
احتماالت یکسانی هستند [دمبسکی و مارکس[ ،]2449b ،دمبسکی ،و مارکس.]2449a ،
فرض کنید ذرهای دلخواه مانند 𝑥 در اختیار داریم .میتوان بدون از دست رفتن کلیت فرض کرد که

𝑥

در نیمهی پایینی فضای جستجو قرار دارد .بیایید فرض کنیم که مخالف کوشی آن 𝑜𝑞𝑥 نسبت به مخالف آن
𝑜𝑥 به راهحل بهینه ∗ 𝑥 نزدیکتر است .شکل  6-16ذرهی دلخواه 𝑥 ،مخالفش 𝑜𝑥 و مخالف کوشی آن 𝑜𝑞𝑥 را
نشان میدهد .ذرهی بهینه میتواند در یکی از سه ناحیهی زیر قرار داشته باشد.
 .1حالت اول∈ [𝑎, 𝑐] :

∗𝑥

 .2حالت دوم∈ [𝑐, 𝑥𝑜 ] :

∗𝑥

 .3حالت سوم∈ [𝑥𝑜 , 𝑏] :

∗𝑥

شکل  𝒙 6-16یک ذرهی تکاملی بوده و 𝒐𝒙 و 𝒐𝒒𝒙 به ترتیب مخالف و مخالف کوشی آن میباشند .راهحل بهینه ∗𝒙 نیز دارای
توزیع یکنواخت بر روی ]𝒃  [𝒂,میباشد؛ بنابراین میتواند در هر یک از نواحی باال قرار گیرد.
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حالت اول
برای حالت اول کامال واضح است که 𝑜𝑞𝑥 نسبت به 𝑜𝑥 به راهحل بهینه ∗ 𝑥 نزدیکتر است .بنابراین،
()22-16

 Pr(|𝑥𝑞𝑜 − 𝑥 ∗ | < |𝑥𝑜 − 𝑥 ∗ |) = 1برای حالت 1

حالت دوم
برای حالت دوم 𝑥 ∗ ،و 𝑜𝑞𝑥 مستقل بوده و دارای توزیع یکنواخت بر روی ] 𝑜𝑥  [𝑐,میباشند .ما میتوانیم
از قضیه احتمال کل [میتزنماکر و اپفال ]2445 ،1و این حقیقت که  𝑥𝑜 − 𝑥 ∗ > 0است استفاده کرده و احتمال
نزدیکتر بودن 𝑜𝑞𝑥 نسبت به 𝑜𝑥 به ∗ 𝑥 را محاسبه نماییم:

()23-16

)| ∗ 𝑥 Pr(|𝑥𝑞𝑜 − 𝑥 ∗ | < |𝑥𝑜 −
= Pr(|𝑥𝑞𝑜 − 𝑥 ∗ | < 𝑥0 − 𝑥 ∗ |𝑥𝑞𝑜 − 𝑥 ∗ < 0) Pr(𝑥𝑞𝑜 − 𝑥 ∗ < 0) +
)Pr( |𝑥𝑞𝑜 − 𝑥 ∗ | < 𝑥0 − 𝑥 ∗ |𝑥𝑞𝑜 − 𝑥 ∗ > 0) Pr(𝑥𝑞𝑜 − 𝑥 ∗ > 0
= Pr(𝑥𝑞𝑜 > 2𝑥 ∗ − 𝑥0 |𝑥𝑞𝑜 < 𝑥 ∗ ) Pr(𝑥𝑞𝑜 < 𝑥 ∗ ) +
) ∗ 𝑥 𝑜𝑞𝑥(Pr(𝑥𝑞𝑜 < 𝑥0 |𝑥𝑞𝑜 > 𝑥 ∗ ) Pr

عبارت موجود در سمت راست معادلهی باال را در نظر بگیرید .اوالً ،از آنجا که 𝑜𝑞𝑥 و ∗ 𝑥 هر دو دارای
توزیع یکنواخت بر روی ] 𝑜𝑥  [𝑐,میباشند میتوان دید که
1
2
1
∗
=) 𝑥>
2
< 𝑥0 |𝑥𝑞𝑜 > 𝑥 ∗ ) = 1

= ) ∗ 𝑥 < 𝑜𝑞𝑥(Pr

()24-16

𝑜𝑞𝑥(Pr
𝑜𝑞𝑥(Pr

میتوانیم از قضیهی بیز برای نوشتن اولین عبارت در سمت راست معادلهی ( )23-16بهصورت زیر
استفاده نماییم

()25-16

) ∗ 𝑥 < 𝑜𝑞𝑥(Pr(𝑥𝑞𝑜 > 2𝑥 ∗ − 𝑥0 |𝑥𝑞𝑜 < 𝑥 ∗ ) Pr
) ∗ 𝑥 < 𝑜𝑞𝑥 = Pr(𝑥𝑞𝑜 > 2𝑥 ∗ − 𝑥0 ,
) ∗ 𝑥 < 𝑜𝑞𝑥 < = Pr(2𝑥 ∗ − 𝑥0
𝑜𝑞𝑥𝑑 ∗ 𝑥 𝑑) 𝑜𝑞𝑥(𝑓) ∗ 𝑥(𝑓

𝑜𝑥

(𝑥𝑞𝑜 +𝑥0 )/2

∫
𝑜𝑞𝑥

∫=
𝑐

Opfal

1
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که در آن فرض بر آن است که 𝑜𝑞𝑥 و

∗ 𝑥 مستقل بوده و بهترتیب دارای تابع چگالی احتمال ) 𝑜𝑞𝑥(𝑓 و ) ∗ 𝑥(𝑓

میباشند .با فرض توابع چگالی احتمال یکنواخت ،انتگرال باال را میتوان بهصورت زیر نوشت
) ∗ 𝑥 < 𝑜𝑞𝑥(Pr(𝑥𝑞𝑜 > 2𝑥 ∗ − 𝑥0 |𝑥𝑞𝑜 < 𝑥 ∗ ) Pr

()26-16

1
𝑜𝑞𝑥𝑑 ∗ 𝑥 𝑑
(𝑥𝑜 − 𝑐)2

𝑥𝑞𝑜 +𝑥0
2

𝑜𝑥

∫

𝑜𝑞𝑥

𝑜𝑞𝑥 𝑥𝑜 −
𝑥𝑑
𝑜𝑞 2(𝑥𝑜 − 𝑐)2

∫=
𝑐
𝑜𝑥

∫=
𝑐

= 1/4

با جایگزین نمودن معادالت ( )24-16و ( )26-16در معادلهی ( )23-16به عبارت زیر خواهیم رسید
()27-16

 Pr(|𝑥𝑞𝑜 − 𝑥 ∗ | < |𝑥𝑜 − 𝑥 ∗ ) = 3/4برای حالت 2

حالت سوم
برای این حالت ،از شکل  6-16کامال واضح است که 𝑜𝑥 نسبت به 𝑜𝑞𝑥 به ∗ 𝑥 نزدیکتر است .بنابراین،
()28-16

 Pr(|𝑥𝑞𝑜 − 𝑥 ∗ | < |𝑥𝑜 − 𝑥 ∗ |) = 0برای حالت 3

نتایج نهایی
بگذارید از عالمت 𝜀 برای نشان دادن حالتی که در آن 𝑜𝑞𝑥 نسبت به 𝑜𝑥 به ∗ 𝑥 نزدیکتر است استفاده
نماییم:
()29-16

}| ∗ 𝑥 ℰ = {|𝑥𝑞𝑜 − 𝑥 ∗ | < |𝑥𝑜 −

حال میتوانیم نتایج حالتهای اول ،دوم و سوم را با هم ترکیب نماییم:

()34-16

Pr(ℰ) = Pr(ℰ|𝑥 ∗ ∈ [𝑎, 𝑐]) Pr(𝑥 ∗ ∈ [𝑎, 𝑐]) +
Pr(ℰ|𝑥 ∗ ∈ [𝑐, 𝑥𝑜 ]) Pr(𝑥 ∗ ∈ [𝑐, 𝑥𝑜 ]) +
)]𝑏 Pr(ℰ|𝑥 ∗ ∈ [𝑥𝑜 , 𝑏]) Pr(𝑥 ∗ ∈ [𝑥𝑜 ,
1
𝑐 3 𝑥𝑜 −
( ) ( = (1) ( ) +
)+0
2
𝑎4 𝑏−

اگر 𝑥 دارای توزیع یکنواخت بر روی نیمهی پایینی فضای جستجو باشد ،آنگاه 𝑜𝑥 دارای توزیع یکنواخت
بر روی نیمهی باالیی فضای جستجو خواهد بود .بنابراین امید ریاضی 𝑜𝑥 برابرست با
()31-16
حال با محاسبهی امید ریاضی معادلهی ( )34-16مقدار زیر به دست خواهد آمد

𝐸(𝑥𝑜 ) = (c + b)/2
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()32-16

𝑐𝑏−
1 3 2
𝐸(Pr(|𝑥𝑞𝑜 − 𝑥 | < |𝑥𝑜 − 𝑥 |)) = +
𝑎2 4𝑏−
∗

∗

= 1⁄2 + 3⁄16 = 11⁄16

در استنتاج باال فرض بر آن است که ]𝑐  𝑥 ∈ [𝑎,اما این فرض کلیت نتایج را تحت تأثیر قرار نمیدهد
بدین معنی که اگر فرض بر ]𝑏  𝑥 ∈ [𝑐,بود نیز همین نتایج به دست میآمد .بنابراین ،به قضیهی زیر میرسیم.
قضیه  .1-16فرض کنید که یک ذره تکاملی مانند 𝑥 و یک راهحل مانند ∗ 𝑥 از یک مسئلهی بهینهسازی
تک بعدی مستقل بوده و دارای توزیع یکنواخت بر روی فضای جستجو میباشند .در این صورت احتمال
نزدیکتر بودن مخالف کوشی 𝑥 به ∗ 𝑥 نسبت به مخالف آن برابر  11/16خواهد بود.
این نتایج اولین بار در [ارگزار و همکاران[ ،]2449 ،ارگزار ]2411 ،ارائه شدند .برخی نتایج دیگر نیز در
این مقاالت ارائه شدهاند که خالصهی آنها در جدول  1-16آورده شده است .ردیف اول این جدول نشان
میدهد که یک ذرهی تکاملی و مخالف آن هر دو دارای احتمال یکسانی برای نزدیک بودن به راهحل بهینه
میباشند .این موضوع به دلیل تقارنی است که بین 𝑥 و 𝑜𝑥 وجود دارد.
اگرچه که جدول  1-16به مسائل تک بعدی محدود است ،اما تعمیم روش ارائه شده در این بخش به
مسائل با ابعاد باالتر سرراست بوده و بهعنوان زمینهای برای تحقیقات آتی رها میشود .برخی نتایج آزمایشی
از ابعاد باالتر در [ارگزار و همکاران ]2449 ،نشان داده شده است .بنابراین نتایج به نظر میرسد با افزایش
تعداد ابعاد ،احتماالت به یک مجانب نزدیک میشوند .همچنین مسئلهی  12-16را ببینید.
توجه داشته باشید که ما ∗ 𝑥 را بهعنوان راهحلی دلخواه برای مسئلهی بهینهسازی در نظر گرفتیم .به همین
ترتیب میتوانستیم آن را بهعنوان بدترین ذرهی جمعیت در نظر بگیریم .ویژگی کلیدی  OBLآن است که
پس از تولید شدن جمعیت مخالف ،بهترین 𝑁 ذره از میان 𝑁 ذرهی جمعیت اصلی و 𝑁 ذرهی جمعیت
مخالف برای نسل بعد نگه داشته میشوند .تنها دلیل موفقیت  OBLآن است که مخالف کوشی و مخالف
کوشی بازتابی دارای احتمال بیشتری نسبت به یک ذرهی دلخواه مانند 𝑥 برای نزدیک بودن به یک نقطهی
دلخواه در فضای جستجو میباشند.
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جدول  1-16احتماالت تک بعدی یک سری نقاط مخالف مشخص برای نزدیکتر بودن به راهحل بهینه ،نسبت به نقاط دیگر.

رویداد

احتمال

| ∗ 𝑥 |𝑥𝑜 − 𝑥 ∗ | < |𝑥 −
| ∗ 𝑥 |𝑥𝑞𝑜 − 𝑥 ∗ | < |𝑥 −
| ∗ 𝑥 |𝑥𝑞𝑟 − 𝑥 ∗ | < |𝑥 −
| ∗ 𝑥 |𝑥𝑞𝑜 − 𝑥 ∗ | < |𝑥𝑜 −
| ∗ 𝑥 |𝑥𝑞𝑟 − 𝑥 ∗ | < |𝑥𝑜 −
| ∗ 𝑥 |𝑥𝑞𝑜 − 𝑥 ∗ | < |𝑥𝑞𝑟 −

1/2
9/16
11/16
11/16
9/16
1/2

در استدالل ما فرض شده است که 𝑥 دارای توزیع یکنواخت بر روی فضای جستجو میباشد .ما انتظار
داریم که با پیشرفت الگوریتم تکاملی به سمت نسلهای آخر ،بیشتر ذرات به راهحل بهینه نزدیکتر شوند .این
بدین معنی است که 𝑥 دیگر نمیتواند دارای توزیع یکنواخت باشد .این موضوع میتواند به این اشاره داشته
باشد که  OBLباید دارای تأثیر بیشتری در ابتدای فرایند جستجو باشد .بنابراین ،هنگام پیادهسازی

OBL

میتوان از نرخ جهش بیشتری در ابتدای فرایند جستجو (نسبت به انتهای آن) استفاده نمود .این مانند همان
منطقی است که معموالً در ذوب فلزات استفاده مینماییم (فصل  9را ببینید) .ما همچنین معموالً از استداللی
مشابه در فرایند جهش استفاده مینماییم ،بدین ترتیب که در ابتدای فرایند جستجو از نرخهای جهش بیشتری
نسبت به اواخر فرایند جستجو استفاده مینماییم [هاوپت و هاوپت ،2444 ،بخش .]9-5

 4-16نرخ جهش
این بخش به معرفی مفهوم نرخ جهش میپردازد ،مفهومی که میتواند باعث بهبود عملکرد  OBLشود.
این ایده از درک این موضوع که  OBLبه منابع محاسباتی نیاز دارد ،نشئت میگیرد .هر ذرهی مخالفی که
تولید میشود نیاز به یک محاسبهی اضافی تابع برازندگی دارد و محاسبه تابع برازندگی میتواند در مسائل
دنیای واقعی به لحاظ محاسباتی بسیار پرهزینه باشد (فصل  21را ببینید) .ما نمیخواهیم راهحلهای مخالف
را در حین پیادهسازی الگوریتم تکاملی به صوررت دلخواه تولید نماییم بلکه تمایل داریم که این راهحلهای
مخالف را تنها در صورت اطمینان از به صرفه بودن آنها تولید نماییم.
توجه داشته باشید که مخالف یک ذره با برازندگی باال دارای احتمال کمتری جهت برازندگی نسبت به
مخالف ذرهای با برازندگی کم است .بدین معنی که اگر ذرهای تکاملی به راهحل بهینه نزدیک باشد ،تولید
ذرهی مخالف آن به صرفه نخواهد بود .عکس این مطلب نیز صادق است ،بدین ترتیب که اگر ذرهای تکاملی
از راهحل بهینه دور باشد ،تولید مخالف آن به صرفه خواهد بود .صدالبته که نمیتوان فهمید که آیا یک ذره
به راهحل بهینه نزدیک است یا در نقطهای دور از آن قرار گرفته است .اما از مقادیر نسبی برازندگی هر ذره
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در جمعیت تکاملی خبر داریم .بنابراین شاید بهتر باشد  OBLبهگونهای پیادهسازی شود که احتمال تولید
مخالف یک ذره تابعی از مقدار برازندگی آن ذره باشد .منطق  OBBOدر شکل  5-16میتواند با چیزی مانند
آنچه که در شکل  7-16نشان داده شده است ،جایگزین شود.
پارامتر  𝛼 ≥ 0در شکل  7-16فشار تولید ذرات مخالف را کنترل میکند .با توجه به اینکه 𝑘𝜇 با برازندگی
𝑘𝑧 متناسب است ،میتوان دید که منطق تقابل برازندگی-محور احتمال تولید مخالف ذرات با برازندگی کمتر
را ،بیشتر میکند .مقدار کم 𝛼 باعث تولید تعداد زیادی ذرات مخالف میشود .بهصورت حدی وقتی 𝛼 به
سمت صفر میل میکند ،منطق تقابل برازندگی-محور معادل تقابل استاندارد از شکل  5-16خواهد بود و
برای هر ذره تکاملی یک مخالف تولید میگردد .با بزرگتر شدن 𝛼 ذرات مخالف کمتری تولید خواهد شد.
با ∞ → 𝛼 ،هیچ ذرهی مخالفی تولید نشده و الگوریتم  OBBOبه یک  BBOاستاندارد بدل خواهد شد .تولید
ذرات مخالف یک ریسک است ،چرا که به دلیل محاسبهی تابع برازندگی هر یک از ذرات مخالف ،تالش
محاسباتی بیشتری الزم خواهد بود .آیا این کار به صرفه است؟ پارامتر 𝛼 تعادل مورد نیاز را فراهم میآورد.
] ∈ [0,1فشار تقابل = 𝛼
]𝑟1 ← 𝑈[0,1
اگر 𝑟𝐽 < 𝑟1

آنگاه

𝑚=0

برای هر ذرهی

𝑘𝑧

]𝑟2 ← 𝑈[0,1
اگر 𝑘𝜇𝛼 > 𝑟2

آنگاه

𝑚←𝑚+1
مخالف 𝑘𝑧 ← 𝑚̅𝑧

پایان اگر
بهترین 𝑁 ذره از } 𝑚̅𝑧{ ∪ } 𝑘𝑧{ ← } 𝑘𝑧{

پایان اگر
شکل  7-16منطق تقابل برازندگی-محور .این منطق میتواند جایگزین منطق استاندارد  OBBOاز شکل  5-16شود.

یک راه دیگر برای پیادهسازی تقابل برازندگی-محور تولید ذرات مخالف تنها برای جزیی از ذرات با
برازندگی کم میباشد .این جزء با 𝜌 مشخص میگردد .این ایده بسیار شبیه ایدهی نشان داده شده در باال
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میباشد ولی بسیار قاطعتر بوده و میتواند مانند شکل  8-16پیادهسازی شود .توجه داشته باشید که در این
شکل 𝜌 ∈ [0,1] ،میباشد.
ایدهی ارائه شده در این بخش تالشی است برای هوشمندتر و مؤثرتر ساختن  .OBLمحققین خالق
میتوانند از ایدههای دیگری برای بهتر ساختن  OBLاستفاده نمایند .ما همچنین میتوانیم از ایدههای موجود
در جهش هدایت شده در تحقیقات الگوریتم تکاملی کلی برای بهبود  OBLاستفاده نماییم [ژانگ و همکاران،
 .]2445ما منطق نرخ جهش را در مثالی در بخش بعد نشان خواهیم داد.
] ∈ [0,1نرخ پرش = 𝜌
]𝑟 ← 𝑈[0,1
اگر 𝑟𝐽 < 𝑟 آنگاه
𝑚=0

برای هر ذرهی

𝑘𝑧

اگر 𝑘𝑧 در کسر 𝜌 از کم برازندهترین ذرات جمعیت واقع شد آنگاه
𝑚←𝑚+1
مخالف 𝑘𝑧 ← 𝑚̅𝑧

پایان اگر
ذرهی بعد
بهترین 𝑁 ذره از } 𝑚̅𝑧{ ∪ } 𝑘𝑧{ ← } 𝑘𝑧{

پایان اگر
شکل  8-16منطق تقابل نسبی برازندگی-محور .این منطق میتواند جایگزین منطق  OBBOاز شکل  5-16شود .اگر 𝟏 = 𝝆
باشد ،این منطق به منطق تقابل استاندارد از شکل  5-16بدل خواهد شد.

 5-16بهینهسازی ترکیبی مقابلهای
این بخش  OBLرا به مسائل بهینهسازی ترکیبی بسط میدهد .مطمئناً اگر بخواهیم  OBLرا به مسائل
ترکیبی بسط دهیم ،باید در تعریف تقابل که در بخش  1-16ارائه شده است ،تجدید نظر نماییم .کارهای اولیه
در این زمینه در [ارگزار و سایمون ]2411 ،ارائه شده است.
یک مسئله ترکیبی مسئلهای است که در آن میخواهیم بهترین راه برای مرتبسازی یک مجموعه از گرهها
را پیدا کنیم .مسئله فروشنده دورهگرد ( )TSPیک مثال بسیار خوب از یک مسئله ترکیبی میباشد (بخش
 5-2و فصل  18را ببینید) .یک  TSPمیتواند یک مسئله مسیر-باز یا مسیر-بسته باشد .یک مسئله مسیر-
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بسته مسئلهای است که در آن راهحل ،یک مسیر بسته ایجاد مینماید .مسیر بسته نیز مسیری است که از یک
شهر شروع شده و به همان شهر ختم میشود .مسئلهی مسیر-باز نیز مسئلهای است که در آن راهحل از هر
مسیر دقیقاً یکبار میگذرد و بدین ترتیب شهر ابتدایی و شهر انتهایی متفاوت خواهد بود .در این بخش مسائل
مسیر-باز را در نظر میگیریم.
پیش از ارائه تعریف تقابل در یک الگوریتم تکاملی ترکیبی ،ابتدا مثالی ساده را جهت معرفی برخی
تعاریف ارائه میدهیم .فرض کنید میخواهیم یک  TSPچهار شهری را با استفاده از یک الگوریتم تکاملی
حل نماییم .این شهرها عبارتند از  C ،B ،Aو  .Dیکی از راهحلهای نامزد عبارتست از:
()33-16

𝐷→𝐶→𝐵→𝐴

 .1یک ساق ،سفرِ بین دو شهر مجاور است .میتوان دید که معادلهی ( ،)33-16دارای سه ساق است:
𝐵 → 𝐴 𝐵 → 𝐶 ،و 𝐷 → 𝐶.
 .2همجواری ،تعداد ساقهایی است که بین دو شهر قرار دارد .در معادلهی ( )33-16همجواری دو شهر
𝐴 و 𝐵 برابر یک ،همجواری دو شهر 𝐴 و 𝐶 برابر دو و همجواری دو شهر 𝐴 و 𝐷 برابر  3میباشد.
 .3همجواری کل یک مسیر بهصورت مجموع همجواریهای موجود بین هر دو شهر مجاور تعریف
میگردد .در معادلهی ( )33-16همجواری کل برابر سه است چرا که 𝐵 → 𝐴 𝐵 → 𝐶 ،و 𝐷 → 𝐶 هر
یک دارای همجاوری برابر یک میباشند .اگر تعداد شهرهای در مسیر برابر 𝑁 باشد ،همجواری کل
یک مسیر همواره برابر  𝑁 − 1خواهد بود.
 .4همجواری نسبی مسیر که با 𝛽 نشان داده میشود ،بهصورت مجموع همجواریهای موجود بین هر
دو شهر مجاور تعریف میشود بهطوری که همجواریها از یک مسیر دیگر مانند 𝛼 گرفته شده باشد.
برای مثال ،فرض کنید مسیرهای زیر را در اختیار داریم:
()34-16

𝐵→𝐴→𝐶→𝐷 ∶ 𝛼
𝐶→𝐴→𝐷→𝐵 ∶ 𝛽

همجواری 𝛽 نسبت به 𝛼 برابر شش است 𝛽 .دارای سه ساق است :ساق اول 𝐷 → 𝐵 است که این دو
شهر در 𝛼 دارای همجواری برابر سه میباشند .ساق دوم 𝐴 → 𝐷 است که این دو شهر در 𝛼 دارای همجواری
دو بوده و در نهایت ساق سوم 𝐶 → 𝐴 است که این دو شهر دارای همجواری یک در 𝛼 هستند.
یک راه برای تعریف مخالف مسیر 𝛼 آن است که مسیری مانند 𝛽 بیابیم بهطوری که همجواری نسبی
دارای بیشترین مقدار باشد .این کار یک کار حسی است و از این حقیقت ناشی میشود که همجواری

𝛼
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نسبت به 𝛼 برابر  𝑁 − 1بوده و دارای کمترین مقدار میباشد .با استفاده از این تعریف ،مخالف معادلهی
( )33-16برابرست با:
()35-16

𝐵→𝐷→𝐴→𝐶

این مسیر نسبت به مسیر معادلهی ( )33-16دارای همجواری نسبی ( 7بیشترین همجواری ممکن)
میباشد.
با این حال ،پیدا کردن مسیری که مقدار همجواری نسبی را ماکزیمم نماید خود یک مسئلهی بهینهسازی
ترکیبی است .این بدین معنی است که اگر بخواهیم  TSPرا با استفاده از  OBLحل نماییم ،باید یک مسئلهی
ترکیبی را حل نماییم که خود شامل چند مسئلهی ترکیبی در هر یک از نسلهایش میشود .بنابراین ،مخالف
 greedyیک ذرهی ترکیبی را معرفی مینماییم .مخالف  ،greedyشهر اولیه را بدون تغییر نگه میدارد و سپس
شهری را که دارای بیشتری همجواری نسبی است بهعنوان شهر دوم در نظر میگیرد .پس از آن نیز شهر سوم
جدید را بهگونهای انتخاب مینماییم که دارای بیشترین همجواری نسبی از شهر دوم جدید باشد .این کار تا
آنجا تکرار میشود که مسیر  greedyتکمیل گردد .این فرایند در شکل  9-16نشان داده شده است.
با استفاده از شکل  ،9-16مخالف  greedyمسیر معادلهی ( )33-16بهصورت زیر به دست میآید:
()36-16

𝐶→𝐵→𝐷→𝐴

این مسیر دارای همجواری نسبی شش نسبت به مسیر معادلهی ( )33-16میباشد ،که این مقدار از مخالف نشان
داده شده در معادلهی ( )35-16یک واحد کمتر میباشد .شکل  14-16راهی سادهتر را برای پیادهسازی مخالف greedy

نشان میدهد .این الگوریتمها هیچ کدام مخالف راهحل نامزد  TSPرا به دست نمیدهند اما تالشی هستند برای به دست
آوردن بهترین مخالف ممکن با صرف تالش محاسباتی کم.
راهحل نامزد = } 𝑁𝛼 𝛼 = {𝛼1 , 𝛼2 , … ,
مجاورت میان گرههای 𝑖𝛼 و 𝑗𝛼 = |𝑗 𝑝(𝛼𝑖 , 𝛼𝑗 ) = |𝑖 −
𝛽1 ← 𝛼1
} 𝛽 ← {𝛽1

برای

𝑁 تا 𝑘 = 2
𝛽 ∉ 𝑎 ∶ )𝑎 𝛽𝑘 ← 𝑎𝑟𝑔 max 𝑝(𝛼𝑘−1 ,
𝑎

𝑘𝛽 ∪ 𝛽 ← 𝛽

𝑘 بعدی
شکل  9-16شبه کد باال الگوریتمی برای یافتن مخالف  greedyمسیر 𝜶 را نشان میدهد .در این الگوریتم 𝑵 برابر تعداد
گرهها در هر راهحل نامزد است.
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راهحل نامزد = } 𝑁𝛼 𝛼 = {𝛼1 , 𝛼2 , … ,
برای

𝑁 تا 𝑘 = 1

اگر 𝑘 فرد است
𝑚 ← (𝑘 + 1)/2

در غیر این صورت
𝑚 ← 𝑁 + 1 − 𝑘/2

پایان اگر
𝑚𝛼 ← 𝑘𝛽

𝑘 بعدی
شکل  15-16شبه کد باال الگوریتمی ساده برای یافتن مخالف  greedyمسیر 𝜶 را نشان میدهد .در این الگوریتم 𝑵 برابر
تعداد گرهها در هر راهحل نامزد است .این الگوریتم معادل الگوریتم شکل  ،9-16اما قدری سادهتر است.

مثال 5-16
در این مثال به بررسی کاربرد  OBLدر  TSPمیپردازیم .در این مثال ما از برش  inveroverو همچنین
از الگویتم  BBOبرای انتخاب جمعیت مهاجرت کننده استفاده مینماییم .همچنین برای تابع محک از تابع
 Ulysses16 TSPکه شامل  16شهر میشود (ضمیمه ج 6.را ببینید) ،استفاده کرده و تعداد محاسبات تابع
برازندگی را برابر  14444در نظر میگیریم .به یاد آورید که یک مسئلهی  TSPبا  16شهر دارای
 16!/2 ≈ 1013راهحل ممکن است .جدول  2-16مقدار میانگین و انحراف استاندارد کوتاهترین مسیر یافت
شده توسط ترکیبات متفاوت  BBO/OBLرا پس از  44شبیهسازی مونت کارلو ،نشان میدهد .نتایج حاکی
از آن هستند که با افزایش نرخ جهش 𝑟𝐽 و نسبت جهش 𝜌 ،عملکرد بهبود مییابد (برای تعریف نسبت جهش
𝜌 به شکل  8-16مراجعه کنید) .با این که در جدول نشان ندادهایم ،اگر 𝑟𝐽 و 𝜌 زیادی افزایش یابند ،عملکرد
افت پیدا میکند.
جدول  2-16مثال  :5-16نتایج بهینهسازی زیستجغرافی-محور تقابلی برای حل  .Ulysses16 TSPنتایج مقدار میانگین و
انحراف استاندارد بهترین راهحل را بر روی  45شبیهسازی مونت کارلو نشان میدهد 𝑱𝒓 = 𝟎 .معادل  BBOاستاندارد ،بدون
 OBLمیباشد .در کل ،با افزایش نرخ جهش 𝒓𝑱 و نسبت جهش 𝝆 ،عملکرد بهبود مییابد.
= 0.0
= 0.1
= 0.2
= 0.3
= 0.4

𝑟𝐽
𝑟𝐽
𝑟𝐽
𝑟𝐽
𝑟𝐽

𝜌 = 0.1

𝜌 = 0.2

𝜌 = 0.3

𝜌 = 0.4

7266 ± 353
7153 ± 289
7160 ± 297
7180 ± 267
7127 ± 201

7266 ± 353
7284 ± 244
7100 ± 324
6976 ± 336
7005 ± 326

7266 ± 353
7122 ± 296
7047 ± 251
6945 ± 270
6910 ± 265

7266 ± 353
7127 ± 270
6910 ± 315
6869 ± 319
6776 ± 207
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 6-16یادگیری دوگانه
یادگیری مقابله-محور مشابه یادگیری دوگانه است که اولین بار در دهه  1994در [کوالرد 1و آوراند،2
[ ،]1994کوالرد و گاسپار ]1996 ،3ارائه شد و سپس در اوایل دهه  2444در [یانگ ]2443a ،و [یانگ،
 ]2443bدوباره کشف شد .سپس ،مقالهی [یانگ و یاوو ]2445 ،پیشنهاد گرفتن دوگان بدترین ذره موجود
در جمعیت را مطرح نمود .وارد نمودن ایدههای یادگیری دوگانه در الگوریتم  OBBOاز شکل  ،5-16منطق
دوگانی شکل  11-16را نتیجه میدهد .توجه داشته باشید که شکل  11-16میتواند جایگزین بخش
" "opposition logicاز شکل  5-16شود.
}بدترین ذرات در جمعیت 𝑑𝑁{ ← } 𝑘𝑤{

از } 𝑘𝑤{ برای ایجاد جمعیتی از 𝑑𝑁 مخالف استفاده کن:
برای

𝑤{
} 𝑘̅

𝑑𝑁 تا 𝑖 = 1

𝑤 جایگزین کن
𝑤 بهتر از 𝑘𝑤 بود آنگاه 𝑘𝑤 را با 𝑘̅
اگر 𝑘̅
𝑖 بعدی
شکل  11-16شبه کد باال منطق دوگانی را به تصویر میکشد .این منطق میتواند جایگزین “منطق مقابله” از شکل 5-16
شود 𝑵𝒅 .تعداد دوگانهایی بوده که میتوانیم در یک نسل تولید کنیم.

تعداد دوگانها که با 𝑑𝑁 مشخص میشوند را میتوان برای به دست آوردن بهترین عملکرد الگوریتم
تکاملی ،تعدیل نمود[ .یانگ و یاوو ]2445 ،استفاده از شِمای تعدیل زیر را که در هر نسل اجرا کرده و
میتوانیم به انتهای منطق دوگانی از شکل  11-16اضافه نماییم ،پیشنهاد مینماید:

()37-16

𝑤| ← 𝑣𝑁
𝑤(𝑓 ̅𝑘 :
|) 𝑘𝑤(𝑓 > ) 𝑘̅
𝑁𝑠 ← (𝛿𝑁𝑑 − 𝑁𝑣 )/
𝑑𝑁 𝑠 𝛽 ← 𝑑𝑁
) 𝑛𝑖𝑚𝑁𝑑 ← max(𝑁𝑑 , 𝑁𝑑,
) 𝑥𝑎𝑚𝑁𝑑 ← min(𝑁𝑑 , 𝑁𝑑,

در معادلهی ( 𝑓(. ) ،)37-16تابع برازندگی است ،بنابراین ،مقدار بزرگتر از )  𝑓(.نشانگر ذرهای با عملکرد
𝑤 ،که
و برازندگی بهتر است 𝑁𝑣 .نشانگر تعداد دوگانهای معتبر از نسل قبل میباشد .این مقدار با مقدار 𝑘̅
تعداد دوگانهایی را که از ذرات اصلی بهتر بودند را نشان میدهد ،برابر است .پارامتر ) 𝛿 ∈ (0,1یک مرز
1

Collard
Aurand
3
Gaspar
2
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تصمیم است .اگر نسبت ذرات معتبر از 𝛿 بیشتر باشد ،آنگاه میخواهیم دوگانهای بیشتری را در نسل بعد
تولید نماییم؛ اما اگر نسبت دوگانهای معتبر از 𝛿 کمتر باشد ،آنگاه میخواهیم تعداد دوگانهای کمتری را در
نسل بعد تولید نماییم .پارامتر ) 𝛽 ∈ (0,1ثابتی است که سرعت اقتباس را کنترل میکند 𝑁𝑑.𝑚𝑖𝑛 .و

𝑥𝑎𝑚𝑁𝑑.

به ترتیب کمترین و بیشترین مقادیر مجاز 𝑑𝑁 میباشند .مقادیر زیر برای ثابتهای موجود در معادلهی
( )37-16پیشنهاد میشوند [یانگ و یاوو:]2445 ،
آغازین
()38-16

𝑁𝑁𝑑 = 0.5

𝛿 = 0.9
𝛽 = 0.5
𝑁𝑑,𝑚𝑖𝑛 = 1
𝑁𝑁𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 0.5

که در آن 𝑁 اندازه جمعیت است .یادگیری دوگانه را میتوان به  PBILبرای حل مسائل بهینهسازی پویا نیز
بسط داد [یانگ و یاوو[ ،]2445 ،یانگ و یاوو .]2448b ،در  ،PBILیک بردار احتمال دوگانی 𝑑𝑝 متقارن
بردار 𝑝 است بهصورتی که احتمال  𝑝𝑑 = 𝑝 − 1برابر  %54است.

 7-16نتیجهگیری
یادگیری مقابله-محور ( )OBLیک ایدهی کامالً نو و جدید در زمینهی بهینهسازی است و جای زیادی
برای تعمیم و گسترش دارد OBL .انطباقی یکی از زمینههای جالب برای تحقیق و کار بیشتر است .انطباق را
میتوان به چند روش پیادهسازی نمود .برای مثال ،از آنجا که جمعیت الگوریتم تکاملی با گذشت نسلها به
سمت راهحلهای خوب همگرا میشود ،شاید بهتر باشد  OBLرا بیشتر در مراحل اولیه و کمتر در مراحل
آخر الگوریتم تکاملی پیادهسازی نماییم .این کار را میتوان با قرار دادن نرخ جهش 𝑟𝐽 و نسبت جهش

𝜌

بهصورت تابعی کاهشی از شمارهی نسل ،انجام داد .همچنین ،ما در این فصل درجهی تقابل را به  4یا 1
محدود کردهایم .میتوان  OBLانطباقی را با کاهش احتماالتی درجهی تقابل با شمارهی نسل ،پیادهسازی
نمود.
راههای دیگر پیادهسازی انطباق در یک الگوریتم  OBLشامل عوض کردن نوع تقابل با افزایش شمارهی
نسل و یا بر اساس برازندگی ذره میشود .ذرات با برازندگی کم باید بیشتر از ذرات با بزارندگی زیاد مورد
تغییرات شدید تقابلی واقع شوند .بنابراین شاید باید فراتقابل برای ذرات با برازندگی کم حفظ شود.
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با اینکه مدلسازی ریاضی زیادی برای  OBLبا استفاده از نظریه احتمال انجام شده است ،اما  OBLتا به
حال بهعنوان یک الگوریتم بهینهسازی مدلسازی ریاضی نشده است .زمینههای مهم برای تحقیقات آتی در
زمینه  OBLشامل اقتباس مدلهای ریاضی الگوریتم تکاملی میشود (فصل  4و بخش  6-7را ببینید).
از دیگر زمینهها برای انجام تحقیقات میتوان به کاوش رابطهی میان  OBLو تکامل از طریق جستجو
برای بدعت [لهمن و استنلی ]2411 ،اشاره نمود .همچنین ،از آنجا که  OBLبر پایهی تکامل اجتماعی قرار
دارد ،میتوان مدلهای فرهنگی بیشتری را در  OBLترکیب نمود (فصل  15را ببینید) .مطالب آموزشی بیشتر
در زمینهی  OBLرا میتوانید در [تیزهوش ]2445 ،و [تیزهوش و همکاران ]2448 ،بیابید.
مسائل
تمارین نوشتاری
 1-16معادلهی ( )4-16مخالف  moduloرا تعریف مینماید .یک تعریف معادل ارائه دهید که در آن از
تابع  moduloاستفاده نشده باشد.
 2-16مثالی از یک دامنهی دو بعدی ارائه دهید که در آن مخالف یک نقطه مانند 𝑥 که در دامنه قرار دارد،
بتواند خارج از دامنه واقع شود.
 3-16نقطهی ) (𝑥, 𝑦) = (2,2را در نظر بگیرید .دامنهی 𝑥 برابر ] [1,5بوده و دامنهی 𝑦 برابر

][1,7

میباشد .مخالف ،مخالف کوشی ،فرامخالف و مخالف کوشی بازتابی این نقطه را به دست آورید.
 4-16نقطهی ) (𝑥, 𝑦) = (2,2را در نظر بگیرید .دامنهی 𝑥 برابر ] [1,5بوده و دامنهی 𝑦 برابر

][1,7

میباشد .نقطهی ) (2,5چه نوع مخالفی برای این نقطه است؟
 5-16توضیح دهید که چگونه میتوان الگوریتم  OBBOاز شکل  5-16را اصالح نمود تا شامل نرخ
جهش انطباقی شود.
 6-16چه تضادی میان فرض مثال  4-16و فرض دوم از بخش  3-16وجود دارد؟ کدام فرض منطقیتر
به نظر میرسد؟
 7-16فرض کنید نرخ مهاجرت از شهر 𝑘𝜇 در الگوریتم  BBOاز شکل  7-16یک متغیر اتفاقی با توزیع
یکنواخت بر روی ] [0,1باشد.
الف) احتمال تولید ذرهی مخالف برای یک ذرهی اتفاقی مانند  zkچه قدر خواهد بود؟
ب) آیا مقدار احتمالی که شما به دست آوردهاید با  α → 0و ∞ →  ،αدرکی حسی به دست
میدهد؟
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 8-16در شکلهای  9-16و  ،14-16بهصورت دلخواه شهر آغازین را در مخالف  greedyمسیر 𝛼 ،که
با 𝛽 نمایش دادهایم ،برابر با شهر آغازین 𝛼 در نظر گرفتهایم .با این حال ،همجواری 𝛽 نسبت به 𝛼 به این
شهر آغازین بستگی دارد .حال مسیر }𝐸 → 𝐷 →→ 𝐶 → 𝐵 → 𝐴{ = 𝛼 را در نظر بگیرید.
الف) اگر شهر آغازین برابر 𝐴 باشد ،مخالف  greedyاین مسیر (𝛽) دارای چه میزان همجواری
نسبت به 𝛼 خواهد بود؟
ب) اگر شهر آغازین برابر 𝐵 باشد ،مخالف  greedyاین مسیر (𝛽) دارای چه میزان همجواری نسبت
به 𝛼 خواهد بود؟
 9-16بیشترین و کمترین مقدار 𝑠 در معادلهی ( )37-16چه قدر است؟
 15-16فرض کنید از منطق دوگانی انطباقی معادلهی ( )37-16و ثابتهای پیشنهادی استفاده مینماییم.
همچنین فرض کنید پس از نسل اول 𝑁 𝑁𝑣 = 0.1باشد .مقدار 𝑑𝑁 در طول نسل دوم چه قدر خواهد بود؟
تمارین کامپیوتری
 11-16برنامهای کامپیوتری بنویسید که برای مقادیر دلخواه 𝑎 و 𝑏 (𝑏 < 𝑎) مقدار ]𝑏 ،𝑥 ∗ ~𝑈[𝑎,
]𝑏  ،𝑥~𝑈[𝑎,مخالف استاندارد ( 𝑜𝑥) و مخالف کوشی ( 𝑜𝑞𝑥) نقطهی 𝑥 را محاسبه نماید .بررسی کنید و ببینید
کدام مخالف به ∗ 𝑥 نزدیکتر است .برنامه را چندهزار بار اجرا کنید تا درستی قضیه  1-16را متوجه شوید.
 12-16مثال  11-16را با  20تا 𝑛 = 1که در آن 𝑛 ابعاد مسئله است ،حل نمایید .احتمال اینکه
 ||𝑥𝑞𝑜 − 𝑥 ∗|| < ||𝑥𝑜 − 𝑥 ∗ ||2باشد را بهعنوان تابعی از 𝑛 رسم کنید .نتایج به دست آمده را توضیح دهید.
2

 13-16مثال  4-16را با منطق تقابل نسبی برازندگی-محور از شکل  8-16تکرار کنید .از
 1.0و  𝜌 = 0.1, 0.5استفاده نمایید .میانگین کمترین هزینهی پیدا شده توسط  OBBOبعد از  24بار
شبیهسازی مونت کارلو برای این مقادیر از 𝜌 چه قدر است؟ نتایج به دست آمده را توضیح دهید.

فصل هفدهم
دیگر الگوریتمهای تکاملی

این فصل به مرور برخی از الگوریتمهای تکاملی که در فصلهای پیش فرصت کافی برای بحث در مورد
آنها را نداشتیم ،میپردازد .برخی از الگوریتمهای این فصل در مرز تیرهی میان الگوریتمهای تکاملی و
غیرتکاملی واقع شدهاند .بنابراین این فصل جای خوبی برای خالصهسازی آنها است .برخی دیگر از
الگوریتمهای موجود در این فصل کامالً تکاملی اما جدید هستند و به همین دلیل میزان تأثیر آنها بر آیندهی
نظریه و عمل الگوریتم تکاملی مشخص نیست .هنگام تصمیمگیری در مورد الگوریتمهایی که باید در این
کتاب مورد بحث واقع میشدند ،کامالً واضح بود که الگوریتمهای همچون GAها ES ،EP ،و  GPرا میتوان
به دلیل اهمیت بنیادین و قدمتشان در بخش  IIقرار داد .تصمیم در مورد الگوریتمهای بخش  IIIکمی سختتر
بود .الگوریتمهای تکاملی بحث شده در فصلهای گذشته عقاید و گرایشات نویسنده در مورد اهمیت هر
الگوریتم را بازتاب میدهند.
چندین الگوریتم تکاملی وجود دارند که در این کتاب دارای فصل مخصوص به خود نیستند اما باید
حداقل کمی در مورد آنها بحث کنیم .این کار هدف این فصل است .الگوریتمهای ارائه شده در این فصل
الزاماً کم اهمیتتر ،کم اثرتر و یا کم استفادهتر از سایر الگوریتمهای تکاملی معرفی شده در این کتاب نیستند.
قرار گرفتن آنها در این فصل تنها بیانگر تجربهی محدود و تمایالت موضوعی نویسنده کتاب میباشد.

 1-17جستجوی ممنوعه
جستجوی ممنوعه ( )TS1در [گالور 2و مکمیالن ]1986 ،معرفی گردید .کاالها ،سخنرانیها و اعمال
ممنوعه میتوانند ریشه در فرهنگ ،سیاست ،اخالق و یا مذهب داشته باشند TS .صرفاً یک روش جمعیت-
محور برای بهینهسازی نیست ،بلکه میتوان آن را یک الگوریتم تکاملی در نظر گرفت چرا که ریشه در دنیای
طبیعی داشته و یک فرایند جستجوی دورهای (نسلی) است .ایدهی اصلی  TSآن است که اگر ناحیهای از
فضای جستجو یکبار مورد کاوش قرار گرفته است ،آنگاه این ناحیه ممنوعه خواهد بود و الگوریتم جستجو
نباید دوباره به این ناحیه باز گردد .بهطور مشابه ،اگر یک استراتژی جستجوی خاص پیش از این در فرایند
جستجو مورد استفاده واقع شده باشد ،آنگاه این استراتژی ممنوعه خواهد بود و الگوریتم جستجو نباید دوباره
از این استراتژی استفاده نماید.
شکل  1-17یک الگوریتم بنیادین  TSرا نشان میدهد .در این الگوریتم 𝑇 ،لیستی از ویژگیهای ممنوعه
میباشد و  𝑥0بهترین راهحل نامرد حاضر است .هنگامی که از  𝑥0فرزندانی تولید مینماییم ،به الگوریتم اجازه
نمیدهیم که ویژگیهای موجود در لیست 𝑇 را در فرزند ایجاد نماید .هنگامی که یک ذرهی بهبود یافته مانند
Tabu Search
Glover

1
2
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 𝑥 ′یافت میشود ،ویژگیهایی را از  𝑥 ′به لیست 𝑇 اضافه مینماییم .ما بهصورت متناوب و احتماالً بر اساس
اینکه یک ویژگی چه مدت است در لیست 𝑇 به سر میبرد ،ویژگیها را از این لیست خارج مینماییم .این
کار ،تغییرات تدریجی ممنوعات را ،به همان شکل که میتوان در جوامع انسانی مشاهده نمود ،شبیهسازی
میکند .توجه داشته باشید که در شکل  ،1-17آزمایش 𝑇 ∉ )ویژگیهای  ،( 𝑥 ′بهصورت عمدی مبهم رها
شده است .جزییات این آزمایش به مسئله ،روش تولید همسایگان  ،𝑥0عملکرد کاربر و دیگر جزییات بستگی
دارد.
راهحل نامزد  𝑥0را مقداردهی اولیه کن
∅←𝑇

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
∅ ← فرزندان
تا زمانی که

𝑀 < |فرزندان|

یک همسایه مانند  𝑥 ′برای  𝑥0ایجاد کن
اگر

𝑇 ∉ )ویژگیهای (𝑥 ′

 ∪ 𝑥′فرزندان ← فرزندان
پایان اگر
پایان حلقه
)فرزندان ∈ 𝑥 ∶ )𝑥(𝑓( 𝑛𝑖𝑚𝑔𝑟𝑎 ← 𝑥 ′

اگر

) 𝑓(𝑥 ′ ) < 𝑓(𝑥0
)ویژگیهایی از 𝑇 ← 𝑇 ∪ (𝑥 ′
𝑥0 ← 𝑥 ′

پایان اگر
ویژگیهای قدیمی را از 𝑇 حذف کن
نسل بعدی
شکل  1-17طرح کلی یک الگوریتم جستجوی ممنوعه ( )TSبرای پیدا کردن مینیمم تابع )𝒙(𝒇 .هر دوره شامل تولید
فرزند میشود 𝑴 .پارامتری است که توسط کاربر تعیین میگردد.

𝑴
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میتوان از تنوعات زیادی در الگوریتم شکل  1-17استفاده نمود .برای مثال ،میتوان درجهی ممنوعیت
را تغییر داد .همچنین میتوان به جای لیستی از ویژگیهای ممنوعه ،لیستی از استراتژیهای ممنوعه را تشکیل
داد .معموالً از  TSبرای تقویت سایر الگوریتمهای تکاملی استفاده میشود .هدف از طرح کلی خالصهی TS

در این بخش ،فراهم آوردن اطالعات کافی برای خوانندگان جهت پیادهسازی یک الگوریتم  TSساده ،یادگیری
ایدههای اساسی  TSو یادگیری جزییات بیشتر از سایر منابع میباشد .برای مطالعه بیشتر در مورد  TSمیتوانید
به [ریوز ،1993 ،فصل [ ،]3گالور و الگونا[ ،]1998 ،1گندروو ]2443 ،2و [گندروو و پتوین ]2414 ،3مراجعه
نمایید.

 2-17الگوریتم تجمع مصنوعی ماهیها
الگوریتم تجمع مصنوعی ماهیها ( ،)AFSA4که اولین بار در [لی و همکاران ]2443 ،معرفی گردید و
برخی اوقات با نام الگوریتم مدرسه مصنوعی ماهیها شناخته میشود ،بر پایهی رفتار تجمعی ماهیها قرار
دارد .مکان یک ماهی مصنوعی در فضای جستجو با 𝑖𝑥 نشان داده میشود ،که در آن ]𝑁  𝑖 ∈ [1,اندیس ماهی
بوده و 𝑁 تعداد ماهیها در جمعیت میباشد .ما دامنهی جستجو برای هر بعد را با ] 𝑘𝑢  [𝑙𝑘 ,نشان میدهیم
بهطوری که ]𝑛  𝑘 ∈ [1,بوده و 𝑛 بعد فضای جستجو میباشد .ماهیها دارای یک میدان دید هستند و میتوانند
ماهیهای دیگری که در این میدان قرار دارند را ببینند .ماهیهایی که خارج از میدان دید یک ماهی باشند
برای ماهی قابل مشاهده نخواهند بود .برد دید ماهی بهصورت زیر تعریف میشود
()1-17

) 𝑘𝑙 𝑣 = 𝛿 max(𝑢𝑘 −
𝑘

که در آن 𝛿 یک پارامتر میزانسازی بوده و معموالً در طول فرایند بهینهسازی به تدریج کاهش مییابد.
[فراندز 5و همکاران ]2449 ،نشان داده است که برای مسائل با ابعاد بین دو و چهار 𝛿 ،باید بین  1تا  14واقع
شود تا الگوریتم عملکرد خوبی داشته باشد .با این حال این مقدار باید برای مسائل با ابعاد باالتر تنظیم شود.
اندیس ماهیهایی که که در برد دید ماهی 𝑖𝑥 قرار دارند بهصورت زیر نمایش داده میشود:
()2-17

𝑣 ≤ || 𝑗𝑥 𝑉𝑖 = {𝑗 ≠ 𝑖 ∶ ||𝑥𝑖 −
2

1

Laguna
Gendreau
3
Potvin
4
Artificial Fish Swarm Algorithm
5
Fernandes
2
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گوییم یک ماهی در یک محیط پرازدحام واقع شده است اگر تعداد ماهی نسبتاً زیادی در برد دید آن واقع
شده باشد:
برد دید 𝑖𝑥 شلوغ است

()3-17

برد دید 𝑖𝑥 شلوغ نیست

| 𝑖𝑉|
⇒ 𝜃>
𝑁
| 𝑖𝑉|
⇒ 𝜃≤
𝑁

که در آن 𝜃 یک پارامتر میزانسازی است .در [فرناندز و همکاران ]2449 ،نشان داده شده است که
 𝜃 ≈ 1عملکرد خوبی را برای مسائل با ابعاد پایین نتیجه میدهد .یک ماهی در  AFSAدارای پنج رفتار
متمایز است :رفتار اتفاقی ،رفتار تعقیبی ،رفتار تجمعی ،رفتار کاوشی و رفتار جست و خیزی (جهش).
 1-2-17رفتار اتفاقی
گاهی اوقات ماهیها دارای رفتاری اتفاقی هستند .بدین معنی که در جهتهای اتفاقی در فضای جستجو
حرکت میکنند .شکل  2-17شبه کدی برای حرکت اتفاقی نشان میدهد .حرکت اتفاقی زمانی اتفاق میافتد
که ماهی هیچ ماهی دیگری را در برد دید خود مشاهده نکرده و یا فرایند بهینهسازی دچار رکود شده باشد.
رکود یعنی بهترین ذره در جمعیت نتوانسته باشد در طول 𝑚 نسل گذشته بهبود قابل توجهی حاصل کند:
رکود ⟹ 𝜂 < )𝑥( 𝑡𝑓 𝑎𝑟𝑔 min 𝑓𝑡−𝑚 (𝑥) − 𝑎𝑟𝑔 min

()4-17

𝑥

𝑥

که در آن )𝑥( 𝑡𝑓 مقدار تابع بهینهسازی برای ذرهی 𝑥 در نسل 𝑡اُم 𝑚 ،یک پارامتر میزانسازی صحیح و مثبت
و 𝜂 یک پارامتر میزانسازی غیرمنفی است .در معادلهی ( )4-17فرض میکنیم که مسئلهی بهینهسازی یک
مسئلهی مینیممسازی است .در [فرناندز و همکاران ]2449 ،نشان داده شده است که  𝑚 ≈ 10nو
 𝜂 ≈ 10−4عملکرد خوبی را برای مسائل محک با ابعاد کم به دست میدهد 𝑛 .ابعاد مسئله است.
برای

𝑛 تا 𝑘 = 1
]𝑟 ← 𝑈[0,1

اگر  𝑟 < 1⁄2آنگاه
]𝜌 ← 𝑈[0,1
))𝑘( 𝑖𝑥 𝑦𝑖 (𝑘) ← 𝑥𝑖 (𝑘) + 𝜌 min(𝑣, 𝑢𝑘 −

در غیر این صورت
]𝜌 ← 𝑈[0,1
) 𝑘𝑙 𝑦𝑖 (𝑘) ← 𝑥𝑖 (𝑘) + 𝜌 min(𝑣, 𝑥𝑖 (𝑘) −
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پایان اگر
بَعد بعد
شکل  2-17رفتار اتفاقی در یک الگوریتم تجمعی مصنوعی ماهیها .این کد حرکت اتفاقی ماهی 𝒊𝒙 به محل جدید 𝒊𝒚 ،که
در آن 𝒏 ابعاد مسئلهی بهینهسازی است ،را نشان میدهد 𝑼[𝟎, 𝟏] .عددی اتفاقی با توزیع یکنواخت بر روی ]𝟏  [𝟎,بوده و

𝒗

برد دید تعریف شده در معادلهی ( )1-17میباشد.

 2-2-17رفتار تعقیبی
گاهی یک ماهی به سمت یک ماهی دیگر در برد دید خود که در محلی با تمرکز غذایی باال قرار دارد،
حرکت میکند .رفتار تعقیبی یک ماهی بهصورت زیر تعریف میشود:
()5-17

} 𝑖𝑉 ∈ 𝑗 ∶ ) 𝑗𝑥(𝑓{𝑗 ∗ ← 𝑎𝑟𝑔 min
𝑗

) 𝑖𝑥 𝑦𝑖 ← 𝑥𝑖 + 𝑟(𝑥𝑗 ∗ −

که در آن ] 𝑟 ∈ [0,1یک متغیر اتفاقی با توزیع یکنواخت و 𝑖𝑦 محل جدید 𝑖𝑥 میباشد .در اینجا نیز فرض
میکنیم مسئلهی بهینهسازی یک مسئلهی مینیممسازی است ،بنابراین ∗ 𝑗 اندیس ماهی است که در برد دید

𝑖𝑥

قرار داشته و دارای بهترین عملکرد در مسئلهی بهینهسازی ما میباشد .اگر یک ماهی در برد دید هیچ ماهی
دیگری قرار نداشته باشد آنگاه نمیتواند در رفتار تعقیبی شرکت کند .همچنین 𝑥𝑖 ،تنها در صورتی ماهی
دیگری را تعقیب خواهد نمود که بهترین ماهی ∗ 𝑗𝑥 در برد دیدش بوده و دارای عملکردی بهتر از خود

𝑖𝑥

باشد.
 3-2-17رفتار تجمعی
ماهیها موجوداتی اجتماعی هستند و به همین دلیل گاهی تجمعاتی را تشکیل میدهند .در این مورد،
یک ماهی مانند 𝑖𝑥 به سمت مرکز ماهیهایی که در برد دیدش قرار دارند حرکت میکند .رفتار تجمعی برای
ماهی 𝑖𝑥 را میتوان بهصورت زیر توصیف نمود:
()6-17

1
𝑗𝑥 ∑
| 𝑖𝑉|
𝑖𝑉∈𝑗

← 𝑖𝑐

) 𝑖𝑥 𝑦𝑖 ← 𝑥𝑖 + 𝑟(𝑐𝑖 −
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که در آن ] 𝑟 ∈ [0,1یک متغیر اتفاقی با توزیع یکنواخت و 𝑖𝑦 محل جدید 𝑖𝑥 میباشد .اگر یک ماهی در برد
دید هیچ ماهی دیگری قرار نداشته باشد آنگاه نمیتواند در رفتار تجمعی شرکت کند .رفتار تجمعی تنها وقتی
صورت میپذیرد که محدودهی دیداری ماهی خالی و یا پرازدحام نبوده و ) 𝑖𝑐(𝑓 بهتر از ) 𝑖𝑥(𝑓 باشد.
 4-2-17رفتار کاوشی
وقتی یک ماهی ،ماهی دیگری را میبیند که غذای بیشتری دارد به سویش حرکت میکند .رفتار کاوشی
برای ماهی 𝑖𝑥 را میتوان بهصورت زیر تعریف نمود:
𝑖𝑉 ∈ عدد صحیح اتفاقی ← 𝑗

()7-17

) 𝑖𝑥 𝑦𝑖 ← 𝑥𝑖 + 𝑟(𝑥𝑗 −

که در آن ] 𝑟 ∈ [0,1یک متغیر اتفاقی با توزیع یکنواخت و 𝑖𝑦 محل جدید 𝑖𝑥 میباشد .رفتار کاوشی ،حرکت
یک ماهی به سمت یک ماهی اتفاقی دیگر است که در برد دیدش قرار دارد .اگر یک ماهی در برد دید هیچ
ماهی دیگری قرار نداشته باشد آنگاه نمیتواند در رفتار کاوشی شرکت کند .رفتار کاوشی هنگامی اتفاق
میافتد که محدودهی دید ماهی پرازدحام بوده و یا محدودهی دید ماهی پرازدحام نبوده اما ) 𝑖𝑐(𝑓 از معادلهی
( )6-17بدتر از ) 𝑖𝑥(𝑓 بوده و یا محدودهی دید ماهی پرازدحام نبوده و ) ∗ 𝑗𝑥(𝑓 در معادلهی
( )5-17بدتر از ) 𝑖𝑥(𝑓 میباشد.
 5-2-17رفتار جست و خیزی
گاهی اوقات یک ماهی بهصورت اتفاقی در فضای جستجو ،خیزش میکند .این مشابه مواقعی است که
یک ماهی از آب بیرون پریده و در یک مکان متفاوت فرود میآید .جست و خیز برای یک ماهی اتفاقی
هنگامی اتفاق میافتد که فرایند بهینهسازی ،مانند آنچه که در معادلهی ( )4-17نشان داده شد ،دچار رکود
شده باشد .شکل  3-17شبه کدی را برای رفتار جست و خیزی ماهی نشان میدهد.

برای

𝑛 تا 𝑘 = 1
]𝑟 ← 𝑈[0,1
]𝜌 ← 𝑈[0,1
اگر 𝑟 < 1⁄2

آنگاه

))𝑘( 𝑖𝑥 𝑥𝑖 (𝑘) ← 𝑥𝑖 (𝑘) + 𝜌(𝑢𝑘 −
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در غیر این صورت
) 𝑘𝑙 𝑥𝑖 (𝑘) ← 𝑥𝑖 (𝑘) + 𝜌(𝑥𝑖 (𝑘) −

بُعد بعدی
شکل  3-17رفتار افت و خیزی در یک الگوریتم تجمع مصنوعی ماهیها .این کد خیزش ذرهی 𝒊𝒙 در یک الگوریتم تجمع
مصنوعی ماهیها را ،که در آن 𝒏 ابعاد مسئلهی بهینهسازی بوده و ]𝟏  𝑼[𝟎,یک عدد اتفاقی با توزیع یکنواخت بر

روی ]𝟏 [𝟎,

میباشد ،نشان میدهد.

 6-2-17خالصهای از الگوریتم تجمع مصنوعی ماهیها
 AFSAاز روش انتخابی  greedyاستفاده میکند .بدین معنی که ،پس از رفتارهای اتفاقی ،تعقیبی ،تجمعی
و کاوشی ،ماهی 𝑖𝑥 تنها در صورت آنکه مکان جدید 𝑖𝑦 بهتر از مکان قبلی باشد ،به سمت آن حرکت میکند.
شکل  4-17شبه کدی را برای  AFSAنشان میدهد که شباهتهایی به بهینهسازی تجمع ذرات دارد .محققان
انواع و ترکیبات زیادی از  AFSAرا ارائه کردهاند [نشاط 1و همکاران .]2412 ،تحلیل و مدلسازی ریاضی
 ،AFSAترکیب نمودن ویژگیهای ماهیهای بیولوژیکی و روشنسازی رابطهی میان  AFSAو  PSOاز جمله
زمینههای مفید و مهم برای تحقیقات آتی در زمینهی  AFSAمیباشد.
اندازه جمعیت = 𝑁

جمعیتی ابتدایی از راهحلهای نامزد را مقداردهی کن {𝑥𝑖 } :برای

]𝑁 𝑖 ∈ [1,

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
برای هر ذرهی

𝑖𝑥

ماهی موجود در برد دید 𝑖𝑥 را همانطور که در معادلهی ( )2-17نشان داده شده است ،پیدا کن
اگر

∅ = 𝑖𝑉
حرکت اتفاقی مانند آنچه که در شکل ) (2 − 17نشان داده شده است ← 𝑖𝑦

در غیر این صورت و اگر برد دید 𝑖𝑥 شلوغ است (معادلهی ( )3-17را ببینید)
حرکت کاوشی مانند آنچه که در معادلهی ) (7 − 17نشان داده شده است ← 𝑖𝑦

در غیر این صورت
اگر ) 𝑖𝑥(𝑓 < ) 𝑖𝑐(𝑓 (معادلهی ( )6-17را ببینید) آنگاه

Neshat

1
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حرکت تجمعی مانند آنچه که در معادلهی ) (6 − 17نشان داده شده است ← 𝑖𝑦

در غیر این صورت
حرکت کاوشی مانند آنچه که در معادلهی ) (7 − 17نشان داده شده است ← 𝑖𝑦

پایان اگر
اگر ) 𝑖𝑥(𝑓 < ) ∗ 𝑗𝑥(𝑓 (معادلهی ( )5-17را ببینید) آنگاه
حرکت تعقیبی مانند آنچه که در معادلهی ) (5 − 17نشان داده شده است ← 𝑖𝑦

در غیر این صورت
حرکت کاوشی مانند آنچه که در معادلهی ) (7 − 7نشان داده شده است ← 𝑖𝑦

پایان اگر
}) 𝑖𝑦(𝑓 𝑦𝑖 ← 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛{𝑓(𝑥𝑖 ),

پایان اگر
ذرهی بعد
}) 𝑖𝑦(𝑓  𝑥𝑖 ← 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛{𝑓(𝑥𝑖 ),برای

]𝑁 𝑖 ∈ [1,

اگر الگوریتم مانند آنچه که در معادلهی ( )4-17نشان داده شده است دچار رکود شده است
]𝑁  ∈ [1,عدد صحیح اتفاقی ← 𝑗
حرکت جهشی مطابق شکل 𝑥𝑗 ← 3 − 17

پایان اگر
نسل بعدی
شکل  4-17یک الگوریتم تجمع مصنوعی ماهیها ( )AFSAبرای مینیممسازی تابع 𝒏 بعدی )𝒙(𝒇 که در آن 𝒊𝒙 ،راهحل نامزد
𝒊اُم میباشد.

 3-17بهینهساز جستجوی گروهی
بهینهساز جستجوی گروهی ( ،)GSO1که به نام بهینهسازی جستجوی گروهی نیز شناخته میشود ،بر
پایهی رفتار تغذیهای حیوانات میباشد [هی 2و همکاران .]2449 ،اساس این الگوریتم مانند اساس الگوریتم

Group Search Optimizer
He

1
2
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تجمع ماهی (بخش  )2-17و بهینهسازی کاوش باکتریایی (بخش  )6-17میباشد ،با این تفاوت که  GSOبر
پایهی رفتار مشاهده شده از حیوانات زمینی است.
برخی حیوانات تالشهای خود را بر پیدا کردن غذا متمرکز میکنند .این حیوانات ،حیوانات

تولیدکننده1

نام دارند .سایر حیوانات تالش خود را بر دنبال کردن حیوانات دیگر برای بهرهگیری از موفقیت آنها در پیدا
کردن غذا متمرکز میکنند .این نوع حیوانات ،ملحقشونده 2نامیده میشوند GSO .شامل نوع سومی از
حیوانات تحت عنوان حیوانات تکاور 3نیز میشود .این حیوانات بهصورت اتفاقی در فضای جستجو برای
پیدا کردن منابع پرسه میزنند .هر ذره در فضای جستجوی 𝑛 بعدی دارای مکانی است که با 𝑖𝑥 نمایش داده
میشود .همچنین هر ذره دارای زاویهی جهتی است که با ]  𝜙𝑖 = [𝜙𝑖,1 … 𝜙𝑖,𝑛−1نمایش داده میشود.
تولیدکنندگان
در  GSOفرض بر آن است که تنها یک تولیدکننده در جمعیت وجود دارد .در هر نسل فرض بر آن است
که ذره با کمترین هزینه ،ذرهی تولیدکننده است .در هر نسل ،تولیدکننده سه نقطه از محیط اطراف خود را
برای پیدا کردن نقطهای با تابع هزینهی کمتر نسبت به محل فعلی خود ،مورد پویش قرار میدهد .این عمل
مانند جستجوی محلی است .اگر این عمل را با 𝑝𝑥 نمایش دهیم ،آنگاه سه نقطه عبارتند از
()8-17

) 𝑝𝜙(𝐷 𝑥𝑎𝑚𝑙 𝑥𝑧 = 𝑥𝑝 + 𝑟1
)𝑥𝑟 = 𝑥𝑝 + 𝑟1 𝑙𝑚𝑎𝑥 𝐷(𝜙𝑝 + 𝑟2 𝜃𝑚𝑎𝑥 ⁄2
)𝑥𝑙 = 𝑥𝑝 + 𝑟1 𝑙𝑚𝑎𝑥 𝐷(𝜙𝑝 − 𝑟2 𝜃𝑚𝑎𝑥 ⁄2

که در آن  𝑟1یک متغیر اتفاقی با میانگین صفر ،واریانس واحد و توزیع یکنواخت 𝑟2 ∈ [0,1] ،متغیری اتفاقی
با توزیع یکنواخت 𝜙𝑝 ،زاویهی جهت 𝑝𝑥 𝑙𝑚𝑎𝑥 ،یک پارامتر میزانسازی برای تعیین میزان دید تولیدکننده،
𝑥𝑎𝑚𝜃 یک پارامتر میزانسازی برای تعیین حد چرخش زاویهی تولیدکننده و )  ،𝐷(.مبدل مختصات قطبی به
کارتزین است که بهصورت زیر تعریف میگردد
] 𝑛𝑑 … 𝐷(𝜙𝑝 ) = [𝑑1
𝑛−1

𝑞𝑑1 = ∏ 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑝,

()9-17

𝑞=1

𝑠𝑖𝑛𝜙𝑝,𝑗−1 ∏𝑛−1
𝑞𝑞=𝑗 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑝,

= 𝑗𝑑 برای

]𝑗 ∈ [2, 𝑛 − 1

𝑑𝑛 = 𝑠𝑖𝑛𝜙𝑝,𝑛−1
1

Producer
Scrounger
3
Ranger
2
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اگر تولیدکننده مقدار تابع هزینهی بهتری در یکی از سه نقطهی تعریف شده در معادلهی ( )8-17بیابد،
بالفاصله به آن نقطه میرود ،در غیر این صورت ،در مکان خود باقی مانده و مقدار زاویه جهت 𝑝𝜙 خود را
بهصورت اتفاقی به یک مقدار جدید تغییر میدهد .اگر تولیدکننده پس از 𝑥𝑎𝑚𝑎 نسل نتواند نقطهی بهتری را
بیابد ،مقدار زاویه جهت خود را به همان مقداری که 𝑥𝑎𝑚𝑎 نسل گذشته بود ،بر میگرداند .با این حال ،دلیل
تأثیر این آخرین استراتژی بر روی عملکرد بهینهسازی معلوم نیست و به نظر میآید که بتوان از آن صرف
نظر کرد.
ملحقشوندگان
ملحقشوندگان معموالً به سوی تولیدکننده حرکت میکنند .اما این حرکت یک حرکت مستقیم نیست و
الگویی زیگزاگی دارد .این کار به آنها اجازه میدهد ضمن حرکت به سوی تولید کننده به جستجوی مقادیر
تابع هزینهی کم بپردازند .حرکت یک ملحقشونده بهصورت زیر مدل میشود
()14-17

) 𝑖𝑥 𝑥𝑖 ← 𝑥𝑖 + 𝑟3 𝑜(𝑥𝑝 −

که در آن  𝑟3یک متغیر اتفاقی برداری 𝑛 بعدی بوده و هر یک از این ابعاد دارای توریع یکنواخت بر روی
] [0,1میباشند .عالمت 𝑜 نیز نشانگر ضرب عنصر به عنصر است.
تکاوران
تکاوران بهصورت اتفاقی در فضای جستجو حرکت کرده و به دنبال مقادیر کم از تابع هزینه میگردند.
حرکت یک تکاور بهصورت زیرمدل میشود
()11-17

𝑥𝑎𝑚𝛼𝜌 𝜙𝑖 ← 𝜙𝑖 +
) 𝑖𝜙(𝐷 𝑥𝑖 ← 𝑥𝑖 + 𝛼𝑚𝑎𝑥 𝑙𝑚𝑎𝑥 𝑟1

که در آن 𝑥𝑎𝑚𝛼 یک پارامتر میزانسازی بوده و میزان بیشترین حد مجاز برای چرخش تکاور را تعیین
مینماید 𝜌 ∈ [−1,1] .یک متغیر اتفاقی با توزیع یکنواخت بوده و 𝑥𝑎𝑚𝑙 نیز یک پارامتر میزانسازی است که
بیشترین مسافتی که یک تکاور میتواند در یک نسل طی کند را تعیین میکند .این پارامتر همان پارامتر

𝑥𝑎𝑚𝑙

در معادلهی ( )8-17میباشد .در نهایت 𝑟1 ،متغیری اتفاقی با میانگین صفر ،واریانس واحد و توزیع یکنواخت
میباشد.
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خالصه
شکل  5-17طرح کلی  GSOرا به تصویر میکشد و همچنین نشان میدهد که  GSOچندین پارامتر
میزانسازی دارد .توجه داشته باشید که در شکل  ،5-17یک ذره حدود  %84ذرات ملحقشونده ،حدود %24
تکاور و یک ذره تولیدکننده میباشد[ .هی و همکاران ]2449 ،تأثیر این تنظیمات و برخی دیگر از پارامترهای
میزانسازی را مورد مطالعه قرار داده و مقادیر زیر را پیشنهاد میدهد:
𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑√𝑛 + 1
2
𝑥𝑎𝑚𝑎𝜃𝑚𝑎𝑥 = 𝜋⁄
𝛼𝑚𝑎𝑥 = 𝜃𝑚𝑎𝑥 ⁄2
𝑙𝑚𝑎𝑥 = ||𝑈 − 𝐿||2

()12-17

که در آن بردارهای 𝑛 بعدی 𝑈 و 𝐿 به ترتیب کران باال و پایین فضای جستجو میباشند.
اندازه جمعیت = 𝑁

جمعیتی ابتدایی از راهحلهای نامزد را مقداردهی کن {𝑥𝑖 } :برای

]𝑁 𝑖 ∈ [1,

اندازهی زاویهی 𝑖𝜙 را برای هر راهحل نامزد بهصورت اتفاقی مقداردهی اولیه کن
تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
تولیدکننده را پیدا کن:

}]𝑁 𝑥𝑝 ← 𝑎𝑟𝑔 min{𝑓(𝑥𝑖 ) ∶ 𝑖 ∈ [1,
𝑖𝑥

نتایج معادلهی ){𝑥𝑧 , 𝑥𝑟 , 𝑥𝑙 } ← (17 − 8

اگر ) 𝑝𝑥(𝑓 < }) 𝑙𝑥(𝑓  min{𝑓(𝑥𝑧 ), 𝑓(𝑥𝑟 ),آنگاه
}) 𝑙𝑥(𝑓 𝑥𝑝 ← 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛{𝑓(𝑥𝑧 ), 𝑓(𝑥𝑟 ),

در غیر این صورت
]𝜌 ← 𝑈[−1,1
𝑥𝑎𝑚𝛼𝜌 𝜙(𝑥𝑝 ) ← 𝜙(𝑥𝑝 ) +
پایان اگر
برای هر

𝑝𝑥 ≠ 𝑖𝑥

]𝑟2 ← 𝑈[0,1
اگر 𝑟2 < 0.8

بگذارید 𝑖𝑥 از معادلهی ( )14-17مقدار بگیرد
در غیر این صورت
بگذارید 𝑖𝑥 از معادلهی ( )11-17برد بپذیرد
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پایان اگر
ذرهی بعد
نسل بعدی
شکل  5-17یک بهینهسازی جستجوی گروهی ( )GSOبرای مینیممسازی تابع 𝒏 بعدی )𝒙(𝒇 که در آن 𝒊𝒙 نشانگر 𝒊اُمین
راهحل نامزد میباشد.

 GSPمشابه  PSOاست .هرچند ،یک تفاوت آن است که در  PSOذرات دارای حافظهای از مکان قبلی
خود در فضای جستحو میباشند .یک تفاوت دیگر نیز آن است که در  ،PSOهر ذره از یک استراتژی
جستجوی واحد استفاده مینماید .یک ویژگی متمایزکنندهی  GSOرفتار متنوع و تغییرکنندهی آن است .البته
این نوع رفتار را میتوان در  PSOگربهماهی نیز مشاهده نمود (بخش  7-11را ببینید) .زمینههای امیدبخش
برای تحقیقات آتی در حوزهی  GSOشامل مدلسازی و تحلیل ریاضی ،انطباق آنالین پارامترهای میزانسازی
و ترکیب نمودن سایر ویژگیهای الهام گرفته شده از طبیعت ،میشود.

 4-17الگوریتم قورباغه جهنده
الگوریتم قورباغه جهنده ( )SFLA1در [اوساف 2و النسی ]2443 ،3و [اوساف و همکاران ]2446 ،بهعنوان
ترکیبی از  PSOو تکامل پیچیدهی بههمآمیخته ( )SCE4معرفی گردید .ایدهی اصلی  ،SCEتکامل
زیرجمعیتها بهصورت مستقل و تعامل آنها با یکدیگر بهصورت دورهای میباشد [دوان 5و همکاران،
[ ،]1992دوان و همکاران SCE .]1993 ،از انتخاب احتماالتی برای انتخاب والدین در هر نسل استفاده کرده
و همچنین جهت جلوگیری از بروز رکود ،بهصورت اتفاقی ذرات جدیدی تولید مینماید SFLA .شامل
ایدههایی از  PSOو  SCEمیشود.
شکل  6-17استراتژی جستجوی جهانی الگوریتم  SFLAرا نشان میدهد .کار این الگوریتم با تولید

𝑁

راهحل نامزد اتفاقی شروع میشود .سپس این 𝑁 ذره به 𝑚 زیرجمعیت تقسیم میگردند .معموالً 𝑁 مضربی
از 𝑚 بوده و بدین ترتیب همهی 𝑚 زیرجمعیتها شامل تعداد یکسانی ذره میشوند .سپس ،در هر یک از
زیرجمعیتها یک الگوریتم جستجوی محلی اجرا میشود .در ابتدای نسل بعد ،این زیرجمعیتها به یکدیگر
1

Shuffled Frog Leaping Algorithm
Eusaff
3
Lansey
4
Shuffled Complex Evolution
5
Duan
2
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برخورد نموده و بدین ترتیب برخی ذرات بهصورت اتفاقی از زیرجمعیت خود جدا شده و به یک زیرجمعیت
دیگر میروند .پارامترهای میزانسازی معمول برای  SFLAشامل اندازهی جمعیت 𝑁 در حدود  244و حدود
 24زیرجمعیت میشود [البلتاگی 1و همکاران.]2445 ،
عبارت “جستجوی محلی را انجام بده” در شکل  6-17به معنی اجرای الگوریتم شکل  7-17است .در
طول جستجوی محلی ،هر زیرجمعیت بهطور مستقل به اجرای یک جستجوی تکاملی برای 𝑥𝑎𝑚𝑖 دوره
میپردازد .در هر دوره 𝑥𝑤 ،که بدترین ذرهی موجود در زیرجمعیت میباشد ،بهروزرسانی میشود:
()13-17

) 𝑤𝑥 𝑥𝑤 ← 𝑥𝑤 + 𝑟(𝑥𝑏 −

که در آن ] ،𝑟 ∈ [0,1یک متغیر اتفاقی با توزیع یکنواخت بوده و 𝑏𝑥 بهترین ذرهی موجود در زیرجمعیت
میباشد .اگر معادلهی ( )13-17باعث بهبود 𝑤𝑥 نگردد ،از معادلهی زیر برای بهروزرسانی آن استفاده خواهیم
کرد:
()14-17

) 𝑤𝑥 𝑥𝑤 ← 𝑥𝑤 + 𝑟(𝑥𝑔 −

که در آن ] ،𝑟 ∈ [0,1یک متغیر اتفاقی با توزیع یکنواخت بوده و 𝑔𝑥 بهترین ذرهی جهانی در میان همهی

𝑚

زیرجمعیتها میباشد .اگر معادلهی ( )4-17نیز باعث بهبود 𝑤𝑥 نگردد ،آنگاه 𝑤𝑥 را با یک ذرهی تولید شده
بهصورت اتفاقی جایگزین مینماییم ..مقدار معمول برای حد تعداد دورهها در شکل ،7-17

𝑖𝑚𝑎𝑥 = 20

میباشد [البلتاگی و همکاران .]2445 ،تحقیقات نویدبخش در زمینهی  SFLAشامل مدلسازی و تحلیل
ریاضی و ترکیب نمودن سایر ویژگیهای الهام گرفته شده از طبیعت ،میشود.
جمعیتی ابتدایی از راهحلهای نامزد را

مقداردهی کن {𝑥𝑖 } :برای ]𝑁 𝑖 ∈ [1,

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
جمعیت را بهصورت اتفاقی به 𝑚 زیرجمعیت تقسیم کن
برای هر زیرجمعیت

𝑚 تا 𝑖 = 1

جستجوی محلی در 𝑖امین زیرجمعیت را انجام بده (شکل )7-17
زیرجمعیت بعدی
نسل بعدی
شکل  6-17شبه کد باال طرح کلی استراتژی جستجوی جهانی الگوریتم قورباغه جهنده ( )SFLAرا نشان میدهد.

Elbeltagi

1
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بهترین ذره در کل جمعیت ( 𝑔𝑥) را پیدا کن
برای

𝑥𝑎𝑚𝑖 تا 𝑖 = 1

بهترین و بدترین ذرات زیرجمعیت (به ترتیب 𝑏𝑥 و 𝑤𝑥) را پیدا کن
از معادلهی ( )13-17برای بهروزرسانی 𝑤𝑥 استفاده کن
اگر بهروزرسانی باعث بهبود 𝑤𝑥 نشد
از معادلهی ( )14-17برای بهروزرسانی 𝑤𝑥 استفاده کن
اگر بهروزسانی باعث بهبود 𝑤𝑥 نشد
ذرهی تولید شده به صورت اتفاقی ← 𝑤𝑥

پایان اگر
پایان اگر
دورهی بعد
شکل  7-17شبه کد باال استراتژی جستجوی محلی الگوریتم قورباغهی جهنده ( )SFLAرا نشان میدهد.

 5-17الگوریتم کرم شبتاب
الگوریتم کرم شبتاب در [یانگ ،2448b ،فصل  ]8و [یانگ ]2414b ،معرفی گردید .این الگوریتم بر
پایهی جذب شدن کرمهای شبتاب به یکدیگر قرار دارد .میزان جذابیت بر پایهی میزان روشنایی کرم
شبتاب قرار دارد و به همین دلیل بهصورت نمایی با فاصله کاهش مییابد .یک کرم شبتاب تنها جذب
کرمهایی میشود که روشناییشان از خودش بیشتر باشد.
شکل  8-17شبه کد الگوریتم کرم شبتاب را نشان میدهد .با  ،𝛾 → 0همهی کرمهای شبتاب به یک
میزان جذب یکدیگر میشوند و این به معنای انتشار یکنواخت نور در اتمسفر میباشد .این نوع رفتار را
میتوان در خالء مشاهده نمود .با ∞ → 𝛾 ،کرمهای شبتاب اصال جذب یکدیگر نشده و این متناظر
جستجوی اتفاقی است .این نوع رفتار را میتوان در مه غلیظ مشاهده نمود .پارامترهای  𝛽0و 𝛼 ،مصالحهی
میان انتفاع (جذب شدن به سایر کرمهای شبتاب) و کاوش (جستجوی اتفاقی) را تعیین مینمایند.
پارامترهای میزانسازی معمول به قرار زیراند:
()15-17

2

|| 𝑥 𝛾𝑖 = max||𝑥𝛾0−که در آن
𝑗

𝑖

𝛾0 = 0.8

𝑗

𝛼 = 0.01
𝛽=1
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هر کرم شبتاب 𝑖𝑥 در هر زمان ،روشنایی خود را با یک کرم شبتاب دیگر مانند 𝑗𝑥 مقایسه میکند .اگر
𝑗𝑥 درخشندهتر از 𝑖𝑥 باشد ،آنگاه 𝑖𝑥 حرکتی انجام میدهد که هم دارای مؤلفهی اتفاقی بوده و هم دارای
مؤلفهای در جهت 𝑗𝑥 میباشد .مقدار 𝑟𝛼 در شکل  8-17یک مؤلفهی اتفاقی است و معموالً به دلیل کوچک
2

بودن 𝛼 ،مقدار کوچکی است (معادلهیی  15-17را ببینید) .مقدار ) 𝑖𝑥  ،𝛽0 𝑒 −𝛾𝑖 𝑟𝑖𝑗 (𝑥𝑗 −مؤلفهی جهتیافته
است .همانطور که پیش از این نیز گفته شد ،این مؤلفه تابعی نمایی از فاصله 𝑗𝑖𝑟 میان 𝑗𝑥 و 𝑖𝑥 میباشد.
اگرچه که نمایی بودن این تابع ریشهای بیولوژیکی دارد ،ممکن است بخواهیم از توابع دیگری که با افزایش
فاصله کاهش مییابند ،استفاده نماییم.
یکی از مواردی که در شکل  8-17به چشم میآید آن است که بهترین ذرهی موجود در جمعیت هیچگاه
بهروزرسانی نمیشود .شاید اگر بهترین ذره را بهصورت دورهای و به منظور یافتن ذرهای بهتر بهروزرسانی
نماییم بتوانیم عملکرد الگوریتم را بهبود بخشیم .با این حال ممکن است این روش پرریسک بوده و خروجی
چندان خوبی نداشته باشد چرا که در این روش ممکن است به تعداد زیادی محاسبهی تابع نیاز باشد تا محل
بهتری در فضای جستجو یافت شود.
تنوعات بسیاری برای الگوریتم کرم شبتاب وجود دارد که در [لوکاسیک 1و زک[ ،]2449 ،2یانگ،
 ]2449bو [یانگ ]24111a ،مورد بحث قرار گرفتهاند .برای مثال ،پارامتر 𝛼 معموالً تابعی کاهشی با زمان
است و هدف آن کاهش میزان کاوش با بهینهتر شدن جمعیت میباشد .یک نسخه از این الگوریتم برای
مسائل ترکیبی در [صیادی 3و همکاران ]2414 ،ارائه شده است .الگوریتم کرم شبتاب مانند  ،AFSAکه در
بخش  2-17مورد بحث قرار گرفت ،بسیار مشابه  PSOاست (فصل  11را ببینید) .میتوان با اعمال اصالحاتی
به الگوریتم شکل  8-17آن را به حالت خاصی از  PSOتبدیل نمود (مسئلهی  5-17را ببینید).
یک جمعیت اتفاقی مانند } 𝑖𝑥{ را برای ]𝑁  𝑖 ∈ [1,تولید کن
تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
برای هر ذرهی

𝑖𝑥

برای هر ذرهی
اگر

𝑖𝑥 ≠ 𝑗𝑥

) 𝑖𝑥(𝑓 < ) 𝑗𝑥(𝑓

برای هر

بعد ]𝑛 𝑘 ∈ [1,

1

Lukasik
Zak
3
Sayadi
2
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]𝜌 ← 𝑈[0,1
اگر 𝜌 < 1/2
]𝑟𝑘 ← (𝑢𝑘 − 𝑥𝑖 (𝑘))𝑈[0,1

در غیر این صورت
]𝑟𝑘 ← (𝑥𝑖 (𝑘) − 𝑙𝑘 )𝑈[0,1

پایان اگر
بُعد بعدی
فاصلهی میان 𝑗𝑥 و 𝑖𝑥 ← 𝑗𝑖𝑟
2

)این یک عملیات برداری است( 𝑟𝛼 ← 𝑥𝑖 + 𝛽0 𝑒 −𝛾𝑖 𝑟𝑖𝑗 (𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 ) +

𝑖𝑥

پایان اگر
𝑗𝑥 بعدی
𝑖𝑥 بعدی
نسل بعدی
شکل  8-17یک الگوریتم کرم شبتاب برای مینیممسازی تابع 𝒏 بعدی )𝒙(𝒇 .در این الگوریتم 𝒊𝒙𝒊 ،اُمین راهحل نامزد بوده
و )𝒌( 𝒊𝒙𝒌 ،اُمین عنصر 𝒊𝒙 است 𝑼[𝟎, 𝟏] .یک عدد اتفاقی با توزیع یکنواخت بر روی ]𝟏  [𝟎,بوده و 𝒌𝒍 و 𝒌𝒖 به ترتیب حد
پایین و باالی 𝒌اُمین بعد فضای جستجو میباشند.

 6-17بهینهسازی کاوش باکتریایی
الگوریتم بهینهسازی کاوش باکتریایی ( )BFOA1در [پاسینو ]2442 ،2و بر پایهی رفتار باکتری اشریشا
کلی ،3که عموماً با نام التین  E. coliشناخته میشود ،میباشد BFOA .بر پایهی این فرضیه است که انتخاب
طبیعی به گسترش ژنهایی کمک میکند که در رفتارهای موفقیتآمیز کاوش غذا را نمایندگی مینمایند.
صدالبته که کاوش غذا در میان همهی گونهها و نه فقط باکتریها معمول است .گاهی حیوانات بهصورت
تعاملی به کاوش غذا میپردازند و گاهی نیز به تنهایی این کار را انجام میدهند .اگر این کار را به تنهایی
انجام دهند ،میتوانند تمامی غذایی را که پیدا میکنند برای خودشان نگه دارند .اما اگر بهصورت گروهی به
کاوش بپردازند ،میتوانند راحت تر با مهاجمان مقابله نمایند .حیوانات باید احتمال موفقیت در کاوش را با
ریسکهای احتمالی از سوی مهاجمان متعادل نمایند.
1

Bacterial Foraging Optimization Algorithm
Passino
3
Escherichia coli bacteria
2
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اگر یک حیوان ناحیهای جغرافیایی با غذای بسیار بیابد ،باید میزان انتفاع خود از آن منابع را با احتمال
پیدا کردن منابع بهتر در یک مکان دیگر متعادل نماید .این نوع دیگری از رفتار متعادلکنندهی ریسک است.
هنگامی که یک حیوان منابع غذایی خود در یک محل را تخلیه میکند ،زمانی بسیار مناسب برای کاوش سایر
نواحی که ممکن است دارای منابع بیشتری باشد پیش میآید.
کاوش همچنین شامل رفتارهایی غیر از جستجو برای غذا نیز میشود .کاوش به معنای دنبال کردن و
حمله به حیوان مورد شکار و همچنین خوردن شکار نیز میباشد .اگر شکار بزرگتر از مهاجم باشد ،آنگاه
مهاجما باید با یکدیگر همکاری کرده و به شکار حمله نمایند .اگر شکار کوچکتر از مهاجم باشد ،آنگاه شاید
برای مهاجم بهتر باشد خودش به تنهایی اقدام به حمله و خوردن شکار نمایند .برخی کاوشکنندگان بهصورت
پیوسته در محیط حرکت کرده و به دنبال شکار میگردند .برخی کاوشگران نیز در یک محل ثابت باقی مانده
و به انتظار ورود شکار به فاصله حمله مینشینند .برخی دیگر از کاوشگران ترکیبی از این روشها را مورد
استفاده قرار میدهند BFOA .بهصورت خاص بر اسا س رفتار کاوشی باکتری مدل شده است اما نظریهی
کاوش بهصورت گستردهای مورد مطالعه قرار گرفته است [استفنز 1وو کربس[ ،]1986 ،2گیرالدو 3و کاراکو،4
 ]2444و کاربردهای بالقوهی بسیاری در نظریهی بهینهسازی دارد [کوئیجانو.]2446 ،5
 BFAOبر اساس سه رفتار باکتری قرار دارد .اول آنکه باکتریها خود را در محیط به پیش رانده و جلو
میبرند .این رفتار کموتاکسی 6نام دارد .دوم آنکه باکتریها بازتولید مینمایند .سوم و آخر آنکه باکتریها بر
اثر اتفاقات محیطی نابود و یا پراکنده میشوند.
کموتاکسی
اولین رفتار باکتری که با نام کموتاکسی یا خودرانی شناخته میشود را میتوان به دو رفتار تقسیم نمود.
اول آنکه باکتری میتواند در جهتهای اتفاقی جستوخیز کند .دوم آنکه باکتریها میتوانند خود را در
جهت یک منبع غذایی افزایشی حرکت دهند .این نوع دوم از رفتار خودرانی نه تنها از منبع غذایی ،بلکه از
حضور باکتریهای دیگر نیز تأثیر میپذیرد .حضور باکتریهای دیگر میتواند هم باعث جذب و هم باعث
دفع باکتری شود .جذب از این رو صورت میگیرد که حضور باکتریهای دیگر در یک محل به معنای وجود

1
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منبع غذایی در آن محل میباشد .دفع نیز از این جهت صورت میگیرد که حضور سایر باکتریها در یک
محل خاص به معنای وجود رقابت برای به دست آوردن منبع غذایی در آن محل میباشد.
فرض کنید میخواهیم مینیمم یک تابع مانند )𝑥(𝑓 را بیابیم .در  ،BFOAرفتار خودرانی بهصورت زیر
مدل میشود
()16-17

∆𝑐 𝑥 ← 𝑥 +

که در آن 𝑥 محل یک ذره در جمعیت بوده و 𝑐 اندازهی گام است Δ .نیز یک تابع واحد در جهتی خاص در
فضای جستجو میباشد .هنگام جستوخیز باکتری Δ ،یک بردار واحد اتفاقی است .ترکیب جاذبه و دافعهی
حاصل از وجود باکتریهای دیگر ،تابع هزینهی مؤثر )𝑥(  𝑓 ′را نتیجه میدهد:
𝑁

()17-17

2

2

]) = 𝑓(𝑥) + ∑[ℎ exp (−𝑤𝑟 ||𝑥 − 𝑥𝑖 ||2 ) − 𝑑 exp (−𝑤𝑎 ||𝑥 − 𝑥𝑖 ||2

)𝑥( ′

𝑓

𝑖=1

که در آن 𝑁 اندازهی جمعیت بوده و  𝑑 ،𝑤𝑟 ،ℎو 𝑎𝑤 پارامترهای میزانسازی مرتبط با نیروی دافعه و جاذبهای
میباشند که باکتریها به یکدیگر وارد میکنند .اگر ذرهی 𝑥 در جهتی حرکت کند که )𝑥(  𝑓 ′کاهش یابد ،به
حرکت خود در آن جهت ادامه میدهد ،هرچند که یک حد باال مانند 𝑠𝑁 (یک پارامتر میزانسازی دیگر) برای
تعداد حرکات ممکن در یک جهت خاص در نظر گرفته میشود.
بازتولید
هر ذره رفتار خودرانی را برای 𝑐𝑁 دوره ادامه میدهد .بدین معنی که ابتدا در یک جهت اتفاقی حرکت
کرده ،سپس اگر حرکت اتفاقی باعث کاهش )𝑥(  𝑓 ′شود به حرکت خود در آن جهت ادامه میدهد،𝑁𝑐 .
دورهی زندگی هر باکتری را مشخص میکند .پس از آن ،سالمت هر باکتری بر اساس مقدار میانگین

)𝑥( 𝑓 ′

در طول 𝑐𝑁 دورهی قبل اندازهگیری میشود .نیمهی سالمتر جمعیت باکتریها با دو کلون به ازای هر باکتری
تولید مثل کرده و بدین ترتیب 𝑁 ،باکتری جدید برای نسل بعد تولید میگردد.
حذف شدن و پراکندگی
پس از بازتولید ،گام حذف شدن=پراکندگی انجام میشود .هر باکتری با احتمال 𝑒𝑝 (یک پارامتر
میزانسازی دیگر) به یک مکان اتفاقی در فضای جستجو پراکنده میشود.
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خالصه
شکل  9-17یک  BFOAبنیادین را نشان میدهد .پارامترهای میزانسازی معمول به قرار زیر میباشند
[پاسینو:]2442 ،
 𝑐 = 0.1اندازهی گام
 𝑁 = 50اندازهی جمعیت
 𝑁𝑐 = 100اندازهی گام
 𝑁𝑠 = 4تعداد گامهای کموتاکسیس
 𝑁𝑟 = 4تعداد گامهای کاهش هزینه
()18-17

 𝑁𝑒 = 2تعداد گامهای حذف -پراکندگی
 𝑑 = 1عمق نیروی جاذبه
 ℎ = 1عمق نیروی دافعه
 𝑤𝑎 = 0.2پهنای نیروی جاذبه
 𝑤𝑟 = 10پهنای نیروی دافعه
 𝑝𝑒 = 0.25احتمال حذف -پراکندگی

تعداد نسلها در  BFOAمانند سایر الگوریتمهای تکاملی چندان واضح نیست .بیرونیترین حلقهی شکل
 𝑁𝑒 ،9-17بار اجرا میشود که این مقدار معموالً برابر دو است .بهترین راه برای اندازهگیری تالش محاسباتی
الگوریتم تکاملی ،نه تعداد نسلها بلکه تعداد ارزیابی تابع است.
توجه داشته باشید که در شکل  9-17بازتولید بهصورت کلونیسازی صورت میگیرد .شاید بتوانیم با
استفاده از عملیات بازترکیب پیچیدهتر عملکرد را بهبود ببخشیم (بخش  8-8را ببینید) ،هر چند که این کار
ممکن است باعث انحراف از اساس باکتریایی  BFAOشود .همچنین ،در شکل  9-17برای تولید نسل بعد
نیمهی برتر جمعیت را کلون مینماییم .میتوان به جای این کار ،بهترین 𝐵 ذره را کلون نمود .در این صورت
𝐵 یک پارامتر میزانسازی خواهد بود.
 BFOAزمینهای تحقیقاتی با امکانات بسیار است .کاوش باکتریایی و حیوانی دارای جنبههای بسیاری
هستند که میتوان آنها را برای بهبود عملکرد بهینهسازی مدل کرد .انطباق خودکار پارامترهای بهینهسازی
میتواند برای  BFOAبسیار مهم باشد ،چرا که در این الگوریتم پارامترهای میزانسازی بسیاری وجود دارد
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و این کار میتواند باعث بهبود عملکرد شود [دسگوپتا 1و همکاران BFOA .]2449 ،را میتوان با سایر
الگوریتمهای تکاملی ترکیب نمود ،همانطور که پیش از این با [ PSOبیسواس 2و همکاران ]2447b ،و

DE

[بیسواس و همکاران ]2447a ،ترکیب شده است .مقداری تحلیل ریاضی از  BFOAدر [داس و همکاران،
 ]2449ارائه شده است ،هرچند که هنوز جای کار بسیاری در این زمینه وجود دارد .توجه داشته باشید که
مدل کموتاکسی باکتریایی یک الگوریتم تکاملی مشابه اما مجزا است و بر پایهی رفتار باکتری قرار دارد

[مولر3

و همکاران.]2442 ،
پارامترهای نشان داده شده در معادلهی ( )18-17را مقداردهی اولیه کن
یک جمعیت اتفاقی مانند } 𝑖𝑥{ را برای ]𝑁  𝑖 ∈ [1,تولید کن
برای 𝑒𝑁 تا ( 𝑙 = 1گامهای حذف -پراکندگی)
برای 𝑟𝑁 تا ( 𝑘 = 1گامهای بازتولید)
برای 𝑐𝑁 تا ( 𝑗 = 1گامهای کموتاکسی)
برای هر یک از ذرات

𝑖𝑥𝑖 ∈ [1, 𝑁] ،

هزینهی مؤثر را مطابق معادلهی ( )17-17محاسبه کن
یک بردار یکهی اتفاقی 𝑛 بعدی مانند ∆ تولید کن
برای 𝑠𝑁 تا ( 𝑚 = 1گامهای کاهش هزینه)
∆𝑐 𝑥̂𝑖 ← 𝑥𝑖 +
اگر ) 𝑖𝑥( < 𝑓 ′

) 𝑖̂𝑥( 𝑓 ′

𝑖̂𝑥 ← 𝑖𝑥

در غیر این صورت
𝑠𝑁 ← 𝑚 (از حلقهی کاهش هزینه خارج شو)
پایان اگر
𝑚 بعدی
ذرهی بعدی
𝑗 بعدی

1
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برای هر یک از ذرات

𝑖𝑥𝑖 ∈ [1, 𝑁] ،

میانگین ) 𝑖𝑥(  𝑓 ′در طول حلقهی گامهای کموتاکسی ← 𝑖𝐹

ذرهی بعد
بدترین  𝑁/2ذره بر اساس } 𝑖𝐹{ را از بین ببر
بهترین  𝑁/2ذره بر اساس} 𝑖𝐹{ را کلون ساز
𝑘 بعدی
برای هر یک از ذرات

𝑖𝑥𝑖 ∈ [1, 𝑁] ،

] 𝑟 ← 𝑈[0,1عدد اتفاقی
اگر 𝑒𝑝 < 𝑟 آنگاه
نقطهای اتفاقی در فضای جستجو ← 𝑖𝑥

پایان اگر
ذرهی بعد
𝑙 بعدی
شکل  9-17یک الگوریتم بهینهسازی کاوش باکتریایی ( )BFOAبرای مینیممسازی تابع 𝒏 بعدی )𝒙(𝒇 که در آن 𝒊𝒙𝒊 ،اُمین
راهحل نامزد است.

 7-17الگوریتم کلونی مصنوعی زنبورها
الگوریتم کلونی مصنوعی زنبورها ( )ABC1بر پایهی رفتار زنبورها بوده و اولین بار در [باستورک 2و
کارابوگا[ ،]2446 ،3کارابوگا و باستورک ]2447 ،منشر گردید ABC .بر پایهی جستجوی منبع غذای بهینه
توسط زنبورها است .محل یک منبع غذایی مشابه یک نقطه در فضای جستجوی یک مسئلهی بهینهسازی
میباشد .میزان شهد موجود در یک محل نیز مشابه برازندگی یک راهحل نامزد است .در  ،ABCسه نوع
مختلف از زنبورها شبیهسازی میشوند.
نوع اول زنبورهای کاوشگر 4یا کارگر هستند که بین کندویشان و منبع غذایی در حال رفت و آمد هستند.
هر کاوشگر با یک محل خاص در ارتباط است و این محل را هنگام رفت و آمد به خاطر میسپارد .هنگامی
1
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که یک زنبور کاوشگر شهد خود را به کندو میبرد ،دوباره به منبع غذایی بازمیگردد ،اما در همین حین به
جستجوی محلی نیز میپردازد تا شاید منبع غذایی بهتری در همان نزدیکی پیدا کند.
نوع دوم زنبورها ،زنبورهای ناظر 1هستند که با محل به خصوصی در ارتباط نبوده ،اما بر رفتار زنبورهای
کاوشگر هنگام برگشت به کندو نظارت میکنند .زنبورهای ناظر بر میزان شهد آورده شده توسط زنبورهای
کاوشگر به کندو (که به معنای میزان برازندگی محل کاوشگر در فضای جستجو میباشد) نظارت کرده و از
این اطالعات برای تصمیمگیری در مورد محل مورد کاوش برای شهد ،استفاده مینمایند .محل جستجوی
زنبور ناظر بهصورت احتماالتی و بر اساس نظارت آنها بر زنبورهای کاوشگر تعیین میگردد.
سومین نوع زنبورها ،زنبورهای پیشآهنگ 2هستند که به کاوش پرداخته و مانند زنبورهای ناظر ،با منبع
غذایی خاصی در ارتباط نمیباشند .اگر یک زنبور پیشآهنگ ببیند که یک کاوشگر دچار رکود شده و میزان
شهدی که به کندو برمیگرداند افزایش نیافته ،آنگاه زنبور پیشآهنگ بهصورت اتفاقی به دنبال منبع شهدی
جدید در فضای جستجو خواهد گشت .رکود به معنای عدم موفقیت کاوشگر در افزایش شهد ،پس از چند
رفت و برگشت است.
این ایدهها به الگوریتم  ABCمنجر میشود .این الگوریتم در شکل  14-17خالصه شده است .این شکل
نشان میدهد که تقسیمبندی میان زنبورهای کاوشگر ،ناظر و پیشآهنگ تنها یک قیاس است .ایدهی کلیدی
الگوریتم  ،ABCآن است که رفتارهای کاوشی ،نظارت و پیشآهنگی برای پیدا کردن بهینهی جهانی شبیهسازی
شدهاند.
شکل  14-17نشان میدهد که هر کاوشگر بهصورت اتفاقی به اصالح مکان خود در فضای جستجو
می پردازد .اگر این اصالح اتفاقی باعث بهبود عملکرد شود ،آنگاه کاوشگر به محل جدید میرود .همچنین،
زنبورهای ناظر نیز بهصورت اتفاقی به اصالح مکان زنبورهای کاوشگر میپردازند .برای این کار ،زنبور
کاوشگر بهصورت اتفاقی و با استفاده از چرخ رولت انتخاب میشود .در اینجا نیز اگر اصالح انجام شده
باعث بهبود کاوشگر شود ،کاوشگر به محل جدید میرود .در آخر نیز ،یک پیشآهنگ ،در صورتی که
کاوشگری نتوانسته باشد پس از تعداد معلومی از اصالحات اتفاقی بهبود یابد ،آن را جابهجا مینماید.
شمارندهی ) 𝑖𝑥(𝑇 در شکل  14-17شمارندهای است که تعداد اصالحات ناموفق متوالی بر روی هر کاوشگر
را میشمارد .با توجه به شکل  14-17میتوان دید که الگوریتم  ABCدارای چندین پارامتر میزانسازی است.
پارامترهای معمول  ABCعبارتند از

Onlooker Bees
Scout Bees

1
2
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()19-17

 ،𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 = 𝑁2حد رکود

𝐿 = 𝑁𝑛/2

در [کارابوگا و باستورک[ ،]2447 ،کارابوگا و باستورک[ ،]2448 ،کارابوگا و آکای ]2449 ،1و [کارابوگا
و همکاران ،]2413 ،انواع بسیاری از الگوریتم  ABCمورد بحث قرار گرفتهاند .همچنین میتوان با بررسی
شکل  ،14-17اصالحات زیادی را به آن اعمال نمود .برای نمونه ،در شل  ،14-17اگر کاوشگری محل بهتری
پیدا کند ،مکان خود را قاطعانه تغییر میدهد .به جای این نوع بهروزرسانی قاطعانه میتوان از بهروزرسانی
احتماالتی استفاده نمود .همچنین در شکل  ،14-17زنبور ناظر با استفاده از چرخ رولت ،زنبور کاوشگر را
انتخاب مینماید .به جای انتخاب چرخ رولت میتوان از نوع دیگری از انتخاب برازندگی-محور استفاده
نمود (بخش  7-8را ببینید).
چندین الگوریتم مشابه  ABCتا به حال ارائه شدهاند .برای اطالع از آنها میتوانید به [ترشکو،]2444 ،2
[تئودوروویچ[ ،]2443 ،3بناتچبا 4و همکاران ]2444 ،و همچنین منابع [کارابوگا و باستورک ]2448 ،مراجعه
نمایید .یکی از الگوریتمهایی که بسیار شبیه  ABCاست ،الگوریتم زنبورها [فام 5و همکاران ]2446 ،میباشد.
اما از میان الگوریتمهای تکاملی ذکر شده در این کتاب ،الگوریتم  DEبیش از همه به  ABCشبیه است (فصل
 12را ببینید) .تحقیقات آتی در زمینهی  ABCمیتواند شامل بررسی جنبههای مشترک آن با  DEو سایر
الگوریتمهای زنبور-محور و همچنین ترکیب نمودن ویژگیهای الهام گرفته شده از زیست با این الگوریتم،
شود.
اندازهی جمعیت = 𝑁

عدد صحیح 𝐿 (حد رکود) را مقداردهی اولیه کن
اندازهی جمعیت کاوشگر را مقداردهی اولیه کن؛ 𝑁 < 𝑓𝑃
اندازهی جمعیت ناظر را مقداردهی اولیه کن؛ 𝑜𝑃 𝑃𝑜 = 𝑁 −

جمعیتی اتفاقی از کاوشگران را مقداردهی اولیه کن؛ } 𝑖𝑥{ برای

] 𝑓𝑃 𝑖 ∈ [1,

شمارندههای تعداد تالشهای کاوشگران را مقداردهی اولیه کن؛  𝑇(𝑥𝑖 ) = 0برای

] 𝑓𝑃 𝑖 ∈ [1,

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
زنبورهای کاوشگر

1

Akay
Tereshko
3
Teodorovic
4
Benatchba
5
Pham
2
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برای هر کاوشگر 𝑖𝑥𝑖 ∈ [1, 𝑃𝑓 ] ،
]𝑁 ∈ [1,

عدد صحیح اتفاقی ← 𝑘 بهطوری که

𝑖≠𝑘

]𝑛  ∈ [1,عدد صحیح اتفاقی ← 𝑠

]𝑟 ← 𝑈[−1,1
))𝑠( 𝑘𝑥 𝑣𝑖 (𝑠) ← 𝑥𝑗 (𝑠) + 𝑟(𝑥𝑗 (𝑠) −

اگر ) 𝑖𝑣(𝑓 بهتر از ) 𝑖𝑥(𝑓 باشد ،آنگاه
𝑖𝑣 ← 𝑖𝑥
𝑇(𝑥𝑖 ) ← 0

در غیر این صورت
𝑇(𝑥𝑖 ) ← 𝑇(𝑥𝑖 ) + 1

پایان اگر
کاوشگر بعدی
زنبورهای ناظر
برای هر ناظر 𝑖𝑣𝑖 ∈ [1, 𝑃𝑜 ] ،

یک کاوشگر مانند 𝑗𝑥 را انتخاب کن بهطوری
] 𝑓𝑃 ∈ [1,

که ) 𝑗𝑥( برازندگی ∝ ) 𝑗𝑥(Pr

عدد صحیح اتفاقی ← 𝑘 بهطوری که

]𝑛  ∈ [1,عدد صحیح اتفاقی ← 𝑠

]𝑟 ← 𝑈[−1,1
))𝑠( 𝑘𝑥 𝑣𝑖 (𝑠) ← 𝑥𝑗 (𝑠) + 𝑟(𝑥𝑗 (𝑠) −

اگر ) 𝑖𝑣(𝑓 بهتر از ) 𝑗𝑥(𝑓 باشد ،آنگاه
𝑖𝑣 ← 𝑗𝑥
𝑇(𝑥𝑗 ) ← 0

در غیر این صورت
𝑇(𝑥𝑗 ) ← 𝑇(𝑥𝑗 ) + 1

پایان اگر
ناظر بعدی
زنبورهای پیشآهنگ
برای هر کاوشگر 𝑖𝑥𝑖 ∈ [1, 𝑃𝑓 ] ،

اگر 𝐿 > ) 𝑖𝑥(𝑇 ،آنگاه
ذرهی تولید شده به صورت اتفاقی ← 𝑖𝑥

𝑇(𝑥𝑖 ) ← 0

𝑗≠𝑘
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پایان اگر
کاوشگر بعدی
نسل بعد
شکل  15-17یک الگوریتم کلونی مصنوعی زنبورها ( )ABCبرای بهینهسازی تابع 𝒏 بعدی )𝒙(𝒇 که در آن 𝒊𝒙𝒊 ،اُمین راهحل
نامزد است.

 8-17الگوریتم جستجوی گرانشی
الگوریتم جستجوی گرانشی ( )GSA1که بر پایهی قوانین گرانش بنا شده است ،در [راشدی 2و همکاران،
 ]2449معرفی گردید GSA .مشابه بهینهسازی نیروی مرکزی ،3که یک الگوریتم بهینهسازی تکاملی قاطع بر
پایهی گرانش است ،میباشد [فارماتو[ ،]2447 ،4فارماتو .]2448 ،سایر الگوریتمهای مشابه شامل بهینهسازی
گرانش فضایی[ 5سیاو 6و همکاران ]2445 ،و بهینهسازی تشعشع یکپارچه[ 7چاونگ 8و جیانگ]2447 ،9
میشود GSA .از این جهت که هر ذرهی موجود در جمعیت دارای مکان و سرعت است شبیه  PSOاست،
اما ذرات در  GSAدارای شتاب نیز میباشند .ذرات بر اساس مقدار وزنشان ،که متناسب با مقدار برازندگیشان
است ،یکدیگر را جذب میکنند .شکل  11-17الگوریتم  GSAرا نشان میدهد.

1

Gravitational Search Algorithm
Rashedi
3
Central Force Optimization
4
Farmato
5
Space Gravitational Optimization
6
Hsiao
7
Integrated Radiation Optimization
8
Chaung
9
Jiang
2
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یک جمعیت اتفاقی از ذرات را مقداردهی
سرعت هر ذره را مقداردهی اولیه کن؛

اولیه کن؛ } 𝑖𝑥{ برای ]𝑁 𝑖 ∈ [1,

𝑖𝑣 برای ]𝑁 𝑖 ∈ [1,

ثابت جهانی گرانش  𝐺0و نرخ زوال 𝛼 را مقداردهی اولیه کن
عدد نسل 𝑡 = 0 ،و حد نسل 𝑥𝑎𝑚𝑡 را مقداردهی اولیه کن
تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
)

𝑡𝛼
𝑥𝑎𝑚𝑡

 𝐺 ← 𝐺0 exp(−ثابت گرانش

برای هر ذرهی
]∈ [0,1

𝑖𝑥𝑖 ∈ [1, 𝑁] ،
) 𝑘𝑥(𝑓 𝑓(𝑥𝑖 )−max
𝑘

← 𝑖𝑚

) 𝑘𝑥(𝑓 min 𝑓(𝑥𝑘 )−max
𝑘

𝑘

𝑖𝑚

𝑁∑ ← 𝑖𝑀 برازندگی نرمالیزه شده

𝑘𝑚 𝑘=1

ذرهی بعد
برای هر ذرهی

𝑖𝑥𝑖 ∈ [1, 𝑁] ،

 𝑅𝑖𝑘 ← ||𝑥𝑘 − 𝑥𝑖 ||2فاصله برای
) 𝑖𝑥 (𝑥𝑘 −

𝑘𝑀 𝑖𝑀𝐺
𝜖𝑅𝑖𝑘 +

]𝑁 𝑘 ∈ [1,

← 𝑘𝑖𝐹 بردار نیرو برای

] 𝑟𝑘 ← 𝑈[0,1عدد اتفاقی برای

]𝑁 𝑘 ∈ [1,

]𝑁 𝑘 ∈ [1,

1

𝑘𝑖𝐹 𝑘𝑟 𝑖≠𝑘 𝑎𝑖 ← ∑𝑁𝑘=1,بردار شتاب
𝑀

] 𝑟 ← 𝑈[0,1عدد اتفاقی
𝑖𝑎  𝑣𝑖 ← 𝑟𝑣𝑖 +بردار سرعت
𝑖𝑣  𝑥𝑖 ← 𝑥𝑖 +بردار مکان
ذرهی بعد
شمارهی نسل را یک واحد افزایش

بده𝑡 ← 𝑡 + 1 :

نسل بعد
شکل  11-17یک الگوریتم جستجوی گرانشی برای مینیممسازی )𝒙(𝒇 که در آن 𝒊𝒙𝒊 ،اُمین راهحل نامزد است و 𝝐 یک ثابت
بسیار کوچک برای جلوگیری از وقوع تقسیم بر صفر میباشد.
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در بیرونیترین حلقه (حلقهی نسل) از شکل  ،11-17ابتدا مقدار ثابت گرانشی 𝐺 بهروزرسانی میشود.
نامتغیر بودن 𝐺 در طبیعت نسبت به زمان بحثبرانگیز است ،بهصورتی که برخی دانشمندان معتقدند که این
ثابت در واقع متغیر با زمان است [ژوفری 1و همکاران .]2446 ،کاهش تدریجی 𝐺 در  GSAباعث کاهش
کاوش با جلو رفتن الگوریتم میشود .سپس ،مقادیر برازندگی را بهگونهای قرار میدهیم که بدترین ذره دارای
برازندگی  𝑚𝑖 = 0و بهترین ذره دارای برازندگی  𝑚𝑖 = 1باشد .مقادیر برازندگی متناظر با وزن گرانشی
میباشند .بعد از آن ،مقادیر نرمالیزهی برازندگی } 𝑖𝑀{ را به دست میآوریم .مجموع مقادیر ترمالیزه برابر 1
است .سپس ،برای هر جفت ذره نیروی جاذبه محاسبه مینماییم .بزرگی و دامنهی این نیرو متناسب با مقدار
برازندگی و فاصلهی بین آنها میباشد .در آخر نیز از بردار شتاب برای به روزرسانی مکان و سرعت هر ذره
استفاده مینماییم .پارامترهای میزانسازی معمول در شکل  𝐺0 = 100 11-17و  𝛼 = 20میباشد.
محققین اصالحات و تعامیم بسیاری را برای  GSAارائه کردهاند .از جملهی آنها میتوان به راههای
مختلف برای جایگزین نمودن 𝐺 در هر نسل اشاره نمود .معادلهی شتاب را میتوان بهگونهای بهروزرسانی
نمود که تنها بهترین راهحلها هر ذره را جذب نمایند:
()24-17

1
𝑘𝑖𝐹 𝑘𝑟 ∑
𝑖𝑀

← 𝑖𝑎

𝑖≠𝑘𝑘∈𝐵,

که در آن 𝐵 مجموعهای شامل بهترین ذرات بوده و اندازهی آن یک پارامتر میزانسازی محسوب میشود .به
عالوه ،میتوان از انواع مختلفی از جرم مؤثر برای نیروی فعال گرانشی ،نیروی غیرفعال گرانشی و اینرسی
استفاده نمود [راشدی و همکاران .]2449 ،نوعی از  GSAبرای جستجو در دامنههای گسسته در [راشدی و
همکاران ]2414 ،ارائه شده است .با توجه به شباهت میان  GSAو  ،PSOبه نظر میرسد بتوان بسیاری از
تعامیم ارائه شده برای  PSOرا در  GSAنیز پیادهسازی نمود (فصل  11را ببینید).

 9-17جستجوی هارمونی
جستجوی هارمونی ( )HS2در [گیم 3و همکاران ]2441 ،معرفی شده و توضیحات بیشتر در مورد آن در
[لی و گیم ]2446 ،ارائه شده است HS .بر پایهی فرایند موسیقایی قرار دارد .هر نوازندهای در یک گروه
موسیقی نت خاصی را در یک دامنهی مجاز به صدا در میآورد .اگر همهی نتها با هم هارمونی خوبی ایجاد
کند ،تجربهی مثبتی در حافظهی جمعی کر (همسرایان) ذخیره شده و احتمال به دست آوردن پیوستهی
1

Jofre
Harmony Seacrh
3
Geem
2
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هارمونی خوب افزایش مییابد .در  ،HSیک کر به مثابهی یک راهحل نامزد است و یک نوازنده به مثابهی
یک متغیر مستقل یا ویژگی راهحل میباشد.
شکل  12-17طرح کلی الگوریتم  HSرا نشان میدهد [عمران و مهدوی .]2448 ،1جستجوی هارمونی
معموالً از نمادگذاریهای متفاوتی نسبت به نمادگذاریهای استاندارد الگوریتمهای تکاملی استفاده میکند.

برای مثال ،از بردار هارمونی برای اشاره به ذرات الگوریتم تکاملی با راهحل نامزد 𝑥 ،از اندازهی حافظهی
هارمونی برای اشاره به اندازهی جمعیت 𝑁 ،از نرخ تفکر حافظهی هارمونی مشابه نرخ برش 𝑐 در GAها ،از
نرخ تنظیم تن صدا برای اشاره به نرخ جهش 𝑚𝑝 و از فاصلهی پهنای باند برای اشاره به انحراف استاندارد
𝜎 در جهش گاوسی ،استفاده میشود .مقادیر معمول برای این پارامترها عبارتند از:
𝑐 = 0.9 

 افزایش خطی 𝑚𝑝 از  0.01در اولین نسل تا  0.99در آخرین نسل
 کاهش نمایی 𝜎 از  %5دامنهی جستجو تا  %4741فصای جستجو
از شکل  12-17میتوان دید که  HSدر هر نسل یک فرزند تولید مینماید .برای هر ویژگی راهحل ،یک
عدد اتفاقی مانند 𝑐𝑟 تولید مینماییم .اگر 𝑐𝑟 کمتر از نرخ برش  𝑐1باشد ،آنگاه ویژگی راهحل در فرزند برابر
یک ویژگی راهحل اتفاقی از جمعیت قرار داده میشود .این گام مانند برش یکنواخت جهانی است (بخش
 6-8-8را ببینید) .با این حال ،اگر 𝑚𝑟 بزرگتر از نرخ برش باشد ،آنگاه ویژگی راهحل در فرزند برابر یک
عدد اتفاقی در دامنهی جستجو قرار داده میشود .این گام مانند جهش یکنواخت متمرکز در مرکز محدودهی
جستجو میباشد (بخش  2-9-8را ببینید) .اگر ویژگی راهحل فرزند به جای یک عدد اتفاقی از جمعیت
گرفته شده باشد ،جهش گاوسی متمرکز را بر روی ویژگی راهحل اجرا مینماییم (بخش  3-9-8را ببینید).
در آخر ،اگر فرزند بهتر از بدترین ذرهی موجود در جمعیت باشد ،آنگاه فرزند جایگزین آن ذره در جمعیت
میشود .این آخرین گام همان استراتژی است که در  EPاز آن استفاده مینماییم (بخش  1-5را ببینید).
] ∈ [0,1نرخ جهش = 𝑚𝑝
واریانس جهش گاوسی = 𝜎 2
] ∈ [0,1نرخ برش = 𝑐

جمعیت راهحلهای نامزد را مقداردهی اولیه کن؛ } 𝑘𝑥{ برای

]𝑁 𝑘 ∈ [1,

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است

Mahdavi

1
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𝑛𝑅 ∈ ] = [0 0 … 0فرزند
برای هر یک از ویژگیهای راهحل

𝑛 𝑠 = 1, … ,

]𝑟𝑐 ← 𝑈[0,1
اگر 𝑐 < 𝑐𝑟 ،آنگاه
]𝑛  ∈ [1,عدد صحیح اتفاقی ← 𝑗

)𝑠( 𝑗𝑥 ← )𝑠(فرزند
]𝑟𝑚 ← 𝑈[0,1

اگر 𝑚𝑝 < 𝑚𝑟 ،آنگاه
) (𝑠) + 𝑁(0, 𝜎2فرزند ← )𝑠(فرزند
پایان اگر
در غیر این صورت
])𝑠( 𝑥𝑎𝑚𝑥 (𝑠) ← 𝑈[𝑥𝑚𝑖𝑛 (𝑠),فرزند
پایان اگر
ویژگی راهحل بعد
)]𝑁 𝑚 ← 𝑎𝑟𝑔 max(𝑓(𝑥𝑘 ): 𝑘 ∈ [1,
𝑘

اگر ) 𝑚𝑥(𝑓 < )فرزند( 𝑓 ،آنگاه
فرزند ← 𝑚𝑥

پایان اگر
نسل بعد
شکل  12-17طرح کلی الگوریتم جستجوی هارمونی ( )HSبا اندازهی جمعیتی برابر 𝑵 برای مینیممسازی تابع 𝒏 بعدی
)𝒙(𝒇 {𝒙𝒌 } .جمعیت تمام ذرات بوده و 𝒌𝒙𝒌 ،اُمین ذره بوده و )𝒔( 𝒌𝒙𝒔 ،اُمین ویژگی 𝒌𝒙 میباشد.

بهطور خالصه ،به نظر میرسد که ایدهی جدیدی در الگوریتم  HSوجود ندارد HS .ترکیبی است از
ایدههای پیشین در الگوریتمهای تکاملی مانند بازترکیب یکنواخت جهانی ،جهش یکنواخت ،جهش گاوسی
و جایگزین نمودن بدترین ذره در هر نسل .سهم و مشارکت  HSدر الگوریتمهای تکاملی در دو زمینه است.
اول آنکه نحوهی ترکیب این ایدهها توسط  HSبدیع است .ثانیا ،انگیزهی موسیقایی این الگوریتم نو و جدید
میباشد .با این حال ،مقاالت کمی در زمینهی  HSبه بحث در مورد انگیزش موسیقایی یا تعامیم آن پرداختهاند.
بیشتر نشریات و مقاالت به ترکیب  HSبا سایر الگوریتمهای تکاملی ،پارامترهای میزانسازی  HSو یا اعمال
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 HSبه مسائل خاص میپردازند .اگر بتوان تعامیم با انگیزش موسیقایی بیشتری به  HSاعمال نمود ،میتوان
آن را بهعنوان الگوریتم تکاملی متمایزی به حساب آورد .چنین تحقیقاتی به مطالعهی نظریه موسیقی ،مطالعه
فرایند ساخت و تنظیم موسیقی و اعمال خالقانهی این نظریات به الگوریتم  ،HSنیاز دارد .برای مطالعهی
بیشتر در این زمینه میتوانید به [گیم[ ،]2414a ،گیم ]2414b ،و کتاب [گیم ]2414c ،مراجعه نمایید.

 11-17بهینهسازی تعلیم و تعلم محور
بهینهسازی تعلیم و تعلم محور ( )TLBO1در [راو 2و همکاران ]2411 ،معرفی و در [راو و همکاران،
[ ،]2412راو و پاتل ]2412 ،3و [راو و ساوسانی ،2412 ،4فصل  ]6مورد بحث واقع شده است TLBO .بر
پایهی فرایند تعلیم و تعلم در کالس درس واقع شده است .در هر نسل ،بهترین راهحل نامزد در جمعیت
بهعنوان معلم در نظر گرفته شده و سایر راهحلهای نامزد بهعنوان دانشآموز در نظر گرفته میشوند.
دانشآموزان بیشتر مواقع از معلم آموزش میپذیرند ،اما از یکدیگر نیز یاد میگیرند .در  ،TLBOیک موضوع
درسی به مثابهی یک متغیر مستقل یا ویژگی راهحل میباشد .مرحلهی معلم شامل اصالح نمودن هر متغیر
مستقل )𝑠( 𝑖𝑥 در هر راهحل نامزد 𝑖𝑥 ،بهصورت زیر میباشد:
))𝑠( ̅𝑥 𝑓𝑇 𝑐𝑖 (𝑠) ← 𝑥𝑖 (𝑠) + 𝑟 (𝑥𝑡 (𝑠) −

()21-17

که در آن

1

𝑁∑ = )𝑠( ̅𝑥
)𝑠( 𝑘𝑥 𝑘=1
𝑁

فرایند باال برای همهی ]𝑁  𝑖 ∈ [1,و همهی ]𝑛  𝑠 ∈ [1,انجام شده بهصورتی که 𝑁 اندازهی جمعیت بوده
و 𝑛 ابعاد مسئله میباشد .همچنین 𝑥𝑡 ،بهترین ذرهی موجود در جمعیت (معلم) 𝑟 ،عددی اتفاقی با توزیع
یکنواخت بر روی ] [0,1و 𝑓𝑇 فاکتور آموزش بوده که با احتمال مساوی دارای مقدار  1یا  2میباشد .فرزند
𝑖𝑐 در صورتی که بهتر از والد 𝑖𝑥 باشد جایگزین آن میشود .در کل ،معادلهی ( )21-17مقدار )𝑠( 𝑖𝑥 را در
جهت بهترین ذره )𝑠( 𝑡𝑥 میشود .این را میتوان با گرفتن امید ریاضی از معادلهی ( )21-17مشاهده نمود:
()22-17

1
3
))𝑠( ̅𝑥 𝑐̅𝑖 (𝑠) = 𝑥̅ (𝑠) + (𝑥𝑡 (𝑠) −
2
2
)𝑠( ̅𝑥 )𝑠( 𝑡𝑥
=
+
2
4

با توجه به معادلهی باال 𝑐𝑖 (𝑠) ،به )𝑠( 𝑡𝑥 نزدیکتر است تا )𝑠( 𝑖𝑥 .معادلهی ( )22-17همچنین نشان میدهد
که )𝑠( 𝑖𝑐 نسبت به جمعیت والد به صفر نزدیکتر است .این ویژگی ممکن است برتری ناعادالنهای را در
1

Teaching-learning Based Optimization
Rao
3
Patel
4
Savsani
2
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مسائلی که راهحلشان به صفر نزدیک است ،نثار  TLBOکند .مسائل محک بسیاری دارای راهحلهایی در
 𝑥 ∗ = 0هستند ،بنابراین تحقیقات آتی در زمینهی  TLBOباید با دقت بسیاری به بررسی عملکرد آن در
مسائل با راهحل غیرصفر پرداخته و الگوریتم را جهت از بین بردن این گرایش ذاتی ،تنظیم نمایند.
پس از کامل شدن مرحلهی معلم ،مرحلهی دانشآموز آغاز میشود .مرحلهی دانشآموز مستلزم تنظیم هر
ذره بر اساس یک ذرهی اتفاقی دیگر میباشد:
اگر 𝑘𝑥 بهتر از 𝑖𝑥 است

()23-17

در غیر این صورت

))𝑠( 𝑘𝑥 𝑥𝑖 (𝑠) + 𝑟(𝑥𝑖 (𝑠) −
{ ← )𝑠( 𝑖𝑐
))𝑠( 𝑖𝑥 𝑥𝑖 (𝑠) + 𝑟(𝑥𝑘 (𝑠) −

برای تمامی ]𝑁  𝑖 ∈ [1,و ]𝑛  𝑠 ∈ [1,که در آن 𝑘 عددی صحیح و اتفاقی در ]𝑁  [1,بوده بهطوری که
𝑖 ≠ 𝑘 و 𝑟 عددی اتفاقی با توزیع یکنواخت بر روی ] [0,1میباشد .مرحلهی دانشآموز )𝑠( 𝑖𝑥 را بهگونهای
تنظیم مینماید که در صورت بدتر بودن 𝑘𝑥 آن را از 𝑘𝑥 دور و در صورت بهتر بودن 𝑘𝑥 آن را به 𝑘𝑥 نزدیک
نماید (عبارت دوم از معادلهی (.))23-17
شکل  13-17طرح کلی الگوریتم  TLBOرا به تصویر میکشد .بازرسی شکل  2-12نشان میدهد که از
میان تمامی الگوریتمهای تکاملی بحث شده در این کتاب ،شبیهترین آنها به  ،TLBOتکامل دیفرانسیلی
( )DEمیباشد .فرض کنید در شکل  2-12نرخ برش را برابر  𝑐 = 1قرار میدهیم .همچنین فرض کنید به
جای پارامتر ثابت اندازهی گام 𝐹 از پارامتر اندازهی گامی اتفاقی که برای هر متغیر مستقل متفاوت است
استفاده میکنیم ،بهطوری که در هر زمان یک متغیر مستقل در بردار جهش 𝑣 مقداردهی شود .در ضمن فرض
کنید که به جای آنکه منتظر تولید تمام فرزندان شویم ،هر ذره مانند 𝑖𝑥 را بالفاصله بعد از تولید فرزندش با
آن جایگزین میکنیم .این تغییرات در  DEالزاماً ناچیز نیستند بلکه صرف ًا سرراست میباشند .با اعمال این
تغییرات ،الگوریتم  DEاز شکل  2-12به الگوریتم  DEاصالح شدهی شکل  14-17تبدیل میشود.
جمعیتی از راهحلهای نامزد را مقداردهی اولیه کن؛ } 𝑘𝑥{ برای
تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
برای هر

𝑖𝑥؛ ]𝑁 𝑖 ∈ [1,

کامنت :فاز معلم
𝑁} 𝑘𝑥{ ∈ 𝑥 𝑥𝑡 ← 𝑎𝑟𝑔 min(𝑓(𝑥):
) 𝑘=1
𝑥

} ∈ {1,2عدد صحیح اتفاقی ← 𝑓𝑇

برای هر یک از ویژگیهای راهحل
𝑁∑
)𝑠( 𝑘𝑥 𝑘=1

1
𝑁

← )𝑠( ̅𝑥

]𝑛 𝑠 ∈ [1,

]𝑁 𝑘 ∈ [1,
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]𝑟 ← 𝑈[0,1
))𝑠( ̅𝑥 𝑓𝑇 𝑐𝑖 (𝑠) ← 𝑥𝑖 (𝑠) + 𝑟 (𝑥𝑡 (𝑠) −

ویژگی راهحل بعدی
)) 𝑖𝑐(𝑓 𝑥𝑖 ← 𝑎𝑟𝑔 min(𝑓(𝑥𝑖 ),
𝑖𝑐𝑥𝑖 ,

کامنت :فاز دانشآموز
𝑖 ≠ 𝑘  ∈ [1, 𝑁]:عدد صحیح اتفاقی ← 𝑘

اگر ) 𝑘𝑥(𝑓 < ) 𝑖𝑥(𝑓 ،آنگاه
برای هر یک از ویژگیهای راهحل

]𝑛 𝑠 ∈ [1,

]𝑟 ← 𝑈[0,1
))𝑠( 𝑘𝑥 𝑐𝑖 (𝑠) ← 𝑥𝑖 (𝑠) + 𝑟(𝑥𝑖 (𝑠) −

ویژگی راهحل بعدی
در غیر این صورت
برای هر یک از ویژگیهای راهحل

]𝑛 𝑠 ∈ [1,

]𝑟 ← 𝑈[0,1
))𝑠( 𝑖𝑥 𝑐𝑖 (𝑠) ← 𝑥𝑖 (𝑠) + 𝑟(𝑥𝑘 (𝑠) −

ویژگی راهحل بعدی
پایان اگر
)) 𝑖𝑐(𝑓 𝑥𝑖 ← 𝑎𝑟𝑔 min(𝑓(𝑥𝑖 ),
𝑖𝑐𝑥𝑖 ,

ذرهی بعد
نسل بعد
شکل  13-17طرح کلی الگوریتم تعلیم و تعلم محور ( )TLBOبا اندازهی جمعیتی برابر 𝑵 برای مینیممسازی تابع 𝒏 بعدی
)𝒙(𝒇 𝒙𝒕 .بهترین ذره در جمعیت بوده و با نام معلم شناخته میشود.

حال فرض کنید به جای تولید اتفاقی  𝑟2 ،𝑟1و  𝑟3در شکل  ،14-17آنها را به قرار زیر مقداردهی کنیم:
𝑖 = 𝑟1
}]𝑁 𝑟2 = 𝑎𝑟𝑔 min{𝑓(𝑥𝑖 ) ∶ 𝑖 ∈ [1,

()24-17

𝑖

میانگین 𝑠اُمین ویژگی راهحل در جمعیت = )𝑠( 𝑥𝑟3

جمعیتی از راهحلهای نامزد را مقداردهی اولیه کن؛ } 𝑘𝑥{ برای
تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
برای هر

𝑖𝑥؛ ]𝑁 𝑖 ∈ [1,

]𝑁 𝑘 ∈ [1,

فصل هفدهم :دیگر الگوریتمهای تکاملی 591 /
𝑖 ≠  ∈ [1, 𝑁] ∶ 𝑟1عدد صحیح اتفاقی ← 𝑟1
}  ∈ [1, 𝑁] ∶ 𝑟1 ≠ {𝑖, 𝑟1عدد صحیح اتفاقی ← 𝑟2
}  ∈ [1, 𝑁] ∶ 𝑟1 ≠ {𝑖, 𝑟1 , 𝑟2عدد صحیح اتفاقی ← 𝑟3

برای هر یک از ویژگیهای راهحل

]𝑛 𝑠 ∈ [1,

]𝑟 ← 𝑈[0,1
))𝑠( 𝑣(𝑠) ← 𝑥𝑟1 (𝑠) + 𝑟(𝑥𝑟2 (𝑠) − 𝑥𝑟3

ویژگی راهحل بعدی
))𝑣(𝑓 𝑥𝑖 ← 𝑎𝑟𝑔 min(𝑓(𝑥𝑖 ),
𝑣𝑥𝑖 ,

ذرهی بعدی
نسل بعد
شکل  14-17یک الگوریتم تکامل دیفرانسیلی اصالح شده برای مینیممسازی )𝒙(𝒇.

با اعمال این تغییرات اضافی ،الگوریتم  DEاز شکل  14-17به الگوریتم شکل  15-17بدل میشود .این
الگوریتم معادل مرحلهی معلم از الگوریتم  TLBOدر شکل  13-17با  𝑇𝑓 = 1میباشد.
بهطور مشابه ،به جای تولید اتفاقی  𝑟2 ،𝑟1و  𝑟3در شکل  ،14-17آنها را به قرار زیر مقداردهی کنیم:
()25-17

𝑖 = 𝑟1
}) 𝑘𝑥(𝑓 𝑟2 = 𝑎𝑟𝑔 min{𝑓(𝑥𝑖 ),
𝑘𝑖,

}) 𝑘𝑥(𝑓 𝑟3 = 𝑎𝑟𝑔 max{𝑓(𝑥𝑖 ),
𝑘𝑖,

که در آن 𝑘 عددی صحیح و اتفاقی در ]𝑁  [1,بوده بهطوری که 𝑖 ≠ 𝑘 .بدین ترتیب مرحلهی دانشآموز از
 TLBOبه دست میآید.
بهطور خالصه ،به نظر میرسد ایدهی جدیدی در  TLBOمعرفی نشده است TLBO .تغییریافتهی

DE

است .خود  DEنیز نوعی الگوریتم ژنتیک است (بخش  4-12را ببینید) .سهم و مشارکت  TLBOدر
الگوریتمهای تکاملی ،اجرای  DEدر دو مرحله است؛ مرحلهی معلم و مرحلهی دانشآموز .همچنین ،انگیزهی
تعلیم و تعلمی  TLBOنوعی بدعت است .با این حال ،مقاالتی که در زمینهی  TLBOمنتشر شدهاند تا به
حال از نظریهی تعلیم و تعلم برای بهبود الگوریتم  TLBOاستفاده نکردهاند .اگر از تعامیم تعلیم و تعلم محور
بیشتری به  TLBOاعمال شود ،میتوان آن را بهعنوان یک الگوریتم تکاملی متمایز به حساب آورد .این کار
همچنین باعث بهبود عملکرد  TLBOخواهد شد .این نوع از تحقیق مستلزم مطالعهی نظریهی یادگیری،
سبکهای یادگیری و اعمال خالقانهی این نظریات به الگوریتم  TLBOمیباشد .یک موضوع تحقیقاتی مهم
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دیگر در زمینهی  ،TLBOبررسی عملکرد آن در مورد مسائلی است که جوابشان در مرکز دامنهی جستجو
واقع نشده است تا بتوان آن را جهت حذف نمودن این گرایش تنظیم نمود .برای نقدهای بیشتر در مورد
 TLBOمیتوانید به [کرپینسک 1و همکاران ]2412 ،و برای اطالع از جوابهایی که به این نقدها داده شده
میتوانید به [واومیر ]2413 ،2مراجعه نمایید.
جمعیتی از راهحلهای نامزد را مقداردهی اولیه کن؛ } 𝑘𝑥{ برای

]𝑁 𝑘 ∈ [1,

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
برای هر

𝑖𝑥؛ ]𝑁 𝑖 ∈ [1,

𝑁} 𝑘𝑥{ ∈ 𝑥 ∶ )𝑥(𝑓 𝑥𝑡 ← 𝑎𝑟𝑔 min
𝑘=1
𝑥

برای هر یک از ویژگیهای راهحل
1

]𝑛 𝑠 ∈ [1,

𝑁∑
)𝑠( 𝑘𝑥 𝑘=1
]𝑟 ← 𝑈[0,1
))𝑠( ̅𝑥 𝑣(𝑠) ← 𝑥𝑖 (𝑠) + 𝑟(𝑥𝑡 (𝑠) −
𝑁

← )𝑠( ̅𝑥

ویژگی راهحل بعدی
))𝑣(𝑓 𝑥𝑖 ← 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑖𝑛(𝑓(𝑥𝑖 ),

ذرهی بعدی
نسل بعد
شکل  15-17یک الگوریتم دیفرانسیل تکاملی اصالح شدهی دیگر برای مینیممسازی )𝒙(𝒇 .این الگوریتم معادل مرحلهی
معلم از بهینهسازی تعلیم و تعلم محور میباشد.

 11-17نتیجهگیری
محققین الگوریتمهای تکاملی زیادی را از زمان اولین الگوریتم ژنتیک در سال  1953ارائه نمودهاند
[دایسون ،1998 ،صفحهی  .]111به نظر میرسد که هر فرایند طبیعی را میتوان بهعنوان نوعی الگوریتم
بهینهسازی در نظر گرفت [آلکساندر .]1996 ،در اسن فصل دیدیم که بسیاری از فرایندهای بهینهسازی
ویژگی های الگوریتمی مشابهی دارند .به همین دلیل ،فهمیدن اینکه کجا یک الگوریتم تکاملی تمام شده و
دیگری آغاز میشود ،کار سختی است .چه مواقعی یک الگوریتم تکاملی جدید کالس خود را داشته و چه
مواقعی باید آن را در کالس سایر الگوریتمهای تکاملی موجود قرار داد؟ یکی از چالشهای جامعهی محققین

Crepinsek
Waghmare

1
2
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پیدا کردن این تعادل و تشویق به انجام تحقیقات جدید در حین باال نگه داشتن استانداردهای معرفی و ایجاد
الگوریتمهای جدید میباشد.
ما در این فصل چند الگوریتم تکاملی جدید را مورد بحث قرار دادیم .برخی از آنها محبوب و
پراستفادهاند اما نمیتوان آنها را در جای دیگری از این کتاب جای داد .برخی دیگر نسبتاً جدید بوده و میزان
استفادهی از آنها توسط مهندسین و دانشمندان علوم کامپیوتر هنوز چندان معلوم نیست .الگوریتمهای تکاملی
بسیار دیگری نیز وجود دارند که وقت کافی برای بحث در مورد آنها را نداشتیم .برخی از این الگوریتمها
عبارتند از:
 الگوریتم جامعه و تمدن[ 1ری 2و لیو]2443 ،3
 جستجوی سیستم باردارشده[ 4کاوه 5و طالطهاری]2414 ،6
 بهینهسازی علف مهاجم[ 7مهرابیان 8و لوکاس]2446 ،9
 جستجوی فاخته[ 14یانگ]2449a ،
 قطرات آب هوشمند[ 11شاهحسینی]2447 ،12
 دینامیک تشکیل رودخانه[ 13رابانال 14و همکاران]2447 ،
 جستجوی انتشار اتفاقی[ 15بیشاپ]1989 ،
 انطباق گاوسی[ 16جلستروم]1969 ،17
 الگوریتم بحران بزرگ مهبانگ[ 18ارول 19و اکسین]2446 ،24

1

Society and Civilization Algorithm
Ray
3
Liew
4
Charged System Search
5
Kaveh
6
Talatahari
7
Invasive Weed Optimization
8
Mehrabian
9
Lucas
10
Cuckoo Search
11
Intelligent Water Drops
12
Shah-Hosseini
13
River Foundation Dynamic
14
Rabanal
15
Stochastic Diffusion Search
16
Gaussian Adaptation
17
Kjellstrom
18
Big Bang Big Crunch Algorithm
19
Erol
20
Eksin
2
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 الگوریتم رقابتی امپریالیست[ 1آتشپزگارگری 2و لوکاس]2447 ،
 بهینهسازی چرخ جیرجیری[ 3ژوزلین 4و کلمنتس]1999 ،5
 تکامل گرامری[ 6آُنیل 7و رایان]2443 ،8
 بهینهسازی تجمع کرم شبتاب[ 9کیرشناناند 14و قوزه]2449 ،11
 بهینهسازی واکنش شیمیایی[ 12الم 13و لی]2414 ،
 گلهی کریل[ 14گاندومی 15و علوی]2412 ،16
 الگوریتم الهام گرفته شده از خفاش[ 17یانگ]2414c ،
 آستانه پذیرش[ 18دیوک 19و شویر]1994 ،24
 الگوریتم طوفان بزرگ و سفر رکورد-به-رکورد[ 21دیوک]1993 ،
 مدل کموتاکسی باکتری[ 22مولر و همکاران ]2442 ،که در بخش  6-17نیز بهطور گذرا به آن اشاره
کردیم
 چند الگوریتم زنبور مصنوعی که در بخش  7-17به آنها اشاره نمودیم
 چند الگوریتم گرانش و نیرو محور که در بخش  8-17به آنها اشاره نمودیم
بدون شک الگوریتمهای تکاملی دیگری هستند که یا به لیست باال تعلق دارند و یا حداقل مستحق
بحثهای بیشتر میباشند و تنها به دلیل ناآگاهی نویسنده از قلم افتادهاند .الگوریتمهای موجود در لیست باال
به همراه دیگر الگوریتمهای بحث شده در این فصل میتوانند گسترهی وسیعی از بهرهوری و سودمندی را
1

Imperialist Competitive Algorithm
Atashpaz-Gargari
3
Squeaky Wheel Optimization
4
Joslin
5
Clements
6
Grammatical Evolution
7
O’Neill
8
Ryan
9
Glow worm Swarm Optimization
10
Kirshnanand
11
Ghose
12
Chemical Reaction Optimization
13
Lam
14
Krill Herd
15
Gandomi
16
Alavi
17
Bat-inspired Algorithm
18
Threshold Accepting
19
Dueck
20
Scheuer
21
Great Deluge Algorithm and record-to-record Travel
22
Bacterial Chemotaxis Model
2
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برای دانشجویان و محققین عالقهمند به ارمغان آورند .همچنین انواع دیگری از روشهای محاسباتی وجود
دارند که معموالً بهعنوان الگوریتم تکاملی طبقهبندی نمیشوند .اما گاهی مرز میان یادگیری ماشین و
بهینهسازی کمی فازی به نظر میرسد .به همین دلیل است که الگوریتمهایی مانند شبکههای عصبی [فاوست،
 ،]1994منطق فازی[ 1روس ،]2414 ،2سیستم دفاعی مصنوعی[ 3هافمیر 4و فارست ،]2444 ،5زندگی
مصنوعی[ 6آدامی ،]1997 ،7محاسبات غشایی[ 8پاوون ]2443 ،9و بسیاری الگوهای محاسباتی دیگر در این
کتاب مورد بحث واقع نشدهاند.
مسائل
تمارین نوشتاری
 1-17تعریف رکود در معادلهی ( )4-17را برای حالتی که مسئلهی بهینهسازی یک مسئلهی
ماکزیممسازی باشد ،بازنویسی کنید.
 2-17الگوریتم بنویسید که نسبت به رفتار جست و خیزی مصنوعی ماهیها از شکل  3-17سادهتر باشد
اما همان عملکرد را داشته باشد.
 3-17آیا بهینهساز جستجوی گروهی نخبهگراست؟
 4-17الگوریتم قورباغه جهنده در هر نسل چند ارزیابی تابع انجام میدهد؟
 5-17حالت خاصی را ارائه دهید که در آن بتوان الگوریتم کرم شبتاب از شکل  8-17را بهعنوان حالتی
خاص یا تعمیمی از بهینهسازی تجمع ذرات از شکل  1-11به حساب آورد.
 6-17بخش  7-8برخی گزینههای ممکن را برای فرایند انتخاب در الگوریتمهای تکاملی مورد بحث
قرار میدهد .بهینهسازی کاوش باکتریایی از چه نوع انتخابی استفاده میکند؟
 7-17شبه کدی برای تولید یک بردار واحد اتفاقی برای بهینهسازی کاوش باکتریایی بنویسید.
 8-17حالت خاصی را ارائه دهید که بتوان در آن الگوریتم کلونی مصنوعی زنبورها از شکل  14-17را
بهعنوان حالتی خاص یا تعمیمی از الگوریتم دیفرانسیل تکاملی از شکل  2-12به حساب آورد.
1

Fuzzy Logic
Ross
3
Artificial Immune Systems
4
Hofmeyr
5
Forrest
6
Artificial Life
7
Adami
8
Membrane Computing
9
Paun
2
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 9-17حالت خاصی را ارائه دهید که بتوان در آن الگوریتم جستجوی گرانشی از شکل  11-17را بهعنوان
حالتی خاص یا تعمیمی از بهینهسازی تجمع ذرات از شکل  1-11به حساب آورد.
 15-17احتمال اینکه یک فرزند خاص در جستجوی هارمونی کامالً از ویژگیهای راهحل جهشنیافته و
از قبل موجود جمعیت والدین تشکیل شود ،چه قدر است؟
تمارین کامپیوتری
 11-17یکی از الگوریتمهای تکاملی معرفی شده در این فصل را شبیهسازی کنید .برخی از پارامترها را
تغییر دهید تا تأثیر آنها را بر عملکرد الگوریتم تکاملی مشاهده نمایید.
 12-17بهینهسازی تعلیم و تعلم محور ( )TLBOاز شکل  13-17دارای دو مرحلهی معلم و دانشآموز
است .شبیهسازیهایی برای سه نوع مختلف از  TLBOبنویسید :اولین نوع ،الگوریتم اصلی شکل 13-17
میباشد ،نوع دوم تنها از مرحلهی معلم استفاده میکند ،و نوع سوم تنها از مرحلهی دانشآموز بهره میبرد.
تابع  14بعدی اکلی را با اندازهی جمعیتی برابر  144و حد تعداد ارزیابی تابع برابر  ،14444بهینه نمایید.
بهترین عملکرد به دست آمده از سه نوع مختلف  TLBOکه بر روی  24شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری
شده است را گزارش کنید .این کار را برای تابع  14بعدی روزنبروک تکرار کرده و نتایج را توضیح دهید.

فصل هجدهم
بهینهسازی ترکیبی

تا به اینجا ،تأکید این کتاب بر مسائل بهینهسازی با دامنهی پیوسته بوده است .این فصل به بحث در مورد
مسائل بهینهسازی گسسته میپردازد ،مسائلی با فرم )𝑥(𝑓 𝑥𝑛𝑖𝑚 که در آن دامنهی 𝑥 گسسته است .یک مسئلهی
بهینهسازی گسسته که با نام مسئلهی بهینهسازی ترکیبی نیز شناخته میشود ،را میتوان پیدا کردن بهترین شی
از میان مجموعهای از اشیاء نامزد تصور نمود:
)𝑥(𝑓  minبهطوری که

()1-18

𝑥

} 𝑥𝑁𝑥 𝑥 ∈ {𝑥1 , 𝑥2 , … ,

𝑥𝑁 کاردینالیتی فضای جستجو است .بهصورت نظری میتوان با ارزیابی )𝑥(𝑓 برای تمامی 𝑥𝑁 راهحل
ممکن اقدام به حل معادلهی ( )1-18نمود .این روش برای حل یک مسئلهی بهینهسازی جستجوی کامل یا
 brute forceنام دارد .با این حال ،در اکثر موارد فضای جستجو به قدری بزرگ است که نمیتوان برای حل
مسئلهی بهینهسازی تمامی راهحلهای ممکن را امتحان نمود.
مسئلهی سفر

شوالیه2،1

یک مسئلهی بهینهسازی ترکیبی کالسیک است .این مسئله اولین بار با دیدی

ریاضی و توسط لئونارد اویلر 3در سال  1759مورد بحث قرار گرفت [بال 4و کوکستر .]2414 ،5چطور یک
شوالیه (اسب) را بر روی یک صفحهی شطرنج خالی حرکت دهیم بهطوری که هر اسب از هر خانه دقیقاً
یکبار عبور نماید؟ یک مسیر بسته مسیری است که در آن اسب به خانهی ابتدایی خود باز میگردد و به همین
دلیل در این نوع مسیر به  64حرکت نیاز دارد ،در غیر این صورت مسیر باز بوده و به  63حرکت نیاز خواهد
بود.
مسئله شوالیهی باز را میتوان بهصورت )𝑥(𝑓 𝑥𝑛𝑖𝑚 نشان داد بهطوری که 𝑥 شامل مکان اولیه و یک
سری از  63حرکت میشود .در این صوررت )𝑥(𝑓 تعداد خانههایی را که اسب موفق به عبور از آنها نشده
است را اندازه خواهد گرفت .کاردینالیتی 𝑥𝑁 (که بزرگی فضای جستجو است) بیشتر از  3.3 × 1013میباشد
[لوبینگ 6و وگنر .]1995 ،7ما نمیخواهیم با استفاده از روش  brute forceبه حل این مسئله بپردازیم اما چون
دارای هوش انسانی هستیم ،در حل این مسئله چندان دچار مشکل نخواهیم شد .میتوان دید که کاردینالیتی
فضای جستجو الزاماً نشانگر میزان سختی آن نیست .شکل  1-18راهحلی را برای مسئلهی شوالیه باز نشان
میدهد .این مسئله همچنین بر روی صفحههای شطرنجی با اندازههای دیگری به غیر از  8 × 8نیز مورد
مطالعه قرار گرفته است.
 1در اینجا شوالیه به معنای مهرهی اسب در شطرنج است.
The Knight’s Tour Problem
Leonahrd Euler
4
Ball
5
Coxeter
6
Lobbing
7
Wegener
2
3
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شکل  1-18راهحلی برای مسئلهی سفر شوالیه باز [فیلی ،2556 ،1صفحهی .]237

مروری بر فصل
بیشتر این فصل به مسئلهی فروشندهی دورهگرد ( ،)TSPکه به احتمال زیاد معروفترین مسئلهی
بهینهسازی ترکیبی است که مطالعات زیادی بر روی آن صورت گرفته است ،اختصاص یافته است .بخش
 1-18دیدی کلی از  TSPرا ارائه میدهد .بخش  2-18چند روش غیرتکاملی معروف برای حل  TSPرا
مورد بحث قرار میدهد .این روشها از این جهت حائز اهمیت هستند که از ابتکار به کار رفته در آنها برای
شروع و یا بهبود جمعیت تکاملی استفاده خواهد شد .در بخش  3-18روشهای مختلف برای ارائه نمودن
راهحلهای نامزد  TSPو نحوهی ترکیب نمودن راهحلهای نامزد در یک الگوریتم تکاملی برای به دست
آوردن فرزندان مورد بحث قرار خواهد گرفت .بخش  4-18روشهایی را برای جهش راهحلهای نامزد TSP

ارائه خواهد داد .بخش  5-18مسائل ذکر شده در بخشهای قبل را به یکدیگر پیوند داده و یک الگوریتم
تکاملی پایهای را برای حل  TSPارائه میدهد .بخش  6-18مسئلهی رنگآمیزی گراف 2را ،که یکی دیگر از
مسائل بهینهسازی ترکیبی معروف میباشد ،مطرح مینماید .توجه داشته باشید که ضمیمهی ج 6.مسائل محک
 TSPو سایر مسائل محک ترکیبی را مورد بحث قرار میدهد.

 1-18مسئلهی فروشندهی دورهگرد
مسئلهی شوالیه که پیش از این به بحث در مورد آن پرداختیم ،مسئلهی سختی نیست اما به مسئلهی
پیچیدهتر به اسم فروشندهی دورهگرد منجر میگردد :کوتاهترین مسیر برای گذشتن از همهی 𝑁 شهر بهصورتی

Fealy
Graph Coloring Problem

1
2
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که از هر شهر دقیقاً یکبار رد شویم ،کدام مسیر است؟ مانند مسئلهی سفر شوالیه ،در  TSPنیز اگر به شهر
ابتدایی بازگردیم  TSPبسته و در غیر این صورت باز خواهد بود TSP .اولین بار در یک جزوهی دستنویس
به زبان آلمانی که در سال  1832منتشر شده بود ،مشاهده گردید .عنوان این جزوه" ،فروشندهی دورهگرد –
او چگونه باید باشد و چگونه باید رفتار کند تا به نظم رسیده و در کسب و کار خود راضی و خوشحال باشد
– توسط یک فروشندهی دورهگرد پیر" ،بود .ریاضیدان اتریشی کارل منگر 1نام "مسئلهی پیامرسان "2را بر
این مسئله نهاد و اولین کسی بود که در اواخر دههی  1924و اوایل دههی  1934به بحث فنی در مورد این
مسئله پرداخت [شریور.]2445 ،3
 TSPدارای کاربردهایی در روباتیک ،ساخت بوردهای الکترونیک ،جوشکاری ،تولید ،حملونقل و
بسیاری زمینههای دیگر میباشد .همانطور که در بخش  5-2بحث نمودیم ،یک مسئلهی  TSPباز با 𝑛 شهر
دارای !) (𝑛 − 1راهحل ممکن است .این عدد حتی برای مقادیر متوسط 𝑛 بسیار بزرگ خواهد شد .برای
مثال ،تعداد راهحلهای ممکن برای یک  TSPبا  54شهر برابر  49! = 6.1 × 1062است .این در حالی است
که  54شهر برای یک  TSPچندان زیاد نیست .یک بورد الکترونیکی ممکن است دهها هزار سوراخ داشته
باشد و یک دریل باید طوری برنامهریزی شود که به هر یک از این سوراخها دقیقاً یکبار سر زده و در عین
حال نوعی تابع هزینه (مانند زمان یا انرژی) را مینیمم نماید.
بهصورت کلی ،فرض میکنیم شهرهای یک  TSPبا 𝑛 شهر را بهصورت شهر  ،1شهر  ، ... ،2شهر 𝑛،
نمایش میدهند .همچنین فرض میکنیم که فاصلهی بین شهر 𝑖 و شهر 𝑗  ،که با )𝑗  𝐷(𝑖,نمایش داده میشود،
برای تمامی ]𝑛  𝑖, 𝑗 ∈ [1,مشخص بوده و )𝑖  𝐷(𝑖, 𝑗) = 𝐷(𝑗,میباشد .این یک مسئلهی  TSPمتقارن نامیده
میشود چرا که فاصله از شهر 𝑖 تا 𝑗 با فاصله از شهر 𝑗 تا 𝑖 برابر است .میتوان مواردی را در نظر گرفت که
در آنها )𝑖  𝐷(𝑖, 𝑗) ≠ 𝐷(𝑗,باشد (برای مثال ممکن است هزینهی سرباالیی رفتن بیشتر از هزینهی سرپایینی
رفتن باشد) .چنین مسائلی  TSPنامتقارن نام دارند ،اما ما در این فصل بیش از این به این نوع مسائل
نمیپردازیم.
یک مسیر معتبر در یک  TSPباز ،مسیری است که در آن از هر 𝑛 شهر یکبار عبور صورت بپذیرد .یک
مسیر معتبر در یک  TSPبسته مسیری است که در آن شهر ابتدایی و انتهایی یکی بوده و از همهی

)(𝑛 − 1

شهر دیگر دقیقاً یکبار عبور شود .یک مثال از یک مسیر معتبر در یک  TSPباز چهار شهری به قرار زیر است:
()2-18

 ∶ 3 → 2 → 4 → 1مسیر معتبر چهار شهره باز
1

Karl Menger
The Messenger Problem
3
Schrijver
2
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یک مثال از یک مسیر معتبر در یک  TSPبستهی چهار شهری نیز به قرار زیر است:
()3-18

 ∶ 3 → 2 → 4 → 1 → 3مسیر معتبر چهار شهره بسته

یک شاخه ،یا لبه ،یک تکه از مسیر است .معادلهی ( )2-18دارای سه شاخه است 2 → 4 ،3 → 2 :و
 .4 → 1معادلهی ( )3-18دارای چهار شاخه یا لبه است :بهصورت کلی ،یک مسئلهی باز با 𝑛 شهر دارای
) (𝑛 − 1شاخه و یک مسئلهی بسته با 𝑛 شهر دارای 𝑛 شاخه میباشد.
در  ،TSPدر تالش برای مینیممسازی مسافت کل هستیم .فرض کنید که 𝑛 شهر در یک  TSPباز بهصورت
𝑛𝑥 → ⋯ →  𝑥1 → 𝑥2مرتب شدهاند .در این صورت ،مسافت کل برابرست با
𝑁−1

()4-18

) 𝐷𝑇 = ∑ 𝐷(𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1
𝑖=1

توجه داشته باشید که از واژهی "مسافت" با مفهومی کلی استفاده مینماییم .بنابراین ،این واژه ممکن
است به معنای فاصلهی فیزیکی ،هزینهی اقتصادی ،یا هر کمیت دیگری که در صدد مینیممسازی آن هستیم،
باشد.

 2-18مقداردهی اولیهی TSP
این بخش چند روش غیرتکاملی ابتکاری ساده و محبوب را که میتوان برای حل TPSها از آنها استفاده
نمود ،معرفی مینماید [نمهاوزر 1و ولسی .]1999 ،2ما میتوانیم از این روشها نه تنها برای جستجوی
راهحلهای  ،TSPبلکه برای مقداردهی اولیهی جمعیت الگوریتم تکاملی ،که به منظور حل  TSPطراحی
گردیده است ،استفاده نماییم .اگر الگوریتم تکاملی را به جای مقداردهی اولیهی اتفاقی ،بهصورت هوشمندانه
مقداردهی نماییم ،شانس خود را برای پیدا کردن راهحلی خوب به مقدار زیادی افزایش خواهیم داد .این
موضوع نه تنها در مورد  TSPبلکه در مورد هر مسئلهای که بخواهیم با یک الگوریتم تکاملی حلش نماییم،
صادق است (بخش  1-8را ببینید).
الگوریتمهای این بخش  greedyنام دارند چرا که همگی تغییراتی افزایشی را در راهحلهایشان ایجاد
مینمایند که بهترین تغییر فوری در عملکرد را وعده میدهد .بدین معنی که ،همهی این الگوریتمها راهحلها
را بر اساس بیشترین بهبود فوری میسازند .روش ارائه شده در بخش  1-2-18راهحلها را با اضافه نمودن
دورهای شهری که کمترین فاصله را با شهر قبلی دارد ،ایجاد میکند .روش ارائه شده در بخش  2-2-18نیز
Nemhauser
Wolsey

1
2
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راهحلها را با اضافه نمودن دورهای کوتاهترین شاخهی بعدی میسازد .روش ارائه شده در بخش 3-2-18
بهصورت دورهای شهری را که دارای کوتاهترین مسیر با هر یک از شهرهای قبلی باشد ،اضافه مینماید .در
آخر ،بخش  4-2-18به بحث در مورد استفاده از اتفاقیسازی روشهای مقداردهی  greedyمیپردازد.
 1-2-18مقداردهی اولیهی نزدیکترین همسایه
یک روش ساده و حسی برای مقداردهی اولیه یک راهحل نامزد ،استراتژی نزدیکترین همسایه است .این
استراتژی در یک  TSPبا 𝑛 شهر بهصورت زیر تعریف میگردد.
 .1مقدار  𝑖 = 1را قرار بده.
 .2یکی از شهرها ]𝑛  𝑠(1) ∈ [1,را بهصورت اتفاقی انتخاب کن.
 𝑘 ∈ [1, 𝑖] .3برای )𝑘(𝑠 ∉ 𝜎 ∶ )𝜎  .𝑠(𝑖 + 1) ← 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝜎 {𝐷(𝑠(𝑖),بدین معنی که نزدیکترین شهر
به )𝑖(𝑠 را که هنوز به عنصری از 𝑠 تخصیص داده نشده است را پیدا و آن را به ) 𝑠(𝑖 + 1تخصیص
بده.
 𝑖 .4را یکی اضافه کن.
 .5اگر 𝑛 = 𝑖 ،به عملیات خاتمه بده ،در غیر این صورت به گام  3بازگرد.
در انتهای این فرایند دارای مسیری باز بهصورت )𝑛(𝑠 → … ) ،𝑠(1) → 𝑠(2که حدسی مناسب برای یک
راهحل  TSPرا به دست میدهد ،خواهیم بود .اگر یک مسیر بسته بخواهیم ،میتوان به سادگی ) 𝑠(1را به
انتهای مسیر افزود.
به دلیل انتخاب اتفاقی شهر اول ،با تکرار این الگوریتم راهحلهای متفاوتی به دست خواهیم آورد .برای
نمونه ،ماتریس فاصلهی زیر را در نظر بگیرید

()5-18

3
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]×

9
8
4
×
10

2
5
×
4
6

3
×
5
8
11

×
3
𝐷= 2
9
[3

که در آن 𝑗𝑖𝐷 ،که میتوان آن را بهصورت )𝑗  𝐷(𝑖,نیز نمایش داد ،نشانگر فاصلهی بین شهر 𝑖 و 𝑗 میباشد.
اگر شهر  1را بهعنوان شهر ابتدایی انتخاب نماییم ،الگوریتم نزدیکترین همسایه مسیر
 1 → 3 → 4 → 2 → 5را با هزینهی کل  25نتیجه خواهد داد .اگر شهر  2را بهعنوان شهر ابتدایی انتخاب
نماییم ،مسیر  2 → 1 → 3 → 4 → 5با هزینهی کل  19به دست خواهد آمد.
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توجه داشته باشید که ماتریس 𝐷 که یک ماتریس 𝑛 × 𝑛 فاصله میباشد ،متقارن است چرا که فاصله از
شهر 𝑖 تا 𝑗 با فاصله از شهر 𝑗 تا 𝑖 برابرست .همچنین ،یک ماتریس 𝑛 × 𝑛 دارای  𝑛(𝑛 − 1)/2درایه باالی
قطر اصلی میباشد .بنابراین ،یک  TSPبا 𝑛 شهر دارای  𝑛(𝑛 − 1)/2شاخهی متمایز خواهد بود.
اگر بخواهیم یک الگوریتم تکاملی را برای حل  TSPبهصورت هوشمندانه مقداردهی اولیه نماییم،
میتوانیم از مقداردهی نزدیکترین همسایه فقط برای یک ذره از جمعیت و یا برای چندین ذره و یا حتی برای
کل جمعیت استفاده نماییم .با این حال ،اگر ذرات زیادی را با این روش تولید نماییم ،احتماال ذرات تکراری
بسیاری خواهیم داشت .ما همچنین میتوانیم از نوعی الگوریتم نزدیکترین همسایهی احتماالتی استفاده
نماییم ،بدین ترتیب که در آن احتمال تخصیص داده شدن یک شهر به ) 𝑠(𝑖 + 1بهصورت معکوس با
فاصلهی آن با )𝑖(𝑠 متناسب باشد .در آخر نیز میتوانیم الگوریتم نزدیکترین همسایه را به الگوریتم نزدیکترین
دو-همسایه تعمیم دهیم .در این روش ،با فرض معلوم بودن )𝑖(𝑠 ،شهری را به ) 𝑠(𝑖 + 1تخصیص میدهیم
که به کوتاهترین فاصلهی ترکیبی )𝜎  𝐷(𝑠(𝑖), 𝑠(𝑖 + 1)) + 𝐷(𝑠(𝑖 + 1),منجر شود𝜎 .میتواند هر شهری
باشد به شرطی که برای  ،𝑘 ≤ 𝑖 + 1مخالف )𝑘(𝑠 باشد.
پیدا کردن مثالی که مقداردهی اولیهی نزدیکترین همسایه در آن عملکرد ضعیفی داشته باشد کار سختی
نیست .شکل  2-18یک  TSPساده با  5شهر را نشان میدهد .در سمت چپ شکل ما با شهر  1آغاز کرده و
نتیجهی ضعیفی را از الگوریتم نزدیکترین همسایه به دست آوردهایم .در سمت راست شکل ،از شهر  3شروع
کردهایم و با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه به بهینهی جهانی دست پیدا نمودهایم .در شکل ،2-18
عملکرد مقداردهی اولیهی نزدیکترین همسایه بسیار به شهر آغازین وابسته است .اما در کل ،مقداردهی اولیهی
نزدیکترین همسایه به دلیل اینکه هنگام برنامهریزی مسیر به بیشتر از یک شهر در پیش رو نگاه نمیکند،
معموالً الگوریتمی ناموفق است.

شکل  2-18مقداردهی اولیهی نزدیکترین همسایه برای یک  TSPبا پنج شهر .بنا بر شهر آغازین ،یا نتیجهی سمت راست و
یا نتیجهی سمت چپ حاصل خواهد شد.
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 2-2-18مقداردهی اولیهی کوتاهترین شاخه (لبه)
یک راه سادهی دیگر برای مقداردهی یک راهحل نامزد در  ،TSPاستفاده از الگوریتم  greedyکوتاهترین
شاخه (لبه) میباشد .فرض کنید یک  TSPبا 𝑛 شهر و با ماتریس فاصلهی 𝐷 از معادلهی ( )5-18در اختیار
داریم 𝐿𝑘 .را بهصورت شاخهای که با 𝑘اُمین عدد کوچک در 𝐷 مرتبط است ،تعریف مینماییم .بدین معنی
که {𝐿𝑘 } ،دارای  𝑛(𝑛 − 1)/2شاخهای است که بر اساس فاصله بهصورت صعودی مرتب شدهاند .مقداردهی
اولیهی کوتاهترین شاخه برای یک  TSPبسته بهصورت زیر خواهد بود:
 𝑇 .1را بهعنوان مجموعهای از شاخهها در مسیر تعریف کن و آن را برابر مجموعهای تهی قرار بده.
 .2کوتاهترین شاخه در } 𝑘𝐿{ را که شرایط الف تا ج را برآورده میسازد پیدا کن:
الف) در 𝑇 نباشد؛
ب) اگر به 𝑇 اضافه شود باعث ایجاد مسیری بسته با تعداد شاخهی کمتر از 𝑛 نشود؛
ج) اگر دو شهر 𝑖 و 𝑗 را به هم متصل ساخته و به 𝑇 اضافه شود 𝑇 ،دارای بیشتر از دو شاخه بین 𝑖 و
𝑗 نشود.
 .3اگر 𝑇 دارای 𝑛 شاخه است ،الگوریتم به پایان رسیده ،در غیر این صورت به گام  2بازگرد.
مقداردهی اولیهی کوتاهترین شاخه ،مسیری ایجاد میکند که شامل شاخههایی میشود که بین نزدیکترین
شهرها به یکدیگر الگوریتم کوتاهترین شاخه احتماالتی نبوده و به همین دلیل فارق از تعداد دفعات اجرا،
همیشه یک نتیجه را به دنبال خواهد داشت .بنابراین ،در کل باید از این الگوریتم تنها برای ایجاد یک ذره در
جمعیت الگوریتم تکاملی استفاده نمود .تنها حالت استثنا در جایی است که بیش از یک جفت شهر دارای
فواصل یکسانی هستند .در این صورت میتوان از یک فرایند اتفاقی برای انتخاب مسیرهای برابر به لحاظ
هزینه در گام  2استفاده نمود .بدین صورت و بنا بر نتیجهی فرایند اتفاقی ،مسیرهای متفاوتی حاصل خواهد
شد.
بهعنوان مثالی از مقداردهی اولیهی کوتاهترین شاخه ،ماتریس فاصلهی معادلهی ( )5-18را در نظر بگیرید.
الگوریتم کوتاهترین شاخه بهصورت زیر پیش خواهد رفت:
 .1کوتاهترین شاخه بین شهر  1و  3است ،بنابراین این شاخه را در 𝑇 قرار میدهیم.
 .2کوتاهترین شاخه از بین شاخههای باقی مانده بین شهرهای  1و  2و شهرهای  1و  5است .یکی از
این دو شاخه را بهصورت اتفاقی انتخاب مینماییم .فرض کنید شاخهی بین شهرهای  1و  5انتخاب
شده و در 𝑇 قرار میگیرد.
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 .3کوتاهترین شاخه از بین شاخههای باقی مانده بین شهرهای  1و  2است ،اما شهر  1دارای دو شاخه
در 𝑇 است .بنابراین ،به دنبال کوتاهترین شاخهی بعدی ،که شاخهی بین شهرهای  3و  4میباشد
گشته ،و آن را در 𝑇 قرار میدهیم.
 .4کوتاهترین شاخهی باقی مانده بین شهرهای  3و  2است ،اما شهر  3دارای دو شاخه در 𝑇 میباشد .به
دنبال کوتاهترین شاخهی بعدی میگردیم .این شاخه بین شهرهای  3و  5است .اما باز دوباره ،شهر 3
دارای دو شاخه در 𝑇 است .بنابراین باز به دنبال کوتاهترین شاخهی بعدی میگردیم که بین شهرهای
 2و  4است و آن را در 𝑇 قرار میدهیم.
 .5تنها شاخهی باقی مانده که شروط الگوریتم کوتاهترین شاخه را برآورده میسازد ،شاخهی بین شهرهای
 2و  5است .بنابراین این شاخه را به 𝑇 اضافه کرده و مسیر کامل میشود.
الگوریتم باال مسیر بستهی  1 → 3 → 4 → 2 → 5 → 1را نتیجه میدهد .اگر بخواهیم از این الگوریتم
برای پیدا کردن مسیر باز استفاده نماییم ،الگوریتم را پس از به دست آوردن ) (𝑛 − 1شاخه و قرار دادن آنها
در 𝑇 متوقف مینماییم .در این صورت مسیر  5 → 1 → 3 → 4 → 2به دست خواهد آمد.
 3-2-18مقداردهی اولیهی الحاقی
مقداردهی اولیهی الحاقی ابتدا با یک زیر-مسیر شروع شده و سپس در هر زمان یک شهر به آن اضافه
میشود بهطوری که اضافه شدن این شهر کمترین مقدار افزایش در مسافت را نتیجه دهد [روزنکراتز 1و
همکاران .]1977 ،زیر-مسافت اولیه معموالً یک تک شاخه است که در میان شاخهها کوتاهترین میباشد .در
این حالت ،الگوریتم الحاق نزدیکترین را خواهیم داشت که برای  TSPباز بهصورت زیر خواهد بود.
 𝑇 .1را بهعنوان شاخه های موجود در مسیر تعریف نمایید و آن را با کوتاهترین شاخهی موجود در
ماتریس فاصله مقداردهی اولیه نمایید.
 (𝑘 ∈ 𝑇} .2و )𝑇 ∉ 𝑐(  .𝑐 ← 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑐 {𝐷(𝑐, 𝑘):بدین معنی که از میان تمام شاخههایی که در

𝑇

نیستند ،شاخهای را انتخاب کن که به 𝑇 نزدیکترین است.
 .{𝑘, 𝑗} ← 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑘,𝑗 {(𝐷(𝑘, 𝑐) + 𝐷(𝑐, 𝑗) − 𝐷(𝑘, 𝑗) ∶ 𝐷(𝑘, 𝑗) ∈ 𝑇} .3بدین معنی که شاخهی
)𝑗  𝐷(𝑘,از 𝑇 را بهگونهای انتخاب کن که اختالف میان مسافت زیر-مسیر 𝑗 → 𝑐 → 𝑘 و مسافت
𝑗 → 𝑘 کمترین شود.
 𝐷(𝑘, 𝑗) .4را از 𝑇 حذف و )𝑐  𝐷(𝑘,و )𝑗  𝐷(𝑐,را به 𝑇 اضافه کن.
Rosenkratz

1
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 .5اگر 𝑇 دارای ) (𝑛 − 1شاخه است الگوریتم به پایان رسیده ،در غیر این صورت به گام  2بازگرد.
اگر یک مسیر بسته بخواهیم ،میتوان به سادگی یک شاخهی دیگر به 𝑇 اضافه کرد تا مسیر کامل شود.
میتوان الگوریتم الحاق نزدیکترین را با تغییر مقداردهی اولیه در گام  1بهگونهای اصالح کرد که 𝑇 بهصورت
اتفاقی یا پوستهای محدب از شهرها و یا بهصورتهای متنوع مقداردهی شود .این کار به ما اجازه خواهد داد
با استفاده از الگوریتم الحاقی بیش از یک ذرهی تکاملی را مقداردهی اولیه نماییم.
بهعنوان مثالی از مقداردهی اولیهی الحاق نزدیکترین ،ماتریس فاصلهی معادلهی ( )5-18را در نظر بگیرید.
الحاق نزدیکترین بهصورت زیر عمل خواهد کرد.
 .1کوتاهترین شاخه بین شهرهای  1و  3قرار دارد .بنابراین ،این شاخه را در 𝑇 قرار میدهیم.
 .2شهرهایی که هنوز در 𝑇 نیستند عبارتند از شهرهای  4 ،2و  .5میان این شهرها ،نزدیکترینشان به

𝑇

(که در واقع نزدیکترین شهر به یکی از دو شهر  1یا  3میباشد) ،شهر  2یا  5است ،چرا که هر دوی
این شهرها  3واحد از شهر  1فاصله دارند .فرض کنید شهر  5بهصورت اتفاقی انتخاب شده و در

𝑇

قرار میگیرد .حال شاخهی بین شهرهای  1و  3را از 𝑇 حذف مینماییم و شاخههای بین شهرهای 1
و  5و شهرهای  3و  5را در 𝑇 قرار میدهیم.
 .3شهرهایی که هنوز در 𝑇 قرار نگرفتهاند شهرهای  2و  4میباشند .از میان این شهرها نزدیکترینشان
به 𝑇 (که در واقع نزدیکترین شهر به یکی از سه شهر  3 ،1یا  5میباشد) ،شهر  2است که  3واحد با
شهر  1فاصله دارد .در اینجا دو گزینه در پیش روی ما خواهد بود:
الف) میتوان شاخهی بین شهر  1و  5را از 𝑇 حذف نمود و به جای آن شاخههای بین شهرهای  1و 2
و شهرهای  2و  5را به آن اضافه نمود .این کار مسافت را از  3واحد (مسافت شاخهی بین شهرهای
 1و  )5به  14واحد (مجموعه مسافتهای شاخههای بین شهرهای  1و 2و شهرهای  2و  )5افزایش
خواهد داد .این به معنای افزایش  11واحدی خواهد بود.
ب) میتوان شاخهی بین شهر  3و  5را از 𝑇 حذف نمود و به جای آن شاخههای بین شهرهای  5و  2و
شهرهای  2و  3را به آن اضافه نمود .این کار مسافت را از  6واحد (مسافت شاخهی بین شهرهای
 3و  )5به  16واحد (مجموعه مسافتهای شاخههای بین شهرهای  5و 2و شهرهای  2و  )3افزایش
خواهد داد .این به معنای افزایش  14واحدی خواهد بود.
ما گزینهی ب را انتخاب خواهیم نمود چرا که کمترین میزان افزایش را به دنبال دارد .حال 𝑇 شامل
شاخهی بین شهرهای  1و  5 ،5و  2و شهرهای  2و  3میشود.
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 .4تنها شهری که هنوز در 𝑇 قرار ندارد شهر  4است .بنابراین ،باید شاخهای را به 𝑇 اضافه نماییم که
شامل شهر  4میشود .برای این کار سه گزینه محتمل است.
الف) میتوان شاخهی بین شهرهای  1و  5را از 𝑇 حذف نمود و به جای آن شاخههای بین شهرهای 1
و  4و شهرهای  4و  5را به آن اضافه نمود .این کار مسافت را از  3واحد (مسافت شاخهی شهرهای
 1و  )5به  19واحد (مجموع مسافتهای شاخههای شهرهای  1و  4و شهرهای  4و  )5افزایش
خواهد داد .این به معنای افزایش  16واحدی است.
ب) میتوان شاخهی بین شهرهای  2و  5را از 𝑇 حذف نمود و به جای آن شاخههای بین شهرهای  5و
 4و شهرهای  4و  2را به آن اضافه نمود .این کار مسافت را از  11واحد (مسافت شاخهی شهرهای
 2و  )5به  18واحد (مجموع مسافتهای شاخههای شهرهای  5و  4و شهرهای  4و  )2افزایش
خواهد داد .این به معنای افزایش  7واحدی است.
ج) میتوان شاخهی بین شهرهای  2و  3را از 𝑇 حذف نمود و به جای آن شاخههای بین شهرهای  2و
 4و شهرهای  4و  3را به آن اضافه نمود .این کار مسافت را از  5واحد (مسافت شاخهی شهرهای
 2و  )3به  12واحد (مجموع مسافتهای شاخههای شهرهای  2و  4و شهرهای  4و  )3افزایش
خواهد داد .این به معنای افزایش  7واحدی است.
میتوان هر یک از گزینههای ب یا ج را انتخاب نمود چرا که هر دو کمترین میزان افزایش در مسافت را
نتیجه میدهند .فرض کنید گزینهی ج بهصورت اتفاقی انتخاب شود .در این صورت 𝑇 شامل شاخههای بین
شهرهای  1و  5 ،5و  2 ،2و  4و شهرهای  3و  4خواهد شد.
الگوریتم باال مسیر  1 → 5 → 2 → 4 → 3را نتیجه میدهد.
 4-2-18مقداردهی اولیهی احتماالتی (اتفاقی)
تا به اینجه مقداردهی اولیهی نزدیکترین همسایه تنها روش مقداردهی اتفاقی است که در مورد آن بحث
کردهایم .با این حال ،هر یک از روشهای مقداردهی را میتوان بهگونهای اصالح نمود که شامل یک عنصر
اتفاقی شود .به عالوه ،میتوان مقداردهی اولیهی نزدیکترین همسایه را نیز بهگونهای اصالح نمود که اتفاقیتر
از الگوریتم ارائه شده در بخش  1-2-18باشد .اضافه نمودن رفتار اتفاقی به الگوریتمهای مقداردهی اولیه
عالوه بر جذاب نگاه داشتن آنها ،یکی از بنیادیترین ویژگیهای الگوریتمهای تکاملی را در آنها به وجود
میآورد .همچنین این کار به ما اجازه میدهد از روش مقداردهی اولیه برای ایجاد بیش از یک ذرهی تکاملی
استفاده نماییم.
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در مقداردهی اولیهی نزدیکترین همسایه (بخش  )1-2-18میتوان گام " 3نزدیکترین شهر به )𝑖(𝑠 را
پیدا کن" ،را با انتخاب شهرها ،بهصورتی که احتمال انتخاب شدن با مقدار فاصله از )𝑖(𝑠 رابطهی معکوس
داشته باشد ،جایگزین نمود .این کار بیشترین احتمال برای انتخاب شدن شهری که به )𝑖(𝑠 نزدیکترین
میباشد را نتیجه خواهد داد ،اما از سویی نیز برای تمام شهرهایی که در  TSPهستند احتمال انتخاب شدن
غیرصفری را نتیجه میدهد.
در مقداردهی اولیهی کوتاهترین شاخه (بخش  )2-2-18میتوان انتخاب کوتاهترین شاخهای که شرایط
را برآورده میسازد را با انتخاب شاخه با احتمالی که با طول شاخه فاصلهی عکس دارد ،جایگزین نمود (این
شاخه از میان شاخههایی انتخاب میشود که شرایط را برآورده میسازند) .این کار بیشترین احتمال را برای
انتخاب شدن کوتاهترین شاخه را نتیجه داده ،اما در عین حال احتمال انتخاب غیرصفری را برای سایر
شاخههای موجود در  TSPنیز نتیجه خواهد داد.
در مقداردهی اولیهی الحاقی (بخش  )3-2-18میتوان خاصیت اتفاقی بودن را به دو گام از گامهای این
الگوریتم افزود .اول ،در گام  2به جای انتخاب شهری که به 𝑇 نزدیکترین است ،میتوان شهرها را با احتمالی
که با فاصلهشان از 𝑇 نسبت عکس دارد انتخاب نمود .این کار بیشترین احتمال برای انتخاب شدن شهری که
به 𝑇 نزدیکترین است را نتیجه میدهد اما در عین حال برای سایر شهرها نیز احتمال انتخاب شدنی غیرصفر
را به دنبال خواهد داشت .دوم آنکه در گام  ،3به جای انتخاب شاخهای که اختالف در زیر-شاخه کمترین
شود ،میتوان شاخه را با احتمالی که با میزان اختالف در فواصل زیر-مسیر نسبت عکس دارد ،انتخاب نمود.
با این کار ،بیشترین احتمال برای انتخاب شاخه با کمترین اختالف مسافت به دست خواهد آمد اما در عین
حال احتمال انتخاب سایر شاخهها نیز غیرصفر خواهد بود.

 3-18نحوهی نمایش و برش TSP
این بخش به بحث در مورد روشهای مختلف نمایش راهحلهای نامزد در  TSPمیپردازد .ما نحوهی
نمایش مسیر (بخش  ،)1-3-18نمایش مجاورت (بخش  ،)2-3-18نمایش ترتیبی ( )3-3-18و نمایش
ماتریسی ( )4-3-18را مورد بحث قرار خواهیم داد .همچنین ،چگونگی ترکیب راهحلهای نامزد از طریق
برش را در هر یک از این نحوههای نمایش مورد بحث قرار خواهیم داد.
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1-3-18

نمایش مسیر1

نمایش مسیر یکی از طبیعیترین راهها برای نمایش یک راهحل در  TSPمیباشد .در نمایش مسیر بردار
زیر یک مسیر 𝑛 شهری بهصورت 𝑛𝑥 → ⋯ →  𝑥1 → 𝑥2را نمایندگی میکند:
()6-18

] 𝑛𝑥

… 𝑥 = [ 𝑥1 𝑥2

بخشهای زیر روش هایی برای ترکیب والدین و تولید فرزندان در این نوع نمایش ،را مورد بحث قرار
میدهند.
 1-1-3-18برش تطبیقیافته جزیی :برش تطبیقیافته جزیی ([ )PMX2گلدبرگ و لینگل ]1985 ،3بر
پایهی برش کالسیک تک-نقطهای که بیشتر در GAها مورد استفاده قرار میگیرد (بخش  8-8را ببینید) ،بنا
شده است .بهعنوان مثال ،دو بردار والد زیر را در نظر بگیرید
()7-18

]𝑃1 = [2 3 4 5 6 1
]𝑃2 = [3 2 6 1 4 5

اگر برش تک-نقطهای را در نقطهی میانی این دو بردار انجام دهیم ،فرزندان زیر را به دست خواهیم آورد
()8-18

]𝑐1 = [2 3 4 1 4 5
]𝑐2 = [3 2 6 5 6 1

این دو فرزند غیر معتبر هستند چرا که  𝑐1دو بار از شهر  4رد شده و از شهر  6رد نمیشود 𝑐2 .نیز دو
بار از شهر  6رد شده و از شهر  4عبور نمیکند .این مشکل را میتوان به سادگی و با جایگزین کردن یکی
از 4ها در  𝑐1با  ،6و جایگزین کردن یکی از 6ها در  𝑐2با  ،4حل نمود .برای مثال ،میتوان فرزندان معادلهی
( )8-18را بهصورت زیر اصالح نمود:
()9-18

]𝑐1 = [2 3 𝟔 1 4 5
]𝑐2 = [3 2 6 5 4 1

در معادلهی باال شهرهایی که پررنگ نوشته شدهاند ،شهرهایی هستند که بهصورت اتفاقی تعویض شدهاند
تا مسیرهای معتبر به دست آیند.

1

Path Representation
Partially Matched crossover
3
Lingle
2
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 2-1-3-18برش ترتیبی :برش ترتیبی ( )OX1قسمتی از مسیر از یک والد را در فرزند کپی مینماید
[دیویس .]1985 ،این کار فرزندی را ایجاد مینماید که دارای یک مسیر جزیی است .سپس ،برش ترتیبی
فرزند را با کپی کردن تکهی باقیمانده از یک والد دیگر ،کامل مینماید .در این فرایند ترتیب نسبی شهرها
از والد  1و  2حفظ میشود .برای مثال ،فرض کنید والدین زیر را در اختیار داریم
()14-18

]𝑃1 = [9 2 3 8 4 5 6 1 7
]𝑃2 = [4 5 2 1 8 7 6 9 3

ما یک زیر-مسیر را بهصورت اتفاقی از والد  1انتخاب مینماییم .فرض کنید زیربردار ] [8 4 5 6از

𝑃1

انتخاب شده است .در این صورت فرزند جزیی زیر به دست خواهد آمد
()11-18

]𝑐1 = [− − − 8 4 5 6 − −

میبینیم که  𝑐1هنوز به شهرهای  7 ،3 ،2 ،1و  9نیاز دارد .ترتیب این شهرها در  𝑃2بهصورت }{2, 1, 7, 9, 3

میباشد .بنابراین ،این شهرها را با همان ترتیب که در  𝑃2دارند به  𝑐1کپی مینماییم .در این صورت خواهیم
داشت
()12-18

]𝑐1 = [2 1 𝟕 8 4 5 6 9 3

در برش ترتیبی ،معموالً فرزند دوم را با جابهجا کردن نقشهای  𝑃1و  𝑃2تولید مینماییم .در مثال باال،
نسخهی ابتدایی فرزند دوم با کپی شدن یک زیرمسیر از  𝑃2تولید میشود
()13-18

]𝑐2 = [− − − 1 8 7 6 − −

سپس شهرهای  4 ،3 ،2 ،9و  5با همان ترتیبی که در  𝑃1دارند به فرزند دوم کپی شده تا این فرزند نیز
تکمیل شود:
()14-18

]𝑐2 = [9 2 𝟑 1 8 7 6 4 5

 3-1-3-18برش چرخشی :برش چرخشی ( )CX2که در [الیور 3و همکاران ]1987 ،معرفی شده است،
یک فرزند را از دو والد و بهگونهای تولید مینماید که در حین کامل شدن فرزند با اطالعات والد دوم،

1

Order crossover
Cycle crossover
3
Oliver
2
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بیشترین میزان اطالعات ترتیب از والد اول حفظ شود .چگونگی این نوع برش با یک مثال بسیار روشن
خواهد شد .فرض کنید والدین زیر را در اختیار داریم
]𝑃1 = [2 3 4 5 6 1
]𝑃2 = [4 5 2 1 6 3

()15-18
در این صورت ،یک فرزند بهصورت زیر به وجود میآید:

 .1یک اندیس اتفاقی میان  1و 𝑛 انتخاب نمایید .فرض کنید عدد  4انتخاب میشود،𝑃1 (4) = 5 .
بنابراین ،فرزند ابتدا بهصورت ] 𝑐 = [− − −5 − −مقداردهی میشود.
 𝑃2 (4) = 1 .2و شهر  1در مکان ششم  𝑃1قرار دارد .بنابراین فرزند بهصورت ] 𝑐 = [− − −5 − 1در
میآید.
 𝑃2 (6) = 3 .3و شهر  3در مکان دوم  𝑃1قراار دارد .بنابراین ،فرزند بهصورت ] 𝑐 = [−3 − 5 − 1در
خواهد آمد.
 𝑃2 (2) = 5 .4اما فرزند شهر  5را دارد .بنابراین ،شهرهای باقیمانده را از  𝑃2به فرزند کپی مینماییم.
در این صورت فرزند بهصورت ] 𝑐 = [4 3 2 5 6 1در خواهد آمد.
ما معموالً فرزند دوم را با جابهجا کردن نقشهای  𝑃1و  𝑃2ایجاد مینماییم .شکل  3-18عملیات برش
چرخشی را نشان میدهد .برش چرخشی همواره فرزندانی معتبر را نتیجه میدهد.
والد  ،𝑃1 = 1والد 𝑃2 = 2
عددی صحیح و اتفاقی از ]𝑛 𝑠 ← [1,
)𝑠( 𝑟 ← 𝑃1

فرزند را با مسیری تهی مقداردهی اولیه کن 𝐶(𝑖) = 0 :برای
𝑟 ← )𝑠(𝐶

تا زمانی که )𝑖(𝐶 برای برخی ]𝑛  𝑖 ∈ [1,برابر صفر است
)𝑠( 𝑟 ← 𝑃2

اگر برای تمامی ]𝑛  𝐶(𝑖) ≠ 𝑟 ،𝑖 ∈ [1,باشد ،آنگاه
})𝑟 = )𝑖( 𝑠 ← {𝑖: 𝑃1
𝑟 ← )𝑠(𝐶

در غیر این صورت
برای

𝑛 تا 𝑖 = 1

]𝑛 𝑖 ∈ [1,
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اگر  𝐶(𝑖) = 0آنگاه

)𝑖( 𝐶(𝑖) ← 𝑃2

𝑖 بعدی
پایان اگر
شهر بعدی
شکل  3-18برش چرخشی برای  TSPبا 𝒏 شهر.

 4-1-3-18برش ترتیب-محور :برش ترتیب-محور ( )OBX1نسخهی اصالحشدهی برش چرخشی
است [سیسوردا .]1991 ،برش ترتیب-محور چند محل را در  𝑃1بهصورت اتفاقی انتخاب کرده ،شهرهای
متناظر با آن محلها را در  𝑃2یافته و آن شهرها را بر اساس ترتیبی که در  𝑃2دارند ،در  𝑃1مرتب مینماید.
نتیجهی به دست آمده فرزند خواهد بود .برای مثال ،فرض کنید دو والد زیر را در اختیار داریم
()16-18

]𝑃1 = [2 3 4 5 6 1
]𝑃2 = [4 5 2 1 6 3

حال برش ترتیب-محور تعداد مشخصی از نقاط را در  𝑃1بهصورت اتفاقی انتخاب مینماید .فرض کنید
محلهای  3 ،1و  4انتخاب شدهاند .شهرهای موجود در این نقاط در  𝑃2عبارتند از شهرهای  2 ،4و  .1فرزند
ابتدا همهی شهرهای  ،𝑃1غیر از شهرهای  2 ،4و  1را شامل میشود:
()17-18

]5 6 −

𝑐1 = [− 3 −

سپس ،شهرهای  2 ،4و  1را با همان ترتیبی که در  𝑃2دارند ،به فرزند کپی مینماییم .بدین ترتیب خواهیم
داشت
()18-18

]𝑐1 = [4 3 2 5 6 1

معموالً فرزند دوم را با تعویض نقشهای  𝑃1و  𝑃2ایجاد مینماییم .در مثال باال فرزند دوم در ابتدا دارای
همهی شهرهای  𝑃2به غیر از شهرهای  4 ،2و  5خواهد بود (چرا که این شهرها در مکانهای  3 ،1و  4والد
 𝑃1قرار دارند):
()19-18

]𝑐2 = [− − − 1 6 3

Order-Based crossover

1
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سپس شهرهای  4 ،2و  5را با همان ترتیبی که در  𝑃1دارند به فرزند دوم کپی مینماییم
()24-18

]𝑐2 = [2 4 5 1 6 3

 5-1-3-18برش  :Inver-Overبا داشتن دو والد  𝑃1و  ،𝑃2برش  inver-overبهصورت زیر عمل خواهد
کرد [تائو 1و میکالویچ.]1998 ،
 .1یک محل اتفاقی مانند 𝑠 را در  𝑃1انتخاب کن .فرض کن 𝑟 = )𝑠( .𝑃1
 .2فرض کن که 𝑟 در محل 𝑘اُم از  𝑃2واقع شده است .بدین معنی که 𝑟 = )𝑘(  .𝑃2شهر آخر (𝑒) را
بهصورت ) 𝑒 = 𝑃2 (𝑘 + 1قرار بده.
 .3ترتیب شهرها میان ) 𝑃1 (𝑠 + 1و 𝑒 در  𝑃1را عوض کن تا فرزند به دست آید.
برای مثال فرض کنید دو والد زیر را در اختیار داریم.
()21-18

]𝑃1 = [2 3 4 5 6 1
]𝑃2 = [4 5 2 1 6 3

یک مکان اتفاقی مانند 𝑠 را از  𝑃1انتخاب مینماییم .فرض کنید  .𝑠 = 4میتوان دید که .𝑃1 (4) = 5
همچنین میتوان دید که شهر  5در مکان دوم  𝑃2قرار دارد ،بدین معنی که  .𝑃2 (2) = 5بنابراین
 𝑒 = 𝑃2 (3) = 2را بهعنوان شهر انتهایی قرار میدهیم .سپس با معکوس نمودن ترتیب شهرها بین ) 𝑃1 (5و
شهر  2در  𝑃1فرزند زیر را به دست میآوریم
()22-18

]𝑐 = [6 5 4 3 2 1

اگر در گام  𝑘 = 𝑛 ،2باشد ،آنگاه ) 𝑃2 (𝑘 + 1تعریف نشده خواهد بود .در چنین حالتی میتوان از
روشهای خاصی برای ادامه فرایند برش استفاده نمود .برای مثال ،میتوان ) 𝑒 = 𝑃2 (𝑘 − 1قرار داد و یا
میتوان به گام  1بازگشت و یک 𝑠 اتفاقی جدید انتخاب نمود.

Tao

1
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2-3-18

نمایش مجاورت1

در نمایش مجاورت [گرفنستت 2و همکاران ،]1985 ،اگر یک مسیر که با بردار 𝑥 نمایش داده میشود
دارای راهی مستقیم از شهر 𝑖 به شهر 𝑗 باشد ،آنگاه 𝑖اُمین عنصر 𝑥 برابر 𝑗 خواهد بود .برای مثال ،بردار زیر
را در نظر بگیرید
()23-18

]𝑥 = [2 4 8 3 9 7 1 5 6

در این صورت بردار 𝑥 دارای تعابیر زیر خواهد بود.


 ،𝑥(1) = 2بنابراین مسیر دارای شاخهای از شهر  1به شهر  2است.



 ،𝑥(2) = 4بنابراین مسیر دارای شاخهای از شهر  2به شهر  4است.



 ،𝑥(3) = 8بنابراین مسیر دارای شاخهای از شهر  3به شهر  8است.



 ،𝑥(4) = 3بنابراین مسیر دارای شاخهای از شهر  4به شهر  3است.



 ،𝑥(5) = 9بنابراین مسیر دارای شاخهای از شهر  5به شهر  9است.



 ،𝑥(6) = 7بنابراین مسیر دارای شاخهای از شهر  6به شهر  7است.



 ،𝑥(7) = 1بنابراین مسیر دارای شاخهای از شهر  7به شهر  1است.



 ،𝑥(8) = 5بنابراین مسیر دارای شاخهای از شهر  8به شهر  5است.



 ،𝑥(9) = 6بنابراین مسیر دارای شاخهای از شهر  9به شهر  6است.

با ترکیب موارد باال ،مسیری که توسط 𝑥 نمایندگی میشود بهصورت زیر به دست خواهد آمد
()24-18

1→2→4→3→8→5→9→6→7→1

یک بردار مانند 𝑥 که از نمایش مجاورت برای یک  TSPبا 𝑛 شهر استفاده مینماید دارای خواص زیر
است.
 برای تمامی ]𝑛 .𝑥(𝑖) ≠ 𝑖 ،𝑖 ∈ [1,
 برای تمامی ]𝑛  ،𝑗 ∈ [1,دقیقاً یک ]𝑛  𝑖 ∈ [1,وجود دارد بهطوری که 𝑗 = )𝑖(𝑥.
خواص باال برای آنکه 𝑥 یک مسیر معتبر را به دست بدهد الزماند اما کافی نیستند .برای مثال بردار زیر
نامعتبر است
Adjacency Representation
Grefenstette

1
2
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()25-18

]𝑥 = [2 1 8 3 9 7 4 5 6

اگر از شهر  1شروع کنیم ،توالی ⋯ →  1 → 2 → 1 → 2را تا بینهایت تکرار خواهیم کرد و به هیچ شهر
دیگری نخواهیم رسید .بخشهای زیر روش هایی برای ترکیب والدین و تولید فرزندان در این نوع نمایش،
را مورد بحث قرار میدهند.
 1-2-3-18برش کالسیک :ابتدا روش برشی را مورد بحث قرار میدهیم که با نمایش مجاورت همخوانی
نداشته و کار نمیکند .این همان برش تک-نقطهای در GAهاست (بخش  8-8را ببینید) .برای مثال ،دو بردار
والد زیر را در نظر بگیرید
()26-18

]𝑃1 = [2 4 1 3
]𝑃2 = [4 3 1 2

اگر برش تک-نقطهای را در نقطهی میانی این دو بردار انجام دهیم ،فرزندان زیر به دست خواهند آمد
()27-18

]𝑐1 = [2 4 1 2
]𝑐2 = [4 3 1 3

 𝑐1نمایندهی مسیر  1 → 2 → 4 → 2است .این مسیر نامعتبر است چرا که هیچگاه از شهر  3عبور
نمیکند .توجه داشته باشید که مسیر  𝑐1از شهر  2دو بار عبور مینماید 𝑐2 .نیز نمایندهی مسیر
 1 → 4 → 3 → 1بوده و چون از شهر  2عبور نمیکند نامعتبر است .همچنین این مسیر از شهر  3دو بار
عبور مینماید.
 2-2-3-18برش شاخههای متناوب :1برش شاخههای متناوب با یک برش کالسیک آغاز شده و سپس
مسیرهای نامعتبر را اصالح مینماید [گرفنستت و همکاران .]1985 ،برای نمونه ،میدانیم که  𝑐1در معادلهی
( )27-18به دلیل داشتن دو مقدار  2و هیچ مقدار از  3نامعتبر است .میتوان یا جایگزین نمودن یکی از
مقادیر  2با یک مقدار  3این مسیر را اصالح نمود .اگر اولین  2را با  3جایگزین نماییم خواهیم داشت
()28-18

]𝑐1′ = [3 4 1 2

این کار عملی نخواهد بود چرا که به چرخهی ⋯ →  1 → 3 → 1منتهی میشود .در نتیجه میتوان دومین
 2را با  3عوض کرد .در این صورت خواهیم داشت
()29-18

]𝑐1" = [2 4 1 3

Alternating Edges Crossover

1
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که این بردار مسیر معتبر  1 → 2 → 4 → 3را نمایندگی میکند .مثال باال یک برش تک-نقطهای را نشان
میدهد اما میتوان برش شاخههای متنواب را میتوان برای برش دو-نقطهای و یا برشهای چندین-نقطهای
نیز به کار برد .اگرچه برش شاخههای متناوب مسیرهای معتبری را ایجاد میکند ،معموالً مسیرهای خوب را
مختل کرده و به همین دلیل در عمل کارکرد مطلوبی ندارد.
 3-2-3-18برش ابتکاری :1دلیل نامگذاری این نوع برش این است که از حس مشترک برای ترکیب
نمودن راهحلهای نامزد استفاده مینماید [گرفنستت و همکاران .]1985 ،در این نوع برش بهترین شاخهها
از دو والد برای ایجاد فرزند ترکیب میشوند .مراحل برش ابتکاری بهصورت زیر است:
 .1یک شهر اتفاقی مانند 𝑟 را بهعنوان شهر آغازین انتخاب کن.
 .2شاخههای از والدین را که از 𝑟 خارج میشوند مقایسه کن .کوتاهترین شاخه را برای فرزند انتخاب
کن.
 .3شهر واقع شده در سر دیگر شاخه که در گام  2انتخاب گردید ،نقطهی آغازین برای انتخاب شهر
بعدی خواهد بود.
 .4اگر شهر انتخاب شده قبالً در فرزند وجود داشته باشد ،شهر انتخاب شده را با یک شهر اتفاقی که در
فرزند وجود ندارد ،جایگزین کن.
 .5گام  2را آنقدر ادامه بده تا فرزند کامل شود.
شکل  4-18یک شبه کد برای برش ابتکاری را ارائه میدهد .توجه داشته باشید که برش ابتکاری را
میتوان با هر نوع نمایش بردار-محور از  TSPبه کار برد .شکل  4-18را میتوان به راحتی به بیش از دو
والد تعمیم داد .همچنین ،میتوان اصالحات دیگری را نیز به شکل  4-18افزود .برای مثال ،به جای انتخاب
قاطعانهی 𝑛𝑖𝑚𝑟 از }  {𝑟1 , 𝑟2برای مینیمم ساختن ])  ،[𝑑(𝑟, 𝑟1 ), 𝑑(𝑟, 𝑟2میتوان 𝑛𝑖𝑚𝑟 را بهصورت احتماالتی و
اتفاقی تعیین نمود .این کار میتواند برای مثال مستلزم قرار دادن 𝑖𝑟 = 𝑛𝑖𝑚𝑟 با احتمالی که با ) 𝑖𝑟  𝑑(𝑟,برای
] 𝑖 ∈ [1,2نسبت معکوس دارد ،باشد.
والد  ،𝑃1 = 1والد 𝑃2 = 2
شهری اتفاقی در ]𝑛 𝑟 ← [1,

فرزند

}𝑟{ ← 𝐶

Heuristic Crossover

1

 / 611الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی

تا زمانی که

𝑛 < |𝐶|

از 𝑖𝑟 برای نشان دادن شهری که به دنبال 𝑟 در والد 𝑖 قرار دارد استفاده کن (])𝑖 ∈ [1,2
فاصله از 𝑟 تا 𝑖𝑟 برای ]𝑑(𝑟, 𝑟𝑖 ) = 𝑖 ∈ [1,2
]) 𝑟𝑚𝑖𝑛 ← min [𝑑(𝑟, 𝑟1 ), 𝑑(𝑟, 𝑟2
} {𝑟1 ,𝑟2

𝑛𝑖𝑚𝑟 ← 𝑟
اگر 𝐶 ∈ 𝑟،

آنگاه

شهری اتفاقی در]𝑛  [1,به طوری که 𝐶 ∉ 𝑟 ← 𝑟

پایان اگر
}𝑟 𝐶 ← {𝐶,

شهر بعدی
شکل  4-18برش ابتکاری برای  TSPبا 𝒏 شهر.

بهعنوان مثالی از برش ابتکاری ،فرض کنید یک  TSPچهار شهری با ماتریس فاصلهی زیر در اختیار
داریم.
()34-18
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−
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که در آن 𝑗𝑖𝐷 فاصلهی بین دو شهر 𝑖 و 𝑗 است .همچنین فرض کنید دو والد زیر را در اختیار داریم
()31-18

]𝑃1 = [2 4 1 3
]𝑃2 = [4 3 1 2

در این مورد برش ابتکاری بهصورت زیر عمل خواهد کرد.
 .1یک شهر مانند ] 𝑟 ∈ [1,4را بهصورت اتفاقی انتخاب مینماییم .فرض کنید که  𝑟 = 2اتتخاب شود.
 .2میبینیم که  𝑃1دارای شاخهی  2 → 4بوده و  .𝑑(2,4) = 7همچنین میتوان دید که  𝑃2دارای شاخهی
 2 → 3بوده و  .𝑑(2,3) = 7بنابراین ،شاخهی  2 → 3را برای فرزند انتخاب مینماییم .بدین ترتیب
} 𝐶 = {2,3خواهد بود.
 .3میتوان دید که هر دو والد دارای شاخهی  3 → 1میباشند .بنابراین فرزند بهصورت
در خواهد آمد.

}𝐶 = {2,3,1
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 .4میبینیم که  𝑃1دارای شاخهی  1 → 2بوده و  .𝑑(1,2) = 13همچنین میتوان دید که  𝑃2دارای
شاخهی  1 → 4بوده و  .𝑑(1,4) = 15بنابراین شاخهی  1 → 2را برای فرزند انتخاب مینماییم .اما
شهر  2قبالً در 𝐶 وجود دارد ،بنابراین یک شهر اتفاقی که در 𝐶 وجود ندارد را انتخاب مینماییم.
فرض کنید که شهر ( 4که در واقع تنها شهری است که در 𝐶 وجود ندارد) انتخاب میشود .بدین
ترتیب } 𝐶 = {2,3,1,4خواهد شد.
 .5حال 𝐶 کامل شده است و نمایش مجاورت آن بهصورت ] 𝐶 = [4 3 1 2خواهد بود.
3-3-18

نمایش ترتیبی1

در نمایش ترتیبی [گرفنستت و همکاران ،]1985 ،یک مسیر با 𝑛 شهر بهصورت بردار زیر نمایش داده
میشود
()32-18

] 𝑛𝑥

… 𝑥 = [𝑥1 𝑥2

که در آن ] 𝑥𝑖 ∈ [1, 𝑛 − 1میباشد .بدین معنی که
]𝑛 𝑥1 ∈ [1,
]𝑥2 ∈ [1, 𝑛 − 1
]𝑥3 ∈ [1, 𝑛 − 2
.
.
.
𝑥𝑛 = 1

()33-18

فرض کنید لیستی ترتیبی از شهرها در اختیار داریم
()34-18

}𝑛

… 𝐿 = {1 2

بدین معنی که برای ]𝑛  .𝐿(𝑖) = 𝑖 ،𝑖 ∈ [1,در نمایش ترتیبی 𝑥1 ،نمایشگر شهر اول در مسیر میباشد.
 𝑥2نیز اندیس شهر دوم مسیر در مجموعهی  𝐿2 = 𝐿\𝑥1را به دست میدهد 𝑥3 .2نیز اندیس شهر سوم مسیر
در مجموعهی }  𝐿3 = 𝐿\{𝑥1 , 𝑥2را به دست میدهد .در کل 𝑘𝑥 نیز اندیس شهر 𝑘اُم مسیر در مجموعهی
 𝐿𝑘 = 𝐿\ ⋃𝑘−1را به دست میدهد .توجه داشته باشید که هر فرم برداری از معادلهی
𝑖𝑥 𝑖=1
( ،)33-18یک مسیر معتبر به دست خواهد داد.
Ordinal Representation

1

 2توجه داشته باشید که ما از نماد 𝐵\𝐴 برای اشاره به مجموعهی }𝐵 ∉ 𝑥 و 𝐴 ∈ 𝑥 ∶ 𝑥{ استفاده مینماییم .بنابراین 𝐴\𝐵 ،به معنای مجموعهی
تمام عضوهایی از 𝐴 است که عضو 𝐵 نیستند.
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برای مثال فرض کنید یک مسیر  6شهری بهصورت زیر نمایش داده شود
()35-18

]𝑥 = [5 2 4 1 2 1

با توجه به داشتن لیست ترتیبی } ،𝐿 = {1, 2, 3, 4, 5, 6مسیر نمایش داده شده توسط 𝑥 را بهصورت زیر
میسازیم.
 𝑥1 = 5 .1و  ،𝐿(5) = 5بنابراین شهر  5اولین شهر در مسیر خواهد بود .حال  5را از 𝐿 حذف کرده و
} 𝐿2 = {1, 2, 3, 4, 6را ایجاد مینماییم.
 𝑥2 = 2 .2و  ،𝐿2 (2) = 2بنابراین شهر  2دومین شهر در مسیر خواهد بود .حال  2را از  𝐿2حذف کرده
و } 𝐿3 = {1, 3, 4, 6را ایجاد مینماییم.
 𝑥3 = 4 .3و  ،𝐿3 (4) = 6بنابراین شهر  6سومین شهر در مسیر خواهد بود .حال  6را از  𝐿3حذف کرده
و } 𝐿4 = {1, 3, 4را ایجاد مینماییم.
 𝑥4 = 1 .4و  ،𝐿4 (1) = 1بنابراین شهر  1چهارمین شهر در مسیر خواهد بود .حال  1را از  𝐿4حذف
کرده و } 𝐿5 = {3, 4را ایجاد مینماییم.
 𝑥5 = 2 .5و  ،𝐿5 (2) = 4بنابراین شهر  4پنجمین شهر در مسیر خواهد بود .حال  4را از  𝐿5حذف
کرده و } 𝐿6 = {3را ایجاد مینماییم.
 𝑥6 = 1 .6و  ،𝐿6 (1) = 3بابراین شهر  3ششمین شهر در مسیر است.
بدین ترتیب مسیر  5 → 2 → 6 → 1 → 4 → 3خواهد بود.
فرض کنید میخواهیم از برش تک-نقطهای برای ترکیب نمودن والدین و به دست آوردن فرزندان استفاده
نماییم .برای این کار والدین زیر را در نظر بگیرید.
()36-18

]𝑃1 = [5 2 4 1 2 1
]𝑃2 = [1 5 3 3 1 1

اگر نقطهی برش را در نقطهی میانی والدین انتخاب نماییم ،فرزندان زیر به دست خواهند آمد.
()37-18

]𝟏 𝑐1 = [5 2 4 3 1
=5→2→6→4→1→3
]𝑐2 = [1 5 3 1 2 1
=1→6→4→2→5→3

هر دو فرزند مسیرهایی معتبر هستند .اگرچه نمایش ترتیبی در ابتدا کمی عجیب به نظر میرسد ،فایدهی
آن این است که برش تک-نقطهای بر روی آن همواره مسیرهای معتبری را نتیجه خواهد داد.
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4-3-18

نمایش ماتریسی1

در نمایش ماتریسی ،یک مسیر با 𝑛 شهر بهصورت یک ماتریس 𝑀 با ابعاد 𝑛 × 𝑛 نمایش داده میشود.
درایههای این ماتریس تنها  1یا  4هستند [فاکس 2و مکماهون 𝑀𝑖𝑘 = 1 .]1991 ،3خواهد بود اگر و فقط
اگر شهر 𝑖 در مسیر قبل از شهر 𝑘 قرار داشته باشد .برای مثال ،ماتریس زیر را در نظر بگیرید
()38-18

1
1
1
1
]0

0
0
0
0
0

1
1
1
0
0

1
0
1
0
0

0
0
𝑀= 1
0
[0

یکهای موجود در سطر اول نشاندهندهی آنند که شهر  1قبل از شهرهای  4 ،2و  5قرار دارد .یکهای
موجود در سطر دوم نیز حاکی از آنند که شهر  2قبل از شهرهای  4و  5قرار دارد .یکهای سطر سوم
نشاندهندهی آنند که شهر  3قبل از شهرهای  4 ،2 ،1و  5قرار دارد .همچنین نحوهی قرارگیری یکها در
سطر چهارم گویای آن است که شهر  4تنها قبل از شهر  5قرار دارد .در آخر سطر پنجم تماماً دارای درایههای
صفر است ،بدین معنی که شهر آخر بوده و قبل از هیچ شهری واقع نشده است .بنابراین و با توجه به آنچه
که گفته شد ،معادلهی ( )38-18مسیر  3 → 1 → 2 → 4 → 5را نمایندگی میکند.
یک تعبیر دیگر از معادلهی ( )38-18آن است که سطری که دارای بیشترین تعداد یک است ،اولین شهر
است ،سطری که دارای دومین تعداد یک است شهر دوم بوده و الی آخر .بنابراین ،شهری که از نظر تعداد
یک در مقام 𝑘اُم باشد ،شهر 𝑘اُم خواهد بود.
حال باید به چند ویژگی ماتریس 𝑀 که دارای ابعاد 𝑛 × 𝑛 است و یک مسیر معتبر را نمایندگی میکند،
دقت نماییم.
 دقیقاً یک سطر از 𝑀 دارای )(𝑛 − 1تا یک بوده ،دقیقاً یک سطر از 𝑀 دارای )(𝑛 − 2تا یک بوده و
الی آخر.
 با استفاده از خاصیت باال میتوان تعداد یکهای موجود در 𝑀 را محاسبه نمود:
𝑛

()39-18

 = ∑(𝑛 − 𝑖) = 𝑛(𝑛 − 1)/2تعداد یکها
𝑖

 هیچ شهری در مسیر پیش از خودش قرار ندارد ،بدین معنی که به ازای هر ]𝑛 .𝑀𝑖𝑖 = 0 ،𝑖 ∈ [1,
1

Matrix Representation
Fox
3
McMahon
2
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 اگر شهر 𝑖 قبل از شهر 𝑗 و شهر 𝑗 نیز قبل از شهر 𝑘 قرار داشته باشد ،آنگاه شهر 𝑖 قبل از شهر 𝑘 قرار
خواهد داشت:
()44-18

 Mjk = 1) ⇒ Mik = 1و

(Mij = 1

بخشهای زیر به بحث در مورد چند روش برای ترکیب نمودن ماتریسهای والد جهت ایجاد فرزندان
میپردازند .میتوان برای این کار از اشتراک (تالقی) دو ماتریس و یا اجتماع آنها استفاده نمود.
 1-4-3-18برش اشتراکی :1برش اشتراکی را با یک مثال توضیح میدهیم .فرض کنید که معادلهی
( )38-18والد  𝑀1و معادلهی زیر والد دوم را نشان بدهد
1
1
0
1
]0

()41-18

0
0
0
0
0

1
1
0
1
1

1
0
0
1
0

0
0
𝑀2 = 0
1
[0

والد  𝑀2معرف مسیر  4 → 1 → 2 → 5 → 3میباشد .اشتراک دو ماتریس  𝑀1و  𝑀2را با اجرای

AND

منطقی بین درایههای متناظر این دو ماتریس ،به دست میآوریم .این کار فرزندی به دست میدهد که بهصورت
جزیی تعریف شده است
()42-18

1
1
0
1
]0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
0
0
0
0

0
0
𝑀𝑐 = 𝑀1 ∧ 𝑀2 = 0
0
[0

این فرزند معرف یک مسیر معتبر نیست ،اما حاکی از آن است که شهر  1قبل از شهرهای  2و  5بوده و
شهر  2و  4نیز قبل از شهر  5میباشند .دلیل وجود این ترتیب آن است که این ترتیب در هر دو والد وجود
دارد .در حقیقت ،این تنها ترتیبی است که در هر دو والد مشترک است .حال میتوانیم بهصورت شبه اتفاقی،
یکهایی را به ماتریس 𝑐𝑀 اضافه نماییم تا یک مسیر معتبر به دست آید (بدین معنی که ماتریس نهایی تمام
خواصی را که در باال برشمردیم برآورده سازد) .برای مثال ،ممکن است یکها را بهگونهای به 𝑐𝑀 اضافه
نماییم که تبدیل ماتریس زیر شود

Intersection Crossover

1
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1
1
0
1
]0

()43-18

𝟏
0
0
0
0

𝟏
0
0
𝟏
𝟏

1
0
0
𝟏
𝟏

0
0
𝑀𝑐 = 0
0
[0

در ماتریس باال یکهای اضافه شده بهصورت پررنگ نمایش داده شدهاند .حاال 𝑐𝑀 تمام خواص الزم
برای یک مسیر معتبر را برآورده میسازد .مسیر متناظر با این ماتریس مسیر  1 → 4 → 5 → 2 → 3میباشد.
 2-4-3-18برش اجتماع :1برش اجتماع را با یک مثال توضیح میدهیم .فرض کنید معادالت ()38-19
و ( )41-18معرف والدین  𝑀1و  𝑀2باشد .اجتماع دو ماتریس  𝑀1و  𝑀2را با اجرای  ORمنطقی بین
درایههای متناظر این دو ماتریس ،به دست میآوریم .این کار فرزندی به دست میدهد که بهصورت جزیی
تعریف شده است.
()44-18

1
1
1
1
]0

1
1
1
0
0

1
1
0
1
1

1
0
1
1
0

0
0
𝑀𝑐 = 𝑀1 ∨ 𝑀2 = 1
1
[0

حال یک "نقطهی برش" اتفاقی را ،که 𝑐𝑀 را به  4ربع (نه الزاماً با اندازههای مساوی) تقسیم میکند،
انتخاب می نماییم .فرض کنید این نقطه در محل تالقی سطر و ستون دوم انتخاب شود .قسمت باال-چپ و
پایین-راست 𝑐𝑀 را بدون تغییر نگه میداریم ،اما فرض میکنیم قسمت باال-راست و پایین-چپ دارای
درایههایی تعریف نشده باشند:
()45-18

× ×
× ×
1 1
0 1
]0 0

×
×
0
1
1

1
0
×
×
×

0
0
× = 𝑀𝑐 = 𝑀1 ∨ 𝑀2
×
×[

حال باید تغییرات الزم برای از بین بردن تناقضات در 𝑐𝑀 را انجام دهیم .برای مثال 𝑀𝑐34 = 1 ،و
 ،𝑀𝑐43 = 1بنابراین باید یکی از این درایهها تبدیل به صفر شود .به همین ترتیب 𝑀𝑐35 = 1 ،و ،𝑀𝑐53 = 1
بنابراین یکی از این درایهها باید تبدیل به صفر شود .با انجام این دو کار ،فرزند تصحیح شده (اما ناقص) زیر
به دست خواهد آمد

Union Crossover

1
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×
×
0
1
]0

()46-18

×
×
0
0
0

×
×
0
1
1

0 1
0 0
× × = 𝑐𝑀
× ×
× ×[

حال بهصورت شبه اتفاقی یکهایی را به درایههای غیرقطری 𝑐𝑀 اضافه مینماییم تا معرف یک مسیر
معتبر شود (بدین معنی که خواصی که پیش از این برشمردیم را برآورده سازد) .برای مثال ،ممکن است یکها
را بهگونهای به 𝑐𝑀 اضافه نماییم که ماتریس 𝑐𝑀 بهصورت زیر در بیاید
1
1
0
1
]0

()47-18

1
1
0
0
0

1
1
0
1
1

1
0
0
0
0

0
0
𝑀𝑐 = 0
0
[0

حال 𝑐𝑀 تمام خواص یک مسیر معتبر را برآورده ساخته و مسیر  1 → 2 → 4 → 5 → 3را نمایندگی
مینماید.

 4-18جهش TSP
این بخش چند روش برای ایجاد جهش در راهحلهای  TSPرا مورد بحث قرار میدهد .در این بخش ما
خود را به نمایش مسیر محدود مینماییم (بخش  1-3-18را ببینید) .با این حال ،روشهای متنوعی برای
سایر نمایشها وجود دارد .همچنین ،هر نوع نمایشی را میتوان ابتدا به نمایش مسیر تبدیل کرده و سپس
یکی از روشهای این بخش را برای ایجاد جهش در آن استفاده نمود.
1-4-18

واژگونی1

عمل واژگونی ،ترتیب شهرهای بین دو اندیس اتفاقی را عکس میکند [فوگل .]1994 ،برای مثال ،راهحل
𝑥 میتواند به ترتیب زیر جهش کرده و به 𝑚𝑥 تبدیل شود:
()48-18

⏟→𝑥=1
5→4→7→6→2→3
⏞ → 𝑥𝑚 = 1
6→7→4→5→2→3

در باال نقاط ابتدایی و پایانی جهش بهصورت اتفاقی انتخاب میشوند .عمل واژگونی گاهاً با نام جهش
 2-optنیز شناخته میشود [بیر و اشوفل .]2442 ،بهطور کلی ،برای پیادهسازی عمل واژگونی در یک

TSP

Inversion

1
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با 𝑛 شهر 𝑛(𝑛 − 1)/2 ،راه وجود دارد .از میان تمامی واژگونیهای محتمل برای یک  TSPبا 𝑛 شهر ،کم
هزینهترینشان همواره مسیری را نتیجه میدهد که دارای شاخههای متقاطع نیست [باک و همکاران.]1997a ،
2-4-18

الحاق1

عمل الحاق ،شهری که در مکان 𝑖 قرار دارد را به مکان 𝑘 جابهجا میکند ،بهطوری که 𝑖 و 𝑘 بهصورت
اتفاقی انتخاب میشوند [فوگل .]1988 ،برای مثال ،فرض کنید مسیر 𝑥 که در معادلهی ( )48-18نشان داده
شده است را در اختیار داریم .همچنین فرض کنید که 𝑖 و 𝑘 بهصورت اتفاقی برابر  4و 2انتخاب میشوند.
در این صورت شهر  7را که در مکان  4قرار دارد به مکان  2انتقال میدهیم تا مسیر جهشیافته حاصل شود
()49-18

𝑥𝑚 = 1 → 7 → 5 → 4 → 6 → 2 → 3

عمل الحاق گاهاً با نام جهش  or-optنیز شناخته میشود [بیر و اشوفل.]2442 ،
 3-4-18جابهجایی2

جابهجایی تعمیمی از الحاق است [مایکلویچ ،1996 ،فصل  .]14در عمل جابهجایی ،یک توالی از 𝑞 شهر
که از مکان 𝑖اُم شروع میشود ،به مکان 𝑘اُم منتقل میشود 𝑖 ،𝑞 .و 𝑘 بهصورت اتفاقی انتخاب میگردند .برای
مثال ،فرض کنید مسیر 𝑥 را ،که در معادلهی ( )48-18نشان داده شده است ،در اختیار داریم .فرض کنید
بهصورت اتفاقی  𝑖 = 4 ،𝑞 = 2و  𝑘 = 2انتخاب شدهاند .حال توالی دو شهر را که در مکان  4آغاز میشوند
(شهر  7و  ،)6انتخاب کرده و آنها را به مکان  2انتقال میدهیم .در این صورت خواهیم داشت:
()54-18

𝑥𝑚 = 1 → 7 → 6 → 5 → 4 → 2 → 3

عمل جابهجایی گاهی با نام شیفت دادن 3نیز شناخته میشود [بیر و اشوفل .]2442 ،میتوان عمل
جابهجایی را با عمل واژگونی ترکیب نمود ،بدین ترتیب که قبل از انتقال دادن توالی شهرها به مکان جدید،
ترتیب آنها را عکس نمود.

1

Insertion
Displacement
3
Shifting
2
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 4-4-18تبادل

همپاسخ1

تبادل همپاسخ ،جای شهرهایی که در مکانهای 𝑖 و 𝑘 واقع شدهاند را با یکدیگر عوض مینماید (𝑖 و

𝑘

بهصورت اتفاقی انتخاب میشوند) [بنژاف .]1994 ،برای مثال ،فرض کنید مسیر 𝑥 که در معادلهی ()48-18
نشان داده شده است را در اختیار داریم .همچنین فرض کنید که 𝑖 و 𝑘 بهصورت اتفاقی به ترتیب برابر  5و
 1انتخاب شدهاند .حال جای شهرهای واقع در مکانهای  1و  5را با هم تعویض مینماییم تا مسیر
جهشیافتهی زیر حاصل شود
()51-18

𝑥𝑚 = 6 → 5 → 4 → 7 → 1 → 2 → 3

تبادل همپاسخ گاهاً با نام جهش -2تعویضه 2نیز شناخته میشود [بیر و اضوفل .]2442 ،میتوان این
روش را با جابهجا نمودن یک توالی از شهرها به جای دو شهر تنها ،تعمیم داد .همچنین ،میتوان این روش
را با عمل واژگونی نیز ترکیب نمود بدین ترتیب که ترتیب یکی از توالیها را پیش از تعویض با توالی دیگر،
عکس نمود.

 5-18الگوریتمی تکاملی برای مسئلهی فروشندهی دورهگرد
با داشتن زمینهای که از بخشهای قبل به دست آوردیم ،میتوانیم یک الگوریتم تکاملی پایه برای حل
 TSPرا ارائه نماییم .این الگوریتم در شکل  5-18نشان داده شده است .در پیادهسازی شکل  5-18گزینههای
زیادی پیش رو داریم.
 همانطور که در بخش  2-18بحث نمودیم ،برای مقداردهی اولیهی جمعیت گزینههای زیادی را در
اختیار داریم.
 همانطور که در بخش  3-18نشان دادیم ،برای انجام عمل برش نیز چند گزینه را در اختیار داریم.
همچنین میتوان از بیش از یک روش برش استفاده نمود و از یک نسل به نسل دیگر روش برش را
بهصورت احتماالتی تغییر داد .به عالوه ،میتوان دید که کدام روش برش بهترین نتیجه را به دست
داده و بدین ترتیب تناوب روشهای برش را بر اساس میزان برازندگی فرزندان تنظیم نمود.
 همانطور که در بخش  4-18نشان دادیم ،برای عمل جهش نیز چند گزینه در پیش رو داریم .همچنین
میتوان از بیش از یک روش جهش استفاده نمود و مانند روشهای برش ،روش جهش را نیز از یک
نسل به نسل دیگر بهصورت احتماالتی تغییر داد .به عالوه ،میتوان دید که کدام روش جهش بهترین
Reciprocal Exchange
2-Excchange Mutation

1
2
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نتیجه را به دست داده و بدین ترتیب تناوب روشهای جهش را بر اساس میزان برازندگی فرزندان
تنظیم نمود.
 در شکل  5-18باید روش انتخاب والدین را تعیین نماییم .برای این کار میتوانیم از هر یک از
روشهای انتخابی که در بخش  7-8در مورد آنها بحث کردیم استفاده نماییم.
نرخ جهش = 𝑚𝑝

𝑁 راهحل نامزد را مقداردهی اولیه کن (بخش  2-18را ببینید)
راهحلهای نامزد را با استفاده از نحوهی نمایش مطلوب نشان دهید
نمایش مسیر ،مجاورت ،ترتیبی و یا ماتریسی
مسافت مسیر را برای هر یک از راهحلهای نامزد محاسبه کن
تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
برای

𝑁 تا 𝑘 = 1

والدینی را از } 𝑖𝑥{ جهت تولید یک فرزند انتخاب کن
فرزند 𝑘𝐶 را با استفاده از روشهای برشی که پیش از این بحث شد تولید کن:
اگر از نمایش مسیر استفاده میشود:
از روش برش بحث شده در بخش  1-3-18استفاده کن
در غیر این صورت اگر از نمایش مجاورت استفاده میشود:
از روش برش بحث شده در بخش  2-3-18استفاده کن
در غیر این صورت اگر از نمایش ترتیبی استفاده میشود:
از روش برش بحث شده در بخش  3-3-18استفاده کن
در غیر این صورت اگر از نمایش ماتریسی استفاده میشود:
از روش برش بحث شده در بخش  4-3-18استفاده کن
پایان اگر
]𝑟 ← 𝑈[0,1

اگر 𝑚𝑝 < 𝑟 ،آنگاه
𝑘𝐶 را با استفاده از یکی از روشهای بخش  4-18دچار جهش کن
پایان اگر
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مسافت مسیر را برای 𝑘𝐶 محاسبه کن
فرزند بعدی
ذرات تکراری در } 𝑖𝐶{ ∪ } 𝑖𝑥{ را جایگزین کن
بهترین 𝑁 ذره از } 𝑖𝐶{ ∪ } 𝑖𝑥{ ← } 𝑖𝑥{

نسل بعد
شکل  5-18یک الگوریتم تکاملی برای حل مسئلهی فروشندهی دورهگرد.

 با مسائلی مانند  TSPکه اطالعات خاص مسئله (فواصل بین شهرها) از قبل مهیاست ،معموالً با
ترکیب الگوریتم تکاملی با الگوریتمی که از اطالعات مکانی استفاده مینماید ،نتایج بسیار بهتری به
دست میآوریم .برای نمونه ،بعد از ایجاد فرزند 𝑘𝐶 در شکل  ،5-18میتوانیم یک زیر-مسیر از

𝑘𝐶

را بهصورت اتفاقی انتخاب کرده و ترتیب آن را با استفاده از یکی از روشهای ابداعی بخش 2-18
(و یا در صورت کوچک بودن زیر-مسیر با استفاده از روش  ،)brute forceعوض نماییم
[جایاالکشمی 1و همکاران .]2441 ،این نوع روشها ،الگوریتمهای تکاملی ترکیبی 2نام دارند چرا که
عملگرهای استاندارد الگوریتم تکاملی را با الگوریتمهای غیرتکاملی که مختص  TSPمیباشند،
ترکیب مینماید .در مقاالت و کتب مختلف ،انواع زیادی از الگوریتمهای تکاملی ترکیبی برای

TSP

معرفی شدهاند.
 عبارت “ذرات تکراری را جایگزین کن” در شکل  5-18معموالً به دلیل اینکه در بهینهسازی ترکیبی
چند ذرهی برتر جمعیت تمایل به حاکمیت بر جمعیت را دارند (که این خود به دلیل گسسته بودن
فضای جستجو میباشد) ،معموالً الزم است .این بدین معنی است که جمعیت به سمت داشتن چند
ذرهی (و گاهی تنها یک ذره) خاص همگرا میشود .ما در بخش  ،6-8تنوع را برای بهینهسازی
پیوسته مورد بحث قرار دادیم .در مورد بهینهسازی ترکیبی تنوع به مالحظات بیشتری نیاز دارد .ما
میتوانیم از روشهای متنوعی برای جایگزینی ذرات تکراری استفاده نماییم .میتوان این ذرات را با
ذرات تصادفی و یا ذرات تولید شده به یکی از روشهای ابتکاری بخش  2-18جایگزین نمود.
همچنین میتوان آنها را با یکی از روشهای بخش  4-18دچار جهش نمود .امکان استفاده از ترکیبی
از این روشها نیز وجود دارد.
Jayalakshmi
Hybrid EAs

1
2
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مثال 1-18
در این مثال TSP ،برلین 52که مجموعهای از  52مکان در برلین آلمان میباشد را بررسی مینماییم .این
مسئله بر روی وبسایت  TSPLIBنیز در دسترس است (ضمیمهی ج 6.را ببینید) .شکل  52 ،6-18شهر و
کوتاهترین مسیر بسته را نشان میدهد .مقادیر طول و عرض جغرافیایی نرمالیزه شدهاند .اندازهی کوتاهترین
مسیر برابر  7542واحد است.

شکل  6-18مثال  :1-18شهرهای  TSPبرلین 52و کوتاهترین مسیر بسته که  7542واحد میباشد.

در این مثال ،الگوریتم  TSPتکاملی از شکل  5-18را برای  TSPبرلین ،52با پارامترهای زیر پیادهسازی
مینماییم:
 اندازهی جمعیت را ( 𝑁 = 53یکی بیشتر از تعداد شهرها) در نظر میگیریم.
 جمعیت اولیه را با تولید 𝑁 مسیر اتفاقی ایجاد مینماییم.
 از نمایش مسیر استفاده مینماییم.
 در هر نسل ،برازندگی مسیر 𝑥 را بهصورت زیر تعریف مینماییم:
()52-18

)𝑥(𝐷 𝑓(𝑥) = max 𝐷(𝑧) + min 𝐷(𝑧) −
𝑧

𝑧

که در آن مینیمم و ماکزیمم بر روی کل جمعیت گرفته شده و )𝑧(𝐷 معرف اندازهی مسیر

𝑧

میباشد .این معادله ،فاصله را به برازندگی تبدیل مینماید ،بهطوری که مسیرهای کوتاه دارای
برازندگی زیاد و مسیرهای طوالنی دارای برازندگی کم میباشند .همچنین این تبدیل بهگونهای
است که مقادیر برازندگی همواره مثبت هستند.
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 در الگوریتم شکل  ،5-18والدین را با استفاده از انتخاب چرخ رولت انتخاب مینماییم.
 از برش تطبیقیافتهی جزیی ( )PMXاستفاده مینماییم (بخش  1-3-18را ببینید).
 از نرخ جهش  𝑝𝑚 = 5%و جهش واژگونی استفاده مینماییم (بخش 18و 4ررا ببینید).
 ذرات تکراری را با استفاده از یک فرایند دو مرحلهای جایگزین مینماییم .ابتدا ،جمعیت والد/فرزند
را بررسی کرده و ذرات تکراری را دچار جهش مینماییم .سپس ،دوباره جمعیت والد/فرزند را بررسی
کرده و ذرات تکراری را با مسیرهای اتفاقی جایگزین مینماییم.
 24 شبیهسازی مونت کارلو و برای هر شبیهسازی  344نسل را در نظر میگیریم .میانگین فاصله
بهترین ذرات  24شبیهسازی ( ∗𝐷) را محاسبه مینماییم.
ما چند آزمایش در این مثال انجام میدهیم .ابتدا ،از  5روش متفاوت برش استفاده کرده و نتایج زیر را
به دست میآوریم.
: 𝐷∗ = 8724برش تطبیقیافته جزیی
: 𝐷 ∗ = 8393برش ترتیبی
()53-18

: 𝐷 ∗ = 9493برش چرخشی
: 𝐷∗ = 17109برش ترتیب محور
: 𝐷∗ = 10595برش

𝑟𝑒𝑣𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟 −

میتوان دید که برش ترتیبی بهتر از سایر برشها عمل مینماید.
حال از برش ترتیبی استفاده کرده و سه روش جهش مختلف را امتحان مینماییم .در این صورت نتایج
زیر به دست خواهد آمد
: 𝐷∗ = 8393جهش واژگونی
()54-18

: 𝐷 ∗ = 9776جهش الحاقی
: 𝐷∗ = 10036جهش تبادل همپاسخ

میتوان دید که جهش واژگونی بهتر از سایر روشها عمل مینماید.
در آخر نیز ار برش ترتیبی و جهش واژگونی استفاده کرده و سه روش مقداردهی اولیهی مختلف را
امتحان مینماییم .در روش اول ،کل جمعیت اولیه را با مسیرهای اتفاقی ایجاد مینماییم .در روش دوم ،دو
ذره را با استفاده از مقداردهی اولیهی نزدیکترین همسایه (بخش  1-2-18را ببینید) ایجاد کرده و باقی
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) (𝑁 − 2ذره را بهصورت اتفاقی ایجاد مینماییم .در روش سوم نیز کل جمعیت اولیه را با استفاده از روش
مقداردهی اولیهی نزدیکترین همسایه ایجاد مینماییم .در این صورت نتایج زیر به دست خواهد آمد
: 𝐷∗ = 8393جهش واژگونی
()54-18

: 𝐷 ∗ = 9776جهش الحاقی
: 𝐷∗ = 10036جهش تبادل همپاسخ

میتوان دید که ایجاد کل جمعیت با استفاده از روش مقداردهی اولیهی نزدیکترین همسایه بهترین گزینه
است .با این حال ،حتی در صورت ایجاد چند ذره با استفاده از این روش ،بیشتر فواید این روش نصیبمان
خواهد شد .شکل  7-18نتایج معمول یک شبیهسازی از الگوریتم تکاملی با برش ترتیبی ،جهش واژگونی و
مقداردهی اولیهی نزدیکترین همسایه برای کل جمعیت ،را نشان میدهد.

شکل  7-18مثال  :1-18نتیجهی معمول الگوریتم تکاملی برای مسئلهی برلین  .52مسافت مسیر نشان داده شده برابر 8536
واحد است که این مقدار  %615بدتر از مسیر بهینه میباشد.

مثال  1-18به بررسی چند گزینهی محتمل برای الگوریتم تکاملی پرداخت ،اما با این حال راهحل بهینهی
جهانی را به دست نداد .این موضوع چندان تعجببرانگیز نیست چرا که کاردینالیتی فضای جستجو از مرتبهی
! 51میباشد .ما هر شبیهسازی را برای  34نسل و با اندازهی جمعیتی برابر  53ذره انجام دادیم .در
= 1066
2
نتیجه ،در هر شبیهسازی 15944 ،راهحل بالقوه مورد ارزیابی قرارگرفته است .این مقدار کسر ناچیزی از
فضای جستجو است ،اما با این حال به فاصلهی کمتر از  %14از جواب بهینهی کل دست پیدا کردیم .با این
حال ،مسئله برلین  52نوعی  TSPآسان تلقی میشود .شکل  6-18مکان قرارگیری شهرها را نشان میدهد و
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نظر نمیرسد که پیدا کردن بهترین مسیر کار چندان سختی برای یک انسان و یا یک برنامهی کامپیوتری باشد.
این نتایج خط تأکیدی بر یکی از نکاتی که پیش از این به آن اشاره کردیم ،میکشد:
با مسائلی مانند  TSPکه اطالعات خاص مسئله (فواصل بین شهرها) از قبل مهیاست ،معموالً با
ترکیب الگوریتم تکاملی با الگوریتمی که از اطالعات مکانی استفاده مینماید ،نتایج بسیار بهتری
به دست میآوریم.
هر پیادهسازی از الگوریتم تکاملی برای  TSPباید این نصیحت را جدی بگیرد .یک محقق الگوریتم
تکاملی باید ابتکارات غیرتکاملی  TSPرا مورد مطالعه قرار داده و آنها را در الگوریتم تکاملی جای دهد تا
نتایج مناسبی به دست آورد.
در آخر نیز باید اشاره کنیم که در مثال  1-18باید بسیار بیشتر از  144نسل در هر شبیهسازی در نظر
بگیریم تا بتوانیم نتایج خوبی به دست آوریم .شکل  8-18یک نمودار معمول از راهحل کمترین فاصله در
جمعیت الگوریتم تکاملی را بهعنوان تابعی از شمارهی نسل نشان میدهد .این نمودار نشان میدهد که بهترین
راهحل حتی بعد از  244نسل نیز هنوز در حال بهبود است .بنابراین اگر اجازه میدادیم که شبیهسازی چند
صد نسل بیشتر از  344نسل ادامه پیدا کند ،جواب بسیار بهتری به دست میآوردیم .اما معموالً برای به دست
آوردن نتایج رقابتی و عالی ،شبیهسازی باید برای دهها هزار نسل ادامه پیدا کند .صدالبته که الگوریتمهای
تکاملی که دارای محدودیت توان پردازشی هستند برای به دست آوردن راهحلهای زمان-حقیقی در

TSP

جذاب و ضروری هستند ،اما بهای عملکرد سریعتر نتایج بدتر میباشد.

شکل  8-18مثال  :1-18رفتار همگرایی نوعی الگوریتم تکاملی برای مسئلهی برلین .52الگوریتم تکاملی پس از  355نسل
تقریباا همگرا شده است اما به نظر میرسد که در صورت ادامهی شبیهسا زی ،بهترین ذره برای چند صد نسل آتی نیز بهبود
مییافته است.
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 6-18مسئلهی رنگآمیزی گراف
گراف مجموعهای از گرهها است که به یکدیگر متصل میباشند .هر گره دارای یک اندیس بیهمتا و یک
یک مقدار وزن ناهمتا میباشد [پاردالوس 1و ماوریدو .]1998 ،2شکل  9-18مثالی از یک گراف را نمایش
میدهد.
مسائل رنگ آمیزی گراف بسیاری وجود دارند که با وجود شباهتی که به هم دارند ،بسیار متمایز از هم
هستند .مسئلهی رنگآمیزی گراف کالسیک به یکی از دو صورت زیر تعریف میگردد:
 .1کمترین تعداد رنگهای الزم 𝑛 برای رنگ کردن تمامی گرههای یک گراف را بهگونهای تعیین کنید
که هیچ دو گرهی به هم متصلی دارای یک رنگ نباشند.
 .2فرض کنید 𝑛 رنگ در اختیار دارید ،همهی گرههای موجود در گراف را بهگونهای رنگ نمایید که
هیچ دو گرهی به هم متصلی دارای رنگهای یکسان نباشد.
توجه داشته باشید که مسئلهی نوع اول ،که با نام "مسئلهی 𝑛-رنگآمیزی نیز شناخته میشود ،را میتوان
با حل پیدرپی مسئلهی نوع دوم برای مقادیر کوچکتر 𝑛 ،حل نمود.

شکل  9-18مثالی از یک گراف .هر گره دارای برچسبی به فرم )𝒘  (𝒊,میباشد 𝒊 .اندیس یکتا و 𝒘 وزن غیریکتا میباشد.

"مسئلهی رنگآمیزی گراف وزندهی شده" تعمیمی از تعریف دوم که در باال ارائه شده است میباشد.
این مسئله شامل تخصیص دادن یکی از 𝑛 رنگ به هر گره است بهطوری که گرههای به هم متصل دارای
رنگهای یکسان نبوده و جمع وزن گرههای رنگ شده ماکزیمم شود .در این بخش بر این نوع مسئله تأکید
خواهیم نمود .توجه داشته باشید مسئلهی نوع دوم که در باال مطرح گردید نوع خاصی از مسئلهی رنگآمیزی
گراف وزندهی شده است بهطوری که میتوان برای حل آن ،در مسئلهی رنگآمیزی گراف وزندهی شده به
هر گره وزن  1را اختصاص داده و سپس آن را حل نمود.
Pardalos
Mavridou

1
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در مسئلهی رنگآمیزی گراف وزندهی شده ،برازندگی یک راهحل نامزد بهصورت جمع وزنهای گرههای
رنگ شده اندازهگیری شده و در این صورت هدف مسئله ،رنگآمیزی گرهها به نحوی است که برازندگی
ماکزیمم گردد .مسئلهی رنگآمیزی گراف وزندهی شده دارای کاربردهایی در زمانبندی ،شبکههای
کامپیوتری ،تشخیص خطا و عیبیابی ،تطبیق الگو ،نظریهی ارتباطات ،بازیها و بسیاری زمینههای دیگر
میباشد [اوفوکتپ 1و بکاک .]2445 ،2هنگامی که با یک مسئلهی بهینهسازی عملی مواجه میشویم ،اگر
بتوانیم آن را به معادلی از مسئلهی رنگآمیزی گراف تبدیل نماییم ،خواهیم توانست از ابزاری که برای حل
مسئلهی رنگآمیزی گراف در اختیار داریم برای حل مسئلهی بهینهسازیمان استفاده نماییم.
دلیل این که این مسائل "مسائل رنگآمیزی گراف" گاه ًا "مسائل رنگآمیزی نقشه" نامیده میشوند آن
است که یک نقشه را میتوان بهصورت یک گراف نمایش داد .3بهعنوان مثالی از تبدیل یک نقشه به گراف،
شکل  14-18نقشهای را نشان میدهد که در آن هر ناحیه با یک رنگ برچسبگذاری شده است .برای
تبدیل نقشه به گراف ،ابتدا باید توجه کنیم که با توجه به نقشه ،ناحیهی  1دارای مرز مشترک با نواحی 4 ،2
و  5میباشد .بنابراین ،گراف سمت راست نشان میدهد که گرهی  1به گرههای  4 ،2و  5متصل است .سپس،
میبینیم که ناحیهی  2دارای مرز مشترک با نواحی  3 ،1و  4بوده و به همین علت در گراف سمت راست،
گرهی  2به گرههای  3 ،1و  4متصل است .این فرایند را آنقدر ادامه میدهیم تا گراف کامل شود .میتوان دید
که مسئلهی رنگآمیزی نقشه بهگونهای که نواحی مجاور دارای رنگهای یکسان نباشد ،معادل مسئلهی
رنگ آمیزی گراف است .توجه داشته باشید که عکس این قضیه صحیح نیست .به این معنی که یک گراف
لزوما معرف یک نقشه نخواهد بود .برای مثال ،یک گراف کامل با  5گره ،که در آن همهی گرهها به هم متصل
هستند ،را نمیتوان به یک نقشه تبدیل نمود.

Ufuktepe
Becak

1
2

 3قضیهی مشهور چهار-رنگ بیان میدارد که برای رنگآمیزی یک نقشه بهگونهای که هیچ دو شهر مجاوری دارای رنگهای یکسان نباشند ،بیش
از چهار رنگ نیاز نیست.
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شکل  15-18شکل سمت چپ یک نقشه را نشان میدهد .شکل سمت راست گراف معادل نقشه را نشان میدهد .یک نقشه
را همواره می توان به یک گراف معادل تبدیل نمود در حالی که عکس این موضوع درست نیست.

مسئلهی رنگآمیزی گراف تک-رنگه را برای گراف شکل  9-18در نظر بگیرید .گرههای  2و  4دارای
بیشترین وزن هستند اما نمیتوان هر دوی آنها را رنگ نمود چرا که به هم متصل هستند .چه گرههایی را
باید رنگ نماییم تا بیشترین مقدار برازندگی به دست آید؟ یک الگوریتم مشهور ،الگوریتم  greedyاست که
در شکل  11-18نشان داده شده است .الگوریتم  greedyساده است .این الگوریتم ابتدا گرهها را بر اساس
وزن بهصورت نزولی مرتب کرده و سپس اولین رنگ مجاز را به گرهها به ترتیبی که دارند ،اختصاص میدهد.
با داشتن گراف شکل  ،9-18الگوریتم  greedyگرهها را به شکل } {2, 4, 6, 5, 1, 3مرتب مینماید .توجه
کنید که جای گرههای  2و  4را میتوان تعویض نمود چرا که دارای وزن یکسانی هستند .برای مسئلهی
تک-رنگی ،گرههای  2و  6را رنگ مینماییم .در این صورت برازندگی برابر  15خواهد شد .برای مسئلهی
دو-رنگی( ،مثالً سبز و قرمز) ،رنگ قرمز را به گرههای  2و  6و رنگ سبز را به گرههای  4و  3اختصاص
میدهیم .در این صورت برازندگی برابر  27خواهد شد.
الگوریتم  greedyساده و سریع است و معموالً بسیار خوب کار میکند .با این حال ،پیدا کردن موردی
که الگوریتم  greedyدر آن دچار شکست شود کار چندان سختی نیست .برای نمونه ،گراف شکل  12-18را
در نظر بگیرید .هنگامی که از الگوریتم  greedyبرای مسئلهی تک-رنگی این گراف استفاده مینماییم ،تنها
گرهی  7رنگ خواهد شد .در این صورت برازندگی برابر  5خواهد بود .کامالً واضح است که با رنگ کردن
گرههای  3 ،1و  5برازندگی بهتری (که برابر  9است) ،به دست خواهد آمد.
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𝑁 گرهی مرتب شده به ترتیب نزولی وزن = } 𝑖𝑥{
𝑛 رنگ = } 𝑘𝐶{

برای

𝑁 تا 𝑖 = 1

برای

𝑛 تا 𝑘 = 1

در صورت مجاز بودن 𝐶𝑘 ،را به 𝑖𝑥 تخصیص بده و از این حلقه خارج شو
رنگ بعدی
گرهی بعدی
شکل  11-18یک الگوریتم  greedyبرای حل نمودن مسئلهی رنگآمیزی گراف با 𝑵 گره و 𝒏 رنگ.

شکل  12-18هنگامی که از الگوریتم  greedyبرای رنگ نمودن این گراف با یک رنگ استفاده مینماییم ،تنها گرهی  7رنگ
میشود.

الگوریتمهای تکاملی و مسائل رنگآمیزی گراف
چگونه میتوان از یک الگوریتم تکاملی برای حل مسئلهی رنگآمیزی گراف استفاده نمود؟ یک راه برای
این کار ،تعریف ذرات تکاملی بهصورت لیستی از گرهها میباشد .سپس میتوان از الگوریتم  greedyبرای
رنگ نمودن گرهها بر اساس ترتیبشان استفاده نمود .در این صورت هر ذره دارای یک مقدار برازندگی خواهد
بود .میتوان از هر نوعی از انتخابهای برازندگی-محور استفاده نمود و پس از آن نیز میتوان از هر نوع
روش بازترکیبی که در بخش  3-18و هر نوع روش جهشی که در بخش  4-18در مورد آنها آموختیم ،برای
تولید فرزندان استفاده نماییم .این روش مسئلهی رنگآمیزی گراف را به فرم  TSPتبدیل کرده و بدین ترتیب
خواهیم توانست از تمام مطالبی که در مورد  TSPدر بخشهای قبل آموختیم ،استفاده نماییم.
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همانند  ،TSPهر الگوریتم تکاملی رنگآمیزی گرافی باید ابتکارات غیرتکاملی را برای دستیابی به نتایج
مطلوب ،شامل شود .مطالب زیادی در مورد مسئلهی رنگآمیزی گراف وجود دارد[ .جنسن 1و تافت]1994 ،2
زمینهی مناسبی را در مورد جنبههای نظری و تحلیلی این مسئله به همراه الگوریتمهای ابتکاری ،فراهم
مینماید .به عالوه ،روشهای الگوریتم تکاملی محور بسیاری برای حل مسئلهی رنگآمیزی گراف وجود
دارد .الگوریتمهای تکاملی ترکیبی که جستجوی تکاملی را با بهینهسازی محلی ادغام مینمایند ،در زمرهی
بهترین الگوریتمهای رنگآمیزی گراف قرار دارند .برای مطالعهی بیشتر به [گالینیر 3و همکاران]2413 ،
مراجعه نمایید.
مثال 2-18
این مسئله نشان میدهد که چگونه میتوان یک مسئلهی زمانبندی را به یک مسئلهی رنگآمیزی گراف
تبدیل نمود .فرض کنید میخواهیم وقایع  5 ،4 ،3 ،2 ،1و  6را زمانبندی نماییم بهصورتی که هیچ یک از
زوج وقایع زیر در یک زمان رخ ندهند:
)(1,2), (1,3), (3,5), (3,6), (4,6

این مسئله را میتوان بهصورت گراف شکل  13-18ارائه نمود .همهی گرهها دارای وزنهای یکسانی
بوده و به همین دلیل این وزنها در شکل نشان داده نشدهاند .گرههای متناظر وقایعی که نمیتوانند در یک
زمان رخ دهند در گراف به یکدیگر وصل شدهاند .این گراف دارای راهحل تک-رنگی نیست .با این حال،
میتوان با رنگ نمودن گرههای  5 ،1و  6با یک رنگ و رنگ نمودن گرهی  2با رنگی دیگر و همچنین
گرههای  3و  4با رنگ سوم ،به یک راهحل دو رنگی دست یافت .به تعبیری دیگر ،میتوان وقایع  5 ،1و 6
را در زمان اول ،واقعهی  2را در زمان دوم و وقایع  3و  4را در زمان سوم ،زمانبندی نمود .بدین ترتیب
میتوان دید که میتوان از الگوریتم رنگآمیزی گراف برای زمانبندی عملیات در یک کارخانه که در آن اعمال
خاصی از منابع یکسانی استفاده مینمایند ،بهره برد.

1

Jensen
Toft
3
Galinier
2
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شکل  13-18میتوان مسئلهی زمانبندی از مثال  2را بهصورت این گراف نشان داد.

 7-18نتیجهگیری
ما مسئلهی فروشندهی دورهگرد ( )TSPو برخی از معمولترین نحوههای نمایش آن و عملگرهایش را
خالصه نمودیم .همچنین ،در مورد مسئلهی رنگآمیزی گراف بحث کرده و نشان دادیم که چطور میتوان آن
را به یک  TSPتبدیل نمود .محققین عملگرهای  TSPبسیاری را ارائه دادهاند که در این فصل مجالی برای
پرداختن به آنها نبود[ .الرانگا و همکاران ]1999b ،مرور بسیار مناسبی از  TSPنحوههای نمایش آن و
عملگرهایش ارائه میدهد TSP .دارای تاریخچهی بسیار طوالنی است و محققین از روشهای بسیار دیگری،
به غیر از الگوریتمهای تکاملی ،برای حل آن استفاده نمودهاند .کتب بسیار خوبی نیز به  TSPاختصاص
یافتهاند که از جملهی آنها میتوان به [اپلگیت 1و همکاران ]2447 ،و [الولر 2و همکاران ،]1985 ،اشاره
نمود .برای مجموعه مقاالت کنفرانسی که به الگوریتمهای تکاملی ترکیبی اختصاص یافتهاند میتوانید به
[هائو 3و میدندورف ]2412 ،مراجعه نمایید.
این فصل تنها به دو مسئلهی بهینهسازی ترکیبی پرداخته است ( TSPو رنگآمیزی گراف) ،اما مسائل
بهینهسازی ترکیبی مشهور بسیار دیگری نیز وجود دارند .این مسائل شامل مسئلهی درخت پوشای مینیمم،4
مسئلهی زمانبندی کار کارگاهی ،5مسئلهی کولهپشتی 6و مسئلهی بستهبندی صندوق 7میشوند .الگوریتمهای
تکاملی به همهی این مسائل اعمال شدهاند اما هنوز جای زیادی برای تحقیقات بیشتر وجود دارد .برخی انواع
الگوریتمهای تکاملی و همچنین برخی الگوریتمهای تکاملی جدید هنوز به این مسائل بهینهسازی ترکیبی
1

Applegate
Lawler
3
Hao
4
Minimum Spanning Tree Problem
5
Job Shop Scheduling
6
Knapsack Problem
7
Bin Packing Problem
2
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اعمال نشدهاند .راههای کارامد برای ترکیب الگوریتمهای تکاملی با ابتکارات غیرتکاملی میتوانند زمینهی
مناسب و مفیدی برای تحقیقات آتی باشند .در آخر ،به نتایج نظری بیشتری برای اندازهگیری عملکرد
الگوریتمهای تکاملی بر روی مسائل ترکیبی نیاز است.
بحث ما در مورد TSPها در این فصل تنها به TSPهای متقارن محدود گشت .این نوع از مسائل آنهایی
هستند که در آنها فاصله از شهر 𝑖 به 𝑘 با فاصله از شهر 𝑘 به 𝑖 برابر است .ضمیمهی ج 6.چندی دیگر از
انواع مسائلی که با  TSPدر ارتباط هستند را مورد بحث قرار میدهد .این مسائل شامل  TSPنامتقارن ،مسئلهی
مرتبسازی متوالی ،1مسئلهی مسیریابی وسیله نقلیه تقویتشده 2و مسئلهی مسیر همیلتون ،3میشود.
یک نوع جالب دیگر از  ،TSPنوع به اندازهی کافی نزدیک 4میباشد .در این مسئله ،گرافی به ما داده
میشود که در آن هر گره مانند 𝑖 دارای یک شعاع "به اندازهی کافی نزدیک" مانند 𝑖𝑟 میباشد .هدف ،یافتن
چرخهای همیلتونی با کمترین فاصله است که از فاصلهای کمتر از 𝑖𝑟 از هر گرهی 𝑖 میگذرد [یوآن 5و
همکاران .]2447 ،این مسئله ارتباط نزدیکی با  TSPدارد و با اینکه دارای عناصر ترکیبی میباشد ،اما در
واقع یک مسئلهی بهینهسازی پیوسته است .در آخر نیز به  TSPدابینز 6اشاره مینماییم .این مسئله نوعی TSP

برای یک وسیلهی نقلیه است که دارای محدودیتهای حرکتی است .برای نمونه ،یک وسیلهی نقلیه ممکن
است مجبور باشد از مجموعهای از مکانها در حین طی کردن کوتاهترین مسافت ممکن ،عیور نماید ،بیآنکه
مجاز به تغییر مسیر ناگهانی باشد [ساوال 7و همکاران.]2448 ،

1

Sequential Ordering Problem
Capacitated Vehicle Routing Problem
3
Hamiltonian Path Problem
4
Close_enough TSP
5
Yuan
6
Dubins TSP
7
Savla
2
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مسائل
تمارین نوشتاری
 1-18اگر ماتریس معادلهی ( )5-18را در اختیار داشته باشیم و از مقداردهی اولیهی نزدیکترین همسایه
استفاده نماییم ،چه مسافت و چه مسیری در  TSPحاصل خواهد شد؟
 2-18فرض کنید یک  TSPبا 𝑛 شهر در اختیار داشته و میخواهید با استفاده از استراتژی نزدیکترین
همسایه که در بخش  1-2-18با آن آشنا شدید 𝑀 ،مسیر را در جمعیت اولیه تعیین نمایید .احتمال اینکه با
این استراتژی 𝑀 شهر اولیهی متفاوت را انتخاب نمایید چه قدر خواهد بود؟ اگر  𝑛 = 100و  𝑀 = 10باشد
این احتمال چه قدر خواهد بود؟
 3-18یک  TSPپنج شهری باز را بهگونهای فرمولبندی کنید که در آن الگوریتم نزدیکترین دوهمسایه
که در بخش  1-2-18توصیف گردید ،از الگوریتم نزدیکترین همسایه بهتر عمل نماید.
 4-18در دومین گام مثال مقداردهی اولیهی کوتاهترین شاخه (که در بخش  2-2-18معرفی گردید) ،باید
از انتخابی اتفاقی استفاده مینمودیم چرا که دو شاخه دارای اندازهی یکسانی بودند .فرض کنید که به جای
شاخهای که در این مثال انتخاب شد ،شاخهی دیگر را انتخاب نماییم .در این صورت ،مسیر بستهی نهایی
چه خواهد بود و مسافت کل چه تغییری خواهد نمود؟
 5-18در دومین گام مثال مقداردهی اولیهی الحاقی (که در بخش  3-2-18معرفی گردید) ،باید از انتخابی
اتفاقی استفاده مینمودیم چرا که دو شهر دارای مسافت یکسانی تا 𝑇 بودند .فرض کنید به جای شهری که
در این مثال انتخاب شد ،شهر دیگر را انتخاب نماییم .در این صورت مسیر بستهی نهایی چه خواهد بود؟
 6-18مسیر باز  1 → 2 → 3 → 4 → 5را در نظر بگیرید .نمایشهای مسیر ،مجاورت ،ترتیبی و ماتریسی
این مسیر چه خواهند بود؟
 7-18رتبهی نمایش ماتریسی از یک مسیر  TSPچیست؟
 8-18ما مسئلهی دو-رنگی شکل  9-18را با استفاده از الگوریتم  greedyحل نمودیم .در این الگوریتم
ابتدا گرهها بهصورت } {2, 4, 6, 5, 3, 1مرتب گردیند و سپس اولین رنگ به گرههای  2و  ،6دومین رنگ به
گرههای  3و  4اختصاص یافت تا برازندگی برابر با  27به دست آید .با این حال ،میتوانستیم گرهها را به
ترتیب } {4, 2, 6, 5, 1, 3مرتب نماییم چرا که گرههای  2و  4دارای وزنهای یکسان میباشند .با این ترتیب،
رنگها چگونه اختصاص یافته و برازندگی چه قدر خواهد شد؟
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 9-18توضیح دهید که چگونه یک جدول  9 × 9سودوکو را میتوان بهصورت یک مسئلهی رنگآمیزی
گراف در آورد .توضیح :گراف دارای  81گره خواهد بود.
 15-18مسئلهی رنگآمیزی گراف را برای گراف سمت چپ شکل  14-18در نظر بگیرید .در این گراف
همهی گرهها دارای وزن یکسان هستند.
الف) از الگوریتم  greedyبرای پیدا کردن کمترین تعداد رنگها جهت رنگآمیزی گرهها استفاده نمایید.
ب) این کار را برای گراف سمت راست شکل تکرار نمایید .این گراف همان گراف سمت چپ است و
تنها ترتیب گرهها عوض شده است.

شکل  14-18مسئلهی  :15-18گرافهای سمت چپ و راست معادلاند و تنها در ترتیب گرهها با هم متفاوتاند.

 / 644الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی

تمارین کامپیوتری
 11-18مثال  1-18را با یک  TSPدیگر از وبسایت  TSPLIBتکرار نمایید.
 12-18مثال  1-18را با برش ترتیبی ،مقداردهی اولیهی اتفاقی کل جمعیت و منطق مقابله-محور ،که در
شکل  14-16نشان داده شده است ،جهت عمل جهش تکرار نمایید .فاصلهی بهترین راهحل پیدا شده با
میانگینگیری بر روی  24شبیهسازی مونت کارلو چه قدر است؟ این نتایج را با نتایج به دست آمده از سه
روش جهش متفاوت که در مثال  1-18استفاده شدهاند ،مقایسه نمایید.

فصل نوزدهم
بهینهسازی مقید

واجب است راهی برای اعمال قیدها و محدودیتها (که معموالً در هر کاربردی در دنیای حقیقی وجود
دارند) به تابع برازندگی پیدا کنیم.
کارلوس ای .کوئلو کوئلو [کوئلو کوئلو]2442 ،
تمامی مسائل بهینهسازی که در دنیای واقعی وجود دارند ،مقید هستند .این فصل روشهای مختلفی را
برای رفع و رجوع کردن این محدودیتها مورد بحث قرار خواهد داد .یک مسئلهی بهینهسازی مقید را
میتوان بهصورت زیر نوشت
)𝑥(𝑓  minبهطوری که  𝑔𝑖 (𝑥) ≤ 0برای

]𝑚 𝑖 ∈ [1,

و  ℎ𝑖 (𝑥) = 0برای

]𝑝 𝑗 ∈ [1,

𝑥

()1-19

این مسئله دارای )𝑝  (𝑚 +قید (محدودیت) است بهطوری که 𝑚 قید بهصورت نامعادله و 𝑝 قید بهصورت
تساوی میباشند .مجموعهای از تمامی 𝑥ها که تمامی )𝑝  (𝑚 +را برآورده میسازد ،مجموعهی

امکانپذیر1

و مجموعهی تمامی 𝑥هایی که این قیود را نقض مینماید مجموعهی امکان ناپذیر 2نامیده میشود:
()2-19

}]𝑝  𝑗 ∈ [1,برای  ℎ𝑗 (𝑥) = 0و ]𝑚  𝑖 ∈ [1,برای  ℱ = {𝑥: 𝑔𝑖 (𝑥) ≤ 0مجموعهی امکانپذیر
}̅ = {𝑥: 𝑥 ∉ ℱ
 ℱمجموعهی امکانناپذیر

از این پس ،از عبارت الگوریتمهای تکاملی مقید برای اشاره به الگوریتمهایی که مختص حل معادلهای
به فرم ( )1-19میباشند استفاده خواهیم

کرد3.

مروری بر فصل
الگوریتمهای تکاملی مقید میتوانند در دستهبندیهای مختلفی قرار بگیرند.
 .0روشهای تابع مجازات ،4تابع هزینهی یک ذرهی الگوریتم تکاملی را بر اساس میزان تخطی آن از
قیود ،اصالح مینمایند .روشهای تابع مجازاتی که راهحلهای امکانناپذیر را مجاز شمرده و یا حتی
تشویق مینمایند ،روشهای خارجی 5نام دارند .در این حالت ،این روشها هزینه و یا انتخاب
راهحلهای نامزد امکانناپذیر را مجازات میکنند .روشهای تابع مجازاتی که راهحلهای امکانناپذیر

Feasible Set
Infeasible Set
3

1
2

عبارت الگوریتم تکامیلی مقید ار لحاظ دستور زبان چندان درست نیست چرا که به لحاظ دستور زبانی ،این عبارت به معنی الگوریتمهایی
میبشد که خود مقید هستند ،نه الگوریتمهایی که برای حل مسائل مقید طراحی شدهاند .اما این عبارت راحت؛ خالصه و مشهور است و به
همین دلیل اطمینان داریم که خواننده در درک معنی آن دچار اشتباه نخواهد شد.
4

Penalty Function Approaches
5
Exterior Approaches
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در جمعیت را مجاز نمیشمرند ،روشهای نقطهی داخلی 1نام دارند .در بخش  ،1-19روشهای کلی
پیادهسازی روشهای توابع مجازات را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در بخش  2-19نیز چگونگی
پیادهسازی روشهای مختلف تابع مجازات در الگوریتمهای تکاملی مقید را نشان خواهیم داد.
 .1نمایشهای خاص 2روشهایی برای ارائه نمودن مسائل مقید (بسته به نوع مسئله) هستند بهطوری که
ارائه غیرمقید بوده اما راهحلهای نامزد مقید باقی میمانند .عملگرهای خاص 3روشهای خاص مسئله
برای انجام فرایندهای انتخاب ،بازترکیب و جهش هستند بهگونهای که این قیود همواره توسط فرزندان
برآورده شوند .این دو روش به راهحلهای نامزد امکانناپذیر اجازهی ظهور در جمعیت را نمیدهند.
این روشها را در بخش  3-19مورد بحث قرار خواهیم داد.
 .1الگوریتمهای بازسازی 4ذرات تکاملی امکانناپذیر را بهگونهای اصالح مینمایند که این ذرات
امکانپذیر شوند .این الگوریتمها قویاً به مسئله بستگی دارند .این روشها ممکن است در حین اصالح
برخی ذرات امکانناپذیر ،به برخی ذرات امکانناپذیر دیگر اجازه دهند در جمعیت باقی بمانند .تنها
روش اصالحی که در این فصل مورد بحث قرار خواهیم داد ،الگوریتم ژنوکوپ 5از بخش 2-3-19
میباشد.
 .4روشهای ترکیبی 6خواص روشهای باال و یا الگوریتمهای بهینهسازی مقید غیرتکاملی را با یکدیگر
ترکیب مینماید .برای مثال ،بسیاری از الگوریتمهای تکاملی مقید ،از یکی از روشهای باال به همراه
جستجوی محلی استفاده مینمایند .در این فصل ،برخی روشهای بنیادین الگوریتمهای تکاملی مقید
را ارائه خواهیم داد ،اما در مورد چگونگی ترکیب آنها بحث نخواهیم کرد .با این حال ،مقاالت
بسیاری شامل مثالهایی از چنین ترکیبی هستند .پس از آنکه خواننده با روشهای بنیادین
الگوریتمهای تکاملی مقید در این فصل آشنا بشود ،باید به سراغ بررسی الگوریتمهای ترکیبی ،که در
منابع گوناگون وجود دارند ،رفته و یا با ترکیب بهترین ویژگیهای الگوریتمهای تکاملی مقید مختلف،
الگوریتم ترکیبی خود را ایجاد نماید.

1

Interior Point Approaches
Special Representations
3
Special Operators
4
Repair Algorithms
5
Genocop Algorithm
6
Hybrid Methods
2

فصل نوزدهم :بهینهسازی مقید 649 /

در این کتاب تمامی روشهایی که در تمامی این سالها برای رفع و رجوع قیود ارائه شدهاند را پوشش
نخواهیم داد ،اما بخش  4-19چند روش دیگر برای بهینهسازی مقید را به طرح میکشد .این روشها شامل
استفاده از الگوریتمهای فرهنگی و بهینهسازی چندهدفه میشود.
یکی از مسائل عمدهای که باید در یک الگوریتم بهینهسازی مقید حل نماییم ،این است که ذرات را چگونه
رتبهبندی نماییم .برخی راهحلها دارای هزینهی باال هستند اما قیود را برآورده میسازند ،در حالی که برخی
راهحلهای دیگر دارای هزینهی کم هستند اما از قیود تخطی میکنند .بخش  5-19به خالصهسازی روشهای
رتبهبندی که پیش از این مورد بررسی قرار گرفتهاند پرداخته و چند روش رتبهبندی دیگر را نیز ارائه مینماید.
بخش  6-19همهی این مطالب را همراه با مطالب ارائه شده در این فصل جمعبندی کرده و با استفاده از چند
محک ،مقایسهای از الگوریتمهای  BBOمقید مختلف ارائه میدهد.

 1-19روشهای تابع مجازات
ال نقض میکنند ،مجازات مینمایند.
روشهای تابع مجازات ،راهحلهایی که قیود را تقریباً یا کام ً
روشهای تابع مجازات برای مسائل بهینهسازی مقید کلی ابتدا توسط ریچارد کورانت 1در سال  1943ارائه
گردید [کورانت .]1943 ،معموالً از این روشها بهعنوان محبوبترین الگوریتمها برای بهینهسازی مقید نام
برده میشود ،اما روشهای دیگری برای الگوریتمهای تکاملی مقید نیز وجود دارند که به سرعت در حال
مشهور شدن هستند.
یک روش تابع مجازات را میتوان به دو صورت مختلف طراحی نمود .راه اول آن است که ذرات
امکانپذیری را که در حال نزدیک شدن به مرز قیود میباشند ،مجازات نماییم .این روشها را روشهای
نقطهی داخلی یا روشهای مانع 2مینماییم .این روش ،که بهصورت مختصر در بخش  1-1-19مورد بحث
قرار خواهد گرفت ،اجازهی وجود هیچ گونه ذرهی امکانناپذیری را در جمعیت نمیدهد.
راه دوم آن است که به برخی ذرات امکانناپذیر اجازهی وجود در جمعیت را بدهیم ،اما آنها را به لحاظ
هزینه و یا انتخاب برای ایجاد نسل بعد ،تنبیه و مجازات نماییم .این روش ،که چند مثال از آن در بخش
 2-1-19ارائه خواهد شد ،ذرات امکانپذیر را مجازات نمیکند حتی اگر بسیار به مرز قیود نزدیک باشند.
این نوع روشها را روشهای خارجی مینامند.

Richard Courant
Barrier Methods

1
2
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 1-1-19روشهای نقطهی داخلی
روشهای نقطهی داخلی تنها به ذرات امکانپذیر اجازهی وجود در جمعیت را میدهند .این روشها ،هر
چه ذرات به مرز قیود نزدیکتر شوند ،آنها را بیشتر از لحاظ هزینه تنبیه خواهند نمود و بدین ترتیب ذرات
را به ماندن در درون قیود تشویق مینمایند .در اینجا ایدهی روشهای نقطهی داخلی را با یک مثال ساده
تشریح میکنیم.
مثال 1-19
مسئلهی اسکالر زیر را در نظر بگیرید
()3-19

)𝑥(𝑓  minبهطوری که 𝑐 ≥ 𝑥 که در آن

𝑓(𝑥) = 𝑥 2

میتوان این مسئله را بهگونهای اصالح نمود که مقادیر مجاز 𝑥 با حرکت به سمت قیود ،مجازات شوند.
تابع اصالح شده ،تابع مانع نام دارد .برای مثال ،میتوان مسئلهی مقید معادلهی ( )3-19را به مسئلهی نامقید
زیر تبدیل نمود
()4-19

)𝑥(  min 𝑓 ′که در آن

𝛼𝑓 ′ (𝑥) = 𝑥 2 + (𝑥 − 𝑐 + 𝛿)−

که در آن  𝛿 > 0یک ثابت کوچک و  𝛼 > 0یک ثابت دیگر است .با میل 𝛼 به سمت صفر،
)𝑥(𝑓 𝑥𝑛𝑖𝑚𝑔𝑟𝑎 → )𝑥(  ،𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑥 𝑓 ′اما در عین حال یک )𝑥(  𝑓 ′با رفتار بدتر به دست خواهیم آورد ،به
این معنی که )𝑥(  𝑓 ′کمتر هموار خواهد بود.
شکل  𝑓(𝑥) ،1-19و )𝑥(  𝑓 ′را برای  𝛿 = 0.01 ،𝑐 = 1و  𝛼 = 1نشان میدهد .صدالبته که برای این
مثال ساده باید از این که 𝑐 ≥ 𝑥 است اطمینان حاصل نماییم ..بنابراین ،روش نقطهی درونی کمک چندانی به
ما نکرد .اما این مثال نشان داد که چگونه روشهای نقطهی درونی مانع از شکسته شدن قیود توسط ذرات
تکاملی امکانپذیر پس از برش و جهش میشوند.
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شکل  1-19مثال  :1-19میخواهیم )𝒙(𝒇 را بهگونهای مینیمم کنیم که 𝟏 ≥ 𝒙 .از یک روش نقطهی درونی برای تبدیل
مینیممسازی مقید )𝒙(𝒇 به مینیممسازی نامقید )𝒙(𝒇 استفاده مینماییم.

روشهای نقطهی درونی چندان در الگوریتمهای تکاملی مقید مورد استفاده واقع نمیشوند .این موضوع
به این دلیل است که برای بسیاری از مسائل بهینهسازی مقید ،پیدا نمودن راهحلهای نامزدی که تمام قیود را
برآورده سازند خود کاری بس چالشبرانگیز است .همچنین ،ممکن است راهحلهای امکانناپذیر حاوی
اطالعات ارزشمندی در جستجو برای یک بهینه مقید باشند .برای مثال ،یک مسئله با یک ناحیهی امکانپذیر
کوچک ممکن است با ترکیب دو ذرهی امکانناپذیر ،قابل حل باشد (شکل  2-19را ببینید).
با این حال ،مسائل بهینهسازی بسیاری وجود دارند که پیدا نمودن راهحلهای امکانپذیر در آنها نسبت ًا
ساده است .در نتیجه ،با توجه به مقاالت گستردهای که به روشهای نقطهی درونی برای الگوریتمهای
بهینهسازی کلی اختصاص یافته است ،اندکیِ روشهای نقطهی درونی برای الگوریتمهای تکاملی مقید،
تعجبآور است [رایت .]1987 ،این ممکن است نشانگر ناحیهای از قلم افتاده در تحقیقات الگوریتمهای
تکاملی مقید باشد.
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شکل  2-19مثالی از یک مجموعهی کوچک امکانپذیر 𝓕 در یک فضای جستجوی بزرگ .ممکن است یافتن یک راهحل
نامزد مانند 𝓕 ∈ 𝒙 سخت باشد ،اما ممکن است پیدا کردن دو ذرهی امکانناپذیر مانند 𝟏𝒙 و 𝟐𝒙 و سپس ترکیب آنها برای
تولید یک ذرهی امکانپذیر ،کار آسانتری باشد.

 2-1-19روشهای خارجی
روشهای خارجی به ذرات امکانناپذیر اجازهی وجود در جمعیت را میدهند ،اما هزینه و احتمال انتخاب
شدنشان را مجازات مینمایند .این بخش مروری گسترده از روشهای خارجی برای بهینهسازی مقید را به
دست میدهد.
 1-2-1-19رویکردهای مجازات مرگ 1رویکردهای مجازات مرگ ،روشهای خارجی هستند که که به
ذرات امکانناپذیر اجازهی وجود در جمعیت را میدهند ،اما برای مدت مختصری از زمان .یک رویکرد
مجازات مرگ شدت روش تابع مجازات را تا بیشترین حد افزایش میدهد .با این رویکرد ،هر ذرهی
امکانناپذیری مانند ̅𝑥 را بالفاصله از جمعیت حذف مینماییم .اگر ̅𝑥 از عمل بازترکیب به دست آید ،آن را
نپذیرفته و عمل بازترکیب را آن قدر ادامه میدهیم تا ذرهای امکانپذیر به دست آید .بهطور مشابه ،اگر ̅𝑥 از
عمل جهش به دست آید ،آن را نپذیرفته و عمل جهش را آن قدر ادامه میدهیم تا ذرهای امکانپذیر به دست
آید.
مجازات مرگ رویکردی راحت برای بهینهسازی مقید است .یکی از فواید این روش آن است که در آن
نیاری به محاسبهی هزینهی ذرات امکانناپذیر نیست و این موضوع میتواند باعث کاهش تالش محاسباتی
شود .با این حال ،برای بسیاری از مسائل ،دستیابی به ذرات امکانپذیر به خودی خود کاری دشوار است .به
همین دلیل ممکن است رد کردن ذرات امکانناپذیر بیش از اندازه سختگیرانه باشد .به جای رد کامل ذرات
امکانناپذیر ،شاید بهتر باشد که آنها را در جمعیت نگه داشته و به آنهایی که قیود را با شدت کمتری نقض
Death Penalty Approaches
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مینمایند ،هزینهی کمتری اختصاص دهیم و به این ترتیب جمعیت را به حرکت به سمت ناحیهی امکانپذیر
تشویق نماییم .بهطور خالصه ،میزان تأثیر رویکرد مجازات مرگ به نوع و اطالعات خاص مسئله بستگی
دارد.
 2-2-1-19رویکردهای مجازات غیر-مرگ 1باقی این فصل به بحث در مورد رویکردهای مجازات غیر-
مرگ میپردازد .این رویکردها ،روشهای خارجی بخشندهتری نسبت به رویکردهای مجازات مرگ هستند
چرا که به ذرات امکانناپذیر اجازهی باقی ماندن در الگوریتم تکاملی برای کل دورهی الگوریتم تکاملی را
میدهند .ما مسئلهی استاندارد بهینهسازی مقید از معادلهی ( )1-19را به مسئلهی نامقید زیر تبدیل مینماییم:
)𝑥(𝜙  minکه در آن
𝑥

𝑝

𝑚∑ 𝜙(𝑥) = 𝑓(𝑥) +
)𝑥( 𝑗𝐿 𝑗𝑐 𝑖=1 𝑟𝑖 𝐺𝑖 (𝑥) + ∑𝑗=1

()5-19

𝛽

]))𝑥( 𝑖𝑔 𝐺𝑖 (𝑥) = [max(0,
𝛾
|)𝑥( 𝑗𝐿𝑗 (𝑥) = |ℎ

که در آن 𝑖𝑟 و 𝑖𝑐 ثابتهایی مثبت بوده و فاکتورهای مجازات نامیده میشوند 𝛽 .و 𝛾 نیز ثابتهایی مثبت
هستند که معموالً برابر  1یا  2قرار داده میشوند 𝜙(𝑥) .تابع هزینهی مجازات شده 2نامیده میشود و آن را
بهصورت جمع وزنی تابع هزینهی اصلی )𝑥(𝑓 و دامنههای نقض قید })𝑥( 𝑖𝐺{ و })𝑥( 𝑗𝐿{ به دست میآوریم.
میبینیم که اگر  ،𝑥 ∈ ℱآنگاه )𝑥(𝑓 = )𝑥(𝜙 .با این حال ،اگر  ،𝑥 ∉ ℱآنگاه )𝑥(𝑓 > )𝑥(𝜙 میباشد و
بزرگی این نامساوی با افزایش شدت نقض قیود ،افزایش مییابد.
حال که تابع هزینهی مجازات شده )𝑥(𝜙 را در اختیار داریم ،میتوانیم یک الگوریتم تکاملی که از )𝑥(𝜙
بهعنوان تابع هزینه برای انتخاب ذرات برای نسل بعد استفاده مینماید ،را اجرا نماییم .بنابراین میتوانیم هر
یک از الگوریتمهای تکاملی نامقید ،که در این کتاب مورد بحث قرار دادیم ،را به یک الگوریتم تکاملی مقید
بسط دهیم .برای این کار به سادگی از )𝑥(𝜙 به جای تابع هزینهی )𝑥(𝑓 استفاده مینماییم.
قیود )𝑥( 𝑗 ℎبسیار سختگیرانه هستند .اگر یک جمعیت اولیه را بهصورت اتفاقی در فضای جستجو تولید
نماییم ،احتمال به دست آوردن ذراتی که قیود برابری (مساوی) را برآورده سازند ،الزاماً صفر خواهد بود.
بنابراین ،معموالً قیود سخت مساوی را به قیود نرمتری که الزام میدارند )𝑥( 𝑗 ℎتقریباً (نه دقیقاً) برابر صفر
باشند ،تغییر میدهیم .بدین ترتیب خواهیم داشت:
()6-19

𝜖 ≤ |)𝑥( 𝑗|ℎ

None-Death-Penalty Approaches
Penalized Cost Function
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که در آن 𝜖 یک ثابت مثبت کوچک میباشد .معادلهی باال معادل دو قید زیر است
ℎ𝑗 (𝑥) − 𝜖 ≤ 0
−ℎ𝑗 (𝑥) − 𝜖 ≤ 0

()7-19

بسته به مقدار 𝜖 ،احتمال معقولی برای به دست آوردن ذراتی که قید نرم معادلهی ( )6-19را برآورده
سازند ،خواهیم داشت .یک راه برای اختصاص 𝜖 آن است که در مراحل اولیهی الگوریتم تکاملی از مقادیر
نسبتاً بزرگی از 𝜖 استفاده نماییم تا چند ذرهی امکانپذیر به دست آید ،سپس به تدریج و با افزایش شمارهی
نسل مقدار 𝜖 را کاهش دهیم [برست[ ،]2449 ،زاواال 1و همکاران .]2449 ،بسیاری مقاالت تحقیقاتی که به
مقایسهی الگوریتمهای بهینهسازی مقید پرداختهاند از  𝜖 = 0.0001استفاده نمودهاند [لیانگ 2و همکاران،
.]2446
تبدیل قیود تساوی به قیود نامساوی معادلهی ( )5-19را بهصورت زیر در خواهد آورد
)𝑥(𝜙  minکه در آن
𝑥

()8-19

]𝑚  𝑖 ∈ [1,برای
]𝑝  𝑖 ∈ [𝑚 + 1, 𝑚 +برای

𝑝𝑚+

)𝑥( 𝑖𝐺 𝑖𝑟 𝜙(𝑥) = 𝑓(𝑥) + ∑𝑖=1

𝛽

]))𝑥( 𝑖𝑔 [max(0,
{ = )𝑥( 𝑖𝐺
𝛽]))𝜖 [max(0, |ℎ𝑖 (𝑥)| −

در معادلهی باال با قرار دادن 𝛾 = 𝛽 ،مسئله را ساده کردهایم .مسائل مانند معادلهی ( )8-19را میتوان با
روشهای آماری یا روشهای پویا حل نمود .روشهای آماری از مقادیری از 𝑖𝑟 𝛽 ،و 𝜖 استفاده میکنند که
مستقل از شمارهی نسل الگوریتم تکاملی میباشند.
در مقابل ،روشهای پویا از مقادیری از 𝑖𝑟 𝛽 ،و 𝜖 استفاده میکنند که به شمارهی نسل وابستهاند .پیادهسازی
روشهای ایستا سادهتر است اما روشهای پویا به دلیل انعطافپذیری که دارند ،عملکرد بهتری از خود نشان
میدهند .روشهای پویا ممکن است بتوانند بهصورت هوشمندانه وزنهای خود را بر اساس توزیع جمعیت
و یا شاخصههای مسئله ،تطبیق داده و به عملکرد بهتری دست پیدا کنند .روشهای پویا معموالً با افزایش
شماره نسل 𝑖𝑟 𝛽 ،را افزایش و 𝜖 را کاهش میدهند .این کار باعث افزایش وزنهای مرتبط به تخطی از قیود
شده و به تدریج باعث جذب ذرههای امکانناپذیر به سمت ناحیهی امکانپذیر میشود.

Zavala
Liang
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 2-19روشهای مشهور اداره کردن قید
این بخش به بحث در مورد چند روش مشهور اداره کردن قید که در الگوریتمهای تکاملی به کار میروند،
میپردازد .تمامی این روشها رویکردهای مجازات غیر-مرگ هستند.
1-2-19

روشهای مجازات ایستا1

معادلهی ( )8-19در [هماییفر 2و همکاران ]1994 ،با  𝛽 = 2و 𝑖𝑟 بهصورت تابعی از بزرگی میزان تخطی
از قید ،ارائه شده است .بدین معنی که 𝑖𝑟 تابعی غیرنزولی از )𝑥( 𝑖𝐺 میباشد .گاهاً ،فاکتور مجازات 𝑖𝑟 برابر
مجموعهای از مقادیر گسسته ،بسته به میزان تخطی از قید ،قرار داده میشود:
]  𝐺𝑖 (𝑥) ∈ [0, 𝑇𝑖1اگر
]  𝐺𝑖 (𝑥) ∈ (𝑇𝑖1 , 𝑇𝑖2اگر

.
.
.
)∞  𝐺𝑖 (𝑥) ∈ (𝑇𝑖,𝑞−1 ,اگر

()9-19

𝑅𝑖1
𝑅𝑖2
= 𝑖𝑟

𝑞𝑖𝑅

{

در معادله باال 𝑞 تعداد سطوح قیود بوده و توسط کاربر تعیین میگردد .مقادیر 𝑗𝑖𝑅 و 𝑗𝑖𝑇 نیز به ترتیب
وزنها و مرز قیود میباشند که توسط کاربر تعیین میگردند .این یک روش ایستا است چرا که مجازات تعیین
شده برای قیود تابعی از شماره نسل نیست .در مقاالت تحقیقی معموالً این روش مشهور مورد نقد واقع
میشود چرا که به پارامترهای میزانسازی بسیاری نیاز دارد .در واقع این روش به )𝑝  (2𝑞 − 1)(𝑚 +پارامتر
میزانسازی نیاز دارد ،هر چند که میتوان این عدد را با ترکیب برخی سطوح وزن و مرزهای قیود ،کاهش
داد .بدین ترتیب الگوریتم سادهتر خواهد شد.
2-2-19

برتری نقاط امکانپذیر3

روش برتری نقاط امکانپذیر [پوول 4و اسکولنیک ]1993 ،5تابع هزینهی مجازات شدهی معادلهی
( )8-19را بهصورت زیر اصالح مینماید:

1

Static Penalty Methods
Homaifar
3
Superiority of Feasible Points
4
Powell
5
Skolnick
2
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)𝑥(  min 𝜙 ′که در آن
𝑥

)𝑥(𝜃 𝜙 ′ (𝑥) = 𝜙(𝑥) +
𝑝𝑚+

()14-19

)𝑥(𝜃 = 𝑓(𝑥) + ∑ 𝑟𝑖 𝐺𝑖 (𝑥) +
𝑖=1

که در آن )𝑥(𝜃 یک عبارت اضافی برای اطمینان از ) ̅𝑥(  𝜙 ′ (𝑥) ≤ 𝜙 ′برای تمامی  𝑥 ∈ ℱو تمامی
 𝑥̅ ∉ ℱمیباشد .این به معنای ) ̅𝑥(  𝜙 ′ (𝑥) ≤ 𝜙 ′برای تمامی 𝑥های امکانپذیر و تمامی ̅𝑥های امکانناپذیر
میباشد .این کار را میتوان با فرض  𝑓(𝑥) > 0برای همهی 𝑥ها و با قرار دادن )𝑥(𝜃 بهصورت زیر انجام
داد:
()11-19

 𝑥 ∈ ℱاگر

0

 𝑥 ∉ ℱاگر

max 𝑓(𝑦) ∶ 𝑦 ∈ ℱ

{ = )𝑥(𝜃

یک راه کمتر محتاطانه [مایکلویکز و شوئناور ]1996 ،1برای پیادهسازی این روش ،که شامل فرض
 𝑓(𝑥) > 0نمیشود ،قرار دادن )𝑥(𝜃 بهصورت زیر میباشد:
()12-19

 𝑥 ∈ ℱاگر

0

 𝑥 ∉ ℱاگر

])𝑦(𝜙 max[0, max 𝑓(𝑦) − min

{ = )𝑥(𝜃
𝑦∉ℱ

𝑦∈ℱ

این نوع تعریف از )𝑥(𝜃 باعث میشود که برای تمامی 𝑥ها 𝜙 ′ (𝑥) = 𝜙(𝑥) ،بشود .البته این موضوع
تحت شرایطی است که در آن برای تمامی  𝑥 ∈ ℱو تمامی  𝜙(𝑥) ≤ 𝜙(𝑥̅ ) ،𝑥̅ ∉ ℱمیباشد .این بدین معنی
است که اگر تابع هزینهی مجازات شده از معادلهی ( )8-19باعث بشود تمامی ذرات امکانپذیر دارای رتبهی
بهتری نسبت تمام ذرات امکانناپذیر شوند ،آنگاه هیچ تغییری به معادلهی ( )8-19اعمال نخواهد شد .با این
حال ،اگر معادلهی ( )8-19برای برخی  𝑥 ∈ ℱو برخی  𝜙(𝑥) > 𝜙(𝑥̅ ) ، 𝑥̅ ∉ ℱرا نتیجه بدهد ،آنگاه
معادلهی ( )12-19مقادیر تابع هزینهی مجازات شدهی تمام ذرات امکانناپذیر را بهگونهای جابهجا میکند
که )𝑥(  .𝑚𝑖𝑛𝑥̅ 𝜙 ′ (𝑥̅ ) = 𝑚𝑎𝑥𝑥 𝜙 ′این بدین معنی است که در این صورت بهترین هزینهی مجازات شدهی
امکانناپذیر برابر بدترین هزینهی مجازات شدهی امکانپذیر خواهد بود.
روش برتری نقاط امکانپذیر میتواند در صورت وجود قیدهای دشوار در مسئلهی بهینهسازی ،جذاب
به نظر برسند .اگر برآورده ساختن قیود سخت باشد ،این روش فشار بسیار زیادی را بر نقاط امکانپذیر جهت
باقی ماندن در جمعیت وارد خواهد آورد .بدین ترتیب اطالعات این نقاط به نسلهای بعد منتقل خواهد شد.
Schoenaur

1
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 3-2-19الگوریتمهای

تکاملی گزینشی1

الگوریتم تکاملی گزینشی رویکردی دیگر برای تقویت برتری نقاط امکانپذیر ارائه میکند [مورالس 2و
کوئزادا .]1998 ،3الگوریتم تکاملی گزینشی تابع هزینهی مجازات شده را بهصورت زیر تعریف مینماید
()13-19

 𝑥 ∈ ℱاگر

)𝑥(𝑓

 𝑥 ∉ ℱاگر

)𝑥(𝑠
)
𝑝𝑚+

= )𝑥(𝜙
𝐾 (1 −

{

که در آن 𝐾 یک ثابت بزرگ (𝑚 + 𝑝) ،تعداد کل قیود و )𝑥(𝑠 تعداد قیود برآورده شده توسط 𝑥 میباشد.
ثابت 𝐾 توسط کاربر تعیین شده و باید به قدری بزرگ باشد که ) ̅𝑥(𝜙 < )𝑥(𝜙 را برای تمامی  𝑥 ∈ ℱو
تمامی  ،𝑥̅ ∉ ℱتضمین نماید .اگر از یک روش رتبهبندی برای انتخاب ذرات جهت فرآیند بازترکیب استفاده
نماییم ،آنگاه حد باالیی برای 𝐾 وجود نخواهد داشت .با این حال ،اگر از روش چرخ رولت و یا هر روش
دیگری ،که از مقادیر مطلق )  𝜙(.برای فرآیند انتخاب استفاده مینماید ،بهره ببریم ،آنگاه باید مراقب باشیم
که مقدار 𝐾 را خیلی بزرگ انتخاب ننماییم چرا که میخواهیم در حین این که ذرات امکانناپذیر دارای رتبهی
بدتری نسبت به ذرات امکانپذیر میشوند ،اما همچنان از احتمال معقولی جهت انتخاب برای عمل بازترکیب
برخودار باشند.
الگوریتم تکاملی گزینشی با معادلهی ( )14-19متفاوت است چرا که الگوریتم تکاملی گزینشی هزینهی
)𝑥(𝑓 را برای ذرات امکانناپذیر ارزیابی نمیکند .این موضوع میتواند باعث کاهش قابل توجه در میزان
محاسبات شود .همچنین ،الگوریتم تکاملی گزینشی تنها تعداد نقض قیود را جهت تعیین تابع هزینهی مجازات
شده مد نظر قرار میدهد و میزان بزرگی نقض قید را لحاظ نمیکند .این در حالی است که معادلهی
( ) 14-19تنها میزان بزرگی نقض قید را مد نظر قرار داده و تعداد نقض قیود را لحاظ نمیکند .این موضوع
یک مزیت محاسباتی دیگر الگوریتم تکاملی گزینشی را در مسائل دنیای واقعی آشکار میسازد چرا که شمردن
تعداد نقض قیود به مراتب آسانتر از اندازهگیری سطح این نقایض میباشد.

1

The Eclectic Evolutionary Algorithms
Morales
3
Quezada
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 4-2-19مجازات

همتکاملی1

ترکیب کردن رویکردهای معادالت ( )14-19و ( )13-19جالب به نظر میرسد چرا که برخی اوقات
میزان بزرگی نقض قید برای ما مهم است و در برخی اوقات دیگر ،تعداد این نقضها .رویکرد همتکاملی که
شامل این ایده میشود ،در [کوئلو کوئلو[ ،]2444b ،کوئلو کوئلو ]2442 ،ارائه شده است و از هزینهی مجازات
شدهی زیر استفاده مینماید
()14-19

)𝑥(𝑠
)
𝑝𝑚+

𝑝𝑚+

𝜙(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑤1 ∑ 𝐺𝑖 (𝑥) + 𝑤2 (1 −
𝑖=1

که در آن  𝑤1و  𝑤2وزن هستند .این یک رویکرد همتکاملی است چرا که شامل دو جمعیت میشود .یک
جمعیت  𝑃1است که شامل راهحلهای نامزد 𝑥 بوده و بر اساس هزینهی مجازات شدهی )𝑥(𝜙 رشد و تکامل
پیدا میکند .جمعیت دوم  𝑃2تنها شامل زوجهای )  (𝑤1 , 𝑤2میباشد .یک ذره در  𝑃1با استفاده از یک ذرهی
خاص از  𝑃2رشد پیدا میکند .هزینهی یک زوج )  (𝑤1 , 𝑤2بهصورت زیر ارزیابی میشود
()14-19

1
)𝑤( ∑ 𝜙(𝑥) − 𝑀1
)𝑤( 𝑀1

= )𝑤(𝜓

𝑥∈ℱ

|𝑀1 (𝑤) = |𝑥: 𝑥 ∈ ℱ

که در آن 𝑤 به یک زوج مشخص )  (𝑤1 , 𝑤2از  𝑃2اشاره میکند .توجه داشته باشید که )𝑤(  𝑀1تعداد ذرات
امکانپذیر در  𝑃1پس از رشد آن با استفاده از 𝑤 میباشد .هزینهی )𝑤(𝜓 مربوط به ذرهی 𝑤 ،به میانگین
هزینهی مجازات شدهی تمام ذرات امکانپذیر از  𝑃1که توسط آن رشد یافتهاند ،بستگی دارد .این هزینه
همچنین به تعداد ذرات امکانپذیر رشد یافته توسط 𝑤 بستگی دارد .در صورتی که  𝑀1 (𝑤) = 0باشد،
معادلهی ( )15-19تعریف نشده خواهد بود .اگر  ،𝑀1 (𝑤) = 0آنگاه )𝑤(𝜓 را میتوان برابر یک هزینهی
دلخواه زیاد قرار دارد.
یک الگوریتم تکاملی برای هر ذره و هر نسل در  ، 𝑃2جمعیت  𝑃1را رشد میدهد .از این رو ،این رویکرد
همتکاملی میتواند به دلیل وجود الگوریتمهای تکاملی تودرتو ،به محاسبات زیادی نیاز داشته باشد .اما این
رویکرد دارای قابلیت پیادهسازی موازی و در نتیجه کاهش تالش محاسباتی میباشد.
شکل  3-19طرح کلی الگوریتم مجازات همتکاملی را نشان میدهد .حلقهی بیرونی جمعیت  𝑃2را رشد
میدهد .برای هر نسل از ( 𝑃2هر دورهی حلقهی بیرونی) |𝑃2 | ،الگوریتم تکاملی در حلقهی داخلی اجرا
شده تا راهحلهای نامزد 𝑥 با استفاده از هزینهی مجازات شدهی معادلهی ( ،)14-19رشد یابند.
Coevolutionary Penalty

1
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میتوان به چند طریق شکل  3-19را برای دستیابی به عملکرد بهتر ،اصالح نمود .برای مثال ،میتوان از
انواع مختلف نخبهگرایی برای نگه داشتن بهترین ذرات  𝑃1از یک تکامل  𝑃1به دیگری ،استفاده نمود .همچنین
میتوان بیش از یک تکامل  𝑃1را برای هر ذرهی  𝑃2اجرا نمود تا بهترین عملکرد را برای یک 𝑤 به دست
آورد.
شکل  3-19یک مثال از همتکاملی است .در اینجا از آن برای بهینهسازی مقید استفاده مینماییم ،اما
همتکاملی دارای کاربردهای جذاب بسیار دیگری است .همتکاملی را در بسیاری نقاط طبیعت میتوان یافت.
برای مثال ،گلها و زنبورها بهگونهای تکامل یافتهاند که برای ادامهی حیات به یکدیگر وابستهاند [پایک،1
 .]1978همتکاملی همچنین به گونههای متفاوتی در الگوریتمهای تکاملی مورد مطالعه قرار گرفتهاند
[پاردیس ]2444 ،2و میتوانند موضوع بسیار مفید و فعالی برای تحقیقات آتی باشند.
جمعیت اتفاقی از وزنهای نامزد ← }𝑤{ = 𝑃2

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
برای هر

𝑤 ∈ 𝑃2

جمعیتی اتفاقی از راهحلهای نامزد ← }𝑥{ = 𝑃1

یک الگوریتم تکاملی را جهت مینیمم ساختن معادلهی ( )14-19نسبت به 𝑥 اجرا کن
از معادلهی ( )15-19جهت محاسبهی )𝑤(𝜓 استفاده کن
𝑤 بعدی
از هزینههای )𝑤(𝜓 برای انتخاب ،برش و جهش  𝑃2استفاده کن
نسل بعد

𝑃2

شکل  3-19طرح کلی الگوریتم مجازات همتکاملی برای مینیممسازی )𝒙(𝒇 بهطوریکه برای ]𝒑 .𝑮𝒊 (𝒙) = 𝟎 ،𝒊 ∈ [𝟏, 𝒎 +

 5-2-19روشهای مجازات پویا
تابع هزینهی مجازات شدهی معادلهی ( )8-19در [جوینز 3و هوک ]1994 ،4با  2یا 𝛽 = 1و
𝛼)𝑡𝑐( = 𝑖𝑟 ارائه شده است که در آن 𝑐 و 𝛼 ثابت بوده و 𝑡 شمارهی نسل است:

1

Pyke
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3
Joins
4
Houck
2

 / 661الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی
)𝑥(𝑀 𝛼)𝑡𝑐( 𝜙(𝑥) = 𝑓(𝑥) +
𝑝𝑚+

()16-19

)𝑥( 𝑖𝐺 ∑ = )𝑥(𝑀
𝑖=1

این یک رویکرد پویاست چرا که مجازات تعیین شده بر روی قیود با افزایش شمارهی نسل ،افزایش
مییابد .با این حال ،برای موفقیت با این رویکرد ،مقادیر هزینه )  𝑓(.و مقدار بزرگی نقض قید )  𝑀(.باید
بهگونهای نرمالیزه شود که بتوان تابع هزینهی مجازات شدهی )  𝜙(.را با فرض  𝑓(𝑥) > 0برای همهی 𝑥ها،
صورت زیر نوشت:

()17-19

)𝑥( 𝜙(𝑥) = 𝑓 ′ (𝑥) + (𝑐𝑡)𝛼 𝑀′
)𝑥(𝑀
 max 𝑀(𝑥) > 0اگر
𝑥
)𝑥(𝑀 max
𝑥
= )𝑥( 𝑀′
0
 max 𝑀(𝑥) = 0اگر
𝑥
{
|)𝑥(𝑓|𝑓 ′ (𝑥) = 𝑓(𝑥)/ max
𝑥

این کار به ما اطمینان میدهد که اجزای هزینهی مجازات شدهی )𝑥(𝜙 دارای بزرگی تقریباً یکسانی
هستند .یک گزینهی دیگر ،ترکیب روش مجازات پویا با روش برتری نقاط امکانپذیر ،که در بخش
 2-2-19توضیح داده شد ،میباشد .با این رویکرد ،هزینهی مجازات شده بهصورت زیر نوشته خواهد شد
()18-19

 𝑥 ∈ ℱاگر

)𝑥( 𝑓 ′

 𝑥 ∉ ℱاگر

)𝑥(𝜃 𝑓 ′ (𝑥) + (𝑐𝑡)𝛼 𝑀′ (𝑥) +

{ = )𝑥(𝜙

که در آن )𝑥(𝜃 بهگونهای تعریف شده است که تمام نقاط امکانپذیر دارای هزینهی مجازات شدهی کمتری
نسبت به تمام نقاط امکانناپذیر باشند .در مقاالت [جوینز و هوک ]1994 ،مقادیر معمول  𝑐 = 1/2و
 2یا 𝛼 = 1را گزارش نمودهاند اما مقادیر مناسب 𝑐 به بیشینهی شمارهی نسل بستگی دارد .برای
شبیهسازی های کوتاهتر الگوریتم تکاملی (چند صد نسل یا کمتر) 𝑐 ،باید با مرتبهی بزرگی یک یا دو از

½

بزرگتر باشد .اگر 𝑐 خیلی کوچک باشد ،آنگاه مجازات نقض قید بسیار کوچک بوده و الگوریتم تکاملی مقدار
بزرگی را بر روی ذراتی که هزینهی کم اما نقض قید بزرگ دارند ،قرار میدهد.
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 1-5-2-19مجازاتهای پویای نمایی 1یک تابع مجازات پویای نمایی در [کارلسون 2و شونکویلر،3
 ]1998بهصورت زیر ارائه شده است
)𝑥(𝑀
)
𝑇

()19-19

( 𝜙(𝑥) = 𝑓(𝑥) exp

در معادلهی باال 𝑀(𝑥) ،میزان بزرگی نقض قید بوده که در معادلهی ( )16-19تعریف شده است و 𝑇 یک
تابع یکنوای غیرافزایشی از شمارهی نسل 𝑡 میباشد .در [کارلسون و شونکویلر 𝑇 = 1/√𝑡 ،]1998 ،پیشنهاد
شده است .بدین ترتیب  lim 𝑇 = 0بوده و بدین ترتیب هزینهی مجازات شدهی ذرات امکانناپذیر با میل
∞→𝑡

شمارهی نسل به سمت بینهایت ،به سمت بینهایت میل خواهد نمود.
در معادلهی ( )19-19فرض بر آن است که برای تمامی 𝑥ها 𝑓(𝑥) ≥ 0 ،میباشد .در غیر این صورت،
مجازات قید باعث کاهش (منفیتر شدن) هزینه میشد .اگر این فرض برآورده نشود ،میتوان قبل از مجازات
تابع هزینه ،آن را جابهجا نمود .همچنین میتوان یک پارامتر میزانسازی را به قسمت مجازات )𝑥(𝜙 اضافه
نمود.
)𝑥( 𝛼𝑀′
)
𝑇
)𝑥(𝑓 𝑓 ′ (𝑥) = 𝑓(𝑥) − min
( 𝜙(𝑥) = 𝑓 ′ (𝑥) exp

()24-19

𝑥

در معادلهی باال میزان بزرگی نقض قید نرمالیزه شده )𝑥(  𝑀′در معادلهی ( )17-19تعریف شده و 𝛼 نیز
یک پارامتر میزانسازی برای تنظیم نمودن وزنهای نسبی نقض قید میباشد .میتوان تحقیق نمود که مقادیری
از 𝛼 که حدود  14قرار دارند ،بسیار خوب جواب میدهند.
در مورد روش مجازات افزایشی 4که در معادلهی ( )17-19توصیف گردید ،میتوان روش مجازات پویای
نمایی را با روش نقاط امکانپذیر برتر ،که در بخش  2-2-19توضیح داده شد ،ترکیب نمود .با این رویکرد،
هزینهی مجازات شده بهصورت زیر نوشته خواهد شد
()21-19

 𝑥 ∈ ℱاگر

)𝑥( 𝑓 ′

 𝑥 ∉ ℱاگر

)𝑥(𝑀
)𝑥(𝜃 ) +
𝑇

= )𝑥(𝜙
( 𝑓 ′ (𝑥) exp

{

یا
1
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()22-19

 𝑥 ∈ ℱاگر
 𝑥 ∉ ℱاگر

)𝑥( 𝑓 ′
)𝑥( 𝛼𝑀′
)𝑥(𝜃 ) +
𝑇

= )𝑥(𝜙
( 𝑓 ′ (𝑥) exp

{

که در آن )𝑥(𝜃 بهگونهای تعریف شده است که تمام نقاط امکانپذیر دارای هزینهی مجازات شدهی کمتری
نسبت به تمام نقاط امکانناپذیر باشند.
 2-5-2-19رویکردهای مجازات پویای دیگر1فرمهای پیچیدهی دیگری برای توابع مجازات پویا در
[کویت 2و اسمیت[ ،]1996 ،3کوییت و همکاران[ ،]1996 ،جوینز و هوک[ ،]1994 ،کازارلیس 4و پتریدیس،5
 ]1998و [اسمیت و تیت ]1993 ،6ارائه شدهاند .توابع مجازات پویا در [کوئلو کوئلو ]2442 ،مورد مطالعهی
کامل قرار گرفتهاند .روشهای مجازات پویا معموالً بهتر از روشهای ایستا عمل کرده اما به میزانسازی
بیشتری نیاز دارند .میزانسازی به مشخصات مسئله وابسته است .مجازاتهای سختگیرانه کاوش مجموعهی
امکانناپذیر را نهی میکند ،اما گاهی برای پیدا کردن راهحل خوبی که قیود را برآورده میسازد ،باید از ذرات
امکانناپذیر استفاده نماییم (شکل  2-19را به یاد آورید) .با این حال ،مجازات خیلی کم باعث کاوش بیش
از اندازهی مجموعهی امکانناپذیر شده و همگرایی به سمت ذرات امکانپذیر بسیار ضعیف خواهد بود .این
نکات ما را به سمت بحث در مورد روشهای مجازات انطباقی 7در بخش بعد هدایت میکند.
 6-2-19روشهای مجازات انطباقی
مشکلی که در مورد روش های ایستا و پویا وجود داشت ما را بر آن میدارد به دنبال نوع خاصی از
روشهای پویا ،که روشهای انطباقی نام دارند ،بگردیم .روشهای انطباقی از بازخورد (فیدبک) از جمعیت
برای تنظیم وزنهای مجازات ،استفاده مینمایند .یک رویکرد انطباقی در [حاج-علوعین 8و بین ]1997 ،9ارائه
شده است که وزنهای مجازات از معادلهی ( )8-19را بهصورت زیر قرار میدهد:

1

Other Dynamic Penalty Approaches
Coit
3
Smith
4
Kazarlis
5
Petridis
6
Tate
7
Adaptive Penalty Methods
8
Haddj-Alouaine
9
Bean
2
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()23-19

اگر مورد اول

)𝑟𝑖 (t
𝛽1

اگر مورد دوم

)𝑡( 𝑖𝑟 𝛽2

در غیر این صورت

)𝑡( 𝑖𝑟

= )𝑟𝑖 (𝑡 + 1
{

که در آن 𝑡 شمارهی نسل 𝛽1 ،و  𝛽2ثابتهایی با شرط  ،𝛽1 > 𝛽2 > 1مورد  1به معنای امکانپذیر بودن
بهترین راهحل در 𝑘 نسل قبل و مورد  2به معنای نبود هیچ گونه ذرهی امکانپذیری در 𝑘 نسل قبل ،میباشد.
پنجرهی نسل 𝑘 یک پارامتر میزانسازی است که بر سرعت انطباق تأثیر میگذارد .میتوان دید که اگر بهترین
ذرهی موجود در جمعیت امکانپذیر باشد ،وزن قید کاهش یافته تا ذرات امکانناپذیر بیشتری در جمعیت
مجوز حضور پیدا کنند .اگر هیچ ذرهی امکانپذیری در جمعیت وجود نداشته باشد ،وزن قید افزایش یافته تا
چند ذرهی امکانپذیر به دست آوریم .هدف ،دستیابی به یک تعادل از مخلوط ذرات امکانپذیر و امکانناپذیر
میباشد تا فضای جستجو بهصورت کامل مورد کاوش واقع شود و از اطالعات ذرات امکانناپذیر ،با وجود
اینکه قیود را برآورده نمیسازند ،بتوان بهره برد .مقادیر معمول برای این روش عبارتند از ،𝑟𝑖 (1) = 1
 𝛽2 = 3 ،𝛽1 = 4و 𝑛 = 𝑘 که 𝑛 ابعاد مسئله (تعداد متغیرهای مستقل در )𝑥(𝑓) است [حاج-علوعین و بین،
.]1993
7-2-19

الگوریتم ژنتیک تبعیضی1

 GAتبعیضی [لهریچ 2و همکاران ]1995 ،یک روش هوشمندانه برای مدیریت میزانسازی پارامترهای
تابع مجازات میباشد .میزان کردن پارامترهای 𝑖𝑟 در معادلهی ( )8-19سخت است .اگر خیلی بزرگ باشند،
آنگاه الگوریتم تکاملی مقید بر برآورده ساختن قیود بسیار تمرکز خواهد کرد و چندان به مینیممسازی تابع
هزینه نخواهد پرداخت .اگر خیلی کوچک باشند ،آنگاه الگوریتم تکاملی مقید بر مینیممسازی تایع هزینه
بسیار تمرکز خواهد کرد و چندان به برآورده ساختن قیود نخواهد پرداخت GA .تبعیضی این مسئله را با
ایجاد دو لیست رتبهبندی شده از ذرات حل مینماید :اولین لیست از وزنهای مجازات کوچک 𝑖 𝑟1استفاده
کرده و لیست دوم از وزنهای مجازات بزرگ 𝑖 𝑟2استفاده مینماید .ما ذرات را برای نسل بعد بهصورت
متناوب از میان این دو لیست انتخاب مینماییم .این تقریباً معادل استفاده از دو زیرجمعیت ،یکی با وزنهای
مجازات کوچک و دیگری با وزنهای مجازات بزرگ ،میباشد.

Segregated Genetic Algorithm
Le Riche

1
2
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به نظر میرسد این رویکرد جای بسیار زیادی برای تحقیقات داشته باشد .برای مثال ،میتوان از بیش از
دو وزن مجازات استفاده نمود .همچنین میتوان از مفهوم  GAتبعیضی برای ترکیب روشهای اداره کردن
قیود ،استفاده نمود.
8-2-19

فرمولبندی برازندگی خودانطباق1

روشی به نام فرمولبندی برازندگی خودانطباق [فرمانی 2و رایت ]2443 ،وجود دارد که مقادیر هزینهی
ذرات امکانناپذیر را در دو مرحله مجازات مینماید .ابتدا ،اگر هر ذرهی امکانناپذیری مانند ̅𝑥 دارای هزینهی
مجازات نشدهای باشد که از هزینهی بهترین ذرهی امکانپذیر 𝑥 بهتر است (بدین معنی که وجود داشته باشد
یک  𝑥̅ ∈ ℱکه برای بهترین ذره  ،)𝑓(𝑥̅ ) < 𝑓(𝑥) ،𝑥 ∈ ℱآنگاه مقدار هزینهی هر ذرهی امکانناپذیر مجازات
شده خواهد بود .با این حال ،اگر برای تمامی  𝑥̅ ∈ ℱو برای بهترین ذرهی  𝑓(𝑥̅ ) > 𝑓(𝑥) ،𝑥 ∈ ℱباشد،
آنگاه هیچ یک از ذرات امکانناپذیر مجازات نخواهند شد .این کار از مجازات غیرضروری ذرات امکانناپذیر
جلوگیری میکند و به آنها اجازه میدهد دارای مقدار هزینهی مجازات شدهی معقولی باشند تا در جمعیت
باقی مانده و بتوان از اطالعات آنها استفاده نمود.
سپس ،مرحلهی دوم مجازات را آغاز مینماییم .تمام ذرات امکانناپذیر بهگونهایی مجازات میشوند که
ذرهی که بیشترین تخطی از قید را دارد ،دارای بدترین هزینهی مجازات شده باشد .برای این کار باید ابتدا
امکانناپذیری کل را برای هر ذرهی 𝑥 بهصورت زیر تعریف نماییم:
𝑝𝑚+

()24-19

)̅𝑥( 𝑖𝐺 ∑ 𝐺𝑖 (𝑥)/ max
̅∉ℱ
𝑥

𝑖=1

1
𝑝𝑚+

= )𝑋(𝜄

که در آن )  𝐺𝑖 (.با  𝛽 = 1در معادلهی ( )8-19داده شده است .سپس ،بهترین ذره ( 𝑏𝑥) ،بدترین ذرات به
لحاظ امکانپذیری ( 𝑓𝑤𝑥) و بدترین ذرات به لحاظ هزینه ( 𝑐𝑤𝑥) را تعریف مینماییم:

Self-Adaptive Fitness Formulation
Farmani

1
2
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𝑎𝑟𝑔 min 𝑓(𝑥): 𝑥 ∈ ℱ

∅ ≠  ℱاگر

𝑥

در غیر این صورت

()25-19

 ∃𝑥̅ ∉ ℱبه طوری که ) 𝑏𝑥(𝑓 < ) ̅𝑥(𝑓 اگر
در غیر این صورت

{ = 𝑏𝑥

)𝑥(𝜄 𝑎𝑟𝑔 min
𝑥

) 𝑏𝑥(𝑓 < )𝑥(𝑓 𝑎𝑟𝑔 max 𝜄(𝑥):
𝑥

{ = 𝑓𝑤𝑥

)𝑥(𝜄 𝑎𝑟𝑔 max
𝑥

)𝑥(𝑓 𝑥𝑤𝑐 = 𝑎𝑟𝑔 max
𝑥

توجه داشته باشید که اگر ∅ ≠  ℱباشد ،آنگاه  𝑥𝑏 ∈ ℱخواهد بود حتی اگر برخی  𝑥̅ ∉ ℱوجود داشته
باشند که دارای هزینهی کمتری باشند .با این تعاریف ،معیار امکانناپذیری بهصورت زیر به ] [0,1نرمالیزه
میشود
) 𝑏𝑥(𝜄 𝜄(𝑥) −

()26-19

) 𝑏𝑥(𝜄 𝜄(𝑥𝑤𝑓 ) −

= )𝑥 ̅(𝜄

حال میتوان مرحلهای اول مجازات را به زبان ریاضی بهصورت زیر بیان نمود
()27-19

 ∃𝑥̅ ∉ ℱبه طوری که ) 𝑏𝑥(𝑓 < ) ̅𝑥(𝑓 اگر
در غیر این صورت

)) 𝑓𝑤𝑥(𝑓 𝑓(𝑥) + 𝜄(̅ 𝑥) (𝑓(𝑥𝑏 ) −
{ = )𝑥(𝜙
)𝑥(𝑓

دومین مجازات 𝜙(𝑥) ،را به یک هزینهی مجازات شدهی مجازات شدهتر )𝑥(  𝜙 ′نگاشت میکند:
exp(2𝜄̃(𝑥)) − 1
)
exp(2) − 1

) 𝑏𝑥(𝑓 < ) 𝑓𝑤𝑥(𝑓 اگر
()28-19

) 𝑏𝑥(𝑓 = ) 𝑓𝑤𝑥(𝑓 اگر
) 𝑏𝑥(𝑓 > ) 𝑓𝑤𝑥(𝑓 اگر

( |)𝑥(𝜙|𝛾 𝜙 ′ (𝑥) = 𝜙(𝑥) +

)) 𝑏𝑥(𝑓 (𝑓(𝑥𝑤𝑐 ) −
) 𝑏𝑥(𝑓
0

=𝛾

)) 𝑓𝑤𝑥(𝑓 (𝑓(𝑥𝑤𝑐 ) −
) 𝑓𝑤𝑥(𝑓

{

تابع نمایی در معادلهی ( )28-19مجازات کوچکی را برای ذراتی که تنها کمی از قید تخطی مینمایند،
نتیجه میدهد .فاکتور مقیاس 𝛾 این اطمینان را میدهد که ذره با بیشترین تخطی از قید دارای بیشترین هزینهی
مجازات شده باشد:
()29-19

)𝑥(  𝜙 ′ (𝑥𝑤𝑓 ) ≥ 𝜙 ′برای تمامی 𝑥ها
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در این روش مجازات دو مرحلهای هدف اصلی این است که پس از مجازات ،بهترین ذرات موجود در
جمعیت شامل برخی ذرات امکانپذیر و برخی ذرات امکانناپذیر شوند .ذراتی که دارای هزینهی و تخطی
کم از قید میباشند به لحاظ هزینهی مجازات شده ،رقبای نزدیکی برای ذرات امکانپذیر محسوب میشوند.
این ایده بسیار مؤثر به نظر رسیده و به بسیاری مسائل بهینهسازی اعمال شده است .کارهای و تالشهای آتی
میتواند به میزانسازی بهتر و سادهسازی رویکرد مجازات همزمان با دستیابی به اهداف بنیادین ،اختصاص
یابند.
9-2-19

تابع مجازات خودانطباق1

الگوریتم تابع مجازات خود انطباق ([ )SAPFتسما 2و ین ]2446 ،3توابع مجازات را بر اساس توزیع
جمعیت تطبیق میدهد .اگر تنها چند ذرهی امکانپذیر وجود داشته باشند ،آنگاه هزینههای مجازات شدهی
کمی را به ذرات با تخطی از قید کم تخصیص خواهیم داد هر چند که ممکن است دارای هزینههای باالیی
باشند .از سوی دیگر ،اگر ذرات امکانپذیر بسیاری وجود داشته باشند ،آنگاه هزینههای مجازات شدهی کم
را تنها به ذرات با هزینههای کم اختصاص خواهیم داد .الگوریتم  SAPFشامل مراحل زیر میشود.
 .1نرمالیزه نمودن مقدار تابع هزینه برای هر ذرهی 𝑥:
()34-19

)𝑥(𝑓 𝑓(𝑥) − min
𝑥

)𝑥(𝑓 max 𝑓(𝑥) − min
𝑥

= )𝑥( 𝑓1

𝑥

این کار هزینهی نرمالیزه شدهی ] 𝑓1 (𝑥) ∈ [0,1را برای تمامی 𝑥ها نتیجه میدهد .در این صورت هزینهی
نرمالیزهی بهترین ذره برابر  4و هزینهی نرمالیزهی بدترین ذره برابر  1خواهد بود.
 .2محاسبهی بزرگی تخطی از قید )𝑥(𝜄 برای هر ذره بهصورتی که در معادلهی ( )24-19نشان داده شده
است .با این کار برای تمامی𝑥ها 𝜄(𝑥) ∈ [0,1] ،به دست خواهد آمد .توجه داشته باشید که برای
تمامی  𝜄(𝑥) = 0 ،𝑥 ∈ ℱو برای تمامی  𝜄(𝑥) > 0 ،𝑥̅ ∉ ℱخواهد بود .همچنین ،ممکن است ̅𝑥یی
وجود داشته باشد که .𝜄(𝑥) = 1
 .3تکمیل مقدار فاصله برای هر ذرهی 𝑥:

1

Self-Adaptive Penalty Function
Tessema
3
Yen
2
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()31-19

∅ =  ℱاگر
∅ ≠  ℱاگر

)𝑥(𝜄
{ = )𝑥(𝑑
)𝑥( 𝜄 2

+

)𝑥( √𝑓12

اگر هیچ ذرهی امکانپذیری در جمعیت وجود نداشته باشد ،آنگاه مقدار فاصلهی 𝑥 ،بدون لحاظ هزینهی
آن ،برابر کل تخطی از قید 𝑥 خواهد بود .بین دو ذرهی امکانپذیر ،ذرهای که دارای هزینهی کمتر است،
فاصلهی کمتری خواهد داشت .اگر ذرات امکانپذیر در جمعیت وجود داشته باشند ،آنگاه فاصلهی یک ذرهی
امکانناپذیر ترکیبی از هزینه و میزان تخطی از قید آن خواهد بود .بنابراین ،هنگامی که یک ذرهی امکانپذیر
𝑥 را با یک ذرهی امکانناپذیر ̅𝑥 مقایسه مینماییم ،بسته به هزینههای نسبی آنها ،هر یک ممکن است دارای
فاصلهی کوچکتری نسبت به دیگری باشد.
 .4محاسبهی دو تابع هزینهی مجازات شدهی دیگر:

()32-19

∅ =  ℱاگر

0

∅ ≠  ℱاگر

)𝑥(𝜄

 𝑥 ∈ ℱاگر

0

 𝑥 ∉ ℱاگر

)𝑥( 𝑓1

{ = )𝑥(𝑋

{ = )𝑥(𝑌

هزینهی مجازات شدهی )𝑥(𝑋 برابر  4خواهد بود اگر هیچ ذرهی امکانپذیری در جمعیت نباشد و برابر
)𝑥(𝜄 خواهد بود اگر ذرات امکانپذیر در جمعیت وجود داشته باشند .این هزینهی مجازات شده در واقع
ذرات امکان ناپذیر را بر اساس میزان بزرگی تخطی از قیدشان و تنها در صورتی که جمعیت دارای ذرات
امکانپذیر باشد ،مجازات مینماید .هزینهی مجازات شدهی )𝑥(𝑌 برابر  4خواهد بود اگر 𝑥 امکانپذیر باشد
و برابر هزینهی نرمالیزهی )𝑥(  𝑓1خواهد بود اگر 𝑥 امکانناپذیر باشد .این تابع ذرات امکانناپذیر را به اندازهای
که با مقادیر هزینهشان متناسب است ،مجازات مینماید.
 .5محاسبهی تابع هزینهی مجازات شده
()33-19

)𝑥(𝑌𝑟 𝜙(𝑥) = 𝑑(𝑥) + (1 − 𝑟)𝑋(𝑥) +

که در آن ] ،𝑟 ∈ [0,1نسبت ذرات امکانپذیر در جمعیت میباشد .اگر ذرات امکانپذیر زیادی در جمعیت
باشد 𝜙(𝑥) ،بر )𝑥(𝑌 تاکید خواهد نمود که به معنای اعمال مجازات هزینه-محور بر ذرات امکانناپذیر
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میباشد .از سوی دیگر ،اگر تعداد کمی ذرات امکانپذیر در جمعیت وجود داشته باشند 𝜙(𝑥) ،بر

)𝑥(𝑋

اعمال خواهد شد که به معنای اعمال مجازات تخطی از قید بر ذرات امکانناپذیر میباشد.
 SAPFدر مورد مسائل بهینهسازی چندهدفهی مقید نیز به کار رفته است [ین.]2449 ،
 11-2-19ادارهی تبعیضی و انطباقی قید
الگوریتم تکاملی ادارهی تبعیضی و انطباقی قید ( )ASCHEA1در [حامیدا 2و شوئناور ]2444 ،و [حامیدا
و شوئناور ]2442 ،مطرح شده است ASCHEA .بر پایهی دو ایده است .اول آنکه سعی داریم نسبتی خاص
از ذرات امکانپذیر به ذرات امکانناپذیر را حفظ کنیم .این شبیه روش انطباقی بحث شده در بخش
 6-2-19میباشد .این کار به ما اجازه میدهد تمام فضای جستجو ،هم ناحیهی امکانپذیر و هم ناحیهی
امکانناپذیر ،را مورد کاوش قرار دهیم.
دوم آنکه اگر تعداد کمی ذرات امکانپذیر در جمعیت وجود داشته باشند ،آنگاه ذرات امکانپذیر تنها
مجاز به بازترکیب با ذرات امکانناپذیر خواهند بود .این موضوع بر مبنای این ایده است که راهحلهای مسائل
بهینهسازی مقید معموالً در مرز و یا نزدیک مرز قید واقع میشوند [لگوئیزمون 3و کوئلو کوئلو[ ،]2449 ،ری
و همکاران .]2449b ،بنابراین ،منطقی است که برای حل مسائل بهینهسازی مقید هم ذرات امکانپذیر و هم
ذرات امکانناپذیر را به سمت مرز قید هدایت کنیم .بازترکیب ذرات امکانپذیر با ذرات امکانناپذیر باعث
نزدیک شدن فرزندان به مرز قید خواهد شد.
 ASCHEAاز رویکرد مجازات معادلهی ( )8-19با  𝛽 = 1استفاده میکند .این الگوریتم همچنین از روش
زیر برای بهروزرسانی وزنهای مجازات بهره میبرد:
𝑝𝑚+

)𝑥( 𝑖𝐺 𝑖𝑟 ∑ 𝜙(𝑥) = 𝑓(𝑥) +
𝑖=1

()34-19

𝑑𝜏 > )𝑡(𝜏 اگر
در غیر این صورت

)𝑡( 𝑖𝑟
𝛾
{ = )𝑟𝑖 (𝑡 + 1
)𝑡( 𝑖𝑟𝛾

که در آن 𝑡 شمارهی نسل 𝛾 > 1 ،یک پارامتر میزانسازی 𝜏𝑑 ،نسبت مشخص ذرات امکانپذیر به ذرات
امکانناپذیر و )𝑡( τنسبت در نسل 𝑡اُم است:

1

Adaptive Segregational Constraint Handling Evolutionary Algorithm
Hamida
3
Leguizemon
2
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|}|{𝑥:𝑥∈ℱ

|} 𝜏(𝑡) = |{𝑥̅:𝑥̅∉ℱدر نسل

()35-19

𝑡

 ASCHEAمعموالً با  𝜏𝑑 = 1/2پیادهسازی میشود.
دومین ایدهی پیادهسازی شده در  ASCHEAبه ذرات امکانپذیر اجازه میدهد تنها در صورتی با ذرات
امکانناپذیر بازترکیب شوند که 𝑑𝜏 < )𝑡( .τاین کار ،فرزندان ذرات امکانناپذیر را به حرکت به سمت
ناحیهی امکانپذیر تشویق مینماید با این امید که تعداد ذرات امکانپذیر افزایش یابد.
با این حال ،اگر 𝑑𝜏 ≥ )𝑡( ،τآنگاه به اندازهی کافی ذرات امکانپذیر در جمعیت وجود خواهد داشت.
در این صورت عمل انتخاب را در طی دو مرحله انجام خواهیم داد :ابتدا تعداد مشخصی از ذرات را از
مجموعهی امکانپذیر  ℱانتخاب مینماییم ،سپس باقی ذرات را جهت انجام عمل بازترکیب ،بدون لحاظ
نمودن امکانپذیری ،بر اساس مقادیر هزینهی مجازات شدهی )  𝜙(.انتخاب مینماییم .کمترین تعداد ذرات
امکانپذیری که برای بازترکیب انتخاب مینماییم معموالً حدود  %34تعداد کل ذراتی است که در طی عمل
انتخاب به آنها نیاز داریم .برای مثال ،اگر بخواهیم  144ذره را برای بازترکیب انتخاب نماییم ،ابتدا  34ذرهی
امکانپذیر را بر اساس هزینهشان انتخاب نموده و سپس باقی  74ذره را از کل جمعیت و بر اساس هزینهی
مجازات شده انتخاب مینماییم.
یک الگوریتم مشابه به نام الگوریتم تکاملی منتج از امکانناپذیری ( )IDEA1نیز وجود دارد که در [ری
و همکاران ،]2449b ،هم برای بهینهسازی تک هدفه و هم برای بهینهسازی چندهدفه ،مطرح شده است.
 11-2-19حافظهی

رفتاری2

حافظهی رفتاری از یک روش تقسیم-و-غلبه 3برای حل مسائل بهینهسازی مقید استفاده مینماید
[مایکلویکز و همکاران[ ،]1996 ،شوئناور و زانثاکیس .]1993 ،4با فرض مسئلهی معادلهی ( )8-19با 𝑝 𝑚 +

قید ،ابتدا یک جمعیت ،که )𝑥(  𝐺1را مینیمم مینماید ،بدون آنکه هیچ یک از قیود یا تابع هزینه را لحاظ
نماییم ،رشد میدهیم .این الگوریتم تکاملی را پس از آنکه قسمت مشخصی از جمعیت (که توسط کاربر
تعیین میگردد) قید اول را برآورده سازد ،متوقف مینماییم .پس از تکمیل این تکامل ،از جمعیت نهایی آن
برای مقداردهی اولیهی الگوریتمی تکاملی که )𝑥(  𝐺2را مینیمم میکند ،استفاده مینماییم .دو طول الگوریتم

1
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تکاملی دوم ،هر ذرهای که از قید )𝑥(  𝐺1تخطی کند را حذف مینماییم ،اما سایر قیود و تابع هزینه را لحاظ
نمیکنیم.
این مراحل را برای هر یک از قیدها تکرار مینماییم𝑖 .اُمین الگوریتم تکاملی را با نتایج )(𝑖 − 1اُمین
الگوریتم تکاملی آغاز مینماییم𝑖 .اُمین الگوریتم تکاملی جمعیتی را رشد میدهد که )𝑥( 𝑖𝐺 را مینیمم مینماید
و در طول این تکامل ،ذراتی که از قیود )𝑥( 𝑗𝐺 به ازای ] 𝑗 ∈ [1, 𝑖 − 1تخطی مینمایند ،حذف میگردند .در
آخر ،پس از آنکه تمامی 𝑝  𝑚 +با استفاده از 𝑝  𝑚 +الگوریتم تکاملی متوالی برآورده گردید ،از جمعیت
حاصله برای مقداردهی اولیهی یک الگوریتم تکاملی جهت مینیممسازی تابع هزینه ،استفاده مینماییم .شکل
 4-19طرح کلی الگوریتم حافظهی رفتاری را نشان میدهد.
الگوریتم رفتاری را میتوان در زمرهی رویکردهای تابع مجازات قرار داد چرا که از مجازات مرگ استفاده
مینماید .با این حال ،خطی که در شکل  4-19با عبارت “یک الگوریتم تکاملی را برای مینیممسازی  ...اجرا
کن” آغاز میشود ،شاید شامل رویکرد تابع مجازات بشود .آن الگوریتم تکاملی میتواند شامل هر الگوریتم
تکاملی و هر رویکرد ادارهی قید باشد .تنها نکتهی مهم آن است که سرانجام ،ذراتی که قیود قبلی را نقض
مینمایند ،حذف گردند.
جمعیت تولید شده به صورت اتفاقی ← {𝑥}0

برای

𝑝 𝑖 = 1, … , 𝑚 +

𝑖اُمین الگوریتم تکاملی را آغاز کن:

{𝑥} ← {𝑥}𝑖−1

یک الگوریتم تکاملی را جهت مینیممسازی )𝑥( 𝑖𝐺 که دارای قید  𝐺𝑗 (𝑥) = 0میباشد ،با استفاده
از مجازات مرگ اجرا کن تا از برآورده شدن تمام قیود 𝑗𝐺 اطمینان حاسل شود .جمعیت نهایی این
الگوریتم تکاملی را با 𝑖}𝑥{ نمایش بده.
𝑖 بعدی
الگوریتم تکاملی نهایی را مقداردهی کن:

𝑝{𝑥} ← {𝑥}𝑚+

یک الگوریتم تکاملی را جهت مینیمم ساختن )𝑥(𝑓 که دارای قیود  𝐺𝑗 (𝑥) = 0برای

]𝑝 𝑗 ∈ [1, 𝑚 +

میباشد را با استفاده از مجازات مرگ اجرا کن تا تمامی قیود برآورده شوند
شکل  4-19طرح کلی الگوریتم حافظهی رفتاری برای مینیممسازی )𝒙(𝒇 با قیدهای 𝟎 = )𝒙( 𝒊𝑮 برای ]𝒑 .𝒊 ∈ [𝟏, 𝒎 +
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حافظهی رفتاری در واقع تعمیمی است از الگوریتمهای بهینهسازی غیر مقید که به تدریج تعداد
ارزیابیهای تابع هزینه را افزایش میدهند [دگاریس[ ،]1994 ،1گثرکول 2و راس .]1994 ،برای مثال ،فرض
کنیم میخواهیم تایع )𝑥( 𝑖𝑓 را نسبت به 𝑥 مینیمم نماییم 𝑖 .میتواند هر یک از مقادیر مچموعهی بزرگ
} 𝑥𝑎𝑚𝑖  ℐ = {1, 2, … ,باشد .یک رویکرد برای این کار این است که ابتدا )𝑥(  𝑓1را با استفاده از یک الگوریتم
تکاملی مینیمم نماییم .سپس ،با استفاده از آخرین جمعیت به دست آمده 𝑓1 (𝑥) + 𝑓2 (𝑥) ،را مینیمم نماییم.
دوباره ،با استفاده از آخرین جمعیت به دست آمده در مرحلهی دوم 𝑓1 (𝑥) + 𝑓2 (𝑥) + 𝑓3 (𝑥) ،را مینیمم
نماییم .این فرآیند را آنقدر ادامه میدهیم تا از مینیممسازی )𝑥( 𝑖𝑓 ،که بر روی تمام  𝑖 ∈ ℐمیانگین گرفته شده
است ،رضایت پیدا کنیم .یک رویکرد دیگر آن است که ترکیبی از نمونههای اتفاقی )𝑥( 𝑖𝑓 را مینیمم نماییم.
در این روش تعداد نمونهها را به تدریج و با افزایش شماره نشل ،افزایش میدهیم .این رویکرد ،نمونهبرداری
اتفاقی 3نام دارد [بنژاف و همکاران ،1998 ،بخش  .]1-5-14معموالً از این روش در برنامهنویسی ژنتیک
استفاده میشود چرا که محاسبهی هزینهی تنها یک برنامهی کامپیوتری خود به اجرا برای ورودیهای بسیاری
نیاز دارد (فصل  7را ببینید).
به نظر میرسد که این نوع مینیممسازی )𝑥( 𝑖𝑓 برای  𝑖 ∈ ℐهمان شکل مسائل بهینهسازی چندهدفه را
دارد (فصل  24را ببینید) ،اما مسئلهی مورد بحث در اینجا در واقع یک مسئلهی بهینهسازی تک-هدفه است.
همهی توابع )𝑥( 𝑖𝑓 مشابه هستند اما برای 𝑖های مختلف ،با پارامترهای مختلف ارزیابی میشوند .با این حال،
مرز میان مسائل بهینهسازی تک-هدفه با چند پارامتر و مسائل بهینهسازی چندهدفه ،مرزی فازی است .یک
نفر ممکن است یک مسئله را تک-هدفه بداند و فرد دیگری ممکن است همان مسئله را چندهدفه تلقی
نماید.
 12-2-19رتبهبندی

اتفاقی4

رتبهبندی اتفاقی [رونارسون 5و یائو]2444 ،یک عنصر اتفاقی را به الگوریتمهای تکاملی مقید اضافه
مینماید .از آنجا که اتفاقی بودن جزء مهمی از الگوریتمهای تکام میباشد ،دخیل کردن اتفاقی بودن در
رویکردهای ادارهی قید منطقی به نظر میرسد .رتبهبندی اتفاقی گاه ًا راهحلهای نامزد را بر اساس هزینهشان
)  𝑓(.و گاهاً بر اساس میزان تخطی آنها از قید رتبهبندی مینماید .تصمیم اینکه ذرات چگونه رتبهبندی
1
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شوند اتفاقی است .هنگامی که دو ذرهی  𝑥1و  𝑥2را با یکدیگر مقایسه مینماییم ،میگوییم ذرهی  𝑥1از

𝑥2

بهتر است اگر:
 هر دو راهحل امکانپذیر بوده و )  𝑓(𝑥1 ) < 𝑓(𝑥2یا،
 یک عدد تولید شده بهصورت اتفاقی مانند ] 𝑟~𝑈[0,1از یک پارامتر مشخص تعیین شده توسط کاربر
مانند 𝑓𝑃 کوچکتر بوده و )  𝑓(𝑥1 ) < 𝑓(𝑥2و یا،
 هیچ یک از شرایط باال صدق نکرده و  𝑥1دارای تخطی از قید کمتری نسبت به  𝑥2میباشد.
در غیر این صورت 𝑥2 ،را بهتر از  𝑥1خواهیم دانست .میتوان دید که بسته به این که خروجی یک تولید
کنندهی اعداد اتفاقی چه باشد ،ممکن است دو ذرهی  𝑥1و  𝑥2را بر اساس هزینهشان و یا بر اساس میزان
تخطی از قیدشان ،مقایسه نماییم .پس از آنکه تمامی ذرات موجود در جمعیت مقایسه و دستهبندی گردیدند،
عمل انتخاب و بازترکیب را برای نسل بعد انجام میدهیم .مقادیر احتمال ) 𝑃𝑓 ∈ (0.4 0.5نتایج خوبی را در
مورد بسیاری از مسائل محک به دست میدهد [رونارسون و یائو.]2444 ،
13-2-19

رویکرد مجازات نیچه1

رویکرد جریمهی نیچه [دب و آگراوال[ ،]1999 ،دب ]2444 ،از سختی میزانسازی پارامترهای روش
مجازات انگیزش یافته است .این رویکرد بر اساس قوانین زیر ،از انتخاب مسابقهای برای انتخاب ذرات جهت
عمل بازترکیب استفاده مینماید.
 بین دو ذرهی امکانپذیر ،آنی که دارای هزینهی کمتری است برندهی مسابقه خواهد بود.
 بین یک ذرهی امکانپذیر و یک ذرهی امکانناپذیر ،ذرهی امکانپذیر برندهی مسابقه خواهد بود.
 بین دو ذرهی امکانناپذیر ،آنی که دارای نقض قید کوچکتری است ،برندهی مسابقه خواهد بود.
این رویکرد به دلیل سادگی بسیار جذاب است چرا که به هیچ گونه میزانسازی پارامترهای مجازات نیاز
ندارد .همچنین ،مقایسهی دو ذره به هیچ گونه ارزیابی تابع هزینه نیاز ندارد که این موضوع میتواند تالش
محاسباتی را کاهش دهد .این رویکرد مجازات نیچه معموالً نتیجهی خوبی را در مورد مسائل بهینهسازی
مقید به دست می دهد .با این حال ،این سادگی مضراتی هم دارد چرا که این رویکرد ،یک ذرهی امکانپذیر
با هزینهی بسیار زیاد را از یک ذرهای که به مقدار بسیار اندکی امکانناپذیر است ولی هزینهی بسیار کمی هم
دارد ،بهتر میداند .بنابراین ،این رویکرد برای مسائلی که در آنها راهحلها در مرز قید واقع شدهاند ،همانند
اکثر مسائل دنیای واقعی ،مناسب نخواهد بود [لگوئیزامون و کوئلو کوئلو[ ،]2449 ،ری و همکاران.]2449b ،
Niched-Penalty Approach

1

فصل نوزدهم :بهینهسازی مقید 671 /

قسمت "نیچه"ی این رویکرد تکمیلکنندهی توانایی ادارهی قید آن نیست ،اما مقصود از آن حفظ تنوع
در جمعیت بوده و به این صورت تشریح میگردد که :اگر ذرات در فضای دامنه از هم دور باشند ،به آنها
اجازهی مسابقه با یکدیگر (برای انتخاب) را نخواهیم داد .پس از آن که ذرات را بهصورت اتفاقی برای
انتخاب مسابقهای انتخاب نمودیم ،فاصلهی آنها از یکدیگر را محاسبه مینماییم .اگر ذرات بسیار از یکدیگر
دور باشند ،آنگاه بهصورت اتفاقی ذرات دیگری را برای مسابقه انتخاب خواهیم نمود .این کار اجازه ناپدید
شدن خوشههای ذرات دور افتاده از جمعیت را نداده و بدین ترتیب تنوع را حفظ مینماید.
استراتژی تکامل چند عضوه ([ )MMES1مزورا 2و کوئلو کوئلو ]2445 ،شبیه رویکرد مجازات نیچه
میباشد .شاخصهی متمایز  MMESآن است که هر از چند گاهی (تقریباً  %3نسلها) ،انتخاب ذرات
امکانناپذیر با کمترین مقدار هزینه و یا با کوچکترین میزان نقض قید برای نسل بعد تضمین شده است .این
رویکرد شبه-نخبهگرا متضمن شرکت یافتن ذرات امکانناپذیر خوب در قرآیند جستحوی تکاملی است.

 3-19نمایشهای ویژه و عملگرهای ویژه
یک نمایش ویژه راهی است برای فرمولبندی مسئله بهگونهای که قیود بهصورت خودکار توسط
راهحلهای نامزد برآورده شوند .یک عملگر ویژه نیز راهی است برای تعریف عملگرهای جهش و بازترکیب
در یک الگوریتم تکاملی ،بهگونهای که ذرات فرزند بهصورت خودکار قیود را برآورده سازند .هر دوی این
روشها به مقدار زیادی به نوع مسئله وابسته هستند .نمیتوان یک کد نمایش یا عملگر ویژهای نوشت که
قابل اعمال به گسترهی وسیعی از مسائل باشد .با این حال ،با این که این وابستگی به نوع مسئله برای نمایشها
و عملگرهای ویژه کار طراحی الگوریتم تکاملی را دشوار میسازد ،اما این کار سود بسیاری خواهد داشت
چرا که در این صورت الگوریتم تکاملی حاصل از اطالعات خاص مسئله استفاده کرده و این کار معموالً
نتایج بهتری را نسبت به استفاده از الگوریتم تکاملی کلیتر به دست میدهد .این ایده مستقیماً با قضیهی
 no free lunchدر ارتباط است (ضمیمهی ب 1.را ببینید).
بخش  1-3-19به بحث در مورد نمایشهای ویژه و رویکرد کدبردار 3میپردازد .بخش  2-3-19نیز
عملگرهای ویژه و یک الگوریتم تکاملی مقید محبوب به نام ژنوکوپ 4را مورد بررسی قرار خواهد داد.

1

Multimembered Evolutionary Strategy
Mezura
3
Decoder Approach
4
Genocop
2
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 1-3-19نمایشهای ویژه
بهعنوان یک مثال ساده از رویکرد نمایش ویژه در بهینهسازی مقید ،مسئلهی دو بعدی زیر را در نظر
بگیرید
)𝑥(𝑓  minبهطوری که

()36-19

𝑥

𝐾 ≤ 𝑥12 + 𝑥22

که در آن 𝐾 یک ثابت است .این مسئله را میتوان به مسئلهی نامقید زیر تبدیل نمود
()37-19

)𝑥(𝑓  minبهطوری که ]𝐾  𝜌 ∈ [0,و ]𝜋𝜃 ∈ [0,2
𝜃𝜌,

که در آن 𝑥1 = 𝜌 cos 𝜃 :و

𝜃 𝑥2 = 𝜌 sin

این تبدیل سادهی کارتزین به قطبی مسئلهی مقید از معادلهی ( )36-19را به مسئلهی نامقید معادلهی
( )37-19تبدیل مینماید .مسئلهی اصلی معادلهی ( )36-19دارای یک قید غیر خطی است اما ما آن را به
مسئلهی معادلهی ( )37-19تبدیل نمودهایم که در آن تنها قیود حاضر ،حدودی ساده بر روی دامنهی جسجو
میباشد.
کدبردارها
یک رویکرد برای حل مسائل بهینهسازی مقید کد نمودن قواعدی است که راهحلهای نامزد را تعیین
میکند ،بهگونهای که مجموعهی قواعد همواره ذرات امکانپذیر را نتیجه دهد .این بدین معنی است که به
جای آنکه یک راهحل نامزد را مستقیماً کد کنیم ،مجموعهای از قواعد را که از آن برای به دست آوردن راهحل
نامزد استفاده مینماییم ،کد نماییم .در این صورت ،هر ذره در جمعیت الگوریتم تکاملی شامل مجموعهی
قواعدی برای ساختن راهحل نامزد خواهد شد .همچنین میتوان از این رویکرد برای مسائل بهینهسازی نامقید
استفاده نمود ،اما به نظر میرسد که این روش بهطور خاص به مسائل بهینهسازی مقید قابل اعمال باشد چرا
که ،بسته به نوع خاص مسئله ،میتوان مجموعهای از قواعد را تعیین نمود که همواره قیود مسئله را برآورد
سازد.
یک مجموعه قواعد برای ساختن راهحل نامزد ،یک کدبردار نام دارد [پالمر 1و کرشنباوم،]1994 ،2
[کوزیل 3و مایکلویکز ،]1999 ،و باید چند ویژگی را برآورده سازد:
 برای هر راهحل امکانپذیر مسئلهی بهینهسازی ،باید حداقل یک کدبردار وجود داشته باشد.
1

Palmer
Kershenbaum
3
Koziel
2
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 همهی راهحلهای امکانپذیر باید متناظر تعداد یکسانی از کدبردارها باشند تا هیچ گونه گرایشی در
جستجو وجود نداشته باشد.
 هر کدبردار باید متناظر یک راهحل امکانپذیر باشد.
 تبدیل میان کدبردار و راهحل نامزد باید نسبت به ارزیابی هزینه سریع باشد.
 تغییرات کوچک در کدبردار باید تغییرات کوچکی را در راهحل نامزد ایجاد نماید.
اگر در کاربردی خاص برآورده ساختن تمام این ویژگیها سخت باشد ،میتوان آنها را کمی آسانتر
گرفت [کوزیل ،و مایکلویکز ،]1999 ،اما این قوانین حداقل خط مشی مفیدی را به دست میدهند .برای مثال،
ممکن است مسئلهای در اختیار داشته باشیم که برآورده ساختن قیود آن بسیار سخت باشد ،اما میتوان
مجموعهای از کدبردارها را پیدا کرد که در بسیاریاز مواقع راهحلهای نامزد امکانپذیر را نتیجه میدهند.
اگرچه که چنین مجموعهی کدبرداری کامالً قواعد باال را برآورده نمیسازد ،گاهاً این روش بهتر از کد نمودن
مستقیم ذرات در الگوریتم تکاملی خواهد بود.
همین که مجموعهای از قواعد برای ساختن راهحلهای نامزد را به دست آوردیم ،جمعیت الگوریتم
تکاملی را بهگونهای تعریف مینماییم که شامل مجموعهای از کدبردارها شود .سپس عمل انتخاب ،بازترکیب
و جهش را بر روی کدبردارها انجام داده و بدین ترتیب متضمن برآورده شدن قیود خواهیم شد.
مثال 2-19
ناحیهی امکانپذیر محدب  ℱاز مسئلهی بهینهسازی مقید دوبعدی شکل  5-19را در نظر بگیرید .نقطهی
مرجع 𝑟 یک نقطهی دلخواه در  ℱاست .هر نقطه مانند  𝑥 ∈ ℱرا میتوان برای یک مقدار
] 𝛼 ∈ [0,1و یک 𝑏 بر روی مرز دامنهی جستجو ،بهصورت 𝑟)𝛼  𝛼𝑏 + (1 −نشان داد.
یک کدبردار برای حل این مسئلهی بهینهسازی میتواند بهصورت زیر عمل نماید:
 .1یک نقطهی امکانپذیر برای 𝑟 مییابیم.
 .2با حرکت دادن 𝑏 دور کل مرز دامنهی جستجو ،یک مرز برای  ℱمییابیم .برای هر 𝑏 ماکزیمم
𝛼 را بهگونهای مییابیم که  .𝛼𝑏 + (1 − 𝛼)𝑟 ∈ ℱاین مقدار ماکزیمم بهصورت
} 𝛼𝑚𝑎𝑥 (𝑏) = max{𝛼: 𝛼𝑏 + (1 − 𝛼)𝑟 ∈ ℱنشان داده میشود.
.3

یک جمعیت از ذرات الگوریتم تکاملی را بهگونهای تعریف مینماییم که هر ذره شامل جفت )𝛼 (𝑏,

شود .پارامتر 𝑏 میتواند هر نقطهای بر روی مرز دامنهی جستجو بوده و 𝛼 نیز میتواند هر عدد حقیقی
در بازهی ])𝑏( 𝑥𝑎𝑚𝛼  [0,باشد.
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 .4یک الگوریتم تکاملی را با انجام عمل بازترکیب بر روی زوجهای )𝛼  (𝑏,اجرا مینماییم .تنها آزمایش
امکانپذیری که باید صورت بپذیرد 𝛼 ∈ [0, 𝛼𝑚𝑎𝑥 (𝑏)] ،میباشد.

شکل  5-19مثالی از الگوریتم کدبرداری برای بهینهسازی بر روی 𝓕 .با داشتن نقطهی 𝓕 ∈ 𝒓 ،هر نقطه مانند 𝓕 ∈ 𝒙 ،برای
مقداری از ]𝟏  𝜶 ∈ [𝟎,و یک 𝒃 بر روی مرز دامنهی جستجو ،بهصورت یکتا با 𝒓)𝜶  𝜶𝒃 + (𝟏 −نمایش داده خواهد شد.

مثال  2-19را باید برای نواحی امکانپذیر غیرمحدب اصالح نمود ،اما این مثال چگونگی استفاده از یک
کدبردار برای سادهسازی قیود را به خوبی نشان میدهد.
 2-3-19عملگرهای ویژه
در بسیاری از مسائل بهینهسازی دنیای واقعی ،راه حل در مرز قید واقع شده است [لگوئیزامون و کوئلو
کوئلو[ ،]2449 ،ری و همکاران .]2449b ،مسئلهی بهینهسازی خرید مقداری ابزار را در نظر بگیرید .اگر به
ما گفته شود که بهترین ابزار ممکن را خریداری کنید ،این مسئله ممکن است مقید به یک مرز باال برای مقدار
هزینه باشد .به احتمال زیاد بیشترین مقدار ممکن پول را هزینه خواهیم نمود ،چرا که معموالً ابزار بهتر،
هزینهی بیشتری نسبت به ابزار بدتر دارند .این بدین معنی است که بهینهی مقید در مرز قید هزینه واقع
خواهد شد .قیودی که برای مثل به رنگ ابزار مربوط میشوند ،جزیی از خرید نخواهد بود چرا که بهینگی
ابزار به رنگ آن ربطی ندارد.
بهطور مشابه ،اگر بخواهیم از نقطهی 𝐴 به نقطهی 𝐵 در کمترین زمان ممکن و با وجود حدی باال برای
سوخت ،سفر نماییم ،احتماالً از بیشترین مقدار ممکن سوخت استفاده خواهیم کرد چرا که معموالً با مصرف
سوخت بیشتر ،سریعتر حرکت خواهیم نمود .این نیز بدین معنی است که بهینهی مقید در مرز قید سوخت
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واقع شده است .با تفکر در مورد مسائل دنیای واقعی در خواهیم یافت که بیشتر راهحلهای مسائل بهینهسازی
در مرز قید واقع

میشوند1.

این موضوع ایدهی حل یک مسئلهی بهینهسازی با کاوش مرز قید را ایجاد میکند .بنابراین میتوان با
اطمینان فضای داخلی مرز قید را نادیده گرفت چرا که انتظار داریم راهحلهای بهینهسازی در مرز قید واقع
شده باشند .برای مثال ،یک مسئلهی بهینهسازی با قید زیر را در نظر بگیرید:
()38-19

𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 ≥ 0.75

اگر بدانیم که بهینهی مقید در مرز قید واقع شده است ،میتوانیم مسئله بهینهسازی را با کاوش ترکیباتی
از )  (𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4که قید زیر را برآورده میسازند ،حل نماییم [مایکلویکز و شئوناور:]1996 ،
()39-19

𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 = 0.75

میتوان یک ذره در الگوریتم تکاملی را بهصورت زیر مقداردهی اولیه نمود:

()44-19

] 𝑥𝑎𝑚𝑥 𝑥1 = 𝑈[−𝑥𝑚𝑖𝑛 ,
] 𝑥𝑎𝑚𝑥 𝑥2 = 𝑈[−𝑥𝑚𝑖𝑛 ,
] 𝑥𝑎𝑚𝑥 𝑥3 = 𝑈[−𝑥𝑚𝑖𝑛 ,
0.75
= 𝑥4
𝑥1 𝑥2 𝑥3

این کار این اطمینان را به ما میدهد که )  (𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4معادلهی ( )38-19را برآورده میسازد .حال
فرض کنید ذرهی دیگری مانند )  (𝑦1 , 𝑦2 , 𝑦3 , 𝑦4در اختیار داریم بهگونهای که  .𝑦1 𝑦2 𝑦3 𝑦4 = 0.75در این
صورت ،اگر ذرهی فرزندی مانند 𝑧 را تولید نماییم بهگونهای که 𝛼 ،𝑧𝑖 = 𝑥𝑖𝛼 𝑦𝑖1−که در آن ] ،𝛼 ∈ [0,1فرزند
همواره قید  𝑧1 𝑧2 𝑧3 𝑧4 = 0.75را برآورده خواهد ساخت .این بدین دلیل است که
𝛼𝑧1 𝑧2 𝑧3 𝑧4 = 𝑥1𝛼 𝑦11−𝛼 𝑥2𝛼 𝑦21−𝛼 𝑥3𝛼 𝑦31−𝛼 𝑥4𝛼 𝑦41−

()41-19

𝛼= (𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 )𝛼 (𝑦1 𝑦2 𝑦3 𝑦4 )1−
= (0.75)𝛼 (0.75)1−𝛼 = 0.75

میتوان دید که این عملگر برش ویژه بهگونهای عمل میکند که فرزند دو والد امکانپذیر ،همواره
امکانپذیر باشد.
به همین ترتیب میتوان یک عملگر جهش ویژه را برای این مسئله طراحی نمود:

 1این موضوع در مورد مسائل دنیای واقعی صادق است اما الزاما در مورد مسایل محک صادق نیستند .این تفاوت میان مسائل محک و مسائل
دنیای واقعی ،به قضیهی  no free lunchاز ضمیمهی ب مرتبط است.
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()42-19

𝑖𝑥𝑞 ← 𝑥𝑖′
𝑞𝑥𝑗′ ← 𝑥𝑗 /

که در آن ] 𝑖 ∈ [1,4و ] ،𝑗 ∈ [1,4دو عدد صحیح اتفاقی متمایز بوده و 𝑞 یک عدد اتفاقی است .هر ذرهی
امکانپذیری مانند 𝑥 که به این روش دچار جهش شود ،ذرهی امکانپذیر  𝑥 ′را نتیجه خواهد داد.
این عملگرهای سادهی جهش و بازترکیب استفاده از عملگرهای ویژه برای الگوریتمهای تکاملی مقید را
نشان میدهند .توجه داشته باشید که عملگرهای ویژه به نوع مسئله وابستهاند .برای هر مسئلهی بهینهسازی
مقید ،طراح الگوریتم تکاملی باید عملگرهای خاص مسئله را جهت حفظ امکانپذیری ،فرمولبندی نماید.
یک مثال دیگر از عملگر ویژه در [مایکلویکز و شئوناور ]1996 ،آورده شده است.
 3-3-19ژنوکوپ
حال به بحث در مورد الگوریتمی که تحت عنوان الگوریتم ژنتیک برای بهینهسازی عددی مسائل مقید
( )Genocopشناخته میشود [میکلویکز و جنیکو ،]1991 ،1میپردازیم.
این الگوریتم شامل چند ویژگی و تکنیک خاص برای بهینهسازی مقید میشود .ما ژنوکوپ را در این
بخش آوردهایم چرا که اولین بار با ایدهی پیادهسازی عملگرهای خاص بر روی ذرات الگوریتم تکاملی جهت
اطمینان از برآوردهسازی قیود خطی ،مطرح گردید.
ایدهی اصلی ژنوکوپ در آن است که ما گاهاً ،بسته به شکل قید ،میتوانیم از عملگرهای خاص مسئله
استفاده کرده و ذرات امکانناپذیر را به ذرات امکانپذیر تبدیل نماییم .این کار را میتوان با قیدی که به شکل
معادلهیی ( )38-19است ،انجام داد .اگر ذرهای داشته باشیم که قید را برآورده نمیسازد ،آنگاه میتوان
چهارمین عنصر آن را مانند خط آخر معادلهی ( )44-19جایگزین نماییم .این یک رویکرد اصالحی خواهد
بود .متناوباً ،اگر سه عنصر اول از ذرهی فرزند را ایجاد نماییم ،میتوانیم عنصر چهارم آنگونه که در خط آخر
معادلهی ( )44-19نشان داده شده است ،ایجاد نماییم .این یک رویکرد عملگر ویژه خواهد بود.
فرض کیند قید خطی زیر را در اختیار داریم
()43-19

−8𝑥1 + 𝑥3 ≤ 0

اگر ذرهای داشته باشیم که این قید را برآورده نسازد ،میتوان به سادگی آن را با قرار دادن  𝑥3با یک عدد
دلخواه که از  8𝑥1کوچکتر است ،اصالح نمود .در این صورت ذرهی اصالح شده قید را برآورده خواهد

Janikow

1
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ساخت .این مثال نشان میدهد که هر قید خطی را میتوان به سادگی و با استفاده از الگوریتم اصالح یا
عملگر ویژه ،برآورده ساخت.
ژنوکوپ کارآمد است اما طراحی آن به مسئله بستگی دارد .همانطور که در باال نیز نشان داده شد،
ژنوکوپ به قیدهای خطی و شکلهای خاص از قیود غیرخطی ،که در آنها بتوان یک متغیر را نسبت به
متغیرهای دیگر حل نمود ،محدود میباشد .این از دید تالش کاربر یک نکتهی منفی و از دید کارآمدی
الگوریتم تکاملی ،یک نکتهی مثبت است.
 4-3-19ژنوکوپ II
ژنوکوپ [ IIمایکلویکز و آتیا ]1994 ،1الگوریتم ژنوکوپ که در باال توضیح داده شد را با یک مجازات
پویا مانند آنچه که در بخش  5-2-19توضیح داده شد ،ترکیب مینماید .ژنوکوپ  IIاز عملگرهای ویژه برای
بیشینه ساختن امکانپذیری جمعیت الگوریتم تکاملی استفاده مینماید .ابتدا ،تمام قیود خطی را با اصالح
ذرات امکانناپذیر به روش مطرح شده در ژنوکوپ ،برآورده میسازیم .سپس ،با توجه به اینکه تمام قیود
خطی را برآورده ساختهایم ،قیود غیر خطی را با مینیممسازی )𝑥(𝜙 در معادلهی ( ،)8-19که در آن همهی
قیود غیر خطی هستند ،اداره مینماییم .وزن 𝑖𝑟 در معادلهی ( )8-19برابر 𝜏 1/است .ژنوکوپ  IIمقداری
ثابت از 𝜏 را برای چند نسل نگه میدارد .پس از مدتی (برای مثال ،پس از گذشت تعداد معینی نسل ،یا پس
از آنکه جزء مشخصی از جمعیت امکانپذیر گشت) ،ژنوکوپ  𝜏 ،IIرا کاهش میدهد .این کار فضار قید را
افزایش داده و بدین ترتیب تدریجا باعث جذب ذرات بیشتر به مجموعهی امکانپذیر میشود .مقالههای اولیه
در زمینهی ژنوکوپ  IIپیشنهاد میکنند که 𝜏 هر بار با فاکتور  14کاهش یابد [مایکلویکز و آتیا،]1994 ،
[مایکلویکز و شئوناور.]1996 ،
 5-3-19ژنوکوپ III
ژنوکوپ [ IIIمایکلویکز و ناژیاث ]1995 ،2اصالحی دیگر بر روی ژنوکوپ میباشد .در این روش ،یک
الگوریتم همتکاملی جمعیتی } 𝑟𝑥{ = 𝑟𝑃 از نقاط مرجع ،که همهی قیود را برآورده میسازند ،و جمعیت
} 𝑠𝑥{ = 𝑠𝑃 از نقاط جستجو که تمام قیود خطی را ،بنا بر رویکرد استفاده شده در ژنوکوپ ،برآورده میسازند،
نگه میدارد .اندازههای 𝑟𝑃 و 𝑠𝑃 ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند .ما مقادیر تابع هزینهی هر ذره 𝑠𝑥 از
𝑠𝑃 را با استفاده از نسخهی اصالحی ،تخصیص میدهیم .این بدین معنی است که از اطالعات 𝑟𝑃 برای اصالح
Attia
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𝑠𝑥 و برای به دست آوردن ذرهی  𝑥𝑠′که تمامی قیود را برآورده میسازد ،استفاده مینماییم .سپس تخصیص
)  𝑓(𝑥𝑠 ) ← 𝑓(𝑥𝑠′را انجام میدهیم 𝑥𝑠′ .را با تولید یک سری از نقاط 𝑟𝑥)𝑎  𝑥 = 𝑎𝑥𝑠 + (1 −برای مجموعهای
از اعداد اتفاقی ] 𝑎 ∈ [0,1و برای 𝑟𝑃 ∈ 𝑟𝑥 انتخاب شده بهصورت اتفاقی ،ایجاد مینماییم .این بدین معنی
است که به جستجو میان مجموعهای اتفاقی از نقاط که بر روی خط مستقیم میان 𝑠𝑥 و 𝑟𝑥 واقع شدهاند
میپردازیم .پس از آنکه یک 𝑥 امکانپذیر از این جستجو به دست آمد ،تخصیص 𝑥 ←  𝑥𝑠′و همچنین تخصیص
)  𝑓(𝑥𝑠 ) ← 𝑓(𝑥𝑠′را انجام میدهیم .همچنین اگر ) 𝑟𝑥(𝑓 < )  𝑥𝑟 ،𝑓(𝑥𝑠′را با  𝑥𝑠′در 𝑟𝑃 جایگزین مینماییم .در
آخر 𝑥𝑠 ،را با یک احتمال مشخص ( ρکه توسط کاربر تعیین میگردد) ،با  𝑥𝑠′در 𝑠𝑃 جایگزین مینماییم.
این سؤال که آیا باید 𝑠𝑥 را با نسخهی اصالح شدهی آن  𝑥𝑠′جایگزین نماییم ،به وراثت المارکی 1مربوط
میشود :بدین معنی که ،آیا یک ارگانیسم میتواند خصلتهایی را که در طول زندگی خود به دست میآورد
به فرزندان و نسلهای بعد منتقل نماید؟ برخی محققین ذرات را هیچ گاه با نسخههای اصالح شدهشان
جایگزین نمینمایند ( ،)𝜌 = 0در حالی که برخی دیگر ذرات را همواره با نسخهی اصالح شدهشان جایگزین
مینمایند ( )𝜌 = 1و برخی دیگر نیز توصیه میکنند که اگر 𝜌 میان  %5و  %24انتخاب شود ،نتایج خوبی به
دست خواهد آمد [مایکلویکز و شئوناور[ ،]1996 ،اوروش 2و دیویس.]1993 ،
شکل  6-19طرح کلی الگوریتم ژنوکوپ  IIIرا نشان میدهد .اولین گام در این الگوریتم مقداردهی
اولیهی اتفاقی 𝑠𝑃 میباشد .این جمعیت بدون توجه امکانپذیری و تنها با توجه به برآورده شدن قیود خطی،
آنچنان که در ژنوکوپ بیان گردید ،ایجاد میگردد .دومین گام ،ارزیابی ) 𝑠𝑥(𝑓 برای هر 𝑠𝑃 ∈ 𝑠𝑥 میباشد .این
کار در پایین شکل  6-19و با عبارت ”) “Evaluate f(xصورت میپذیرد .گام سوم ،مقداردهی اولیهی اتفاقی
𝑟𝑃 میباشد .این جمعیت را بهگونهای تولید مینماییم که هر ذره تمامی قیود را برآورده سازد 3.گام چهارم
ارزیابی ) 𝑟𝑥(𝑓 برای هر 𝑟𝑃 ∈ 𝑟𝑥 میباشد .در آخر الگوریتم تکاملی را برای رشد دادن جمعیتهای 𝑠𝑃 و

𝑟𝑃

اجرا مینماییم.
به نظر میرسد که الگوریتم ژنوکوپ  IIIنتایج خوبی را به دست میدهد و به همین دلیل الگوریتمی
جذاب برای کاربردها و تحقیقات آتی به شمار میآید.برای مثال ،میتوان از انواع مختلفی از الگوریتمهای
تکاملی برای تکامل جمعیتهای 𝑠𝑃 و 𝑟𝑃 استفاده نمود و الزاماً نیازی به استفاده از یک الگوریتم تکاملی واحد
برای هر دو جمعیت نیست .همچنین میتوان این الگوریتم را با یک 𝜌 خودانطباق ،آزمایش نمود .توجه داشته
Lamarckian Inheritance
Orvosh
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 3پیدا کردن ذراتی که تمام قیود را برآورده سازند کار چالش برانگیزی است ،اما در ژنوکوپ  IIIفرض بر آن است که روشی برای این کار وجود
دارد .بحث برنامهنویسی مقید که در بخش  1977مطرح خواهد گردید به این موضوع مرتبط است.
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باشید که [مایکلویکز و شئوناور ]1996 ،نشان میدهد که نیازی نیست در هر نسل یک 𝑟𝑃 جدید ایجاد شود؛
برای مثال ،ممکن است مجبور باشیم گام ” 𝑟𝑃  “generate a new populationاز شکل  6-19را هر چند دفعه
یک بار در حلقه اجرا نماییم .این کار تالش محاسباتی را کاهش خواهد داد .در آخر ،ترکیبات ژنوکوپ
با سایر الگوریتمهای تکاملی مقید ممکن است عملکرد را بهبود ببخشد.
جمعیتی اتفاقی از نقاط جستجو ← 𝑠𝑃

) 𝑠𝑥(𝑓 را برای هر 𝑠𝑃 ∈ 𝑠𝑥 محاسبه کن
جمعیتی اتفاقی از نقاط امکانپذیر ← 𝑟𝑃

) 𝑟𝑥(𝑓 را برای هر 𝑟𝑃 ∈ 𝑟𝑥 محاسبه کن
تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
از یک الگوریتم تکاملی با مقادیر ) 𝑠𝑥(𝑓 برای ایجاد جمعیتی جدید از 𝑠𝑃 استفاده کن
) 𝑠𝑥(𝑓 را برای هر 𝑠𝑃 ∈ 𝑠𝑥 در الگوریتم زیر محاسبه کن
از یک الگوریتم تکاملی با مقادیر ) 𝑟𝑥(𝑓 برای ایجاد جمعیتی جدید از 𝑟𝑃 استفاده کن
) 𝑟𝑥(𝑓 را برای هر 𝑟𝑃 ∈ 𝑟𝑥 محاسبه کن
نسل بعدی
ارزیابی
اگر

) 𝒔𝒙(𝒇

𝑥𝑠 ∈ ℱ

) 𝑠𝑥(𝑓 را با استفاده از تابع هزینه محاسبه کن
در غیر این صورت
𝑠𝑥 ← 𝑥𝑠′

تا زمانی که

𝑥𝑠′ ∉ ℱ

یک 𝑟𝑥 را بهصورت اتفاقی از 𝑟𝑃 انتخاب کن
] 𝑎~𝑈[0,1را بهصورت اتفاقی تولید کن
𝑟𝑥)𝑎 𝑥𝑠′ ← 𝑎𝑥𝑠 + (1 −
) 𝑓(𝑥𝑠 ) ← 𝑓(𝑥𝑠′
اگر ) 𝑟𝑥(𝑓 < )  𝑓(𝑥𝑠′آنگاه 𝑥𝑟 ← 𝑥𝑠′

] 𝑎~𝑈[0,1را بهصورت اتفاقی تولید کن
اگر 𝜌 < 𝑎 آنگاه

𝑥𝑠 ← 𝑥𝑠′

پایان اگر
شکل  6-19طرح کلی الگوریتم ژنوکوپ  IIIبرای مینیممسازی )𝒙(𝒇 که دارای چند قید است.
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 4-19رویکردهای دیگر برای بهینهسازی مقید
این بخش بهطور خالصه به بحث در مورد چند رویکررد دیگر به بهینهسازی مقید میپردازد .این
رویکردها ،رویکردهای تابع مجازات نیستند ،و همچنین شامل نمایشها و عملگرهای ویژه نمیشوند .به
همین دلیل این رویکردها را در بخشی مجزا مورد بحث قرار دادهایم .بخش  1-4-19به بحث در مورد
الگوریتمهای فرهنگی ،و بهش  2-4-19به بحث در مورد بهینهسازی چندهدفه برای مسائل مقید ،میپردازد.
 1-4-19الگوریتمهای فرهنگی
الگوریتمهای فرهنگی ( )CAالگوریتمهای تکاملی هستند که از فضای عقیده برای پیش بردن تکامل
استفاده مینمایند ،بدین معنی که مادامی که یک  CAدر تالش برای حل یک مسئلهی بهینهسازی است،
جستجوی آن دارای گرایشاتی در جهتهای مشخصی استCA .های مقید روشهای مجازات نیستند ،چرا
که روشهای مجازات تابع هزینهی ارزیابی شدهی راهحلهای امکانناپذیر را افزایش میدهند ،در حالی که
CAهای مقید جستجو را بهگونهای جهتدهی میکنند که راهحلهای امکانناپذیر دارای شانس کمتری برای
وجود در جمعیت باشند .با این حال ،استفاده از فضای عقیده در یک  CAگسترهی وسیعی از رویکردها و
پیادهسازیهای ممکن را ،به دلیل بنیاد فرهنگی CAها ،به وجود میآوردCA .ها را در فصل  15مورد بحث
قرار دادیم بنابراین در اینجا بیش از این به آنها نمیپردازیم و تحقیق در مورد استفاده از CAها در بهینهسازی
مقید را به خوانندگان واگذار مینماییم [بکرا و کوئلو کوئلو[ ،]2444 ،کوئلو کوئلو و بکرا.]2442 ،
 2-4-19بهینهسازی چندهدفه
فصل  24به بحث در مورد بهینهسازی چندهدفه ( )MOP1خواهد پرداخت .یک  MOPمسئلهای است که
در آن میخواهیم بهطور همزمان 𝑀 تابع هزینه را مینیمم نماییم:
()44-19

])𝑥( 𝑀𝑓 min[𝑓1 (𝑥), … ,
𝑥

Multi-Objective Optimization

1

فصل نوزدهم :بهینهسازی مقید 681 /

یک مسئلهی بهینهسازی مقید را میتوان با تعریف اولین هدف بهعنوان هزینه و تعریف سایر اهداف
بهعنوان قیود ،بهصورت یک  MOPدر نظر گرفت .یک مسئلهی بهینهسازی مقید را که بهصورت معادلهی
( )1-19نوشته شده است را در نظر بگیرید:
()45-19

)𝑥(𝑓  minبهطوری که  𝑔𝑖 (𝑥) ≤ 0برای

]𝑚 𝑖 ∈ [1,

و  ℎ𝑗 (𝑥) = 0برای

]𝑝 𝑗 ∈ [1,

𝑥

این مسئله معادل  MOPاز معادلهی ( )44-19میباشد اگر:

()46-19

)𝑥(𝑓 = )𝑥( 𝑓1
)𝑥( 𝑓2 (𝑥) = 𝐺1
.
.
.
)𝑥( 𝑝𝑓𝑀 (𝑥) = 𝐺𝑚+

که در آن )𝑥( 𝑖𝐺 در معادلهی ( )8-19داده شده است .بنابراین ،میتوان از هر الگوریتم  MOPبرای حل یک
مسئلهی بهینهسازی مقیید استفاده نمود .فصل  24الگوریتمهای تکاملی برای MOPها را معرفی خواهد نمود.
تحقیقات در مورد استفاده از الگوریتمهای  MOPبرای بهینهسازی مقید را میتوان در [آگوییر 1و همکاران،
[ ،]2444کای 2و وانگ[ ،]2446 ،3کوئلو کوئلو[ ،]2444a ،کوئلو کوئلو ]2442 ،و [مزورا-مونتس و کوئلو
کوئلو ]2448 ،و بسیاری مراجع دیگر یافت.

 5-19رتبهبندی راهحلهای نامزد
بخشهای قبل ،چند روش برای رتبهبندی راهحلهای نامزد برای مسائل بهینهسازی مقید را معرفی نمودند.
این بخش رویکردهایی که قبال معرفی شدهاند را خالصه کرده و چند رویکرد دیگر را نیز معرفی مینماید.
ابتدا خالصهای از رویکردهای قبلی را بیان میکنیم.
 معادلهی ( )8-19تابع هزینه را با تابعی از میزان بزرگی نقض قید ،مجازات مینماید.
 معادلهی ( ،)14-19معادلهی ( )8-19را بهگونهای اصالح مینماید که تمام ذرات امکانپذیر دارای
رتبهی بهتری از تمامی ذرات امکانناپذیر باشند .در این رویکرد ،ذرات امکانناپذیر بر اساس میزان
نقض قید رتبهبندی میگردند .بخش  13-2-19نیز از این رویکرد استفاده میکند.
1

Aguirre
Cai
3
Wang
2

 / 684الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی

 معادلهی ( )13-19تمامی ذرات امکانپذیر را از تمامی ذرات امکانناپذیر بهتر رتبهبندی کرده
بهگونهای که ذرات امکان ناپذیر به جای میزان بزرگی نقض قید ،بر اساس تعداد نقض قیدهایشان
رتبهبندی میگردند.
 معادلهی ( )14-19تابع هزینه را هم با میزان بزرگی نقض قید و هم با تعداد نقض قید مجازات
مینماید.
 معادلهی ( )19-19تابع هزینه را با مجازات نقض قیدی که با افزایش شمارهی نسل افزایش مییابد،
مجازات مینماید.
 معادلهی ( )23-19و ( )34-19از مجازات نقض قیدی استفاده مینمایند که تابع تعداد ذرات
امکانپذیر در جمعیت میباشد.
 بخش  7-2-19و  8-2-19مجازات هزینه را بر اساس ترکیبی از تعداد ذرات امکانپذیر و هزینهیی
نسبی ذرات مختلف ،تنظیم مینمایند.
 بخش  12-2-19از یک فرایند اتفاقی برای تعیین رتبهی راهحالهای نامزد استفاده مینماید.
تا به اینجا چندین رویکرد رتبهبندی برای بهینهسازی مقید را مورد بحث قرار دادهایم .حال به معرفی سه
رویکرد رتبهبندی دیگر میپرردازیم.
 1-5-19رتبهبندی بیشترین نقض قید
به جای استفاده از مجموع میزان بزرگی نقض قید و یا تعداد نقض قیدها ،میتوان ذرات را با استفاده از
بیشترین بزرگی نقض قید رتبهبندی نمود [تاکاهاما 1و ساکای .]2449 ،2در این صورت ،تابع هزینهی مجازات
شده از معادلهی ( )8-19را با معادلهی زیر جایگزین مینماییم
()47-19

)𝑥( 𝑖𝐺 𝜙(𝑥) = 𝑓(𝑥) + max

همچنین میتوان راهحلهای نامزد را با استفاده از ترکیبی از مجموع بزرگی نقض قید ،تعداد نقض قیدها
و بیشترین بزرگی نقض قید ،رتبهبندی نمود.

Takahama
Sakai

1
2
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 2-5-19رتبهبندی ترتیب قید
[ری و همکاران ،]2449b ،راهی را برای ترکیب بزرگی نقض قید و تعداد نقض قیدها مطرح میکند.
قرض کنید 𝑘𝑥𝑘 ،اُمین ذره در جمعیتی 𝑁 ذرهای است .همچنین فرض کنید یک مسئلهی بهینهسازی مقید با
)𝑝  (𝑚 +قید در اختیار داریم .ما از نماد ) 𝑘𝑥( 𝑖𝐺 برای نشان دادن میزان بزرگی نقض 𝑖اُمین قید توسط

𝑘𝑥

استفاده مینماییم (توجه داشته باشید که  .)𝐺𝑖 (𝑥𝑘 ) ≥ 0ما سپس از نماد ) 𝑘𝑥( 𝑖𝑐 برای نشان دادن رتبهی 𝑖اُمین
نقض قید توسط

𝑘𝑥 (که رتبهی کمتر به منزلهی نقض قید کمتر میباشد) ،استفاده مینماییم .اگر 𝐺𝑖 (𝑥𝑘 ) = 0

باشد ،آنگاه  𝑐𝑖 (𝑥𝑘 ) = 0خواهد بود .توجه داشته باشید که ]𝑁  𝑐𝑖 (𝑥𝑘 ) ∈ [0,میباشد .مثالی ساده از یک
جمعیت با اندازهی پنج بهصورت زیر است:
𝐺1 (𝑥1 ) = 3.5
𝑐1 (𝑥1 ) = 2
𝐺1 (𝑥2 ) = 5.7
𝑐1 (𝑥2 ) = 3
𝐺1 (𝑥3 ) = 0.0 → 𝑐1 (𝑥3 ) = 0
𝐺1 (𝑥4 ) = 1.3
𝑐1 (𝑥4 ) = 1
𝐺1 (𝑥5 ) = 0.0} {𝑐1 (𝑥5 ) = 0

()48-19

سپس اندازهی نقض قید را بهصورت زیر تعریف مینماییم
𝑝𝑚+

()49-19

) 𝑘𝑥( 𝑖𝑐 ∑ = ) 𝑘𝑥(𝑣
𝑖=1

 3-5-19مقایسات سطح 𝝐
مقایسات سطح 𝜖 مشابه رویکرد مجازات ایستا از بخش  1-2-19میباشد ،از این لحاظ که از وزنهای
تابع مجازات متفاوتی ،بسته به سطح نقض قید ،استفاده میشود .با این حال ،مقایسات سطح 𝜖 تنها از دو
سطح نقض قید برای رتبهبندی استفاده مینمایند [تاکاهاما و ساکای.]2449 ،
ابتدا مقدار نقض قید )𝑥(𝑀 برای هر ذره 𝑥 را یا با ترکیب تمام نقض قیدها و یا با پیدا نمودن بیشترین
مقدار نقض قید ،اندازه میگیریم:
𝑝𝑚+

()54-19

روش جمع قید
روش بیشترین قید

∑
)𝑥( 𝑖𝐺
𝑀(𝑥) = { 𝑖=1
)𝑥( 𝑖𝐺 max
𝑖

همانطور که در بش  1-5-19ذکر شد ،میتوان روش جمع قید و روش بیشترین قید را با یکدیگر ترکیب
نمود و از این طریق )𝑥(𝑀 را به دست آورد.
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سپس ،ذرههای 𝑥 و 𝑦 را بهصورت زیر رتبهبندی مینماییم:
𝑥 از 𝑦 بهتر است اگر:
()51-19

یا

 𝑀(𝑦) ≤ 𝜖,و 𝜖 ≤ )𝑥(𝑀 و )𝑦(𝑓 < )𝑥(𝑓

یا

 𝑀(𝑥) = 𝑀(𝑦),و )𝑦(𝑓 < )𝑥(𝑓
)𝑦(𝑀 < )𝑥(𝑀

𝜖 > )𝑦(𝑀 و

{

که در آن  𝜖 > 0یک آستانهی نقض قید است که توسط کاربر تعیین میگردد .میتوان دید که یک نقض قید
که کمتر از 𝜖 است ،در هنگام رتبهبندی امکانپذیر محسوب میشود .توجه داشته باشید که اگر ∞ = 𝜖،
آنگاه ذرات تنها بر اساس هزینه رتبهبندی خواهند شد .اگر  ،𝜖 = 0ذرات امکانپذیر بر اساس هزینه و ذرات
امکانناپذیر تنها بر اساس نقض قیدشان رتبهبندی شده و ذرات امکانپذیر همواره دارای رتبهی بهتری نسبت
به ذرات امکانناپذیر خواهند بود .ما معموالً مقدار 𝜖 را با افزایش شمارهی نسل کاهش داده و بدین ترتیب
میزان اهمیت برآورده ساختن قید را به تدریج افزایش میدهیم:
) 𝑝𝑥(𝑀 = )𝜖(0
𝑐

()52-19

𝑐𝑇 < 𝑡 <  0اگر

)

𝑐𝑇 ≥ 𝑡 اگر

0

𝑡
𝑐𝑇

𝜖(0) (1 −

{ = )𝑡(𝜖

که در آن )𝑡(𝜖 مقدار 𝜖 در طول نسل 𝑡اُم میباشد 𝑥𝑝 .ذرهای است که دارای 𝑝اُمین مقدار نقض قید به لحاظ
کوچکی بوده بهگونهای که  𝑝 = 𝑁/5و 𝑁 اندازهی جمعیت است 𝑐 .و 𝑐𝑇 نیز پارامترهای میزانسازی هستند
که اغلب دارای مقادیر  𝑐 = 100و  𝑇𝑐 = 𝑡𝑚𝑎𝑥 /5میباشند [تاکاهاما و ساکای .]2449 ،همچنین میتوان
دیگر پارامترهای میزانسازی را برای کاهش 𝜖 بهعنوان تابعی از 𝑡 امتحان نمود.

 6-19مقایسهای میان روشهای اداره کردن قید
این بخش مقایسهای میان  9روش نامساوی اداره نمودن قید را ارائه میدهد .ما از معادلهی ( )16-19برای
اندازهگیری بزرگی نقض قید یک راهحل نامزد استفاده مینماییم در جایی که )𝑥( 𝑖𝐺 با استفاده از معادلهی
( )8-19و با  𝛽 = 1به دست میآید .روشهای اداره نمودن قید که آزمایش مینماییم عبارتند از:
 :EE .1الگوریتم تکاملی گزینشی از بخش .3-2-19
 :DP .2روش مجازات پویا از معادلهی ( )16-19در بخش  5-2-19با  𝑐 = 10و .𝛼 = 2
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 :DS .3روش مجازات پویا ترکیب شده با روش برتری نقاط امکانپذیر ،که در معادلهی ( )18-19و در
بخش  5-2-19تعریف گردیده است ،با  𝑐 = 10و .𝛼 = 2
 :EP .4روش مجازات نمایی پویا از معادلهی ( )24-19در بخش  1-5-2-19با .𝛼 = 10
 :ES .5روش مجازات نمایی پویا ترکیب شده با روش برتری نقاط امکانپذیر ،که در معادلهی
( )22-19و در بخش  1-5-2-19تعریف گردیده با .𝛼 = 10
 :AP .6روش مجازات انطباقی از معادلهی ( )23-19در بخش  6-2-19با  𝛽2 = 3 ،𝛽1 = 4و 𝑛 = 𝑘،
که در آن 𝑛 ابعاد مسئله است.
 :SR .7روش رتبهبندی اتفاقی از بخش  12-2-19با .𝑃𝑓 = 0.45
 :NP .8روش مجازات نیچه از بخش .13-2-19
 :𝜖𝐶 .9روش مقایسهی سطح 𝜖 از بخش  3-5-19با  𝑇𝑐 = 200 ،𝑐 = 100و  .𝑝 = 𝑁/5که در آن

𝑁

اندازهی جمعیت است.
از آنجا که روشهای قید ذکر شده در باال تنها به چگوگی رتبهبندی راهحلهای نامزد میپردازند ،میتوان
از هر الگوریتم تکاملی همراه با این روشهای اداره نمودن قید استفاده نمود .در این بخش از الگوریتم BBO

شکل  3-14در حین محاسبهی برازندگی هر ذره با یکی از روشهای اداره نمودن قید در لیست باال ،استفاده
مینماییم.
ما روشهای اداره نمودن قید را بر روی محکهای کنگرهی محاسبات تکاملی  ،24141که در ضمیمهی
ج 2.آورده شدهاند و با اندازهی بعد  ،𝑛 = 10آزمایش مینماییم .با این حال ،تننها از محکهایی استفاده

مینماییم که شامل قیدهای تساوی نمیشوند یعنی C14 ،C13 ،C08 ،C07 ،C01 :و .C15
مسائل با قیدهای تساوی نیاز به ادارهی ویژه دارند .همانطور که در بخش  2-2-1-19ذکر شد ،قیدهای
تساوی بسیار سختگیرانه هستند .اگر یک جمعیت ابتدایی را بهصورت اتفاقی تولید نماییم ،احتمال آنکه
ذرهای تولید شود که قید تساوی را برآورده سازد ،الزاماً صفر خواهد بود .دو روش اساسی برای تولید ذراتی
که قید تساوی را برآورده سازند وجود دارد )1( :استفاده از اطالعات خاص مسئله به همان گونهای که در
بخش  3-19گفته شد )2( ،استفاده از معادلهی ( )8-19برای تبدیل قید تساوی به قید نامساوی ،استفاده از
مقادیر بزرگ 𝜖 در ابتدای الگوریتم تکاملی و کاهش تدریجی آن با افزایش شمارهی نسل .همچنین امکان
فرمولبندی الگوریتمهای تکاملی کلی با قید تساوی نیز وجود دارد .تمرکز این بخش بر ادارهی قیدهای
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نامساوی قرار دارد .بنابراین ،استفاده از انطباقهای پویای 𝜖 جهت اجرای مقایسههای مشابه برای مسائل با
قیدهای تساوی را به عهدهی خواننده واگذار مینماییم.
ما از اندازهی جمعیت  144و حد باالی نسل برابر  144استفاده مینماییم .با این کار ،به مجموع 14444
ارزیابی تابع در طول شبیهسازی الگوریتم تکاملی نیاز خواهیم داشت .توجه داشته باشید که بسیاری مطالعات
از صدها هزار ارزیابی تابع استفاده نمودهاند .ما معتقدیم که این مقدار برازندگی تابع برای مسائل دنیای واقعی
واقعگرایانه نیست .ارزیابیهای تابع در هنگام حل مسائل دنیای واقعی به لحاظ محاسباتی پرهزینه هستند و
در نتیجه اجرای صدها هزار ارزیابی تابع برای آنها منطقی نیست .ما محققین و دانشجویان را به جای استفاده
از مقادیر بسیار بزرگ و غیرمنطقی برای تعداد ارزیابیهای تابع ،به تمرکز بیشتر بر روی دستیابی به همگرایی
خوب با تعداد ارزیابیهای تابع نسبتاً کم تشویق مینماییم .این کار میانبری است از نظریات به کاربردهای
عملی در تحقیقات الگوریتم تکاملی .برای اطالعات بیشتر به بخش  1-21رجوع نمایید.
به دلیل استفاده از تعدد از ارزیابیهای تابع کم ،نتایج ارائه شده در این بخش با نتایج منتشر شده در
مقاالت دیگر قابل قیاس نیست .اما در اینجا هدف صرفاً دستیابی به بهترین عملکرد با تعداد غیرمعقولی از
ارزیابیهای تابع نیست .در اینجا هدف ارائهی یک مقایسه میان روشهای اداره نمودن قید در یک زمین بازی
مشترک است .استفاده از  144ذره و  144نسل تعادل بسیار خوبی را به دست میدهد چرا که در این صورت
تعداد ارزیابیهای تابع آنقدر زیاد نخواهد بود که اجرای هر شبیهسازی مدت بسیار زیادی به طول بیانجامد
و در عین حال نیز این تعداد ارزیابی تابع به قدری هست که الگوریتمهای تکاملی و روشهای اداره نمون
قید فرصت تمایز از یکدیگر را بیابند.
ما جهش را با جایگزین نمودن یک خاصیت در یک ذره با مقداری اتفاقی ،که دارای توزیع یکنواخت بر
روی دامنهی جستحو میباشد ،پیادهسازی مینماییم .هر خاصیت موجود در هر ذره دارای احتمال  %1جهش
در هر نسل میباشد .ما همچنین از پارامتر نخبهگرایی برابر  ،2که به معنی نگه داشتن بهترین دو ذره از هر
نسل به نسل بعد میباشد ،استفاده مینماییم.
جهت نخبهگرایی ،بهترین ذره را ذرهی امکانپذیری در نظر میگیریم که دارای کمترین هزینه است .اگر
هیچ ذرهی امکانپذیری وجود نداشته باشد ،آنگاه بهترین ذره را بهعنوان ذرهای که دارای کمترین هزینهی
مجازات شده است در نظر میگیریم .توجه داشته باشید که هزینهی مجازات شده از طریق یکی از روشهای
اداره نمودن قید باال به دست میآید .دلیل استفاده از این رویکرد آن است که برخی از روشهای اداره نمودن
قید در باال ،به ذرات امکانناپذیر رتبهی بهتری نسبت به ذرات امکانپذیر اختصاص میدهند .از این رویکرد
هنگامی که تعداد زیادی از ذرات وجود داشته و رتبهبندی به انتخاب برای بازترکیب منتهی میشود ،میتوان
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استفاده نمود .اما اگر تنها دو ذرهی نخبه را از یک نسل به نسل دیگر نگه میداریم ،باید اطمینان حاصل نماییم
که ذرات امکانپذیر بر ذرات امکانناپذیر ترجیح داده میشوند .این کار باعث میشود همین که الگوریتم
تکاملی به یک ذرهی امکانپذیر دست یافت ،همیشه و تا آخر شبیهسازی حداقل یک ذرهی امکانپذیر در
اختیار داشته باشد.
جدول  1-19مقایسهای از روشهای اداره نمودن قید بر روی شش محک بهینهسازی مقید
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که شامل قیدهای تساوی نمیشوند ،را نشان میدهد .نتایج ارائه شده در این جدول بر روی  24شبیهسازی
مونت کارلو میانگینگیری شدهاند .ما مقادیر آفست } 𝑖𝑜{ را برای محکهای ضمیمهی ج 2.بهصورت اتفاقی
تولید مینماییم ،اما از } 𝑖𝑜{ یکسان برای تمامی روشهای اداره نمودن قید برای یک آزمایش مونت کارلو
استفادده مینماییم .برخی از محکها از یک ماتریس چرخش 𝑀 ،که بهصورت اتفاقی تولید میشود ،استفاده
مینمایند.
جدول  1-19چند ویژگی جالب را نشان میدهد .اول آنکه باید توجه کرد که تمامی الگوریتمهای در
مورد  C01عملکررد یکسانی دارند .این موضوع حاکی از آن است که یا  C01بسیار آسان بوده و همهی
روشها بسیار خوب کار میکنند و یا آنکه بسیار سخت بوده و تمامی روشها عملکرد بدی در مورد آن
دارند .دوم آنکه ،تمامی الگوریتمها به غیر از  EEدر مورد  C13عملکرد نسبتاً یکسانی دارند EE .نمیتواند
حتی بعد از  24شبیهسازی مونت کارلو راهحلی امکانپذیر را برای  C13بیابد و به همین دلیل مقدار تابع
هزینهی آن برابر ∞ قرار داده شده است EE .در مورد  C14 ،C13و  C15بدترین عملکرد را دارد .این موضوع
از این جهت جالب است که اینها محکهایی هستند که برآورده ساختن قیدهایشان از بقیه سختتر است
(جدول ج 1.در ضمیمهی ج 2.را ببینید).
همچنین بنا بر جدول  ،1-19بهطور میانگین ،روش مجازات نمایی از معادلهی ( )24-19در بخش
 1-5-2-19بهترین عملکرد را دارد .با این حال ،مسائل بهینهسازی مقید بسیاری وجود دارند که در مقاالت
متعدد مورد بررسی و بحث قرار گرفتهاند .همچنین روشهای اداره نمودن قید که در لیست باال آورده شدهاند
دارای تعدادی پارامتر میزانسازی میباشند .شاید اگر از مقادیر دیگری برای این پارامترهای میزانسازی و یا
از توابع محک متفاوتی استفاده مینمودیم ،نتایج دیگری به دست میآمد.
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جدول  1-19مقایسهی میان بهترین مقادیر تابع هزینهی امکانپذیر که توسط نه الگوریتم  BBOهمراه با اداره نمودن قید بر
روی شش مسئلهی محک  15بعدی پیدا شده است .نایج بر روی  25شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است .لیستی
که در ابتدای بخش  6-19آورده شده است را جهت آگاهی از معانی اختصارات ببینید .بهترین هزینه برای هر محک با هونت
درشت نمایش داده شده است.
C15
6.911 × 1013
0.066 × 1013
0.228 × 1013
𝟑𝟏𝟎𝟏 × 𝟏𝟎𝟎 𝟎.
0.005 × 1013
0.072 × 1013
0.231 × 1013
0.353 × 1013
0.160 × 1013

C14
13

5.78 × 10
1.64 × 1013
2.34 × 1013
𝟑𝟏𝟎𝟏 × 𝟏𝟎 𝟎.
0.01 × 1013
0.13 × 1013
4.93 × 1013
0.99 × 1013
2.74 × 1013

C13

∞
-600
-601
-593
-606
-599
-592
-596
-604

C08
2.39 × 105
1.51 × 105
1.46 × 105
𝟓𝟎𝟏 × 𝟑𝟎 𝟏.
1.32 × 105
1.64 × 105
1.25 × 105
1.97 × 105
7.68 × 105

C07
19800
31900
24700
22000
56800
21000
50500
30900
30900

C01
-0.46
-0.46
-0.45
-0.44
-0.47
-0.46
-0.46
-0.46
-0.46

EE
DP
DS
EP
ES
AP
SR
NP

𝐶𝜖

 7-19نتیجهگیری
در این فصل دیدیم که روشهای اداره نمودن قید زیادی وجود دارند که میتوان از آنها همراه با
الگوریتمهای تکاملی استفاده نمود .بسیاری از این الگوریتمها دارای سطح عملکرددی یکسانی هستند .به
جای آزمایش تمامی این الگوریتمها جهت پیدا نمودن بهترین روش ،بهتر است چند قاعده که ممکن است
هنگام حل مسائل بهینهسازی مهم باشند را به خاطر بسپاریم.
قواعد مهم برای بهینهسازی مقید
 همانند مسائل بهینهسازی غیرمقید ،هر چه بیشتر بتوانیم از اطالعات خاص مسئله در الگوریتم تکاملی
خود استفاده نماییم ،احتمال موفقیت بیشتر خواهد بود .اداره نمودن قیود با استفاده از عملگرها و
نمایشهای ویژه راه مؤثرتری نسبت به رویکردهای کلیتر میباشد .استفاده ابزارهای بهینهسازی جعبه
سیاه آسان و گاهی الزم است ،اما تقریباً همیشه میتوان با استفاده از خبرگی دامنهی دشوار عملکرد
بهتری را به دست آورد.
 در یک مسئلهی بهینهسازی مقید باید میزان سختی برآورده ساختن قیود را برآورد کنیم .این میزان
سختی را میتوان با پارامتر زیر اندازه گرفت:
()53-19

|𝒮|𝜌 = |ℱ|/
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که در آن | |ℱاندازهی مجموعهی امکانپذیر بوده و |𝒮| نیز اندازهی فضایی جستجو است .میتوان 𝜌 را با
تولید تعداد زیادی ذره بهصورت اتفاقی در فضای جستجو و و آزمایش این که چند عدد از آنها قیود را
برآورده میسازند ،تخمین زد .در این مرحله نیازی به ارزیابی تابع هزینه نیست .هدف این کار ،برآورد میزان
سختی قیود است .اگر درصد کمی از ذرات قیود را برآورده سازند ،قیود سخت بوده و الگوریتم تکاملی مقید
باید بر روی برآورده ساختن قیود تمرکز نماید .اگر درصد باالیی از ذرات اتفاقی قیود را برآورده سازند ،آنگاه
قیود نسبتاً ساده بوده و الگوریتم تکاملی مقید میتواند بیشتر بر روی مینیممسازی تابع تمرکز نماید.
 ما باید میزان سختی برآورده ساختن هر قید را اندازه بگیریم .همانند باال ،این کار را میتوان با تولید
تعداد بسیار زیادی ذره در دامنهی جستجو انجام داد .قیودی که توسط تعداد بسیار کمی از ذرات
اتفاقی برآورده میگردند قیود سخت بوده و الگوریتم تکاملی مقید باید بر روی برآورده ساختن آن
قیود تمرکز نماید .قیدهایی که توسط تعداد نسبتاً زیادی از ذرات برآورده میگردند قیود ساده بوده و
الگوریتم تکاملی مقید نیازی به تمرکز زیاد بر روی آنها نخواهد داشت .متناوبا ،میتوان قیود را
نرمالیزه کرد تا میزان سختی برآورده ساختن تمام قیود با هم برابر باشد.
 یکی از بزرگترین چالشها در هر مسئلهی بهینهسازی مقید ،پیدا کردن راهحلهای امکانپذیر است.
این موضوع خصوصا در مورد مسائل با قیود تساوی صدق میکند .در این مورد ،شاید بهتر باشد
الگوریتم برآوردهسازی قید را قبل و یا به جای الگوریتم تکاملی مقید اجرا نماییم .الگوریتمهای
برآوردهسازی قید در حوزهای مطالعاتی به نام برنامهنویسی قید قرار دارند .برنامهنویسی قید در خارج
از محدودهی این کتاب است اما زمینهای بسیار مهم در ارتباط با بهینهسازی مقید میباشد .هر کس
که بهطور جدی به بهینهسازی مقید عالقهمند باشد باید برنامهنویسی قید را مورد مطالعه قرار دهد.
برخی مقدمات مناسب در این زمینه را میتوان در [دچتر[ ،]2443 ،1موریوت 2و استاکی ]1998 ،3و
[روسی 4و همکاران ]2446 ،یافت.
 با وجود تمام نکات باال ،میزان سختی برآوردهسازی قید الزاماً نشانی از میزان سختی مسئلهی
بهینهسازی مقید نیست .برخی مسائل با ناحیهی امکانپذیری نسبتاً کوچک برای الگوریتمهای تکاملی
مقید سخت نیستند .برای مثال ،در [مایکلویکز و شئوناور ]1996 ،دو مسئله با

1

Dechter
Morriott
3
Stuckey
4
Rossi
2
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 𝜌 = 0.0111%و  𝜌 = 0.0003%گزارش شدهاند که حل آنها برای الگوریتمهای تکاملی مقید
نسبتاً ساده بوده است.
 هنگام اجرای یک الگوریتم تکاملی مقید ،باید حساب تعداد ذراتی که قیدها را برآورده میسازد از
یک نسل به نسل دیگر داشته باشیم .جمعیتهایی که در آنها همهی ذرات امکانپذیرند معموالً
ناکارآمد هستند .بنابراین باید حواسمان باشد که هم ذرات امکانپذیر و هم ذرات امکانناپذیر در
جستجوی ما برای رسیدن به بهینهی مقید وجود داشته باشند.
تحقیقات کنونی و آتی در زمینهی الگوریتمهای تکاملی مقید
بهینهسازی تکاملی مقید یک زمینه تحقیقاتی فعال است چرا که )1( :این زمینه یک زمینهی نسبتاً جدید
است )2( ،در نظریات دارای کمبودهایی است و ( )3مسائل بهینهسازی دنیای واقعی تقریباً همیشه مقید
هستند .فصل حاضر را با ذکر برخی جهتهای محبوب و مهم در تحقیقات حاضر به پایان میبریم.
 بیشتر تحقیقات کنونی شامل شرکت دادن روشهای ادارهی قید استاندارد ،مانند آنچه که در ایین
فصل مورد بحث قرار گرفت ،در الگوریتمهای تکاملی جدیدتر میشود .هر روز الگوریتمهای تکاملی
جدید معرفی میگردند .این الگوریتمهای تکاملی جدید معموالً چیزی نیستند جز اصالحاتی بر روی
الگوریتمهای تکاملی قدیمیتر ،اما گاهاً دارای ویژگیها و قابلیتهای جدید و متمایزی هستند (فصل
 17را ببینید) .اطالع از نحوهی عملکرد روشهای ادارهی قید کنونی هنگامی که در انواع مختلف
الگوریتمهای تکاملی به کار میروند ،حائز اهمیت است .عملکرد نسبی الگوریتمهای تکاملی مختلف
بر روی مسائل غیرمقید الزام ًا دارای همبستگی خاصی با عملکرد نسبی آنها هنگامی که برای مسائل
مقید به کار میروند ،نیست.
 این فصل به بحث در مورد مسائل بهینهسازی مقید پرداخت و فصل  24مسائل بهینهسازی چندهدفه
را مورد بحث قرار خواهد داد .تحقیقات کنونی در حال ترکیب نمودن ان دو زمینه جهت پیدا نمودن
الگوریتمهایی برای دستیابی به راهحل مسائل بهینهسازی چندهدفهی مقید میباشند [ین.]2449 ،
 نتایج نظری میتوانند زمینهای بسیار مفید برای تحقیقات آتی در بهینهسازی مقید باشند .این کتاب
مدلهای مارکوف ،مدلهای سیستم پویا و نظریهی شما را برای GAها و  GPمورد بحث قرار داده
است .شاید این ابزارها را بتوان برای تحلیل الگوریتمهای تکاملی مقید به کار برد.
 یکی از موضوعاتی که به برنامهنویسی قید (که در باال ذکر شد) مرتبط است ،جستجوی مرز قید
جهت حل مسائل بهینهسازی مقید میباشد [لگوئیزامون و کوئلو کوئلو .]2449 ،جستجوی مرز به

فصل نوزدهم :بهینهسازی مقید 691 /

برنامهنویسی قید مرتبط است اما برنامهنویسی قید بر یافتن راهحلهای امکانپذیر تمرکز کرده در
حالی که جستجوی مرز به رشد دادن جمعیتی که در مرز قید واقع شده است ،میپردازد.
 همانطور که پیش از این نیز ذکر شد ،برخی مسائل دارای قیودی هستند که برآورده ساختنشان سخت
بوده و به همین دلیل یافتن نواحی امکانپذیر در فضای جستجو چالشبرانگیز میباشد .با این حال،
در ورای یافتن نواحی امکانپذیر ،چالش طراحی یک الگوریتم تکاملی ،که بتواند بهطور مؤثر بین
نواحی امکانپذیر و نواحی امکانناپذیر نوسان نماید ،قرار دارد .این نوع رفتار معموالً برای مسائلی
که جوابشان در مرز قید واقع میشود ،مفید است [شئوناور و مایکلویکز.]1996 ،
 همانطور که میتوان الگوریتمهای تکاملی را به طرق گوناگون ترکیب نمود ،روشها ادارهی قید را
نیز میتوان ترکیب نمود .برای مثال ،یک گروه از روشهای ادارهی قید میتوانند از نتایج یک تابع
هزینهی یکسان استفاده کرده و بهترین روش در هر نسل ،بر نسل بعد غالب خواهد بود [مالیپدی 1و
سوگانثان .]2414 ،این همانند برخی الگوریتمهای چندهدفه از فصل  ،24که در آنها از توابع هزینهی
متفاوت در مراحل مختلف فرآیند بهینهسازی استفاده میشود ،میباشد.
 فرااکتشافات نیز میتوانند الگوریتمهای تکاملی و روشهای اداره نمودن متعددی را در یک الگوریتم
واحد ترکیب نمایند .به یاد آورید که یک اکتشاف در واقع خانوادهای از الگوریتمها است (برای مثال،
یک خانواده از انواع  ACOیا یک خانواده از انواع  .)DEیک فرااکتشاف نیز خانوادهای از خانوادههای
الگوریتمهاست (برای مثال ،خانوادهای شامل اکتشاف  ACOو اکتشاف  DEو سایر اکتشافات).
فرااکتشافات را میتوان برای هر نوع مسئلهی بهینهسازی به کار برد اما در اینجا به دلیل نویدی که
برای مسائل مقید میدهند ،آنها را دوباره ذکر نمودیم [تینوکو 2و کوئلو کوئلو.]2413 ،
مطالعات جامع بهینهسازی مقید را میتوان در [ایبن[ ،]2441 ،کوئلو کوئلو ]2442 ،و [کوئلو کوئلو و
مزورا-مونتس ]2411 ،یافت .خوانندگانی که به تحقیق بیشتر عالقه دارند باید توجه داشته باشند که کوئلو
کوئلو دارای مقاالت بسیاری در زمینههای مرتبط با بهینهسازی تکاملی مقید بوده ،که تعداد این مقاالت تا
تاریخ آگوست  2412برابر  1436مقاله میباشد [کوئلو کوئلو.]2412a ،
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مسائل
تمارین نوشتاری
 1-19بسیاری از محکها با قید تساوی از  𝜖 ≈ 0.0001در معادلهی ( )7-19استفاده مینمایند .احتمال
برآورده ساختن قید اسکالر 𝜖 ≤ |𝑥| با این مقدار از 𝜖 و تولید اتفاقی 𝑥 چه قدر است؟
 2-19این مسئله نشان میدهد چگونه روش برتری نقاط امکانپذیر ،که از معادلهی ( )11-19استفاده
مینماید ،در صورتی که برای تمامی 𝑥ها  𝑓(𝑥) ≥ 0باشد موفق بوده و چگونه ناکام خواهد بود اگر این
فرض برآورده نشود .از معادالت ( )14-19و ( )11-19جهت پیدا نمودن )𝑥(  𝜙 ′برای یک جمعیت دو
عنصری با مشخصات زیر استفاده نمایید.
الف)
∑ 𝑟𝑖 𝐺𝑖 (𝑥1 ) = 1

𝑓(𝑥1 ) = 0,

𝑖

𝑓(𝑥2 ) = 10,

∑ 𝑟𝑖 𝐺𝑖 (𝑥2 ) = 0
𝑖

ب)
𝑓(𝑥1 ) = −10,

∑ 𝑟𝑖 𝐺𝑖 (𝑥1 ) = 1
𝑖

∑ 𝑟𝑖 𝐺𝑖 (𝑥2 ) = 0

𝑓(𝑥2 ) = 0,

𝑖

 3-19این مسئله نحوهی عملکرد روش برتری نقاط امکانپذیر که از معادلهی ( )12-19استفاده مینماید،
را نشان میدهد .از معادالت ( )14-19و ( )12-19برای پیدا کردن )𝑥(  𝜙 ′برای جمعیت دو عنصره که در
مسئلهی  2-19نشان داده شده است ،استفاده نمایید.
 4-19یک عبارت تحلیلی برای کوچکترین مقدار 𝐾 در الگوریتم تکاملی گزینشی از معادلهی ()13-19
بیابید که )𝑥(𝜙 > )̅𝑥(𝜙 را برای تمامی  𝑥̅ ∉ ℱو  𝑥 ∈ ℱتضمین نماید.
 5-19فرض کنید چهار ذره در یک جمعیت الگوریتم تکاملی با مقادیر هزینه و میزان نقض قید زیر در
اختیار دارید:
𝐺2 (𝑥1 ) = 0
𝐺2 (𝑥2 ) = 0
𝐺2 (𝑥3 ) = 1
𝐺2 (𝑥4 ) = 0

𝐺1 (𝑥1 ) = 0,
𝐺1 (𝑥2 ) = 1,
𝐺1 (𝑥3 ) = 1,
𝐺1 (𝑥4 ) = 0,

𝑓(𝑥1 ) = 3,
𝑓(𝑥2 ) = 2,
𝑓(𝑥3 ) = 1,
𝑓(𝑥4 ) = 4,
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از فرمولبندی برازندگی خود-انطباق از بخش  8-2-19جهت پیدا کردن مقادیر هزینهی مجازات شده
برای این ذرات استفاده نمایید .جواب خود را توضیح دهید.
 6-19فرض کنید چهار ذره در یک جمعیت الگوریتم تکاملی با مقادیر هزینه و میزان نقض قید همانند
مسئلهی  5-19در اختیار دارید .از روش تابع مجازات خود-انطباق از بخش  9-2-19جهت پیدا نمودن
مقادیر هزینهی مجازات شدهی این ذرات استفاده نمایید .جواب خود را توضیح دهید.
 7-19این مسئله با الگوریتم اداره نمودن تبعیضی و انطباقی قید از بخش  14-2-19سر و کار دارد.
الف) توضیح دهید که چگونه الگوریتم بهروزرسانی 𝑖𝑟 از معادلهی ( )34-19به نسبت مطلوب ذرات
امکانپذیر به ذرات امکانناپذیر دست مییابد.
ب) نحوهی تأثیر افزایش 𝛾 در معادلهی ( )34-19را توضیح دهید.
 8-19برخی الگوریتمهای تکاملی مقید از جمله الگوریتم رتبهبندی اتفاقی از بخش  12-2-19و رویکرد
مجازات نیچه از بخش  13-2-19شامل مقایسهی ذرات ،جهت تعیین این که کدام ذره بیشترین میزان نقض
قید را دارد ،میشوند .سه راه برای اندازهگیری میزان نقض قید پیشنهاد نمایید.
 9-19مسئلهی فروشندهی دورهگرد ( )TSPیک مسئلهی مقید است :یک راهحل نامزد باید از هر شهر
دقیقاً یکبار رد شود تا یک مسیر مجاز به شمار آید .عملگرهای برش برای نمایش مسیر از ذرات  TSPدر
بخش  1-3-18بررسی شدهاند .کدام یک از این عملگرها قید  TSPرا رعایت کرده و کدام یک رعایت
نمیکنند؟
 15-19فرض کنید چهار ذره در یک جمعیت الگوریتم تکاملی با مقادیر هزینه و میزان نقض قید همانند
مسئلهی  5-19در اختیار دارید .فرض کنید که از مقایسهی سطح 𝜖 از معادلهی ( )51-19همراه با روش جمع
قید استفاده نماییم.
الف) برای چه مقادیری از 𝜖 ،رتبهی  𝑥2بهتر از  𝑥1خواهد بود؟
ب) برای چه مقادیری از 𝜖 ،رتبهی  𝑥3بهتر از  𝑥1خواهد بود؟
ج) برای چه مقادیری از 𝜖 ،رتبهی  𝑥2بهتر از  𝑥3خواهد بود؟
تمارین کامپیوتری
 12-19شکل  1-19را با  𝛼 = 0.5بازتولید نمایید .چه تفاوتی میان شکل خود و شکل  1-19میبینید؟
 13-19فرض کنید یک فضای جستجوی دایروی با شعاع  1واحد دارید که مرکز آن در مبدأ واقع شده
است .فرض کنید ذرات باید حتم ًا در درون یک دایره با شعاع  𝜌𝑐 = 0.1و با مرکز مبدا قرار بگیرند.
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الف) از الگوریتم ژنوکوپ  IIIبرای تولید یک 𝑟𝑥 اتفاقی امکانپذیر ،یک 𝑠𝑥 اتفاقی امکانناپذیر و یک
پارامتر اتفاقی ] 𝑎 ∈ [0,1جهت تولید کی ذرهی اصالحشدهی بالقوه مانند  ،𝑥𝑠′استفاده نمایید.این آزمایش را
چندین بار تکرار نمایید تا احتمال اینکه  𝑥𝑠′امکانپذیر باشد به دست آید .این آزمایش را برای  𝜌𝑐 = 0.5نیز
تکرار نمایید.
ب) بخش (الف) را برای یک دامنهی کروی نیز تکرار نمایید.
 14-19بخش  ،6-19نه روش ادارهی محدودیت را همراه با  BBOمقایسه نمود .برخی از روشهای
ا داره نمودن محدودیت ،که در این فصل در موردشان بحث شده است ،را بر روی یک یا تعداد بیشتری از
مسائل بهینهسازی مقید و همراه با الگوریتمهای تکاملی دیگری به غیر از  ،BBOاجرا نمایید.

فصل بیستم
بهینهسازی چندهدفه

هدفهای چندگانه و اغلب متناقض ،در بیشتر مسائل دنیای واقعی وجود دارند.
اکارت زیتزلر[ 1زیتزلر و همکاران]2444 ،
تمام مسائل بهینهسازی دنیای واقعی چندهدفه هستند .این فصل به بحث در مورد نحوهی اصالح
الگوریتمهای تکاملی برای استفاده در مسائل بهینهسازی چندهدفه ( )MOP2میپردازد .همانطور که در نقل
قول باال خواندید ،مسائل بهینهسازی دنیای واقعی غالباً (و یا شاید همیشه) ،دارای چند هدف هستند و این
اهداف معموالً با هم تناقض دارند .برای مثال:
 هنگام طراحی یک پل ممکن است بخواهیم هزینهی آن را مینیمم و قدرتش را ماکزیمم نماییم .جهت
کم کردن هزینه باید از استایروفوم 3استفاده شود که در این صورت پل ضعیف خواهد بود .اگر
بخواهیم پل بیشترین قدرت را داشته باشد باید از تیتانیوم استفاده نماییم که در این صورت پل بسیار
گران خواهد بود .در این صورت ،بهترین تعادل میان قدرت و هزینه کدام است؟
 هنگام خرید یک خودرو ،ممکن است بخواهیم هزینه را مینیمم و راحتی خودرو را ماکزیمم نماییم.
یک خودرو با بیشترین میزان راحتی بسیار گران و یک خودرو با کمترین هزینه ،بسیار ناراحت خواهد
بود.
 هنگام طراحی یک محصول مصرفی ،میخواهیم سود و سهم بازار را ماکزیمم نماییم .یک محصول
با بیشترین میزان سود نفوذ زیادی را در بازار به ارمغان نخواهد آورد تا بتوان محصوالت آتی شرکت
را نیز در بازار جای داد .اما از سوی دیگر نیز ،در صورتی که بخواهیم بیشترین سهم بازار را داشته
باشیم ،سود کافی نخواهیم داشت.
 هنگام طراحی یک سیستم کنترل ،ممکن است بخواهیم زمان صعود و فرارفت (فراجهش) را مینیمم
نماییم .یک کنترلکننده که دارای کمترین زمان صعود است دارای مقدار زیادی فراجهش بوده و یک
کنترلکنندهی زیرمیرا (فراجهش صفر) نیز دارای زمان صعود کندی خواهد بود.
 هنگام طراحی یک سیستم کنترل ،ممکن است بخواهیم حساسیت ورودی را ماکزیمم و حساسیت
آشوب را مینیمم نماییم .یک کنترلکننده با بیشترین حساسیت ورودی نسبت به نویز بسیار حساس
بوده و یک کنترلکننده با کمترین حساسیت آشوب نیز دارای واکنشهای ضعیفی نسبت به
ورودیهای کنترل خواهد بود.
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بهینهسازی چندهدفه با نامهای بهینهسازی چند معیاری ،بهینهسازی چند عملکردی و بهینهسازی برداری
نیز شناخته میشود .در این فصل فرض بر آن است که متغیر مستقل 𝑥 𝑛 ،بعدی بوده و  MOPنیز یک مسئلهی
مینیممسازی است .یک  MOPرا میتوان بهصورت زیر نوشت:
])𝑥( 𝑘𝑓 min 𝑓(𝑥) = min[𝑓1 (𝑥), 𝑓2 (𝑥), … ,

()1-24

𝑥

𝑥

در معادلهی باال به دنبال مینیممسازی یک بردار )𝑥(𝑓 از توابع هستیم .صدالبته که نمیتوان یک بردار را
به معنای واقعی کلمه "مینیمم" کرد .با این حال ،هدف ما در یک  MOPمینیممسازی همزمان همهی 𝑘 تابع
)𝑥( 𝑖𝑓 میباشد .میبینید که برای MOPها به تعریفی دوباره از بهینگی نیاز داریم.
بهینهسازی چندهدفه سالیان بسیاری توسط جامعهی تحقیقات در عملیات مورد مطالعه واقع شده است
[اهرگوت .]2445 ،1به نظر میرسد که [روزنبرگ ]1967 ،2اولین جایی باشد که در آن استفاده از الگوریتمهای
تکاملی برای MOPها پیشنهاد شده باشد .همچنین [ایتو 3و همکاران ]1983 ،نیز اولین پیادهسازی در این
موضوع را ارائه داده و [شافر ]1985 ،4نیز اولین مقالهی شاخته شده در این مورد میباشد.
MOPها غالباً شامل محدودیت میشوند ،اما در این فصل با MOPهای مقید سروکار نخواهیم داشت.
قیود را میتوان همانگونه که در الگوریتمهای تکاملی تک هدفه اعمال کردیم (فصل  19را ببینید) ،در
الگوریتمهای تکاملی چندهدفه ( )MOEA5نیز اعمال نماییم .برخی محققین تکنیکهای ادارهی قیدی طرح
نمودهاند که مخصوص MOPها میباشند ،هر چند در این فصل به این تکنیکها نخواهیم پرداخت.
مروری بر فصل
بخش  1-24به بحث در مورد بهینگی

پرتو،6

که تعمیمی از بهینگی MOPهایی است که به فرم معادلهی

( )1-24میباشند ،میپردازد .از آنجا که یک  MOPدارای چند هدف است ،راههای زیادی برای اندازهگیری
عملکرد یک  MOEAوجود دارد و ما برخی از این روشها را در بخش  2-24مورد بحث قرار خواهیم داد
و این بحث را با ارائهی برخی از MOEAهای محبوب دنبال خواهیم نمود .بخش  3-24به بحث در مورد
MOEAهایی میپردازد که صریحا از مفهوم بهینگی پرتو استفاده نمیکنند .بخش  4-24نیز MOEAهایی را
مورد بررسی قرار میدهد که صریحا از این مفهوم استفاده مینمایند .بخش  5-24به ما نشان خواهد داد که
1
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چگونه میتوان بهینهسازی زیستجغرافی-محور ( ،BBOفصل  14را ببینید) را با برخی رویکردهای MOEA

ترکیب نمود .این فصل همچنین یک مطالعهی مقایسهای از محکهای چندهدفه ارائه خواهد داد .بخش پایانی
این فصل مرجعی برای منابع اضافی بوده و چند موضوع مهم در مورد تحقیقات کنونی و آتی  MOEAرا
مطرح خواهد نمود.

 1-21بهینگی پرتو
این بخش برخی مفاهیم و مثالهای اساسی که به MOPها مرتبط میباشند را به طرح میکشد .ابتدا برخی
تعاریفی را که معموالً در بهینهسازی چندهدفه به کار میبریم ،معرفی مینماییم.
 .1غلبگی :یک نقطه مانند ∗ 𝑥 بر 𝑥 غالب خواهد بود اگر دو شرط زیر برقرار باشد:
 برای تمامی

]𝑘 𝑓𝑖 (𝑥 ∗ ) ≤ 𝑓𝑖 (𝑥) ،𝑖 ∈ [1,

 وجود داشته باشد ]𝑘  𝑗 ∈ [1,که

)𝑥( 𝑗𝑓 < ) ∗ 𝑥( 𝑗𝑓

دو شرط باال به این معنی هستند که ∗ 𝑥 برای تمامی مقادیر تابع هدف حداقل به خوبی 𝑥 بوده و حداقل
برای یک مقدار تابع هزینه ،از 𝑥 بهتر است .ما از نمادگذاری زیر برای نشان دادن غلبهی ∗ 𝑥 بر 𝑥 استفاده
مینماییم:
()2-24

𝑥 ≻ ∗𝑥

این نمادگذاری ممکن است کمی گیجکننده باشد چرا که عالمت ≻ شبیه عالمت "بزرگتر یا مساوی"
میباشد ،اما از آنجا که در این فصل بیشتر با مسائل مینیممسازی سروکار داریم ،عالمت ≻ به معنی آن است
که مقادیر تابع ∗ 𝑥 کمتر یا مساوی مقادیر تابع 𝑥 میباشند .با این حال ،این عالمت استانداردی است که در
ادبیات مربوط به  MOPبه کار میرود و ما نیز از همین نمادگذاری استفاده خواهیم نمود .عبارت " ∗ 𝑥 بر

𝑥

برتری دارد" با عبارت " ∗ 𝑥 بر 𝑥 غالب است" یکی است.
 .2غلبگی ضعیف :یک نقطه مانند ∗ 𝑥 بر 𝑥 غلبگی ضعیف خواهد داشت اگر برای تمامی ]𝑘 ،𝑖 ∈ [1,
)𝑥( 𝑖𝑓 ≤ ) ∗ 𝑥( 𝑖𝑓 باشد .این بدین معنی است که برای همهی مقادیر تابع هدف 𝑥 ∗ ،به خوبی

𝑥

میباشد .توجه داشته باشید که اگر ∗ 𝑥 بر 𝑥 غالب باشد ،آنگاه حتما غلبگی ضعیف نیز خواهد داشت.
همچنین توجه داشته باشید که اگر برای تمامی ]𝑘  𝑓𝑖 (𝑥 ∗ ) = 𝑓𝑖 (𝑥) ،𝑖 ∈ [1,باشد ،آتگاه ∗ 𝑥 و

𝑥

دارای غلبگی ضعیف بر یکدیگر خواهند بود .ما از نمادگذاری زیر برای نشان دادن غلبگی ضعیف
∗ 𝑥 بر 𝑥 استفاده مینماییم:
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𝑥 ≽ ∗𝑥

()3-24

 .3نامغلوب :گوییم یک نقطه مانند ∗ 𝑥 نامغلوب است اگر هیچ نقطهای مانند 𝑥 وجود نداشته باشد که بر
آن غالب باشد .ناسرخورده ،قابل قبول و کارامد ،کلمات هم معنی نامغلوب میباشند.
 .4نقاط بهینهی پرتو :یک نقطهی بهینهی پرتو مانند ∗ 𝑥 ،که با نام نقطهی پرتو نیز شناخته میشود ،نقطهای
است که در فضای جستجو توسط هیچ 𝑥 دیگر مغلوب نشده است ،بدین معنی که
∗ 𝑥 بهینهی پرتو است اگر و فقط اگر
()4-24

) ∗𝑥( 𝑖𝑓 ≤ )𝑥( 𝑖𝑓  ∄𝑥:برای تمامی ]𝑘  𝑖 ∈ [1,و ) ∗ 𝑥( 𝑗𝑓 ≤ )𝑥( 𝑗𝑓 برای برخی
]𝑘 𝑗 ∈ [1,

 .5مجموعهی بهینهی پرتو :مجموعهی بهینهی پرتو ،که با نام مجموعهی پرتو نیز شناخته شده و با

𝑠𝑃

نشان داده میشود ،مجموعهای است از همهی ∗ 𝑥 که نامغلوباند.
()5-24

}) ∗ 𝑥( 𝑖𝑓 ≤ )𝑥( 𝑖𝑓  𝑃𝑠 = {𝑥 ∗ : [∄𝑥:برای تمامی ]𝑘  𝑖 ∈ [1,و ) ∗ 𝑥( 𝑗𝑓 ≤ )𝑥( 𝑗𝑓 برای
برخی

]𝑘 𝑗 ∈ [1,

مجموعهی پرتو ،مجموعهی کارامد یا مجموعهی قابل قبول نیز نامیده میشود .هر چند این عبارت بیشتر
به برآوردهسازی قید اشاره دارد تا بهینگی پرتو.
 .6مرز پرتو :1مرز پرتو ،که با نامهای مجموعهی نامغلوب نیز شناخته شده و با 𝑓𝑃 نشان داده میشود،
مجموعهای از تمامی بردارهای تابع )𝑥(𝑓 متناظر با مجموعهی پرتو میباشد.
()6-24

} 𝑠𝑃 ∈ ∗ 𝑥 𝑃𝑓 = {𝑓(𝑥 ∗ :

گاهاً پیش آمده است که در مقاالت از دو عبارت مجموعهی پرتو و مرز پرتو بهصورت اشتباه و به جای
یکدیگر استفاده شده است .با این حال ،فهرست باال تعاریف فنی درستی را ارائه میدهند .توجه داشته باشید
که این که گفته میشود ∗ 𝑥 نامغلوب است ،الزاما به معنی آن نیست که ∗ 𝑥 بر تمامی 𝑥هایی که مساوی

∗𝑥

نیستند غالب است ،اما ممکن است که برای تمامی ]𝑘  𝑓𝑖 (𝑥 ∗ ) = 𝑓𝑖 (𝑥) ، 𝑖 ∈ [1,باشد .در این صورت ،هر
دوی ∗ 𝑥 و 𝑥 نسبت به یکدیگر نامغلوب خواهند بود و هیچ یک دیگری را مغلوب نخواهد ساخت .همچنین
ممکن است که برای مثال در یک مسئلهی دو هدفه 𝑓1 (𝑥) < 𝑓1 (𝑥 ∗) ،و )𝑥(  𝑓2 (𝑥 ∗ ) < 𝑓2باشد .در این
مسئله نیز ∗ 𝑥 و 𝑥 نسبت به یکدیگر نامغلوب خواهند بود و هیچ یک دیگری را مغلوب نخواهد ساخت.
Pareto Front

1
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این ایدهی بهینگی پرتو برای MOPها غالباً به فرانسیس اجورث 1که آن را در سال  1881معرفی نمود
[اجورث ]1881 ،و ویلفردو پرتو 2که کار اجورث را در سال  1986بسط داد [پرتو ،]1896 ،نسبت داده
میشود .با این حال ،ایدهی مصالحه و سبک و سنگین نمودن برای هر کسی که سعی کرده باشد تعادلی میان
اهداف متناقض ایجاد نماید ،ملموس است.
مثال 1-25
فرض کنید یک  MOPکه در آن متغیر مستقل 𝑥 دوبعدی است ( )𝑛 = 2در اختیار داریم .همچنین فرض
کنید که 𝑥 میتواند شش مقدار گسسته )𝑖( 𝑥 به ازای ] 𝑖 ∈ [1,6را بپذیرد .حال فرض کنید دو هدف ()𝑘 = 2
با مقادیر تابع زیر در اختیار داریم

()7-24

𝑓2 (𝑥 (1) ) = 3
𝑓2 (𝑥 (2) ) = 4
𝑓2 (𝑥 (3) ) = 2
𝑓2 (𝑥 (4) ) = 3
𝑓2 (𝑥 (5) ) = 1
𝑓2 (𝑥 (6) ) = 3

𝑓1 (𝑥 (1) ) = 1,
𝑓1 (𝑥 (2) ) = 1,
𝑓1 (𝑥 (3) ) = 2,
𝑓1 (𝑥 (4) ) = 2,
𝑓1 (𝑥 (5) ) = 3,
𝑓1 (𝑥 (6) ) = 3,

اگر ) 𝑥 = 𝑥 (1یا ) ،𝑥 = 𝑥 (2آنگاه )𝑥(  𝑓1مینیمم خواهد شد .اگر ) ،𝑥 = 𝑥 (5آنگاه )𝑥(  𝑓2مینیمم خواهد
شد .حتی یک مقدار از 𝑥 وجود ندارد که هم )𝑥(  𝑓1و هم )𝑥(  𝑓2را مینیمم نماید .بهینهترین مقدار 𝑥 مقداری
است که بهترین تعادل را میان چند هدف فراهم آورد .بدین ترتیب ،بهترین به قضاوت خاص مسئلهی ما
بستگی خواهد داشت .یک نقطهی جالب دیگر در معادلهی ( 𝑥 (3) ،)7-24میباشد چرا که هر نقطهی

≠𝑥

) ،𝑥 (3یا )) 𝑓1 (𝑥) > 𝑓1 (𝑥 (3و یا ) ) 𝑓2 (𝑥) > 𝑓2 (𝑥 (3را نتیجه خواهد داد.
یک راه خوب برای به تصویر کشیدن این مسئله شکل  1-24است که نموداری از )𝑥(  𝑓1در مقابل )𝑥( 𝑓2

را نشان میدهد .این شکل به خوبی نشان میدهد که برای }) 𝑥 ،𝑥 ∈ {𝑥 (1) , 𝑥 (3), 𝑥 (5دیگری وجود ندارد که
بهصورت همزمان مقادیر تمامی توابع هدف را کاهش دهد .بدین ترتیب 𝑥 (3) ،𝑥 (1) ،و ) 𝑥 (5تعادل خوبی را
برای این  MOPبه دست خواهند داد و به همین دلیل در مجموعهی پرتو قرار خواهند گرفت .اگر تمامی
نقاط بهینه در صفحهی  𝑓1 /𝑓2از شکل  1-24را به یکدیگر متصل نماییم ،منحنیای به دست خواهد آمد که
حد پایینی را برای تمام نقاط دیگر در این صفحه تشکیل خواهد داد.

Francis Edgeworth
Vilferdo Pareto
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یک راه دیگر برای به تصویر کشیدن این مسئله ،ترسیم نموداری از فضای جستجو که در آن مجموعهی
پرتو با نمادگذاریهای خاصی نشان داده شده است .شکل  2-24یکی از روشهای ممکن برای نشان دادن
فضای جستجو در این مال را نشان میدهد .در این شکل نقاط پرتو با ستاره نمایش داده شدهاند .این شکل
ناحیهای از فضای جستجو را نشان میدهد که متناظر مرز پرتو از شکل  1-24میباشد.

شکل  1-25مثال  {𝒙(𝟏), 𝒙(𝟑) , 𝒙(𝟓)} :1-25از مجموعهی پرتو برای این مسئلهی مینیممسازی چندهدفه .بردارهای تابع که
متناظر مجموعهی پرتو میباشند ،مرز پرتو را شکل میدهند.

شکل  2-25مثال  :1-25این شکل یک فضای جستجوی دو بعدی را برای مثال  1-25نشان میدهد .فضای جستجو شامل
شش بردار دو بعدی میشود .ستارهها نشانگر مجموعهی پرتو میباشند.

مثال 2-25
 MOPزیر را در نظر بگیرید
()8-24

min 𝑓(𝑥) = min[𝑓1 (𝑥), 𝑓2 (𝑥)] = min[𝑥12 + 𝑥22 , (𝑥1 − 2)2 + (𝑥2 − 2)2
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که در آن ] 𝑥1 ∈ [0,2و ] 𝑥2 ∈ [0,2میباشد .این یک  MOPدو بعدی ( )𝑛 = 2میباشد چرا که هر 𝑥 در
فضای جستجو دارای دو عنصر است .همچنین ،این  MOPدارای دو هدف ( )𝑘 = 2است .نقطهی
) 𝑥 (1) = (0,0تابع )𝑥(  𝑓1را مینیمم مینماید .بنابراین این نقطه یکی از نقاط پرتو است .نقطهی
) 𝑥 (2) = (2,2نیز )𝑥(  𝑓2را مینیمم مینماید و به همین دلیل این نقطه نیز یکی از نقاط پرتو محسوب میشود.
اگر از جستجوی  brute-forceبرای پیدا نمودن نقاط پرتو استفاده نماییم خواهیم دید که مجموعهی پرتو
بهصورت زیر خواهد بود
()9-24

}] 𝑥1 ∈ [0,2که در آن 𝑃𝑠 = {𝑥: 𝑥1 = 𝑥2 ,

بنابراین ،مجموعهی پرتو یک خط مستقیم را در فضای جستجو ایجاد مینماید .میتوان مرز پرتو را با
جایگزینی نقاط پرتو در معادلهی ( )8-24به دست آورد:
()14-24

}] 𝑥1 ∈ [0,2که در آن

𝑃𝑓 = {(𝑓1 , 𝑓2 ): 𝑓1 = 2𝑥12 , 𝑓2 = 2(𝑥1 − 2)2 ,

شکل  3-24مجموعهی پرتو و مرز پرتو را برای این مثال نشان میدهد .هر نقطهای غیر از نقاط پرتو
متناظر بردار تابعی است که در سمت باال و راست مرز پرتو واقع میشود.

شکل  3-25مثال  :2-25شکل سمت چپ مجموعهی پرتو را نشان میدهد .شکل سمت راست نیز مرز پرتوی متناظر
مجموعهی پرتو را نشان میدهد .هر نقطهای که در مجموعهی پرتو قرار دارد تعادل معقولی را برای مسئلهی بهینهسازی
چندهدفه فراهم میآورد.

غلبگی

𝝐1

یکی از محدودیتهای غلبگی پرتو آن است که دارای طبیعتی سیاه و سفید است .برای مثال ،سه
مجموعهی مقادیر تابع هزینهی زیر را در نظر بگیرید:

𝜖 Dominance
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()11-24

𝑓2 (𝑥) = 300
𝑓2 (𝑦) = 301
𝑓2 (𝑥 (3) ) = 600

𝑓1 (𝑥) = 200,
𝑓1 (𝑦) = 201,
𝑓1 (𝑧) = 500,

𝑥 هم بر 𝑦 و هم بر 𝑧 غالب است .اما مفهوم غلبگی پرتو هیچگونه تمایزی برای میزان غلبگی قائل نیست
و به همین دلیل قادر به تشخیص دو راهحل نامزد که در فضای تابع هدف بسیار به هم نزدیک میباشند،
نیست .در معادلهی ( 𝑥 ،)11-24بر 𝑦 غالب است اما 𝑥 و 𝑦 بسیار شبیه هم هستند و میتوان گفت که تقریباً
نسبت به هم نامغلوباند .در حقیقت ،تقریباً میتوان گفت که 𝑦 بر 𝑥 غالب است .این موضوع به نوعی مفهوم
غلبگی 𝜖 میباشد.
 .1غلبگی 𝜖 افزایشی :1گوییم نقطهای مانند ∗ 𝑥 دارای غلبهی افزایشی 𝜖 بر 𝑥 است هرگاه برای تمامی
]𝑘  ،𝑖 ∈ [1,وجود داشته باشد یک  𝜖 ≥ 0بهگونهای که 𝜖  .𝑓𝑖 (𝑥 ∗ ) ≤ 𝑓𝑖 (𝑥) +بدین معنی که ∗ 𝑥 به
غلبه بر 𝑥 نزدیک است و مقدار این نزدیکی بهصورت افزایشی و با پارامتر 𝜖 اندازهگیری میشود.
 .2غلبگی 𝜖 ضربی :2گوییم نقطهای مانند ∗ 𝑥 دارای غلبهی ضربی 𝜖 بر 𝑥 است هرگاه برای تمامی
]𝑘  ،𝑖 ∈ [1,وجود داشته باشد یک  𝜖 ≥ 0بهگونهای که )𝜖  .𝑓𝑖 (𝑥 ∗ ) ≤ 𝑓𝑖 (𝑥)(1 +بدین معنی که

∗𝑥

به غلبه بر 𝑥 نزدیک است و مقدار این نزدیکی بهصورت ضربی و با پارامتر 𝜖 اندازهگیری میشود.
ما از نمادگذاری زیر برای نشان دادن غلبهی 𝜖 نقطهی ∗ 𝑥 بر 𝑥 استفاده مینماییم.
𝑥 𝜖≻ ∗ 𝑥

()12-24

نوع 𝜖 (افزایشی یا ضربی) از متن روشن خواهد بود .توجه داشته باشید که اگر  𝜖 = 0باشد ،غلبگی 𝜖
با غلبگی ضعیف معادل خواهد بود اگر:
()13-24

)𝑥 𝜖≻ ∗ 𝑥( برای

(𝑥 ∗ ≽ 𝑥) ⇔ 𝜖 = 0

همچنین توجه داشته باشید که غلبگی 𝜖 برای مقادیر  𝜖 > 0حتی از غلبگی ضعیف هم ضعیفتر است.
این بدین معنی است که اگر ∗ 𝑥 بر 𝑥 غلبگی ضعیف داشته باشد ،آنگاه برای همهی مقادیر  𝜖 ≥ 0بر 𝑥 غلبگی
𝜖 خواهد داشت .برعکس ،اگر ∗ 𝑥 به ازای یک مقدار  𝜖 > 0بر 𝑥 غلبگی 𝜖 داشته باشد ،آنگاه ممکن است
بر 𝑥 غلبگی ضعیف نیز داشته باشد

Additive 𝜖 Dominance
Multiplicative 𝜖 Dominance
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()14-24

)𝑥 𝜖≻ ∗ 𝑥( برای

(𝑥 ∗ ≽ 𝑥) ⟹ 𝜖 > 0

رابطهی غلبگی 𝜖 بین دو ذره به مقدار 𝜖 استفاده شده در تعریف ما بستگی دارد .در معادلهی (،)11-24
برای تمامی  𝑥 ≻𝜖 𝑦 ،𝜖 ≥ 0میباشد .همچنین 𝑦 ≻𝜖 𝑥 ،از نوع افزایشی برای  𝜖 ≥ 1و از نوع ضربی برای
 ،𝜖 ≥ 0.005برقرار میباشد.

 2-21اهداف بهینهسازی چندهدفه
هدف یک الگوریتم بهینهسازی تک هدفه معموالً سرراست است :کمترین مقدار تابع هزینه و بردار تصمیم
متناظر با آن را پیدا کن .با این حال ،حتی در یک بهینهسازی تک هدفه نیز ممکن است به چند عملکرد
متفاوت از الگوریتم تکاملی عالقهمند باشیم .برای مثال ،ممکن است نه تنها به پیدا کردن کمترین مقدار تابع
هزینه ،بلکه به پیدا کردن سریع یک راهحل "خوب" که الزاما بهترین راهحل نیست ،عالقهمند باشیم .همچنین
ممکن است به دنبال پیدا کردن تعداد زیادی راهحل خوب در نواخی مختلف فضای جستجو باشیم .بنابراین،
حتی در مسائل به ظاهر سرراست بهینهسازی تک هدفه نیز ممکن است عملکردهای مختلفی مد نظرمان
باشد .این پیچیدگی با بهینهسازی چندهدفه بیشتر هم میشود .برخی اهداف بالقوهی یک  MOEAبهصورت
زیر میباشند:
 .1ماکزیمم کردن تعداد ذراتی که در فاصلهای مشخص از مجموعهی پرتوی واقعی مییابیم.
 .2مینیمم کردن میانگین فاصلهی میان مجموعهی پرتوی تخمین زده شده توسط  MOEAو مجموعهی
پرتوی واقعی.
 .3ماکزیمم کردن تنوع ذراتی که در مجموعهی پرتوی تخمینی مییابیم.
 .4مینیمم کردن فاصلهی یک راهحل نامزد در فضای تابع هدف تا یک نقطهی ایدهآل.
اهداف  1و  2به دنبال یافتن "بهترین" تخمین از مجموعهی پرتوی حقیقی میباشند .هدف سوم ،یافتن
یک مجموعهی متنوع از راهحلها است تا کاربر اطالعات کافی برای تصمیمگیری صحیح از میان مصالحات
موجود را داشته باشد .بر خالف سایر اهداف ،هدف  4به دنبال یافتن راهحلی است که تا جای ممکن به
راهحل ایدهآل تصمیمگیرنده نزدیک باشد؛ راهحلی که ممکن است وجود نداشته باشد .با این حال ،هدف اکثر
MOEAهای حاضر یافتن بهترین تخمین از مجموعهی پرتو میباشد.
در اهداف  1و  2فرض بر آن است که ما از مجموعهی حقیقی پرتو اطالع داریم .بنابراین ،این شروط
هنگام آزمایش نمودن  MOEAبر روی محکها بسیار مفید خواهد بود ،اما هنگام به کار بردن  MOEAدر
مورد مسائل دنیای واقعی ،این شروط بیفایده خواهند بود .اما اگر مجموعهی پرتوی واقعی 𝑠𝑃 را بدانیم و
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 MOEAتخمینی از مجموعهی پرتو 𝑠̂𝑃 را به دست بدهد ،فاصلهی میانگین بین آنها را میتوان بهصورت
زیر محاسبه نمود:
1
∑ min
||𝑥 ||𝑥 ∗ −
𝑠𝑃∈ ∗ 𝑥
| 𝑠̂𝑃|

()15-24

= ) 𝑠̂𝑃 𝑀1 (𝑃𝑠 ,

𝑠̂𝑃∈𝑥

که در آن ||  ||.یک متریک فاصلهی تعریف شده توسط کاربر است.
هدف  3از فهرست باال را میتوان به چند طریق اندازه گرفت .راه اول آن است که فاصلهی هر ذره تا
نزدیکترین همسایهاش در مجموعهی تخمینی پرتو را اندازه بگیریم .راه دوم آن است که فاصلهی میان دو
ذره با بیشترین فاصله از یکدیگر در مجموعهی تخمینی پرتو ،را اندازه بگیریم .یک راه دیگر نیز آن است که
میانگین تعداد ذراتی ،که دارای فاصلهای بیشتر از یک حد مشخص از تک تک عناصر مجموعهی تخمینی
پرتو میباشند ،را محاسبه نماییم [زیتزلر و همکاران:]2444 ،
1
|𝜎 > ||𝑥 ∑ |𝑥 ′ ∈ 𝑃̂𝑠 : ||𝑥 ′ −
| 𝑠̂𝑃|

()16-24

= ) 𝑠̂𝑃( 𝑀1

𝑠̂𝑃∈𝑥

که در آن 𝜎 یک حد فاصله است که توسط کاربر تعیین میشود .در کل 𝑀2 ،با افزایش تعداد عناصر در 𝑠̂𝑃،
افزایش یافته و همچنین تنوع عناصر در 𝑠̂𝑃 نیز افزایش مییابد[ .خار 1و همکاران ]2443 ،چندین متریک تنوع
دیگر برای MOPها را به بحث میگذارد.
هدف چهارم ار فهرست باال با نامهای بهینهسازی بردار هدف[ 2وینک 3و همکاران ،]1992 ،دستیابی به
هدف[ 4ویلسون و مکلئود ]1993 ،5و برنامهنویسی هدف 6شناخته میشود .در این هدف فرض بر آن است
که کاربر یک نقطهی ایدهآل در فضای تابع هدف را در ذهن دارد .این هدف همچنین به تعریفی از "فاصله"
نیاز دارد .ما معموالً از فاصلهی اقلیدسی  ،𝐷2که گاهاً با نام فاصلهی نُرم  2نیز شناخته میشود ،میان بردار
تابع هدف 𝑓 و نقطهی ایدهآل ∗ 𝑓 استفاده مینماییم .فاصلهی میان 𝑓 و ∗ 𝑓 بهصورت زیر تعریف میگردد:
𝑘

()17-24

2

2

))𝑥( 𝑖𝑓 − 𝑓(𝑥)||2 = ∑(𝑓𝑖∗ (𝑥) −

)𝑥( ∗

𝑓|| =

))𝑥(𝑓 𝐷22 (𝑓 ∗ (𝑥),

𝑖=1

1

Khare
Target Vector Optimization
3
Wienke
4
Goal Attainment
5
Macleod
6
Goal Programming
2
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با این حال ،میتوان از تعریف دیگری از فاصله مانند نُرم  2وزندهی شده و یا نُرم  1یا نرم بینهایت،
استفاده نمود.
مثال  2-24را به یاد آورید .کاربر ممکن است تصور نماید که دستیابی به هر دوی  𝑓1 (𝑥) = 0و
 𝑓2 (𝑥) = 0ایدهآل است .پس از به دست آوردن مرز پرتو از شکل  ،3-24میتوان دید که نزدیکترین نقطه
به نقطهی ایدهآل به لحاظ فاصلهی اقلیدسی 𝑥1 = 𝑥2 = 1 ،است و این نقاط 𝑓1 (𝑥) = 2 ،و  𝑓2 (𝑥) = 2را
به دست میدهند .از سوی دیگر ،اگر راهحل ایدهآل کاربر  𝑓1 (𝑥) = 2و  𝑓2 (𝑥) = 0باشد ،آنگاه نزدیکترین
نقطه به نقطهی ایدهآل 𝑥1 = 𝑥2 = 1.2 ،خواهد بود که در این صورت مقادیر  𝑓1 (𝑥) = 2.87و
 𝑓2 (𝑥) = 1.29به دست خواهند آمد .استفاده از هدف نوع چهارم از فهرست باال جهت اندازهگیری عملکرد
 ،MOEAترجیح کاربر را در راهحل نهایی  MOPدخیل مینماید.
توجه داشته باشید که میتوان اهداف  3-1را بر اساس مرز پرتو و یا مجموعهی پرتو دنبال نمود .برای
مثال ،در هدف اول ،به جای ماکزیمم نمودن ذراتی که در فاصلهی معینی از مجموعهی پرتو قرار دارند،
میتوان تعداد ذراتی را که بردارهای توابعشان در فاصلهی خاصی از مرز حقیقی پرتو قرار دارند ،ماکزیمم
نمود .به طور خالصه ،میتوان دید که معیارهای عملکردی بالقوهی بسیاری برای یک  MOEAوجود دارد.
به بیان دیگر ،بهینه ساختن عملکرد  MOEAخود یک  MOPاست .این موضوع ارزیابی MOEAها را پیچیده
میسازد.
مثال 3-25
شکل  4-24عملکرد سه الگوریتم تکاملی مختلف بر روی یک  MOPرا نشان میدهد .شکل
( 4-24الف) راهحلی را نشان میدهد که به میزان معقولی متنوع بوده و به مرز پرتوی حقیقی نزدیک میباشد.
شکل ( 4-24ب) راهحلی را نشان میدهد که از شکل ( 4-24الف) متنوعتر بوده اما شامل تنها سه راهحل
میشود در حالی که شکل ( 4-24الف) دارای چهار راهحل است .شکل ( 4-24ج) راهحلهایی را نشان
میدهد که نسبت به راهحلهای شکلهای ( 4-24الف) و ( 4-24ب) به مرز پرتوی حقیقی نزدیکتر بوده اما
دارای میزان تنوع نامطلوبی میباشد .کدام یک از این سه راه بهترین است؟ جواب این سؤال به اولویتهای
تصمیمگیرنده بستگی دارد.

 / 701الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی

شکل  4-25مثال  :3-25این شکل سه راهحل الگوریتم تکاملی بالقوه برای یک  MOPدو هدفه را نشان میدهد .مرز حقیقی
پرتو با خطچین نمایش داده شده است و نقاط دایروی تخمینهایی هستند که توسط هر الگوریتم تکاملی پیدا شدهاند .کدام
راهحل بهترین است؟ این موضوع به اولویتهای تصمیم گیرنده نسبت به میزان تنوع و میزان نزدیکی به مرز پرتوی حقیقی
بستگی دارد.

 1-2-21فراتوده

1

یک متریک دیگر که محققان اغلب از آن برای اندازهگیری کیفیت مرز پرتو استفاده مینمایند ،فراتودهی
آن میباشد .فرض کنید یک  𝑀 ،MOEAنقطهی تخمینی را در یک مرز پرتو مانند }) 𝑖𝑥(𝑓{ = 𝑓𝑓̂𝑃 برای
]𝑀  𝑗 ∈ [1,یافته است 𝑓(𝑥𝑖 ) .یک تابع 𝑘 بعدی است .فراتوده را میتوان بهصورت زیر محاسبه نمود
𝑘

𝑀

) 𝑗𝑥( 𝑖𝑓 ∏ ∑ = ) 𝑓̂𝑃(𝑆

()18-24

𝑗=1 𝑖=1

اگر برای یک  MOPدو  MOEAبا دو تخمین متفاوت از مرز پرتو در اختیار داشته باشیم ،میتوانیم از
فراتوده برای اندازهگیری کیفیت دو تخمین و مقایسهی آنها با یکدیگر استفاده نماییم .برای یک مسئلهی
مینیممسازی ،فراتودهی کوچکتر به معنای تخمین مرز پرتوی بهتر میباشد.
مثال 4-25
فرض کنید دو  MOEAدر اختیار داریم .هر یک از این دو  MOEAجهت تخمین مرز پرتوی یک مسئلهی
بهینهسازی دو هدفه طراحی شدهاند .شکل  5-24این تخمینها را نشان میدهد .شکل ( 5-24الف) دارای
دو نقطهی تخمینی از مرز پرتو میباشد
()19-24

}]𝑃̂𝑓 (1) = {[𝑓1 (𝑥𝑗 ), 𝑓2 (𝑥𝑗 )]} = {[1,5], [2,3], [5,1

Hypervolume

1

فصل بیستم :بهینهسازی چند هدفه 700 /

بدین ترتیب فراتودهی این تخمین برابر  5 + 6 + 5 = 16خواهد بود .نقاط تخمینی مرز پرتوی شکل
( 5-24ب) بهصورت زیر میباشند
()24-24

}]𝑃̂𝑓 (2) = {[𝑓1 (𝑥𝑗 ), 𝑓2 (𝑥𝑗 )]} = {[1,4], [3,3], [4,1

بدین ترتیب فراتودهی این تخمین برابر  4 + 9 + 4 = 17خواهد بود .بنابر اندازهی فراتوده از معادلهی
( ،)18-24تخمین شکل ( 5-24الف) کمی بهتر از تخمین ( 5-24ب) میباشد.

شکل  5-25مثال  :4-25این شکل دو تخمین متفاوت از یک  MOPدو هدفه را نشان میدهد .از مقدار فراتوده برای سنجش
میزان مطلوبیت تخمینها استفاده میشود .تخمین سمت چپ دارای فراتودهای برابر  16و تخمین سمت راست دارای
فراتودهای برابر  17میباشد.

نمیتوان از فراتودهی کورکورانه بهعنوان نشانگری از کیفیت مرز پرتو استفاده نمود .معادلهی ()18-24
نشان میدهد که یک تخمین مرز پرتوی تهی ( )𝑀 = 0کمترین مقدار ممکن 𝑆 را نتیجه میدهد .بنابراین،
برای دستیابی به یک اندازهی دقیقتر باید از فراتودهی نرمالیزه شده 𝑀 𝑆𝑛 (𝑝̂𝑓 ) = 𝑆(𝑝̂𝑓 )/استفاده نمود .با
این حال ،حتی این مقدار هم ممکن است متریک مناسبی برای تخمین مرز پرتو نباشد .این موضوع را میتوان
با در نظر گرفتن احتمال اینکه یک تخمین مرز پرتوی خاص دارای مقدار فراتودهی نرمالیزه شدهی
)) 𝑆𝑛 (𝑝̂𝑓 (1باشد ،مشاهده نمود .حال فرض کنید یک نقطهی جدید را به ) 𝑝̂𝑓 (1اضافه کنیم تا ) 𝑝̂𝑓 (2به
دست آید .بدین ترتیب ،با این که تفاوت میان ) 𝑝̂𝑓 (1و ) 𝑝̂𝑓 (2تنها در این است که ) 𝑝̂𝑓 (2یک نقطه بیشتر
از ) 𝑝̂𝑓 (1دارد ،ممکن است )) 𝑆𝑛 (𝑝̂𝑓 (2)) > 𝑆𝑛 (𝑝̂𝑓 (1شود .واضح است که ) 𝑝̂𝑓 (2از ) 𝑝̂𝑓 (1بهتر است
اما )) 𝑆𝑛 (𝑝̂𝑓 (2بزرگتر از )) 𝑆𝑛 (𝑝̂𝑓 (1خواهد شد که این منطقی نیست.
این موضوع باعث میشود تا فراتوده را نه نسبت به مبدأ فضای تابع هدف ،بلکه نسبت به نقطهی مرجعی
که در خارج از مرز پرتو قرار دارد ،محاسبه نماییم .فرض کنید که میخواهیم تعداد 𝑄 تخمین مرز پرتو
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)𝑞( 𝑓̂𝑃 را برای ]𝑄  ،𝑞 ∈ [1,مقایسه نماییم .ابتدا ،بردار نقطهی مرجع ] 𝑘𝑟  𝑟 = [𝑟1 , … ,را با شرط زیر محاسبه
مینماییم
])𝑥( 𝑖𝑓 𝑟𝑖 > max[ max

()21-24

)𝑞( 𝑠̂𝑃∈𝑥

𝑞

سپس مقدار فراتوده  𝑆 ′را نسبت به نقطهی مرجع محاسبه مینماییم
𝑘 )𝑞(𝑀

()22-24

)))𝑞( 𝑗𝑥( 𝑖𝑓 𝑆 (𝑃̂𝑓 (𝑞)) = ∑ ∏ (𝑟𝑖 −
′

𝑗=1 𝑖=1

در معادلهی باال 𝑀(𝑞) ،تعداد نقاط در 𝑞اُمین تخمین مرز پرتو را نشان میدهد .هر چه مقدار فراتودهی
نقطهی مرجع بیشتر باشد ،تخمین مرز پرتو برای مسئلهی مینیممسازی بهتر خواهد بود .همچنین میتوان از
مقدار فراتودهی نقطهی مرجع نرمالیزه شده استفاده نمود:
()23-24

)𝑞(𝑀𝑆𝑛′ (𝑃̂𝑓 (𝑞)) = 𝑆 ′ (𝑃̂𝑓 (𝑞)) /

اگر بخواهیم متریک مورد استفاده تعداد نقاط پرتو را نیز در نظر بگیرد ،میتوان از ))𝑞( 𝑓̂𝑃(  𝑆 ′استفاده
نمود .شکل  6-24فراتودهی نقطهی مرجع را در دو بعد نشان میدهد.

شکل  6-25محاسبهی فراتودهی نقطهی مرجع ))𝒒( 𝒇̂𝑷(  𝑺′از معادلهی ( .)22-25نقطهی مرجع 𝒓 یک نقطهی دلخواه بوده
که عنصر 𝒊اُمش از هر یک از نقاط در تخمین مرز پرتو بزرگتر میباشد .هر چه ))𝒒( 𝒇̂𝑷(  𝑺′بزرگتر باشد ،تخمین مرز پرتو
برای مسئلهی مینیممسازی بهتر خواهد بود.

در بسیاری از مقاالت  ،MOEAمسائل  MOPبه مسائل ماکزیممسازی تبدیل شده که در این صورت
مقادیر بزرگتر در معادلهی ( )18-24مطلوبتر خواهند بود .همچنین تعداد نقاط بیشتر در 𝑓̂𝑃 (𝑀 بزرگتر) نیز
مطلوبتر خواهد بود .معادالت ( )18-24و ( ،)22-24دو ایدهی اساسی محاسبهی فراتوده را به دست
میدهند .با این حال ،در مقاالت و کتب دیگر روشها ،تعاریف و الگوریتمهای دیگری برای محاسبهی
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فراتوده معرفی شدهاند [آئوگر 1و همکاران[ ،]2412 ،برینگمن 2و فرایدریش[ ،]2414 ،3زیتزلر و همکاران،
 .]2443بیشتر مقاالت از اتحاد 𝑀 فرابسته 4از معادالت ( )18-24و ( )22-24جهت محاسبهی فراتوده استفاده
مینمایند .برای مثال ،اگر فراتودهی اتحاد فرابستهها از شکل  5-24را محاسبه نماییم ،هر دو تخمین 𝑓̂𝑃 دارای
فراتودهای برابر  11خواهند شد .روشهای دیگر محاسبهی فراتوده ممکن است به نتایج مختلفی در مورد دو
تخمین 𝑓̂𝑃 منجر شود .با این حال ،پیادهسازی معادالت ( )18-24و ( )22-24سادهتر از محاسبهی فراتودهی
اتحاد فرابستهها میباشد .واضح است که با همبستگی قوی میان جمع 𝑀 فراتوده و فراتودهی اتحاد 𝑀 فرابسته
وجود دارد ،هرچند که این همبستگی کامالً خطی نیست (مسئلهی  7-24را ببینید).
 2-2-21پوشش نسبی5

یک راه دیگر برای مقایسهی تخمینهای مرز پرتو ،محاسبهی میانگین تعداد ذراتی از یک تخمین است
که تحت غلبهی ضعیف حداقل یک ذره از تخمین دیگر میباشند [زیتزلر و ثیل .]1999 ،فرض کنید دو
تخمین ) 𝑃̂𝑓 (1و ) 𝑃̂𝑓 (2را در اختیار داریم .در این صورت ،پوشش ) 𝑃̂𝑓 (1نسبت به ) 𝑃̂𝑓 (2عبارت است از
میانگین تعداد ذراتی از ) 𝑃̂𝑓 (2که تحت غلبهی ضعیف حداقل یکی از ذرات ) 𝑃̂𝑓 (1قرار دارند:
))𝐶 (𝑃̂𝑓 (1), 𝑃̂𝑓 (2

()24-24

|]  𝑎1 ≽ 𝑎2به طوری که ) ∃ [𝑎1 ∈ 𝑃̂𝑓 (1به طوری که )|𝑎2 ∈ 𝑃̂𝑓 (2
|)|𝑃̂𝑓 (2

=

توجه داشته باشید که ] .𝐶 (𝑃̂𝑓 (1), 𝑃̂𝑓 (2)) ∈ [0,1اگر  ،𝐶 (𝑃̂𝑓 (1), 𝑃̂𝑓 (2)) = 0آنگاه برای هر ذره مانند
) ،𝑎2 ∈ 𝑃̂𝑓 (2هیچ ذرهای در ) 𝑃̂𝑓 (1وجود نخواهد داشت که دارای غلبگی ضعیف بر  𝑎2باشد .اگر
 ،𝐶 (𝑃̂𝑓 (1), 𝑃̂𝑓 (2)) = 1آنگاه برای هر ذره مانند ) ،𝑎2 ∈ 𝑃̂𝑓 (2حداقل یک ذره در ) 𝑃̂𝑓 (1وجود خواهد
داشت که بر  𝑎2غلبگی ضعیف داشته باشد .با این که نمیتوان از معادلهی پوشش برای به دست آوردن
اندازهی مطلق میزان مطلوبیت تخمین مرز پرتو استفاده نمود ،اما این معادله در مقایسهی چند تخمین مفید
خواهد بود.

1

Auger
Bringmann
3
Friedrich
4
Union of 𝑀 hyperboxes
5
Relative Coverage
2
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 3-21الگوریتمهای تکاملی غیر پرتو محور
این بخش چند  MOEAرا که صریحاً از ایدهی غلبگی پرتو استفاده نمیکنند مورد بحث قرار میدهد.
بخش  1-3-24روش تجمع ،بخش  2-3-24الگوریتم ژنتیک برداری سنجیده شده ( ،)VEGA1بخش
 3-3-24رویکردهای مرتبسازی وابسته به واژهنگاری ،2بخش  4-3-24روش قید 𝜖 و بخش 5-3-24
رویکردهای جنسیت-محور را مورد بحث قرار خواهد داد.
 1-3-21روشهای تجمعی
روشهای تجمعی ،بردار تابع هدف یک  MOPرا در یک تابع هدف اسکالر ترکیب مینمایند .برای مثال،
میتوان  MOPبا 𝑘 هدف از معادلهی ( )1-24را بهصورت مسئلهی زیر در آورد
()25-24

)𝑥( 𝑖𝑓 𝑖𝑤  min 𝑓(𝑥) ⇒ min ∑𝑘𝑖=1که در آن
𝑥

𝑥

∑𝑘𝑖=1 𝑤𝑖 = 1

} 𝑖𝑤{ مجموعهای از وزنهای مثبت است که جمع عناصرش برابر با  1است .معادلهی ( )25-24با نام
رویکرد مجموع وزن شناخته میشود .با این حال میتوان از روشهای تجمعی دیگری نیز استفاده نمود .برای
مثال ،میتوان اهداف را بهصورت ضربی ترکیب نمود:
𝑘

()26-24

)𝑥( 𝑖𝑓 ∏ min 𝑓(𝑥) ⇒ min
𝑖=1

𝑥

𝑥

اگر از روش تجمعی ضربی استفاده نماییم ،باید از مثبت بودن تمامی توابع هدف برای تمامی 𝑥ها اطمینان
حاصل نماییم .اما از هر روش تجمعی که استفاده نماییم ،نکتهی اصلی در تبدیل نمودن  MOPبه یک مسئلهی
بهینهسازی تک هدفه میباشد.
مثال 5-25
 MOPمثال  2-24را در نظر بگیرید .اکر از معادلهی ( )25-24برای تبدیل نمودن این  MOPبه یک
مسئلهی تک هدفه استفاده نماییم ،عبارت زیر به دست خواهد آمد:
})𝑥( min{𝑤1 𝑓1 (𝑥) + 𝑤2 𝑓2

()27-24

) = min{𝑤1 (𝑥12 + 𝑥22

𝑥

𝑥

}] + (1 − 𝑤1 )[(𝑥1 − 2)2 + (𝑥2 − 2)2

Vector Evaluated Genetic Algorithm
Lexicographic Ordering
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میتوان این معادله را با گرفتن مشتق جزیی نسبت به  𝑥1و  𝑥2مینیمم نمود
()28-24

])𝑥( 𝜕[𝑤1 𝑓1 (𝑥) + 𝑤2 𝑓2
)= 2𝑥1 + 4(𝑤1 − 1
𝜕𝑥1
])𝑥( 𝜕[𝑤1 𝑓1 (𝑥) + 𝑤2 𝑓2
)= 2𝑥2 + 4(𝑤1 − 1
𝜕𝑥2

با قرار دادن این معادالت برابر صفر و حل آنها ،مجموعهی پرتو به دست خواهد آمد
) 𝑥1∗ = 𝑥2∗ = 2(1 − 𝑤1

()29-24

جایگذاری مجموعهی پرتو در معادالت )𝑥(  𝑓1و )𝑥(  ،𝑓2مرز پرتو را به دست خواهد داد
𝑓1 (𝑥 ∗ ) = 8(1 − 𝑤1 )2
𝑓2 (𝑥 ∗ ) = 2𝑤12

()34-24

رسم نمودار معادالت ( )29-24و ( )34-24هنگامی که  𝑤1از  4تا  1تغییر میکند ،نمودارهای شکل
 3-24را به دست خواهد داد.
مثال  5-24نشان میدهد که روش تجمعی میتواند حداقل برای برخی MOPها مجموعهی پرتو و مرز
پرتو بیابد .در حقیقت ،حل معادلهی ( )25-24برای هر مجموعهای از وزنها به یک نقطهی بهینهی پرتو
منجر خواه د شد .با این حال ،اگر مرز پرتو مقعر باشد ،آنگاه دیگر روش تجمعی قادر به یافتن مجموعه و
مرز کامل پرتو نخواهد بود .مثال بعدی این موضوع را نشان میدهد.
مثال 6-25
مسئلهی زیر را در نظر بگیرید
()31-24

]𝑥 min 𝑓(𝑥) = min[𝑥 2 , 𝑐𝑜𝑠 3
𝑥

𝑥

در معادلهی باال ] 𝑥 ∈ [0,4میباشد .این یک  MOPتک بعدی با دو هدف میباشد .میتوان دو هدف را
در یک هدف اسکالر ترکیب نمود
()32-24

]𝑥 min 𝑓(𝑥) = min[𝑤𝑥 2 + (1 − 𝑤)𝑐𝑜𝑠 3

که در آن ] 𝑤 ∈ [0,1بوده و میتوان معادالت ( )31-24و ( )32-24را با جستجوی جامع حل نمود .با این
حال ،راهحلهای این دو معادله یکی نیستند .شکل  7-24راهحلهای دو مسئله را نشان میدهد .میتوان دید
که مرز حقیقی واقعی ،مقعر است .روش تجمعی قسمت محدب مرز پرتو را به درستی به دست میدهد ،اما
قسمت مقعر را به درستی به دست نمیدهد.
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شکل  7-25مثال  :6-25روش تجمعی از معادلهی ( )32-25قسمت محدب مرز پرتو را به درستی به دست میدهد ،اما
قسمت مقعر را به درستی به دست نمیدهد.

دستیابی به هدف برای مرزهای پرتوی مقعر
روش تجمعی تنها در یافتن مرز پرتوی مسئلهی موجود در مثال  6-24دچار مشکل نمیشود .در حقیقت،
یافتن مرز پرتوی مقعر با استفاده از روش تجمعی ناممکن است [فلمینگ1و همکاران .]2445 ،با این حال،
مرزهای پرتوی مقعر را میتوان با استفاده از تعمیمی از روش دستیابی به هدف از بخش  ،2-24پیدا نمود.
دستیابی به هدف را گاهاً میتوان بهصورت حل مسئلهی زیر بیان نمود:
()33-24

𝛼  minبه طوری که 𝛼 𝑖𝑤  𝑓𝑖 (𝑥) ≤ 𝑓𝑖∗ +برای تمامی ]𝑘  𝑖 ∈ [1,و برای برخی

𝑥

در معادلهی باال 𝑓𝑖∗ ،مقدار ایدهآل 𝑖اُمین هدف بوده و } 𝑖𝑤{ نیز مجموعهای از وزنهای مثبت است که
میزان اهمیت نسبی هر هدف را نشان میدهند .معادلهی ( )33-24به راهحلهایی که بهتر از ایدهآل کاربر
باشند نیز اجازهی وجود میدهد .اگر  ،𝛼 > 0آنگاه نقطهی ایدهآل قابل دستیابی نخواهد بود اما راهحل
معادلهی ( )33-24بردار راهحلی را خواهد یافت که به اندازهی ممکن به نقطهی ایدهآل نزدیک خواهد بود.
اگر  ،𝛼 < 0آنگاه میتوان راهحلی را یافت که از نقطهی ایدهآل هر هدف بهتر باشد .میتوان نشان داد [چن
و لیو[ ،]1994 ،کوئلو کوئلو ]1999 ،که حل معادلهی ( )33-24برای تمامی ترکیبات وزن } 𝑖𝑤{ بهگونهای که
 ،∑𝑖 𝑤𝑖 = 1مرز پرتوی  MOPاصلی را به دست خواهد داد حتی اگر مرز پرتو مقعر باشد.

Fleming
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توجه داشته باشید که معادلهی ( )33-24یک مسئلهی بهینهسازی تک هدفه با 𝑘 قید و ) (𝑛 + 1متغیر
مستقل (اسکالر 𝛼 و بردار تصمیم اصلی 𝑥) میباشد .بنابراین میتوان از الگوریتمهای بهینهسازی مقید (فصل
 19را ببینید) برای حل معادلهی ( )33-24استفاده نمود.
 2-3-21الگوریتم ژنتیک برداری سنجیده شده ()VEGA
 VEGAدر واقع  MOEAاصلی میباشد [شافر .]1985 ،در  VEGAعمل انتخاب بر روی جمعیت با
استفاده از یک هدف در هر زمان صورت میپذیرد .این کار ،مجموعهای از زیرجمعیتها را به دست میدهد.
پس از آن ،ذرات را از زیرجمعیتها انتخاب مینماییم تا والدین برای نسل بعد به دست آیند .سپس والدین
را با استفاده از روشهای استاندارد بازترکیب الگوریتم تکاملی ترکیب کرده تا فرزندان به دست آیند .شکل
 8-24طرح کلی  VEGAرا نشان میدهد.
جمعیتی از راهحلهای نامزد را مقداردهی اولیه کن 𝑃 = {𝑥𝑗 } :برای

]𝑁 𝑗 ∈ [1,

𝑁
⌉ ⌈←𝑀
𝑘

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
هزینهی ) 𝑗𝑥( 𝑖𝑓 را برای هر ذرهی 𝑃 ∈ 𝑗𝑥 محاسبه کن
برای

𝑘 تا 𝑖 = 1
𝑀 ذرهی انتخاب شده از 𝑃 به صورت احتماالتی و با استفاده از ) 𝑃𝑖 ← 𝑓𝑖 (.

𝑖 بعدی
𝑁 ذرهی انتخاب شده از } 𝑘𝑃 𝑃 ← {𝑃1 , … ,
𝑁 فرزند تولید شده از بازترکیب ذرات موجود در 𝑃 ← 𝐶

فرزندان موجود در 𝐶 را بهصورت احتماالتی دچار جهش کن
𝐶←𝑃

نسل بعد
عناصر غیرمغلوب 𝑃 ← 𝑠̂𝑃
شکل  8-25طرح کلی الگوریتم ژنتیک برداری ارزیابی شده ( )VEGAبرای حل یک مسئلهی بهینهسازی با 𝒌 هدف.

شکل  8-24نشان میدهد که  VEGAبا جمعیتی 𝑁 ذرهای ،که معموالً بهصورت اتفاقی تولید میگردد،
کار خود را آغاز مینماید .در هر نسل ،مقادیر همهی 𝑘 تابع هزینه را برای تمامی 𝑁 ذره محاسبه مینماییم.
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سپس از یک روش انتخاب دلخواه (بخش  7-8را ببینید) ،برای انتخاب 𝑀 ذره استفاده مینماییم .توجه داشته
باشید که ⌉𝑘 𝑀 = ⌈𝑁/کوچکترین عدد صحیحی است که بزرگتر یا مساوی 𝑘 𝑁/میباشد .ما این انتخاب را
بهصورت احتماالتی انجام میدهیم ،بدین صورت که ابتدا از )  𝑓1 (.برای تولید جمعیت  ،𝑃1از )  𝑓2 (.برای
تولید جمعیت  𝑃2و  ...استفاده مینماییم .پس از آنکه 𝑖𝑃 زیرجمعیت تولید نمودیم ،آنها را جهت ایجاد
جمعیت والد 𝑃 ترکیب مینماییم .سپس ذرات موجود در 𝑃 را بازترکیب کرده تا یک مجموعهی فرزند مانند
𝐶 به دست آید .جهت عمل بازترکیب میتوان از هر یک از الگوریتمهای تکاملی بحث شده در این کتاب
مانند الگوریتمهای ژنتیک ،تکامل دیفرانسیلی ،بهینهسازی زیستجغرافی-محور و غیره ،استفاده نمود .میتوان
دید که نام  VEGAکمی نابهجا انتخاب شده است چرا که بسته به روش بازترکیبی که استفاده مینماییم،
میتوان آن را  VEDEو یا  VEBBOو یا هر نام خالصهی دیگری که مناسب روش بازترکیب مورد استفاده
باشد ،نامید .این نکته در مورد بسیاری MOEAهای مشهور دیگری که در این فصل در مورد آنها بحث
خواهیم نمود ،نیز صادق است.
همانطور که پیش از این در الگوریتمهای تکاملی تک هدفه مشاهده نمودهایم ،نخبهگرایی میتواند
عملکرد بهینهسازی را به مقدار قابل توجهی بهبود بخشد .این موضوع در مورد MOEAها نیز صادق است.
برای پیادهسازی نخبهگرایی در شکل  8-24چند راه وجود دارد .برای مثال ،میتوان در هر نسل بهترین ذرات
نسبت به هر تابع هدف را پیدا کرده و آنها را برای نسل بعد حفظ نمود .راه دیگر آن است که ذرات
غیرمغلوب را در هر نسل یافته و حداقل تعدادی از آنها را برای نسل بعد حفظ نمود .با اینکه  VEGAعمدتا
بهعنوان الگوریتمی نخبهگرا شناخته نمیشود ،اضافه نمودن نخبهگرایی به شکل  8-24اساس آن را تغییر نداده
و احتماالً باعث بهبود عملکردش هم خواهد شد.
یک الگوریتم مشابه  ،VEGAکه عمدتا با نام الگوریتم ژنتیک حاجال-لین ( )HLGA1شناخته میشود ،از
رویکرد جمع وزنها استفاده مینماید .در این الگوریتم بردار وزن معادلهی ( )25-24قسمتی از متغیر تصمیم
هر ذره میباشد [حاجال و لین .]1997 ،این رویکرد از بهینهسازی تک هدفه بر اساس روش جمع وزنها از
معادلهی ( )25-24استفاده مینماید HLGA .از به اشتراکگذاری برازندگی برای دستیابی به وزنهای متنوع
استفاده مینماید (بخش  1-3-6-8را ببینید).

Hajela-Lin Genetic Algorithm
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 3-3-21مرتبسازی واژهنگاری
مرتبسازی واژهنگاری مانند  VEGAاست با این تفاوت که به کاربر اجازه میدهد ترتیب اهمیت اهداف
را تعیین نماید [فورمن .]1985 ،1در این روش از انتخاب مسابقهای با مقایسهی ذرات بر اساس اهداف
اولویتبندی شده ،استفاده میشود .همچنین میتوان به جای استفاده از اهداف اولویتبندی شده ،از اهداف
انتخاب شده بهصورت اتفاقی برای هر مسابقه استفاده نمود [کورساو .]1991 ،2مرتبسازی واژهنگاری از
لحاظ ادارهی ترتیبی اهداف مانند رویکرد حافظهی رفتاری در بهینهسازی مقید (بخش
 11-2-19را ببینید) ،میباشد.
شکل  9-24طرح کلی روش مرتبسازی واژهنگاری را نشان میدهد .در روش مرتبسازی واژهنگاری
اصلی ،حلقهی بیرونی در شکل  9-24برای ]𝑘  𝑖 ∈ [1,و بر اساس اولویت توابع هدف اجرا میشود .در
تنوع اتفاقی ،حلقهی بیرونی آن قدر اجرا میشود تا یک معیار معین ،که توسط کاربر تعیین میگردد ،برآورده
شود .در این صورت ،اندیس 𝑖 در هر نسل بهصورت اتفاقی تغییر میکند .مانند  VEGAدر اینجا نیز میتوان
تنوعات بسیار زیادی را در شکل  9-24پیادهسازی نمود .برای مثال میتوان نخبهگرایی و یا هر الگوریتم
تکاملی که در این کتاب مورد بحث واقع شده است را با این روش ترکیب نمود.
جمعیت تولید شده به صورت اتفاقی ← 𝑃

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
اندیس تابع هدف را تعیین کن:

𝑖

یک الگوریتم تکاملی را با جمعیت 𝑃 آغاز کن
از الکگوریتم تکاملی جهت مینیمم نمودن )𝑥( 𝑖𝑓 استفاده کن و جمعیت نهایی را با 𝑃 نشان بده
الگوریتم تکاملی بعدی
شکل  9-25مرتبسازی واژهنگاری برای یک مسئلهی بهینهسازی با 𝒌 هدف .تابع هدف )𝒙( 𝒊𝒇 در هر دوره به اولویتبندی
کاربر بستگی داشته و یا میتوان بهصورت اتفاقی انتخاب گردد .همچنین ،تابع هدف )𝒙( 𝒊𝒇 ممکن است از یک نسل به نسل
دیگر الگوریتم تکاملی تغییر نماید.

Fourman
Kursaw

1
2

 / 711الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی

 4-3-21روش قید 𝝐
روش قید 𝜖 [ریتزل 1و همکاران ]1995 ،در هر زمان یک تابع هدف را مینیمم کرده و مقادیر سایر توابع
هدف را به یک آستانهی معین محدود مینماید .ابتدا مقدار مینیمم هر تابع هدف )𝑥( 𝑖𝑓 را با استفاده از
الگوریتم تکاملی تک هدفه مییابیم (]𝑘  .)𝑖 ∈ [1,این کار حد پایین قید تابع هدف 𝑖𝜖 را به دست خواهد داد:
)𝑥( 𝑖𝑓  𝜖𝑖 > minبرای

()34-24

𝑖

]𝑘 𝑖 ∈ [1,

سپس اولین هدف را ،در حالی که سایر اهداف را محدود به کوچکتر بودن از یک آستانهی معین کردهایم،
مینیمم مینماییم:
()35-24

)𝑥(  min 𝑓1به طوری که 𝑖𝜖 < )𝑥( 𝑖𝑓 برای
𝑥

]𝑘 𝑖 ≠ 1 ،𝑖 ∈ [1,

سپس هدف بعدی را با استفاده از آخرین جمعیت منتج از معادلهی ( )35-24بهعنوان جمعیت آغازین
نسل بعد ،مینیمم مینماییم:
()36-24

)𝑥(  min 𝑓2به طوری که 𝑖𝜖 < )𝑥( 𝑖𝑓 برای
𝑥

]𝑘 𝑖 ≠ 2 ،𝑖 ∈ [1,

این فرایند را برای تمامی 𝑘 هدف تکرار مینماییم .سپس مقادیر 𝑖𝜖ها را و فرایند مینیممسازی متوالی را
تکرار مینماییم .این رویکرد متوالی مانند مرتبسازی واژهنگاری (بخش  3-3-24را ببینید) بوده و از دید
بهینهسازی مقید نیز مشابه رویکرد رفتار حافظهای در بهینهسازی مقید میباشد (بخش  11-2-19را ببینید).
شکل  14-24طرح کلی  MOEAقید 𝜖 را نشان میدهد .چالشبرانگیزترین قسمت این الگوریتم ،چگونگی
قرار دادن 𝑖𝜖 برابر با مقداری بزرگتر از )𝑥( ∗𝑖𝑓 و همچنین چگونگی کاهش آن برای ]𝑘  𝑖 ∈ [1,در شکل
 14-24میباشد .همانند سایر MOEAها میتوان تنوعات بسیاری مانند نخبهگرایی و ترکیب سایر
الگوریتمهای تکاملی ،را در شکل  14-24در نظر گرفت.
برای هر تابع هدف )𝑥( 𝑖𝑓 که در آن

]𝑘 𝑖 ∈ [1,

از یک الگوریتم تکاملی برای پیدا کردن )𝑥( 𝑖𝑓  𝑓𝑖∗ (𝑥) = minاستفاده کن
𝑥

𝑖𝜖 را برابر عددی بزرگتر از )𝑥( ∗𝑖𝑓 قرار بده
تابع هدف بعدی
الگوریتم تکاملی را با جمعیت 𝑃 برای  MOPمقداردهی کن
Ritzel
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تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
برای هر تابع هدف )𝑥( 𝑖𝑓 که در

آن ]𝑘 𝑖 ∈ [1,

یک الگوریتم تکاملی را با نتیجهی الگوریتم تکاملی قبلی مقداردهی اولیه کن
از یک الگوریتم تکاملی جهت مینیمم ساختن )𝑥( 𝑖𝑓 به طوری که 𝑟𝜖 < )𝑥( 𝑟𝑓 برای

∈𝑟

]𝑘  [1,و 𝑖 ≠ 𝑟 ،استفاده کن
جمعیت نهایی الگوریتم تکاملی ← 𝑃

تابع هدف بعدی
𝑖𝜖 را برای ]𝑘  𝑖 ∈ [1,کاهش بده
دورهی بعدی
شکل  15-25طرح کلی روش قید 𝝐 برای حل یک مسئلهی بهینهسازی با 𝒌 هدف.

 5-3-21رویکردهای جنسیت-محور
رویکرد جنسیت -محور ،به هر ذره بر اساس تابع هدفی که قرار است با آن سنجیده شود ،یک جنس
اختصاص میدهد [آلنسون[ ،]1992 ،1لیس 2و ایبن .]1997 ،رویکردهای جنسیت-محور همچنین از یک
جمعیت دوم با نام آرشیو 3استفاده مینمایند .آرشیو اجتماعی از ذرات نامغلوب بوده و مانند نخبهگرایی مانند
از بین رفتن ذرات میشود .بسیاری انواع دیگر  MOEAنیز از آرشیو استفاده مینمایند که در زیر به بحث در
مورد برخی از آنها پرداختهایم.
در یک رویکرد جنسیت-محور برای یک  MOPبا 𝑘 هدف 𝑘 ،جنس مختلف داریم که هر یک متناظر با
یکی از اهداف میباشند .ما یک جمعیت ابتدایی با تعداد مساوی ذرات برای هر جنس تولید مینماییم .سپس
بر اساس )𝑥( 𝑖𝑓 از هر جنس 𝑖 ذرهای را انتخاب مینماییم .سپس از ذرات انتخاب شده جهت عمل بازترکیب
و تولید فرزندان استفاده مینماییم .میتوان جنس فرزند را بر اساس هدفی که فرزند در آن بهترین عملکرد
را دارد ،تعیین نماییم .میتوان برای عمل بازترکیب از هر یک از روشهایی استفاده شده در این کتاب استفاده
نمود .برای برش استاندارد  GAتک-نقطهای میتوان از تنها دو ذره برای بازترکیب استفاده نمود .برای برش
چند-والدی (بخش  5-8-8را ببینید) ،میتوان از یک یا چند ذره از هر جنس استفاده نمود .در انتهای هر
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نسل ،معموالً جمعیت را با آرشیو مقایسه کرده و ذرات نامغلوب را در آن ذخیره و ذرات مغلوب را از آن
حذف مینماییم .شکل  11-24طرح کلی رویکرد جنسیت-محور را برای بهینهسازی چندهدفه نشان میدهد.
اندازه جمعیت مطلوب برای هر جنس = 𝑔𝑁

𝑘 جمعیت الگوریتم تکاملی ( 𝑖𝑃) ،را مقداردهی اولیه کن بهطوری که 𝑔𝑁 = | 𝑖𝑃|باشد (]𝑘 )𝑖 ∈ [1,
اندازه جمعیت الگوریتم تکاملی:

𝑔𝑁𝑘 ← 𝑁

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
برای

𝑁 تا 𝑚 = 1

برای

𝑘 تا 𝑖 = 1

از )𝑥( 𝑖𝑓 جهت انتخاب یک والد بهصورت احتماالتی از 𝑖𝑃 استفاده کن
𝑖 بعدی
از 𝑘 ذرهی انتخاب شده جهت تولید ذرهی فرزند 𝑚𝑐 استفاده کن
𝑚 بعدی
جنسیت فرزندان را

تعیین کن } 𝑚𝑐{

فرزندان را بهصورت اتفاقی دچار جهش کن
فرزندان غیرمغلوب را در آرشیو ذخیره کن
ذرات مغلوب را از آرشیو حذف کن
جمعیتهای الگوریتم تکاملی را با فرزندانی از جنس مناسب جایگزین کن
نسل بعد
شکل  11-25طرح کلی یک الگوریتم جنسیت-محور ببرای حل یک مسئلهی بهینهسازی با 𝒌 هدف.

جای زیادی برای اعمال اصالحات به الگوریتم شکل  11-24وجود دارد .برای مثال ،بسته به بعد 𝑥 ممکن

است بخواهیم بیش از یک والد از هر جنس برای عمل بازترکیب انتخاب نماییم .همچنین ،خط "جنسیت
فرزندان را تعیین کن" جزییات تعیین نشدهی بسیاری را به جای میگذارد .آیا باید هر فرزند را به تنها یک
جنس محدود نماییم؟ آیا باید تعداد ذرات هر جنس در جمعیت برابر باشد؟ رویکرد نشان داده شده در شکل
 𝑁 11-24فرزند تولید مینماید ،اما ممکن است تعداد بیشتری فرزند بخواهیم تا بتوانیم جمعیتی از فرزندان
با فرزندان بسیار برازنده برای هر جنس به دست آوریم.
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عبارت "فرزندان غیر غالب را آرشیو کن" در شکل  11-24جزییات زیادی را تعیین نشده به جای
می گذارد .آییا باید اجازه دهیم تا آرشیو بدون هیچ محدودیتی بزرگ شود؟ آیا باید یک حد باال برای آرشیو
در ن ظر بگیریم؟ آیا باید ذراتی که نسبت به جمعیت حاضر نامغلوب هستند را به آرشیو اضافه کنیم یا اینکه
باید ذراتی را که نسبت به آرشیو نامغلوب هستند را به آن اضافه نماییم؟ برخی از این موارد مرتبط با آرشیو
را بهصورت کلیتر در بخش  4-24مورد بحث قرار خواهیم داد.

 4-21الگوریتمهای تکاملی پرتو-محور
رویکردهای  MOEAبخشهای قبل ،سعی در یافتن یک مجموعهی پرتوی متنوع از راهحلها برای یک
 MOPدارند .با این حال ،هیچ یک از این رویکردها بهصورت مستقیم از مفهوم بهینگی پرتو برای محاسبهی
غلبگی نسبی میان ذرات و یا گروههای ذرات ،استفاده نمیکنند (به غیر از زمانی که ذرات در شکل
 11-24به آرشیو اضافه میشوند) .بخشهای در پیش رو ،رویکردهایی را معرفی مینمایند که بهصورت
مستقیم از غلبگی پرتو استفاده مینمایند.
 بخش  1-4-24بهینهساز تکاملی چندهدفه ساده ( )SEMO1و بهینهسازی تکاملی چندهدفهی تنوع
( )DEMO2را مورد بحث قرار میدهد.
 بخش -ϵ MOEA 2-4-24محور را مورد بحث قرار میدهد.
 بخش  3-4-24الگوریتم ژنتیک مرتبسازی بر حسب ذرات غیرمغلوب ( )NSGA3و نسخهی
بهروزرسانی شدهی آن ( )NSGA-IIرا مورد بحث قرار میدهد.
 بخش  4-4-24الگوریتم ژنتیک چندهدفه ( )MOGA4را مورد بحث قرار میدهد.
 بخش  5-4-24الگوریتم ژنتیک پرتوی نیچه ( )NPGA5را مورد بحث قرار میدهد.
 بخش  6-4-24الگوریتم تکاملی استحکام پرتو ( )SPEA6و نسخهی بهروزرسانی شدهی آن
( )SPEA2را مورد بحث قرار میدهد.
 بخش  7-4-24استراتژی تکاملی پرتوی آرشیو شده ( )PAES7را مورد بحث قرار میدهد.

1

Simple Evolutionary Multi-objective Optimizer
Diversity Evolutionary Multi-objective Optimizer
3
Non-dominated Sorting Genetic Algorithm
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Multi-Objective Genetic Algorithm
5
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Strength Pareto Evolutionary Algorithm
7
Pareto Archived Evolutionary Strategy
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 1-4-21بهینهسازهای تکاملی چندهدفه
این بخش به بحث در مورد دو بهینهساز تکاملی چندهدفه میپردازد :بهینهساز تکاملی چندهدفهی ساده
( )SEMOو بهینهساز تکاملی چندهدفهی تنوع ( .)DEMOدر این بخش خواهید دید که ایدهی اصلی این دو
الگوریتم از  EPو  ESنشات میگیرد.
بهینهساز تکاملی چندهدفهی ساده ()SEMO
 SEMOاولین بار بهعنوان یک بهینهسازی دودویی ارائه گردید [الئومنز 1و همکاران ،]2443 ،اما میتوان
آن را به راحتی به بهینهسازی پیوسته نیز بسط داد .در  SEMOکار با یک جمعیت اتفاقی از ذرات آغاز
میگردد .اندازهی جمعیت آغازین الگوریتم اصلی  SEMOبرابر با  1میباشد .اندازهی جمعیت با پیدا شدن
ذرات غیرمغلوب افزایش مییابد .در هر نسل ،یک ذره که بهصورت تصادفی انتخاب شده است دچار جهش
شده تا فرزند تولید گردد .اگر ذرهی فرزند نسبت به جمعیت نامغلوب باشد ،آن را به جمعیت اضافه کرده و
هر ذرهای که مغلوب باشد را از جمعیت حذف مینماییم .شکل  12-24الگوریتم  SEMOرا نشان میدهد.
جهش اتفاقی در شکل  12-24میتواند هر یک از روشهای جهشی که در فصلهای  6 ،5و بخش 9-8
مورد بحث قرار گرفتهاند ،باشد.
الگوریتم  SEMOیک نقطهی شروع مناسب برای بهینهسازی چندهدفه را در اختیار ما قرار میدهد.
میتوان این الگوریتم را با استفاده از ایدههای MOEAهای دیگر اصالح نمود .برای مثال ،به جای استفاده از
"𝑃  "randomly selected individual fromبهعنوان والد 𝑦 ،میتوان از انتخاب متناسب با برازندگی استفاده
نمود .همچنین ،میتوان 𝑦 را با استفاده از چندین والد تولید نمود .همچنین میتوان مانند آنچه که در SPEA2

اتفاق میافتد ،جمعیت را بهصورت متناوب هرس نمود (بخش  6-4-24را ببینید).

Laumanns
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جمعیتی از راهحلهای نامزد را

مقداردهی اولیه کن𝑃 = {𝑥𝑗 } :

هزینهی ) 𝑗𝑥( 𝑖𝑓 را برای هر ذرهی 𝑃 ∈ 𝑗𝑥 و هر هدف محاسبه کن
تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
جهش ذراتی که به صورت اتفاقی از 𝑃 انتخاب شدهاند ← 𝑦

اگر 𝑦 توسط هیچ یک از ذرات موجود در 𝑃 مغلوب نشده است ،آنگاه
}𝑦 𝑃 ← {𝑃,

تمام ذراتی که توسط 𝑦 مغلوب شدهاند را از 𝑃 حذف کن
پایان اگر
نسل بعد
شکل  12-25طرح کلی بهینهساز تکاملی چندهدفهی ساده (.)SEMO

بهینهساز تکاملی چندهدفهی تنوع
یکی از مشکالت  SEMOرشد نامحدود جمعیت آن میباشد .برای رفع این مشکل میتوان هنگام تست
𝑦 جهت قرار گرفتن در جمعیت 𝑃 ،از غلبگی 𝜖 به جای غلبگی ساده استفاده نمود .با این کار بهینهساز
تکاملی چندهدفهی تنوع ( )DEMOبه دست خواهد آمد DEMO .از همان الگوریتم شکل
 12-24استفاده مینماید با این تفاوت که از غلبگی 𝜖 بهعنوان معیار قرار دادن 𝑦 در جمعیت 𝑃 استفاده
میشود [هوربا 1و نیومن .]2414 ،بدین صورت ،یک استاندارد برای قرار دادن فرزند 𝑦 در جمعیت به دست
میآید.؛ ذرهی 𝑦 را در جمعیت قرار میدهیم اگر تحت غلبهی 𝜖 هیچ ذرهی دیگری از جمعیت 𝑃 قرار نداشته
باشد .از آنجا که غلبگی 𝜖 نوع ضعیفتر از غلبگی پرتو است (بخش  1-24را ببینید) ،معیار قرار دادن 𝑦 در
جمعیت در  DEMOاز  SEMOسختگیرانهتر است DEMO .فضای هدف را به چند فرابسته تقسیم کرده و
به جمعیت اجازه نمیدهد بیش از یک ذره را در هر فرابسته قرار دهد .ما معموالً از غلبگی 𝜖 افزایشی در
 DEMOاستفاده مینماییم.
شکل  13-24مفهوم  DEMOرا برای یک مسئلهی بهینهسازی دو هدفه نشان میدهد .فرزند  𝑦1در
جمعیت قرار نگرفته است چرا که تحت غلبهی 𝜖 ذرهای است که در همان فرابسته واقع شده است .این در
حالی است که فرزند  𝑦2در جمعیت واقع شده است چرا که تحت غلبهی 𝜖 هیچ یک از اعضای فعلی جمعیت
قرار ندارد .توجه داشته باشید که شکل  13-24دقیقا درست نیست چرا که فرابستههای  DEMOنسبت به
Horoba
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جمعیت حاضر تعریف میگردند .با این حال ،این شکل مفهومی تصویری از استفاده از غلبگی 𝜖 در DEMO

نشان میدهد .با این که در شکل  𝜖1 = 𝜖2 13-24نشان داده شده است (به معنای این که بستهها مربعی
هستند) ،کاربر میتواند مقادیر متفاوتی برای هر اندیس هدف ]𝑘  𝑖 ∈ [1,انتخاب نماید.

شکل  13-25غلبگی 𝝐 در بهینهساز تکاملی چندهدفهی تنوع ( .)DEMOاعضای فعلی جمعیت با دایرههای توپر و فرزندان
نیز با دایرههای توخالی نمایش داده شدهاند .یک فرزند تنها در صورتی به جمعیت اضافه میگردد که تحت غلبهی هیچ یک
از اعضای فعلی جمعیت نباشد .در این شکل ،فرزند 𝟐𝒚 به جمعیت اضافه شده و فرزند 𝟏𝒚 به جمعیت اضافه نخواهد شد.

 2-4-21الگوریتم تکاملی چندهدفهی 𝝐-محور ()𝝐-MOEA
 𝜖-MOEAاز مفهوم غلبگی 𝜖 به همان ترتیبی که در  DEMOاستفاده گردید ،استفاده مینماید [دب و
همکاران 𝜖-MOEA .]2445 ،شامل یک جمعیت و یک آرشیو میشود .در هر نسل یک ذره از جمعیت و
یک ذره از آرشیو انتخاب کرده و از آنها در عمل بازترکیب جهت تولید فرزند استفاده مینماییم.
اگر فرزند بر ذرهای در جمعیت غلبه داشته باشد ،ذرهی مغلوب را با فرزند جایگزین مینماییم .اگر فرزند
بیش از یک ذره را مغلوب نماید ،آنگاه یکی از ذرات مغلوب را بهصورت اتفاقی با فرزند جایگزین مینماییم.
سپس فرزند را با آرشیو مقایسه مینماییم .چهار حالت ممکن است پیش بیاید )1( :اگر فرزند توسط هر
یک از ذرات آرشیو مغلوب شده باشد ،آنگاه فرزند در آرشیو قرار نخواهد گرفت )2( ،اگر ذره فرزند هر یک
از ذرات آرشیو را مغلوب ساخت ،آنگاه فرزند به آرشیو اضافه شده و ذرهی مغلوب شده از آرشیو حذف
خواهد شد.
اگر هیچ یک از این دو حالت برقرار نباشد ،آنگاه جعبهی 𝜖 ،که با )𝑥(𝐵 نمایش داده میشود را برای
ذرهی 𝑥 محاسبه مینماییم:
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)𝑥( 𝑗𝑓
⌋
𝑗𝜖

()37-24

⌊ = )𝑥( 𝑗𝐵

𝑘 تعداد اهداف 𝜖𝑗 ،دقت مطلوب 𝑗اُمین هدف ⌊. ⌋ ،عملگری است که بزرگترین عدد صحیح کوچکتر یا
مساوی آرگومانش را برگردانده و ]𝑘  𝑗 ∈ [1,میباشد .این کار ما را به سوی حالت سوم راهنمایی میکند.
( )3اگر فرزند 𝑥 در فرابستهی یک ذرهی آرشیو شده مانند 𝑎 قرار داشته باشد ،آنگاه فرزند جایگزین 𝑎 خواهد
شد اگر به مبدأ فضای تابع هدف نزدیکتر باشد:
()38-24

𝑥 جایگزین 𝑎 خواهد شد اگر

])𝑎( [𝐵(𝑥) = 𝐵(𝑎) , ∑𝑘𝑗=1 𝑓𝑗2 (𝑥) < ∑𝑘𝑗=1 𝑓𝑗2

در شرایط باال فرض بر آن است که مقادیر توابع هدف نرمالیزه بوده و با یکدیگر متناسب هستند .معادلهی
( )38-24از فاصلهی اقلیدسی برای اندازهگیری فاصله استفاده مینماید .با این حال میتوان از هر نُرم دیگری
نیز استفاده نمود )4( .اگر هیچ یک از سه حالت قبل اتفاق نیافتد ،فرزند را به آرشیو اضافه کرده و بدین
ترتیب اندازهی آرشیو به اندازهی یک ذره اضافه خواهد شد.
شکل  14-24این چهار حالت ممکن را نشان میدهد .توجع داشته باشید که منطق به کار رفته در اینجا
اجازه نمیدهد در هر جعبهی 𝜖 بیش از یک ذره حضور داشته باشد .با این که آرشیو میتواند از یک نسل به
نسل دیگر رشد کرده و بزرگ شود ،اندازهی آن با استفاده از این منطق محدود میشود .شکل
(14-24الف) حالتی را نشان میدهد که فرزند مغلوب یک یا چند ذرهی آرشیو شده میباشد .در این حال
فرزند به آرشیو اضافه نخواهد شد .شکل (14-24ب) حالتی را نشان میدهد که در آن فرزند یک یا چند ذره
از ذرات آرشیو را مغلوب ساخته است .در این حالت فرزند جایگزین ذرات مغلوب شده خواهد شد .شکل
(14-24ج) حالتی را نشان می دهد که فرزند و ذرات آرشیو شده نسبت به هم نامغلوب بوده و فرزند در
بستهی 𝜖 یکی از ذرات آرشیو شده قرار دارد .در این حالت ،فرزند در صورتی که به مبدأ فضای تابع هدف
نزدیکتر باشد ،جایگزین ذرهای که در همان بستهی 𝜖 قرار دارد ،خواهد شد .شکل (14-24د) حالتی را
نشان می دهد که فرزند و ذرات آرشیو شده نسبت به هم نامغلوب بوده و فرزند در بستهی 𝜖 هیچ یک از
ذرات آرشیو شده قرار ندارد .در این صورت فرزند به آرشیو اضافه شده و اندازهی آرشیو به اندازهی یک
ذره افزایش مییابد.
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شکل  14-25منطق  𝝐-MOEAبرای اضافه نمودن یک فرزند به آرشیو .دایرههای توخالی ذرات آرشیو شده و دایرهی پر
ذرهی فرزند است و خانه های مربعی بر روی فضای تابع هدف معرف بستههای 𝝐 هستند .در حالت (الف) ،فرزند به آرشیو
اضافه نمی شود .در حالت (ب) ،فرزند جایگزین ذراتی که تحت غلبهاش میباشند شده که این کار در این شکل اندازهی
آرشیو را به اندازهی یک ذره کاهش میدهد .در حالت (ج) فرزند جایگزین ذرهی آرشیو شدهای میشود که در بستهی 𝝐
آن قرار دارد .این بدین دلیل است که فرزند به مبدأ صفحهی 𝟐𝒇 𝒇𝟏 /نزدیکتر است .در حالت (د) ،فرزند به آرشیو اضافه
شده و اندازهی آرشیو به اندازهی یک ذره افزایش مییابد.

شکل  15-24طرح کلی  𝜖-MOEAرا نشان میدهد .میتوان برخی تنوعات را در این شکل به کار برد.
برای مثال ،معموالً از انتخاب مسابقهای با اندازهی مسابقهی دو برای انتخاب والد 𝑥 از 𝑃 استفاده میشود .با
این حال ،میتوان از هر روش انتخاب دیگری نیز استفاده نمود .معموالً والد 𝑎 نیز بهصورت اتفاقی از آرشیو
𝐴 انتخاب میشود .در اینجا نیز میتوان از هر روش انتخابی استفاده نمود .روش بازترکیبی که برای تولید
فرزند استفاده مینماییم میتواند هر یک از روشهای بخش  8-8باشد .اگر از بازترکیب چند والدی استفاده
نماییم ،باید در مورد تعداد والدین انتخاب شده از 𝑃 و همچنین تعداد والدین انتخاب شده از 𝐴 تصمیمگیری
نماییم.
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جمعیتی از راهحلهای نامزد را مقداردهی اولیه کن 𝑃 = {𝑥𝑗 } :برای

]𝑁 𝑗 ∈ [1,

ذرات نامغلوب را از 𝑃 به 𝐴 کپی کن
تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
یک والد مانند 𝑥 را از 𝑃 و یک والد مانند 𝑎 را از 𝐴 انتخاب کن
𝑥 و 𝑎 را بازترکیب کرده تا فرزند 𝑐 به وجود آید
}𝑐 بر 𝑥 غلبه دارد ∶ 𝑃 ∈ 𝑥{ ← 𝑃𝐷

اگر ∅ ≠ 𝑃𝐷 ،آنگاه
یک 𝑃𝐷 ∈ 𝑥 را بهصورت اتفاقی جایگزین 𝑐 کن
پایان اگر
}𝑐 بر 𝑎 غلبه دارد ∶ 𝐴 ∈ 𝑎{ ← 𝐴𝐷

اگر ∅ ≠ 𝐴𝐷 ،آنگاه
𝑐 را به 𝐴 اضافه کن
𝐴𝐷 را از 𝐴 حذف کن
در غیر این صورت اگر معادلهی ( )38-24برآورده میشود
𝑐 را به 𝐴 اضافه کن
𝑎 را از 𝐴 حذف کن
در غیر این صورت اگر (𝑐 نسبت به 𝐴 نامغلوب است) و ()𝑎(𝐵 ≠ )𝑐(𝐵 برای تمامی 𝑎ها) ،آنگاه
𝑐 را به 𝐴 اضافه کن
پایان اگر
نسل بعد
شکل  15-25شبه کد باال ،طرح کلی  𝝐-MOEAرا برای حل یک مسئلهی بهینهسازی با 𝒌 هدف را نشان میدهد.

 3-4-21الگوریتم ژنتیک مرتبسازی بر حسب ذرات غیرمغلوب ()NSGA
 NSGAدر [اسرینیواس 1و دب ]1994 ،مطرح گردیده و بر اساس ایدههای طرح شده در [گلدبرگ،
 ]1989aمیباشد NSGA .هزینهی هر ذره را بر اساس میزان غلبگی آن تعیین مینماید .ابتدا تمامی ذرات را

Srinivas

1
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به درون یک جمعیت موقتی 𝑇 کپی مینماییم .سپس تمامی ذرات غیرمغلوب موجود در 𝑇 را مییابیم .سپس
به این ذرات ،که آنها را با مجموعهی 𝐵 نشان میدهیم ،کمترین مقدار هزینه را اختصاص میدهیم .سپس

𝐵

را از 𝑇 حذف کرده تمامی ذرات نامغلوب مجموعهی کاهش یافتهی 𝑇 را مییابیم .به این ذرات دومین
کمترین مقدار هزینه را اختصاص میدهیم .این فرایند را آنقدر ادامه میدهیم تا به تمامی ذرات یک مقدار
هزینه اختصاص داده شود .بدین صورت مقادیر هزینهی ذرات بر اساس میزان نامغلوب بودنشان خواهد بود.
شکل  16-24طرح کلی  NSGAرا نشان میدهد.
شکل  16-24نشان میدهد که  NSGAبا یک جمعیت 𝑁 ذرهای که معموالً بهصورت اتفاقی تولید
میگردد ،آغاز میشود .در هر نسل مقادیر تمامی 𝑘 تابع هزینه را برای تمامی ذرات محاسبه مینماییم .سپس
ذرات را به یک جمعیت موقت 𝑇 کپی مینماییم .سپس به تمامی ذراتی که غیرمغلوب هستند مقدار هزینهی
 1را اختصاص میدهیم .حال این ذرات را از 𝑇 حذف کرده و ذرات غیرمغلوب از مجموعهی کاهش یافتهی
𝑇 را مییابیم و به این ذرات مقدار هزینهی  2را اختصاص میدهیم .این فرایند را آنقدر ادامه میدهیم تا
تمامی ذرات دارای مقدار هزینهای بر اساس میزان غلبهشان شوند .سپس از مقادیر هزینهی )  𝜙(.در شکل
 16-24برای انجام فرایند انتخاب استفاده کرده و ذرات موجود در 𝑃 را با استفاده از یکی از الگوریتمهای
تکاملی و روشهای بازترکیب دلخواه بازترکیب مینماییم .در آخر ،جمعیت فرزندان را دچار جهش کرده،
والدین را با فرزندان جایگذاری نموده و به نسل بعد میرویم.
گاهاً  NSGAبرای ناکارامدیش به دلیل حلقهی داخلی ،که ار آن برای محاسبهی هزینهی )  𝜙(.در شکل
 16-24استفاده میشود ،مورد نقد قرار میگیرد .اما برای مسائل دنیای واقعی ،قسمت اعظمی از تالش
محاسباتی به ارزیابیهای توابع )  𝑓𝑖 (.اختصاص یافته و از این رو حلقهی داخلی  NSGAبار محاسباتی
ناچیزی را به کل این فرایند اضافه مینماید.
جمعیتی از راهحلهای نامزد را مقداردهی اولیه کن 𝑃 = {𝑥𝑗 } :برای
تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
𝑃 ← 𝑇 جمعیت موقتی
 𝑐 ← 1سطح نامغلوبی
تا زمانی که

|𝑇| > 0

ذرات نامغلوب در 𝑇 ← 𝐵

𝑐 ← هزینه)𝑥(𝜙 برای تمامی

𝐵∈𝑥

]𝑁 𝑗 ∈ [1,
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𝐵 را از 𝑇 حذف کن
𝑐 ←𝑐+1

سطح نامغلوبی بعدی
𝑁 فرزند تولید شده از ترکیب ذرات درون 𝑃 ← 𝐶

فرزندان درون 𝐶 را بهصورت احتماالتی دچار جهش کن
𝐶←𝑃

نسل بعد
شکل  16-25طرح کلی الگوریتم ژنتیک مرتبسازی بر حسب ذرات غیرمغلوب ( )NSGAبرای حل یک مسئلهی بهینهسازی
با 𝒌 هدف .از مقادیر هزینهی ) 𝒋𝒙(𝝓 برای انتخاب ذرات جهت بازترکیب ،استفاده مینماییم.
NSGA-II

 NSGA-IIنسخهی اصالح شدهی  NSGAمیباشد [دب و همکاران NSGA-II .]2442a ،در هنگام
محاسبهی مقدار هزینهی ذرهی 𝑥 نه تنها ذراتی که آن را مغلوب ساختهاند ،بلکه ذراتی که توسط آن مغلوب
میشوند را به حساب میآورد .همچنین برای هر ذره ،یک فاصلهی ازدحام را نیز محاسبه مینماییم .این
مقدار با پیدا نمودن فاصله تا نزدیکترین ذرات در راستای هر یک از ابعاد تابع هدف به دست میآید .از
فاصلهی ازدحام جهت اصالح برازندگی هر ذره استفاده میشود .در  NSGA-IIمجموعهی آرشیو وجود
ندارد ،بلکه در آن از استراتژی تکاملی 𝜆  𝜇 +جهت پیادهسازی نخبهگرایی استفاده میشود (فصل  6را ببینید).
در  NSGAفاصلهی ازدحام هر ذره برابر میانگین فاصلهی آن از ذرات همسایه در راستای هر یک از ابعاد
تابع هدف ،قرار داده میشود .برای مثال ،فرض کنید در  NSGAجمعیتی با 𝑁 ذره در اختیار داریم .همچنین
فرض کنید بردار تابع هدف 𝑥 بهصورت زیر است
()39-24

])𝑥( 𝑘𝑓 𝑓(𝑥) = [𝑓1 (𝑥), … ,

برای هر بعد تابع هدف ،نزدیکترین مقدار بزرگتر و نزدیکترین مقدار کوچکتر در جمعیت را بهصورت
زیر مییابیم:
()44-24

])𝑥( 𝑖𝑓 < )𝑦( 𝑖𝑓 به طوری که

)𝑦( 𝑖𝑓[𝑓𝑖− (𝑥) = max

])𝑥( 𝑖𝑓 > )𝑦( 𝑖𝑓 به طوری که

)𝑦( 𝑖𝑓[𝑓𝑖+ (𝑥) = max

سپس فاصلهی ازدحام 𝑥 را بهصورت زیر محاسبه مینماییم:

𝑦

𝑦
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))𝑥( 𝑑(𝑥) = ∑𝑘𝑖=1(𝑓𝑖+ (𝑥) − 𝑓𝑖−

()41-24

ذراتی که در نقاط پرازدحامتر فضای تابع هدف قرار دارند ،دارای فاصلهی ازدحام کوچکتری خواهند
بود .ذراتی که در اکسترممهای فصای تابع هدف قرار دارند دارای فاصلهی ازدحام بینهایت میباشند:
()42-24

∞ = )𝑥(𝑑 برای })𝑦( 𝑖𝑓  𝑥 ∈ {𝑎𝑟𝑔 min 𝑓𝑖 (𝑦) ∪ 𝑎𝑟𝑔 maxبرای تمامی
𝑦

𝑦

]𝑘 𝑖 ∈ [1,

فاصله ی ازدحام متناظر نصف محیط بزرگترین فرامکعب ،که با نام کیوبوید 1شناخته میشود ،میباشد
[دب و همکاران .]2444 ،مرز این کیوبوید از مختصات نزدیکترین همسایگان 𝑥 در طول هر بعد از فصای
تابع هدف ،فراتر نمیرود .شکل  17-24فرامکعب را در یک فصای تابع هدف دو بعدی نشان میدهد .این
فرامکعب در واقع یک مستطیل است .2در شکل  17-24نزدیکترین همسایگان 𝑥 در جهت  ،𝑓1نقاط 𝐴 و

𝐶

بوده و نزدیکترین همسایهی آن در جهت  ،𝑓2نقاط 𝐴 و 𝐵 میباشند.

شکل  17-25محاسبهی فاصلهی ازدحام در  .NSGA-IIفاصلهی ازدحام 𝒙 در واقع نصف محیط بزرگترین فرامکعب است
(این فرامکعب در فضای دو بعدی یک مستطیل است) .مرز این فرامکعب در فضای تابع هدف از مختصات نزدیکترین
همسایگان 𝒙 فراتر نمیرود.

حال که تمامی ذرات موجود در جمعیت دارای فاصلهی ازدحام میباشند ،از آن بهعنوان یک پارامتر
مرتبسازی ثانویه جهت رتبهبندی هر ذره استفاده مینماییم .همانند الگوریتم  NSGAدر اینجا نیز هر ذره را
بر اساس میزان نامغلوبیت آن رتبهبندی مینماییم .اما در  NSGA-IIاین رتبهبندی را با استفاده از فاصلهی

Cuboid

1

 2بر خالف آنچه که در [دب و همکاران ]2444 ،مطرح گردیده است ،فرامکعب بزرگترین فضای بستهی شامل 𝑥 که شامل ذرهی دیگری نیست،
نمیباشد .همانطور که از شکل  24717بر میآید ،در صورتی که این تعریف درست باشد ،فرامکعب باید شکل دیگری به خود میگرفت.
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ازدحام کمی ظریفتر و بهتر انجام میدهیم .بنابراین 𝑥 ،دارای رتبهی بهتری نسبت به 𝑦 خواهد بود اگر
)𝑦(𝜙 < )𝑥(𝜙 یا )𝑦(𝜙 = )𝑥(𝜙 بوده و )𝑦(𝑑 > )𝑥(𝑑 باشد.
 4-4-21الگوریتم ژنتیک چندهدفه ()MOGA
 MOGAدر [فونسکا 1و فلمینگ ]1993 ،معرفی گردید .در  MOGAنیز همانند  NSGAهزینهی ذرات
بر اساس غلبگی آنها تعیین میگردد ،اما رویکرد  MOGAبه این موضوع از سوی مخالف است .در NSGA

هزینهی 𝑥 بر اساس تعداد ذراتی که نیاز است از جمعیت حذف شده تا ذرهی 𝑥 نامغلوب گردد تعیین شده،
در حالی که در  MOGAهزینهی 𝑥 بر اساس ذراتی که آن را مغلوب میسازند تعیین میگردد .بنابراین ،برای
هر ذرهی مغلوب مانند 𝑥 هزینه بر اساس تعداد ذراتی که آن را مغلوب ساخته و همچنین بر اساس تعداد
ذراتی که نزدیک آن هستند ،تعیین میگردد .منظور نمودن میزان نزدیکی باعث تقویت تنوع در جمعیت
میگردد.
شدر  𝑥 ،MOGAدارای رتبهی بهتری نسبت به 𝑦 خواهد بود ()𝑦(𝜙 < )𝑥(𝜙) اگر توسط تعداد کمتری
ذرات در جمعیت مغلوب شده ()𝑦(𝑑 < )𝑥(𝑑) و یا توسط تعداد برابری ذرات مغلوب گشته شده و تعداد
ذرات کمتری در فضای تابع هدف در نزدیکی آن واقع شده باشند ()𝑦(𝑠 < )𝑥(𝑠) .رویکرد رتبهبندی را
میتوان بهصورت زیر مطرح نمود:
|  𝑥 ′بر 𝑥 غالب است ∶ 𝑃 ∈ 𝑑(𝑥) = |𝑥 ′

()43-24

|𝜎 <||) 𝑠(𝑥) = |𝑥 ′ ∈ 𝑃 ||𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥 ′

)𝑦(𝜙 < )𝑥(𝜙 اگر

})𝑦(𝑠 < )𝑥(𝑠 و)𝑦(𝑑 = )𝑥(𝑑 یا {𝑑(𝑥) < 𝑑(𝑦),

که در آن 𝜎 یک پارامتر به اشتراکگذاری است که توسط کاربر تعیین میگردد و ||  ||.نیز نوعی متریک
فاصله است .اشتراکگذاری را نیز میتوان بهصورت خودکار پیادهسازی نمود تا نیازی به تعریف پارامتر
توسط کاربر نباشد [آهن 2و راماکریشنا .]2447 ،3شکل  18-24طرح کلی  MOGAرا نشان میدهد .همانند
سایر MOEAها که در این فصل مطرح گردیدند ،میتوان تنوعات زیادی را در شکل  18-24در نظر گرفت.

1

Fonseca
Ahn
3
Ramakrishna
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جمعیتی از راهحلهای نامزد را مقداردهی اولیه کن 𝑃 = {𝑥𝑗 } :برای

]𝑁 𝑗 ∈ [1,

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
از معادلهی ( )43-24برای پیدا کردن ) 𝑗𝑥(𝜙 برای هر 𝑃 ∈ 𝑗𝑥 استفاده کن
𝑁 فرزند تولید شده از ترکیب ذرات درون 𝑃 ← 𝐶

فرزندان درون 𝐶 را بهصورت احتماالتی دچار جهش کن
𝐶←𝑃

نسل بعد
شکل  18-25طرح کلی الگوریتم ژنتیک چندهدفه ( )MOGAبرای حل یک مسئلهی بهینهسازی با 𝒌 هدف .ما از رتبهی
) 𝒋𝒙(𝝓 برای انتخاب والد جهت عمل بازترکیب استفاده مینماییم.

 5-4-21الگوریتم ژنتیک پرتوی نیچه ()NPGA
 NPGAدر [هورن 1و همکاران ]1994 ،مطرح گردید .این الگوریتم از حیث تعیین هزینهی ذرات مانند
 NSGAو  MOGAعمل کرده و هزینه را بر اساس غلبگی تعیین مینماید NPGA .در واقع تالشی است
برای کاهش تالش محاسباتی  NSGAو  .MOGAما دو ذرهی  𝑥1و  𝑥2را بهصورت اتفاقی از جمعیت انتخاب
مینماییم .سپس یک زیرمجموعه مانند 𝑆 از جمعیت را ،که معموالً حدود  %14آن میباشد ،بهصورت اتفاقی
انتخاب مینماییم .اگر یکی از ذرات  𝑥1و  𝑥2توسط حداقل یکی از ذرات موجود در 𝑆 مغلوب شده و دیگری
نشده باشد ،آنگاه ذرهی غیرمغلوب ،که آن را با 𝑟 نمایش میدهیم ،برندهی مسابقه شده و برای بازترکیب
انتخاب میشود .اگر هر دو ذره توسط حداقل یکی از ذرات 𝑆 مغلوب شده و با هیچ کدام توسط هیچ یک
از ذرات 𝑆 مغلوب نشده باشد ،آنگاه از اشتراک برازندگی برای تعیین برنده استفاده مینماییم .بدین صورت
که ،ذرهای که در کمازدحامترین ناحیه از فضای تابع هدف واقع شده باشد برندهی مسابقه خواهد بود .این
فرایند انتخاب را میتوان بهصورت زیر توصیف نمود:
()44-24

| 𝑖𝑥 ≻ 𝑦 ∶ 𝑆 ∈ 𝑦| = 𝑖𝑑 برای
فاصله ازدحام 𝑖𝑥 = 𝑖𝑠 برای

]𝑖 ∈ [1,2
]𝑖 ∈ [1,2

Horn

1
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یا
یا

 (𝑑2 > 0),و

)(𝑑1 = 0

 (𝑠1 < 𝑠2 ),و ) (𝑑2 > 0و ) (𝑑1 > 0اگر
)  (𝑠1 < 𝑠2و

) (𝑑2 = 0و )(𝑑1 = 0

𝑥1
=𝑟

{

در غیر صورت

𝑥2

{

𝑖𝑑 نشانگر تعداد ذراتی است که ذرهی 𝑖𝑥 را مغلوب ساخته 𝑠𝑖 ،فاصلهی ازدحام 𝑖𝑥 بوده و 𝑟 ذرهای است
(یا  𝑥1یا (  𝑥2که در نهایت برای عمل بازترکیب انتخاب مینماییم .فاصلهی ازدحام 𝑖𝑠 را میتوان به یکی از
روشهای بحث شده در بخش  1-3-6-8و یا با استفاده از معادلهی ( )43-24و یا هر محاسبهی دیگری که
مقدار ازدحام  𝑥1و  𝑥2را اندازه میگیرد ،محاسبه نمود .فاصلهی ازدحام برای ذراتی که در نواحی پرازدحامتر
فضای جستجو یا فضای تابع هدف واقع شدهاند ،کوچکتر است .استفاده از فاصلهی ازدحام در  NPGAباعث
تقویت تنوع شده و مانند هر الگوریتم دیگری از این دست ،باعث مناسب شدن آن برای مسائل چند پیمانهای
و یا مسائلی که در آنها کاربر به دنبال یافتن راهحلهایی خوب در نواحی گستردهای از فضای تابع یا فضای
جستجو میباشد ،میشود .توجه داشته باشید که فاصلهی ازدحام از معادلهی ( )44-24را میتوان یا در فضای
تابع و یا در فضای جستجو محاسبه نمود .این موضوع به اولویتهای کاربر بستگی دارد.
شکل  19-24طرحی کلی از  NPGAرا نشان میدهد NPGA .با داشتن زیرمجموعهای اتفاقی مانند 𝑆 در
معادلهی ( ،)44-24اولین  MOEAاست که با کاهش تعداد ذرات درگیر در فرایند رتبهبندی ،باعث
صرفهجویی در تالش محاسباتی شده است [کوئلو کوئلو .]2449 ،مانند سایر MOEAهای بحث شده در این
فصل میتوان شکل  19-24را بهگونهای اصالح نمود که شامل نخبهگرایی ،آرشیو ،استراتژیهای مختلف
بازترکیب و یا استراتژیهای متنوع انتخاب شود.
جمعیتی از راهحلهای نامزد را مقداردهی اولیه کن 𝑃 = {𝑥𝑗 } :برای

]𝑁 𝑗 ∈ [1,

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
∅←𝑅

تا زمانی که

𝑁 < |𝑅|

ذرات 𝑥1و  𝑥2را بهصورت اتفاقی از 𝑃 انتخاب کن
زیرمجموعهی 𝑆 را بهصورت اتفاقی از 𝑃 انتخاب کن
از معادلهی ( )44-24برای انتخاب 𝑟 از }  {𝑥1 , 𝑥2استفاده کن
}𝑟 𝑅 ← {𝑅,
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ذرات درون 𝑅 را جهت به دست آوردن 𝑁 فرزند بازترکیب کن
فرزندان را بهصورت اتفاقی دچار جهش کن
فرزندان ← 𝑃

نسل بعد
شکل  19-25طرح کلی الگوریتم ژنتیک پرتوی نیچه ( )NPGAبرای حل یک مسئلهی بهینهسازی با 𝒌 هدف.

 6-4-21الگوریتم تکاملی استحکام پرتو ()SPEA
 SPEAاولین  MOEAاست که صریحا از نخبهگرایی استفاده نموده است [زیتزلر و ثیل[ ،]1999 ،زیتزلر
و همکاران .]2444 ،صدالبته که هر یک از MOEAهایی که پیش از این معرفی گردیدند را نیز میتوان با
نخبهگرایی پیادهسازی نمود ،اما بنا به دالیلی اکثر آنها در ابتدای معرفیشان شامل نخبهگرایی نبودهاند .استفاده
از نخبهگرایی هم در الگوریتمهای تکاملی تک هدفه و هم در الگوریتمهای تکاملی چندهدفه ،یک حس
مشترک است .همچنین ،استفاده از نخبهگرایی جهت تضمین همگرایی در MOEAها ضروری است [رودالف
و آگاپی .]2444 ،1با این حال ،اگر در یک  MOEAروشهای مطابق با اولویتها و ترجیح کاربر به کار رفته
باشند و این اولویتها و ترجیحها در طول زمان تغییر یابند ،آنگاه نخبهگرایی ممکن است باعث زوال عملکرد
شود [زیتزلر و همکاران .]2444 ،این موضوع مشابه اشکاالت استفاده از نخبهگرایی در مسائل بهینهسازی
پویا ،که در آنها تابع برازندگی متغیر با زمان است ،میباشد (فصل  21را ببینید).
در  SPEAتمامی ذرات نامغلوبی که در طول فرایند یادگیری پیاده شدهاند در یک آرشیو قرار میگیرند.
هرگاه یک ذرهی نامغلوب مییابیم آن را به آرشیو کپی مینماییم .به هر ذرهی موجود در آرشیو مانند 𝛼 یک
مقدار توان )𝛼(𝑆 نسبت داده میشود که این مقدار با تعداد ذراتی از جمعیت که تحت غلبهی 𝛼 هستند
متناسب است:
()45-24

|𝑥≻𝛼 به طوری که}𝑃{∈𝑥|
𝑁+1

= )𝛼(𝑆 برای تمامی

𝐴∈𝛼

در معادلهی باال 𝑃 مجموعهی راهحلهای نامزد 𝑁 ،اندازهی 𝑃 و 𝐴 مجموعهی آرشیو است .توجه داشته
باشید که ) 𝑆(𝛼) ∈ [0,1میباشد .برای هر ذره مانند 𝑥 در 𝑃 ،مجموعهای )𝑥(𝛼 از تمام ذرات آرشیو شدهای

Agapie

1
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که بر آن غلبه دارند را مییابیم .سپس هزینهی خام 𝑥 را ،که با )𝑥(𝑅 نشان داده میشود ،بهصورت مجموع
توان ذرات موجود در )𝑥(𝛼 محاسبه مینماییم:
()46-24

)𝑦(𝑆 )𝑥(𝛼∈𝑦∑  𝑅(𝑥) = 1 +برای تمامی

𝑃∈𝑥

که در آن }𝑥 ≻ 𝑦 ∶ 𝐴 ∈ 𝑦{ = )𝑥(𝛼

اضافه نمودن  1در معادلهی باال صرفاً جهت اطمینان از  𝑅(𝑥) ≥ 1بوده که این خود باعث اطمینان از
)𝛼(𝑆 > )𝑥(𝑅 برای تمامی 𝑃 ∈ 𝑥 و تمامی 𝐴 ∈ 𝛼 میشود .توجه داشته باشید که اگر 𝑥 دارای هزینهی خام
کمی باشد ،آنگاه 𝑥 یک ذره با عملکرد خوب تلقی خواهد شد.1
شکل  24-24محاسبات توان و هزینهی خام را برای آرشیو با اندازهی  |𝐴| = 3و جمعیت با اندازهی
 |𝑃| = 6نشان میدهد .در این شکل مقادیر توان نقاط مرز پرتو بهصورت تعداد نرمالیزهی ذراتی که مغلوب
آنها هستند ،نشان داده شده است .همچنین ،در این شکل هزینهی خام هر ذره بهصورت جمع عدد  1و
تعداد نقاط مرز پرتوی غالب بر آنها نشان داده شده است .توجه داشته باشید که هر چه ذرهای از مرز پرتو
دورتر باشد ،مقدار هزینهی خام آن بزرگتر است (بدین معنی که ذره توسط تعداد بیشتری از نقاط مرز پرتو
مغلوب شده است) .همچنین ،به ذرهی مغلوب شده در گوشهی باال-چپ با هزینهی خام  9/7توجه نمایید و
آن را با دو ذرهی مغلوب در گوشهی پایین-راست با هزینهی خام  10/7مقایسه نمایید .ذرات موجود در
گوشهی پایین-راست به دلیل این که در ناحیهی پرازدحامتری از فضای تابع واقع شدهاند ،دارای هزینهی
خام بیشتری هستند .از آنجا که این نقاط در ناحیهی پرازدحامی واقع شدهاند ،توان نقاط مرز پرتویی که آنها
را مغلوب میسازند بیشتر بوده و به همین دلیل هزینهی خام آنها افزایش مییابد.

 1در مقاالت مربوط به  SPEAاز )𝑥(𝑅 با عنوان برازندگی خام یاد میشود ،اما ما در اینجا آن را با نام هزینهی خام معرفی کردیم تا نام آن با
این حقیقت که )𝑥(𝑅 کمتر بهتر و )𝑥(𝑅 بیشتر بدتر است ،در یک راستا باشد.
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شکل  25-25نحوهی محاسبهی توانها و هزینههای خام در  SPEAبرای یک مسئلهی بهینهسازی دو هدفه .نقاط مرز پرتو با
سمبل × نشان داده شده و مقدار توانشان در کنار هر یک نوشته شده است .ذراتی که از نقاط مرز پرتو نیستند نیز با دایرههای
توپر نمایش داده شده و مقدار هزینهی خام هر یک در کنارش نوشته شده است.

همانطور که پیش از این نیز به آن اشاره شد ،در هر نسل تمامی ذرات موجود در }𝐴  {𝑃,که نامغلوب
هستند به آرشیو 𝐴 اضافه میگردند .با این حال ،این موضوع ممکن است باعث افزایش نامحدود آرشیو شود.
در  SPEAاین مشکل بالقوه با یک روش خوشهبندی برطرف میگردد [زیتزلر و ثیل .]1999 ،همانطور که
میدانید آرشیو دارای |𝐴| ذره است .ابتدا هر ذره بهصورت یک خوشه تعریف میگردد .سپس ،دو خوشه که
از همه به هم نزدیکترند با یکدیگر ادغام شده تا تعداد خوشههای 𝐴 یک واحد کاهش یابد .این کار را آنقدر
ادامه میدهیم تا تعداد خوشههای آرشیو به 𝐴𝑁 برسد 𝑁𝐴 .اندازهی مطلوب آرشیو است .در آخر ،تنها یک
نقطه از هر خوشه حفظ میشود .این نقطه معموالً نقطهای است که به مرکز خوشه نزدیکتر است.
SPEA2
 SPEA2نسخهای

بهبود یافته از  SPEAاست [زیتزلر و همکاران .]2441 ،ابتدا ،نه تنها به ذرات موجود

در آرشیو ،بلکه به تمام ذرات موجود در جمعیت یک مقدار توان )𝛼(𝑆 اختصاص میدهیم:
()47-24

|𝑥 ≻ 𝛼 به طوری که }𝐴  𝑆(𝛼) = |𝑥 ∈ {𝑃,برای تمامی }𝐴 𝛼 ∈ {𝑃,

با مقایسهی معادلهی باال با معادلهی ( )45-24میتوان دریافت که در اینجا مقادیر توان را نرمالیزه نمیکنیم.
در گام بعد ،هزینهی خام هر تمامی ذرات موجود در 𝑃 را با کمی تغییر و با محاسبهی مجموع توانهای
ذرات مغلوبکننده ،هم در جمعیت و هم در آرشیو ،به دست میآوریم:
()48-24

)𝑦(𝑆 )𝑥(𝛼∈𝑦∑ = )𝑥(𝑅 برای تمامی

𝑃∈𝑥
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که در آن }𝑥 ≻ 𝑦 ∶ }𝐴 𝛼(𝑥) = {𝑦 ∈ {𝑃,
با مقایسهی معادلهی باال با معادلهی ( )46-24نیز میتوان دید که در معادلهی باال عدد  1را به هزینهی
خام اضافه نمینماییم.
سپس ،هزینهی خام هر 𝑃 ∈ 𝑥 را بر اساس این که چند ذره در نزدیک آن قرار دارد ،اصالح مینماییم.
این بدین معنی است که هزینهی ذراتی را که نزدیک تعداد زیادی ذرهی دیگر در فضای تابع قرار دارند،
مجازات مینماییم .این کار را با پیدا کردن فاصلهی بین )𝑥(𝑓 و )𝑦(𝑓 برای تمامی 𝑃 ∈ 𝑥 و

}𝐴 𝑦 ∈ {𝑃,

(𝑦 ≠ 𝑥) ،انجام میدهیم .این فاصله میتواند از هر نُرم برداری که کاربر آن را مناسب مییابد ،به دست آید.
اما معموالً برای این منظور از فاصلهی اقلیدسی استفاده میشود .برای هر 𝑃 ∈ 𝑥 فاصلهی بین آن و

هر ∈ 𝑦

}𝐴  {𝑃,را بهصورت افزایشی مرتب مینماییم تا برای هر 𝑥 یک لیست فاصلهی مرتب شده با
)|𝐴|  (|𝑃| +عنصر به دست آید .سپس𝑗 ،اُمین عنصر لیست فاصله را ،که فاصلهی بین 𝑥 و 𝑗اُمین همسایهی
آن (به لحاظ نزدیکی) نشان میدهد ،انتخاب کرده و با )𝑥( 𝑗𝜎 نمایش میدهیم .برای انتخاب 𝑗 میتوان از
استراتژیهای مختلفی استاده نمود .برای مثال ،برخی محققین با |𝐴|  𝑗 = √|𝑃| +به نتایج خوبی دست
یافتهاند اما برخی دیگر به سادگی از  𝑗 = 1استفاده نمودهاند [زیتزلر و همکاران .]2444 ،چگالی 𝑥 را بهصورت
زیر تعریف مینماییم
()49-24

1
𝛾𝜎𝑗 (𝑥)+

= )𝑥(𝐷

در معادلهی باال مقدار 𝛾 در مخرج کسر را بهگونهای انتخاب مینماییم که  𝐷(𝑥) < 1شود .در مقالهی
اصلی  SPEA 2مقدار 𝛾 برابر  2پیشنهاد شده است .در آخر ،مقدار هزینهی اصالح شدهی 𝑥 با اضافه نمودن
هزینهی خام به چگالی به دست میآید:
()54-24

)𝑥(𝐷 𝐶(𝑥) = 𝑅(𝑥) +

از آنجایی که تمامی ذرات نامغلوب دارای هزینهی خام  4هستند ،و از آنجا که برای تمامی 𝑥ها،
 𝐷(𝑥) < 1است ،میتوان دید که تمامی ذرات نامغلوب دارای هزینهی  𝐶(𝑥) < 1هستند.
یکی دیگر از اصالحات اعمال شده در  SPEA2شامل کنترل نمودن اندازهی آرشیو میشود .در

SPEA

برای اندازهی آرشیو حد پایینی وجود ندارد ،اما در  SPEA2اندازهی آرشیو در یک مقدار معین نگه داشته
میشود .اگر در طول فرایند  SPEA2اندازهی آرشیو زیادی کوچک شود ،ذرات کم هزینه از جمعیت را ،هر
چند که مغلوب باشند ،به آن اضافه کرده تا اندازهی آن به مقدار مطلوب برسد .در  SPEAاز روش خوشهبندی
جهت کنترل حد باالی اندازهی آرشیو استفاده میشود .در  SPEA2اگر اندازهی آرشیو از میزان معینی بزرگتر
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شود ،ذراتی را با پیدا کردن فاصلهی هر 𝐴 ∈ 𝑥 تا نزدیکترین همسایهاش در فضای تابع هدف ،حذف
مینماییم:
()51-24

2

]𝑥 ≠ 𝑦 و 𝐴 ∈ 𝑦 که در آن ))𝑦( 𝑖𝑓  𝐷𝑚𝑖𝑛 (𝑥) = min[∑𝑘𝑖=1(𝑓𝑖 (𝑥) −برای
𝑦

𝐴∈𝑥

با این کار تعداد |𝐴| مقدار از )𝑥( 𝑛𝑖𝑚𝐷 به دست خواهد آمد .سپس از 𝐷 برای نشان دادن مجموعهای از
ذرات که دارای کمترین مقدار )𝑥( 𝑛𝑖𝑚𝐷 هستند استفاده مینماییم:
()52-24

}𝐴 ∈ 𝑦 برای )𝑦( 𝑛𝑖𝑚𝐷 ≤ )𝑥( 𝑛𝑖𝑚𝐷 ∶ 𝑥{ = 𝐷

از آنجا که فاصلهی از ذرهی 𝑥 تا ذرهی 𝑦 با فاصله از ذرهی 𝑦 تا 𝑥 برابر است ،بنابراین حداقل دو ذره
در 𝐷 وجود خواهد داشت .از میان تمام ذراتی که در 𝐷 وجود دارند ،آنی را که به هر ذره از آرشیو (که در
𝐷 وجود ندارد) نزدیکتر است ،انتخاب کرده و با 𝑛𝑖𝑚𝑥 نمایش میدهیم:
𝑘

()53-24

]𝐷 ∉ 𝑦 و 𝐴 ∈ 𝑦 که در آن

2

))𝑦( 𝑖𝑓 𝑥𝑚𝑖𝑛 = 𝑎𝑟𝑔 min[min ∑(𝑓𝑖 (𝑥) −
𝑖=1

𝑦

𝑥

𝑛𝑖𝑚𝑥 را از آرشیو حذف کرده و بدین ترتیب اندازهی آرشیو به اندازهی یک واحد کاهش خواهد یافت.
اگر |𝐴| خیلی بزرگ باشد ،معادالت ( )51-24تا ( )53-24را تکرار کرده و هر بار یک ذره را حذف مینماییم
تا به اندازهی مطلوب |𝐴| برسیم.
آخرین اصالح اعمال شده در  SPEA2آن است که تنها اعضای 𝐴 جهت فرایند انتخاب و بازترکیب برای
تولید جمعیت در نسل بعد در نظر گرفته میشوند .مقاالت بسیاری تنوعات و اصالحات بسیاری را برای
 SPEAو  SPEA2ارائه نمودهاند اما شکل  21-24الگوریتم بنیادین را نشان میدهد.
شکل  21-24شامل اصول  SPEAاست اما جزییات بسیاری را به خالقیت محقق واگذار مینماید .در
اینجا به برخی از نکات مربوط به اصالحات ممکن اشاره مینماییم.
 خواننده باید اندازهی جمعیت و اندازهی 𝐴𝑁 را انتخاب نماید .معموالً 𝑁 < 𝐴𝑁 است.
 عبارت "ذرات غیرمغلوب را از  Aبه  Pکپی کن" نشاندهندهی آن است که تمامی ذرات 𝑃 ∈ 𝑥 باید
با تمامی ذرات }𝐴  𝑦 ∈ {𝑃,مقایسه شوند .هر ذره مانند 𝑥 که توسط هیچ یک از 𝑦ها مغلوب نشده
باشد به 𝐴 کپی خواهد شد .با این حال ،این عبارت به این سؤال که آیا ذرات نامغلوب باید از

𝑃

حذف شوند یا خیر پاسخی نمیدهد .از آنجایی که ذرات نامغلوب در 𝐴 قرار دارند ،شاید منطقی
نباشد که کپی آنها در 𝑃 را نگه داشت .اما این خود سؤال دیگری را در مورد اندازهی جمعیت 𝑃 به
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وجود میآورد .اگر ذرات نامغلوب را از 𝑃 حذف نماییم ،آیا باید ذرات دیگری را جایگزین آنها
نماییم؟ میتوان 𝑃 را در یک حالت کاهش یافته رها نمود و همیشه و بیتوجه به اندازهی 𝑃 𝑁 ،فرزند
ایجاد نمود .همچنین میتوان ذراتی که از 𝑃 حذف میشوند را با ذرات اتفاقی جایگزین نمود.
اندازه جمعیت = 𝑁
بیشترین اندازه آرشیو = 𝐴𝑁

جمعیتی از راهحلهای نامزد را مقداردهی اولیه کن 𝑃 = {𝑥𝑗 } :برای

]𝑁 𝑗 ∈ [1,

مجموعهی آرشیو 𝐴 را با مجموعهی تهی مقداردهی اولیه کن
تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
ذرات نامغلوب را از 𝑃 به 𝐴 کپی کن
ذرات

})𝑥 ≻ 𝑦 ∶ }𝐴 𝐴 ← {𝐴 ∪ {𝑥 ∈ 𝑃 ∶ ∄(𝑦 ∈ {𝑃,
مغلوب را از 𝐴 حذف کن

تا زمانی که

𝐴𝑁 > |𝐴|

از یک روش خوشهبندی ( )SPEAو یا معادالت ( )SPEA2( )53-24(-)51-24برای
حذف کردن ذرات از 𝐴 استفاده کن
اگر از  SPEA2استفاده شد ،آنگاه
تا زمانی که

𝐴𝑁 < |𝐴|

ذرهی غیرتکراری با کمترین هزینه را از 𝑃 به 𝐴 اضافه کن:
})𝐴 ∉ 𝑥  𝑥 ∈ 𝑃,به طوری که )𝑥(𝐶 𝐴 ← {𝐴, (𝑎𝑟𝑔 min
𝑥

پایان اگر
از معادلهی ()SPEA( )46-24یا معادلهی ( )SPEA2( )54-24جهت محاسبهی هزینهی ذرات
موجود در 𝑃 استفاده کن
والدین را از }𝐴  )SPEA( {𝑃,و یا از 𝑆 ( )SPEA2انتخاب کن
از یک روش بازترکیب برای تولید فرزند 𝐶 از والدین استفاده کن
فرزند 𝐶 را بهصورت احتماالتی دچار جهش کن
از یک روش جایگزینی جهت جایگزین نمودن ذرات درون 𝑃 با ذرات 𝐶 استفاده کن
نسل بعد
شکل  21-25طرح کلی الگوریتم تکاملی استحکام پرتو ( SPEAو .)SPEA2
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 حلقهی " "while |A|>NAدر صورت بزرگ شدن بیش از حد آرشیو ،ذرات را از نواحی پرازدحام
فضای تابع هدف حذف مینماید SPEA .و  SPEA2هر یک این کار را به روش خود انجام میدهند.
بیشک خواننده میتواند روشهای دیگری را نیز برای خود پیدا کرده و آزمایش کند.
 حلقهی " "while |A|<NAذرات کم هزینه را در صورت کوچک بودن بیش از حد آرشیو ،به آن
اضافه مینماید .این کار تنها برای

 SPEA2صورت میپذیرد .شدر  SPEAاین گام حذف شده و |𝐴|

دارای حد پایین نخواهد بود.
 عبارت "والدین را از }𝐴  ،)SPEA( {𝑃,یا از 𝐴 ) (SPEA2انتخاب کن" جای زیادی را برای انعطاف
باقی میگذارد .میتوان از هر نوع روش انتخابی برای این گام استفاده نمود (بخش  7-8را ببینید).
موفقیت  SPEAو  SPEA2به میزان زیادی به پیادهسازی این گام بستگی دارد.
 عبارت "از یک روش بازترکیب برای تولید فرزندان از والدین استفاده کن" نیز جای زیادی را برای
انعطافپذیری باقی میگذارد .میتوان از هر یک از الگوریتمهای تکاملی بحث شده در این کتاب و
هر نوع روش بازترکیبی جهت تولید فرزندان استفاده نمود (بخش  8-8را ببینید) .همانند انتخاب،
موفقیت  SPEAو  SPEA2قویا به پیادهسازی بازترکیب وابسته است.
 عبارت "از یک روش جایگزینی برای جایگزین نمودن ذرات در 𝑃 با ذرات در 𝐶 استفاده کن" را
میتوان به چند روش متفاوت پیادهسازی نمود .اگر |𝑃| = |𝐶| ،میتوان به سادگی 𝑃 را با 𝐶 جایگزین
نمود .اگر |𝑃| < |𝐶| میتوان 𝑃 را با بهترین 𝑁 ذره از مجموعهی 𝑃 ∪ 𝐶 جایگزین نمود .همچنین
میتوان برای انتخاب بهترین

𝑁 ذره ،از نوعی الگوریتم متناسب با برازندگی استفاده نمود .اگر > |𝐶|

|𝑃| ،میتوان بهترین 𝑁 ذره را از 𝐶 ،یا از 𝑃 ∪ 𝐶 و از هر دوی این مجموعهها و با استفاده از یک
الگوریتم متناسب با برازندگی ،انتخاب نمود.
مثال 7-25
این مثال نحوهی هرس شدن آرشیو در  ،SPEA2مانند آنچه که در معادالت ( )53-24(-)51-24نشان
داده شد ،را نمایش میدهد .شکل  22-24آرشیوی از ذرات نامغلوب در یک فصای دو بعدی تابع هدف
نشان میدهد .فرض کنید میخواهیم اندازهی آرشیو را از اندازهی هشت (که در شکل نشان داده شده است)
به پنج تقلیل دهیم .ابتدا ذراتی را که از همه به هم نزدیکتر هستند را مییابیم .این ذرات ،دو ذرهی 𝑓 و

𝑔

میباشند .از بین این دو ذره 𝑔 ،را حذف مینماییم چرا که فاصلهی 𝑔 تا نزدیکترین همسایهاش بعد از

𝑓

(ذرهی  ،)ℎکمتر از فاصلهی 𝑓 تا نزدیکترین همسایهاش بعد از 𝑔 (ذرهی 𝑒) است .حال که 𝑔 را حذف
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نمودهایم ،بار دیگر دو ذرهی که از بقیه به یکدیگر نزدیکتر هستند را مییابیم .این دو ذره ،ذرات 𝑑 و

𝑒

خواهند بود .همانگونه که 𝑔 را حذف نمودیم ،در اینجا نیز با همان منطق ذرهی 𝑑 را حذف مینماییم .پس
از حذف 𝑑 بار دیگر دو ذرهای را که از بقیه به یکدیگر نزدیکتر هستند (ذرات 𝑎 و 𝑏) را یافته و در اینجا نیز
به همان روال پیشین ،ذرهی 𝑏 را حذف مینماییم .حال اندازهی آرشیو به مقدار مطلوب یعنی پنج رسیده
است .توجه داشته باشید که این روش همواره ذرات اکسترمم را در آرشیو نگه میدارد (در این مثال ذرات
اکسترمم 𝑎 و  ℎمیباشند).

شکل  22-25مثال  :7-25این شکل نحوهی کاهش اندازهی آرشیو ذرات نامغلوب در  SPEA2را نشان میدهد .در این شکل،
که از [زیتزلر و همکاران ]2554 ،اقتباس شده است ،اندازهی آرشیو با حذف ذرات 𝒈 𝒅 ،و 𝒃 از هشت به پنج تقلیل یافته
است.

مثال 8-25
رویکرد  SPEA2برای کاهش اندازهی آرشیو ممکن است باعث بدتر شدن تخمین مرز پرتو شود .شکل
 23-24این موضوع را نشان میدهد .شکل (23-24الف) یک تخمین مرز پرتو شامل چهار نقطه را نشان
میدهد .اگر بخواهیم اندازهی آرشیو را برابر سه نگه داریم ،ذرهی 𝑐 را حذف خواهیم نمود چرا که این ذره
در پرازدحام ترین ناحیه واقع شده است .با این حال ،چند نسل بعد ،الگوریتم تکاملی ممکن است راهحل
نامغلوب 𝑒 را یافته و آن را به آرشیو اضافه نماید (شکل (23-24ب)) .حال ،چون ذرهی 𝑏 در پرازدحامترین
ناحیهی شکل (23-24ب) واقع شده است SPEA2 ،ذرهی 𝑏 را از آرشیو حذف کرده و ذرهی 𝑒 را در آرشیو
نگه خواهد داشت .بهصورت بصری میتوان دید از آنجا که ذرهی 𝑐 بر ذرهی آرشیوشدهی 𝑒 غلبه دارد ،باید
آن را در جمعیت نگه میداشتیم .این موضوع به این نکته اشاره دارد که اگرچه روش فاصلهی  SPEA2روشی
مناسب برای هرس نمودن مجموعهای از ذرات میباشد ،شاید بهتر باشد هیچگاه هیچ ذرهی نامغلوبی را
حذف ننماید [زیتزلر و همکاران.]2444 ،
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شکل  23-25مثال  :8-25این مثال نشان میدهد که چگونه ممکن است فرایند هرس نمودن آرشیو ،سهواا به تخمین مرز پرتو
آسیب برساند .ذرهی 𝒄 به دلیل واقع شدن در ناحیهی پرازدحام از آرشیو حذف شده و ذرهی 𝒆 به آرشیو اضافه شده است.
این در صورتی است که اگر ذرهی 𝒄 حفظ میشد ،بر ذرهی 𝒆 غلبه مینمود.

در  SPEA2 ،SPEAو هر  MOEAدیگری که شامل یک آرشیو باشد ،میتوان به چند طریق از آرشیو
استفاده نمود .روش اول ،استفاده از آرشیو برای ذخیره نمودن راهحلهای نامغلوب است .این رویکرد باالترین
سطح جداسازی میان جمعیت  MOEAو آرشیو آن را فراهم میآورد .روش دوم ،کپی نمودن ذرات آرشیو
به جمعیت فرزندان در انتهای هر نسل است .این رویکرد سطحی از تعامل میان جمعیت و آرشیو را فراهم
میآورد .در روش سوم میتوان به آرشیو اجازهی شرکت در فرایند انتخاب را داد تا بدین ترتیب ،نه تنها
جمعیت ،بلکه آرشیو نیز در فرایند بازترکیب مشارکت نماید .این رویکرد که توسط  SPEAو  SPEA2مورد
استفاده واقع میشود ،بیشترین میزان تعامل میان آرشیو و جمعیت را فراهم میآورد.
 7-4-21استراتژی تکاملی پرتو آرشیو شده ()PAES
 PAESدر [نولز 1و کورن ]2441 ،2معرفی گردید .این الگوریتم از استراتژی تکاملی )( (1 + 1فصل 6
را ببینید) الهام گرفته است .در هر نسل ،یک ذره جهش یافته و یک فرزند را به وجود میآورد .هر بار که
یک والد یک فرزند را ایجاد میکند ،در صورتی که فرزند مغلوب هیچ یک از ذرات موجود در آرشیو نباشد،
فرزند را به آرشیو اضافه مینماییم .اگر اندازهی آرشیو از یک آستانهی معین تجاوز کند ،آرشیو را با حذف
ذراتی که دارای کوچکترین فاصلهی ازدحام هستند ،هرس مینماییم (این بدین معنی است که ذراتی که در
پرازدحامترین نواحی از فضای تابع هدف واقع شدهاند را حذف مینماییم) PAES .اولیه از صفحهی مشبک
در فضای تابع هدف برای محاسبهی فاصلهی ازدحام استفاده مینماید .این ایده مانند بستههای 𝜖 در
Knowles
Corne
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 𝜖-MOEAمیباشد (بخش  2-4-24را ببینید) .این روش همچنین مشابه رویکرد [پارکس 1و میلر،]1998 ،2
که در آن ذرات به آرشیو اضافه نمیشوند مگر به میزان کافی متفاوت از ذرات کنونی آرشیو باشند ،میباشد.
شکل  24-24طرح کلی الگوریتم اصلی  PAESرا نشان میدهد.
حد باالی اندازهی آرشیو = 𝐴𝑁

جمعیتی از راهحلهای نامزد را مقداردهی اولیه کن 𝑃 = {𝑥𝑗 } :برای

]𝑁 𝑗 ∈ [1,

مجموعهی آرشیو 𝐴 را با مجموعهی تهی مقداردهی اولیه کن
تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
یک والد مانند 𝑥 را از 𝑃 انتخاب کن
𝑥 را دچار جهش کن
اگر 𝑥 توسط هیچ یک از ذرات درون 𝐴 مغلوب نشده است ،آنگاه
𝑥 را به 𝐴 اضافه کن
پایان اگر
اگر 𝐴𝑁 > |𝐴| ،آنگاه
فاصلهی ازدحام )𝛼(𝑠 را برای تمامی 𝐴 ∈ 𝛼 محاسبه کن
)𝛼(𝑠 𝛼𝑚𝑖𝑛 ← 𝑎𝑟𝑔 min
𝛼

𝑛𝑖𝑚𝛼 را از 𝐴 حذف کن
پایان اگر
نسل بعد
شکل  24-25طرح کلی استراتژی تکاملی پرتو آرشیو شده ( 𝒔(𝜶) .)PAESفاصلهی ازدحام 𝜶 بوده و برای ذراتی که در
نواحی پرازدحام فضای تابع میباشند ،کوچک میباشد.

Parks
Miller
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 5-21بهینهسازی چندهدفه زیستجغرافی-محور
این بخش نشان میدهد که چگونه میتوان بهینهسازی زیستجغرافی-محور ،که در فصل  14مورد بحث
قرار گرفت ،را با برخی از MOEAهای بحث شده در این فصل ترکیب نمود .ترکیب رویکرد  BBOبا
رویکردهای متنوع  MOEAچندین الگوریتم بهینهسازی چندهدفهی زیستجغرافی-محور ( )MOBBO1را
به وجود خواهد آورد .سپس مطالعهای مقایسهای را میان الگوریتمهای  MOBBOبر روی برخی مسائل محک
چندهدفه ارائه خواهیم نمود .از این بخش میتوان بهعنوان الگویی برای تعمیم سایر الگوریتمهای تکاملی به
بهینهسازی چندهدفه استفاده نمود.
 BBO 1-5-21برداری سنجیده شده
در این بخش به بحث در مورد ترکیب  BBOبا ( VEGAبخش  2-3-24را ببینید) ،میپردازیم .به یاد
آورید که شکل  8-24الگوریتم  VEGAبرای یک مسئلهی بهینهسازی با 𝑘 هدف را نشان میدهد .از آنجا که
 BBOبر پایهی مهاجرت قرار دارد ،مبنای مهاجرت (به)  BBOچندهدفه را بر مقدار تابع هدف 𝑖𝑘اُم هر ذره
قرار میدهیم 𝑘𝑖 .یک اندیس تابع هدف اتفاقی در 𝑖اُمین مهاجرت میباشد .سپس ،مبنای مهاجرت (از) را بر
مقدار تابع هدف 𝑒𝑘اُم قرار میدهیم 𝑘𝑒 .نیز یک اندیس تابع هدف اتفاقی در 𝑖اُمین مهاجرت میباشد .با این
کار الگوریتم بهینهسازی زیستجغرافی-محور برداری سنجیده ( )VEBBO2به دست خواهد آمد .این
الگوریتم در شکل  25-24نشان داده شده است.
جمعیتی از راهحلهای نامزد را مقداردهی اولیه کن 𝑃 = {𝑥𝑗 } :برای

]𝑁 𝑗 ∈ [1,

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
هزینهی ) 𝑗𝑥( 𝑖𝑓 را برای هر هدف و برای هر ذرهی 𝑃 ∈ 𝑗𝑥 محاسبه کن
رتبهی 𝑗𝑥 نسبت به تابع هدف 𝑖 ← 𝑖𝑗𝑟 𝑗 ∈ [1, 𝑁] ،و
𝑟

𝑟𝑖𝑗 𝑁∑ ← 𝑖𝑗𝜆 ،برای ]𝑁  𝑗 ∈ [1,و

]𝑘 𝑖 ∈ [1,

𝑖𝑗𝜆  ،𝜇𝑗𝑖 ← 1 −برای ]𝑁  𝑗 ∈ [1,و

]𝑘 𝑖 ∈ [1,

𝑖𝑞 𝑞=1

برای هر ذرهی

]𝑘 𝑖 ∈ [1,

𝑗𝑥𝑗 ∈ [1, 𝑁] ،

برای هر متغیر مستقل

]𝑛 𝑠 ∈ [1,

Multi-Objective Biogeography-Based Optimization
Vector Evaluated Biogeography-Based Optimization
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عدد صحیح اتفاقی با توزیع یکنواخت = )𝑘 𝑘𝑖 ← 𝑟𝑎𝑛𝑑(1,
)𝑟 ← 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1

اگر 𝑖𝑘 𝑟 < 𝜆𝑗,آنگاه عملیات مهاجرت (به) را انجام بده
)𝑘 𝑘𝑒 ← 𝑟𝑎𝑛𝑑(1,

ذرهی مهاجرت کننده 𝑒𝑥 را بهصورت احتماالتی انتخاب کن که در آن
𝑒𝑘 Pr(𝑥𝑒 = 𝑥𝑚 ) = 𝜇𝑚,𝑘𝑒 / ∑𝑁𝑞=1 𝜇𝑞,برای

]𝑁 𝑚 ∈ [1,

)𝑠( 𝑒𝑥 ← )𝑠( 𝑗𝑥

پایان مهاجرت (به)
متغیر مستقل بعدی
ذرهی 𝑗𝑥 بعدی
جمعیت را بهصورت احتماالتی دچار جهش کن
نسل بعد
عناصر نامغلوب 𝑃 ← 𝑠̂𝑃
شکل  25-25طرح کلی بهینهسازی زیستجغرافی-محور برداری سنجیده شده ( )VEBBOبرای حل یک مسئلهی بهینهسازی
𝒏 بعدی با 𝒌 هدف .در هر نسل ،بهترین ذره 𝒃𝒙 نسبت به 𝒊اُمین مقدار هدف دارای رتبهی 𝟏 = 𝒊𝒃𝒓 بوده و بدترین ذره

𝒘𝒙

دارای رتبهی 𝑵 = 𝒊𝒘𝒓 خواهد بود.

 BBO 2-5-21مرتبکنندهی نامغلوب
حال به بحث در مورد ترکیب نمودن  BBOبا ( NSGAبخش  3-4-24را ببینید) میپردازیم .به یاد آورید
که شکل  16-24الگوریتم  NSGAرا ارائه مینماید .برای اصالح شکل  16-24برای ترکیب با  BBOتنها
باید عبارت بازترکیب را تغییر دهیم و آن را به یک عملیات مهاجرت تبدیل نماییم .با این کار الگوریتم
بهینهسازی زیستجغرافی-محور مرتبکنندهی نامغلوب ( )NSBBO1به دست خواهد آمد که در شکل
 26-24نشان داده شده است.

Nondominated Sorting Biogeography-Based Optimization
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نرخ مهاجرت (به)

) 𝑗𝑥(𝜙

𝑁∑ ← 𝑗𝜆 برای

) 𝑞𝑥(𝜙 𝑞=1

نرخ مهاجرت (از) 𝑗𝜆  𝜇𝑗 ← 1 −برای
برای هر ذرهی 𝑗𝑥 برای

]𝑁 𝑗 ∈ [1,

]𝑁 𝑗 ∈ [1,

]𝑁 𝑗 ∈ [1,

برای هر متغیر مستقل

]𝑛 𝑠 ∈ [1,

)𝑟 ← 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1

اگر 𝑗𝜆 < 𝑟 ،آنگاه
ذرهی مهاجرت کنندهی 𝑒𝑥 را بهصورت احتماالتی انتخاب کن به طوری که
 Pr(𝑥𝑒 = 𝑥𝑚 ) = 𝑁1برای

]𝑁 𝑚 ∈ [1,

)𝑠( 𝑒𝑥 ← )𝑠( 𝑗𝑥

پایان مهاجرت
متغیر مستقل بعدی
ذرهی بعدی
} 𝑗𝑥{ ← جمعیت فرزندان
شکل  26-25طرح کلی بهینهسازی زیستجغرافی-محور مرتبکنندهی نامغلوب ( )NSBBOبرای حل یک مسئلهی
بهینهسازی 𝒏بعدی با 𝒌 هدف و با اندازهی جمعیت 𝑵.

 BBO 3-5-21پرتو نیچه
در این بخش روشی ساده برای ترکیب  BBOبا ( NPGAبخش  5-4-24را ببینید) ،ارائه خواهد شد .به
یاد آورید که شکل  19-24الگوریتم  NPGAرا نشان میدهد .همانند الگوریتم  NSBBOاز بخش قبل ،جهت
اصالح شکل  19-24برای  BBOتنها باید عبارت بازترکیب " ذرات درون 𝑅 را بازترکیب کن" را با عملیات
مهاجرت  BBOجایگزین نماییم .از آنجایی که در  NPGAذرات موجود در 𝑅 بر اساس میزان نامغلوب
بودنشان انتخاب میشوند ،میتوان به سادگی از نرخهای مهاجرت یکسان برای هر ذرهی موجود در 𝑅 استفاده
نمود .با این کار ،الگوریتم بهینهسازی زیستجغرافی-محور نیچه ( )NPBBO1به دست خواهد آمد .این
الگوریتم در شکل  27-24نشان داده شده است.
در اینجا الزم به ذکر است که میتوان الگوریتمهای  MOBBOاز این بخش را با تمام انواع ممکن

BBO

از فصل  14ترکیب نمود .برای مثال ،میتوان از نوع مهاجرت (از)  BBOبه جای مهاجرت (به) استفاده نمود.
Niched Pareto BBO

1
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همچنین میتوان از منحنیهای مهاجرت غیرخطی و یا از مهاجرتهای مخلوط استفاده نمود .از سویی،
می توان به جای انتقال یک متغیر مستقل در هر زمان ،گروهی از متغیرهای مستقل را در هر زمان مهاجرت
داد (بخش  5-14را ببینید) .میتوان از جمعیتی موقتی برای مهاجرت استفاده نمود تا نیازی به تغییر ذرات
مهاجرت کننده پیش از تکمیل تمام مهاجرتها وجود نداشته باشد .به طور کلی میتوان تمامی انواع ،تعامیم
و ترکیبات  ،BBOکه در مقاالت و کتابها معرفی شدهاند ،را با رویکردهای  MOBBOمعرفی شده در این
بخش ترکیب نمود تا الگوریتمهای  MOBBOمتنوع و بسیاری به دست آیند .این کار را با استفاده هر یک از
الگوریتمهای تکاملی دیگری که در این کتاب مورد بحث واقع شدهاند نیز میتوان انجام داد .یک زمینهی
بسیار مفید برای تحقیقات آتی ،تعمیم الگوریتمهای تکاملی جدید ،که به تازگی معرفی شدهاند از جمله
آنهایی که در فصل  17معرفی گردیدند ،به بهینهسازی چندهدفه میباشد.
برای هر ذرهی 𝑅 ∈ 𝑗𝑥 که در آن
برای هر متغیر مستقل

]𝑁 𝑗 ∈ [1,

]𝑛 𝑠 ∈ [1,

)𝑟 ← 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1
اگر 𝑁 ،𝑟 < 1/آنگاه

ذرهی مهاجرت کنندهی 𝑒𝑥 را بهصورت احتماالتی انتخاب کن به طوری که
𝑁 Pr(𝑥𝑒 = 𝑥𝑚 ) = 1/برای

]𝑁 𝑚 ∈ [1,

)𝑠( 𝑒𝑥 ← )𝑠( 𝑗𝑥

پایان مهاجرت
متغیر مستقل بعدی
ذرهی بعدی
} 𝑗𝑥{ ← جمعیت فرزندان
شکل  27-25طرح کلی الگوریتم بهینهسازی زیستجغرافی-محور پرتو نیچه ( )NPBBOبرای حل یک مسئلهی بهینهسازی
𝒏 بعدی با 𝒌 هدف و با اندازهی جمعیت 𝑵 .این شبه کد جایگزین عبارت بازتولید در شکل  19-25میشود.

 BBO 4-5-21استحکام پرتو
این بخش روشی را برای ترکیب  BBOبا  SPEAیا ( SPEA2بخش  6-4-24را ببینید) ،ارائه میدهد .به
یاد آورید که شکل  21-24الگوریتم  SPEAو  SPEA2را نشان میدهد .جهت اصالح شکل  21-24برای
 ،BBOباید عبارات "والدین را انتخاب کن" و "از یک روش بازترکیب استفاده کن" را تغییر دهیم .این کار
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را میتوان با محاسبهی نرخهای مهاجرت با استفاده از هزینهی خام از معادلهی ( )46-24برای  SPEAو
هزینهی اصالح شده از معادلهی ( )54-24برای  ،SPEA2انجام داد .سپس میتوان مهاجرت  BBOرا با
استفاده از این نرخها پیادهسازی نمود .در این بخش ،از رویکرد  ،SPEAکه در آن والدین میتوانند هم از
مجموعهی جمعیت 𝑃 و هم از مجموعهی آرشیو 𝐴 انتخاب شوند ،استفاده مینماییم .با این کار الگوریتم
بهینهسازی زیستجغرافی-محور استحکام پرتو ( )SPBBO1به دست خواهد آمد .این الگوریتم در شکل
 28-24نشان داده شده است.
از معادلهی ( )45-24جهت محاسبهی قدرت )𝛼(𝑆 برای هر ذرهی 𝐴 ∈ 𝛼 استفاده کن
هزینهی )𝛼(𝑆  𝑅(𝛼) ← 1 −را برای هر 𝐴 ∈ 𝛼 محاسبه کن
از معادلهی ( )46-24جهت محاسبهی هزینهی )𝑥(𝑅 برای هر ذرهی 𝑃 ∈ 𝑥 استفاده کن
نرخ مهاجرت (به)

) 𝑗𝑥(𝑅

|𝑃|∑ ← 𝑗𝜆 برای تمامی

) 𝑞𝑥(𝑅 𝑞=1

𝑃 ∈ 𝑗𝑥

|𝐴| 𝜇𝑗 ← 1 − 𝑅(𝑥𝑗 )/ ∑|𝑃|+برای تمامی
نرخ مهاجرت (از)) 𝑞𝑥(𝑅
𝑞=1
برای هر

}𝐴 𝑥𝑗 ∈ {𝑃,

𝑃 ∈ 𝑗𝑥

برای هر متغیر مستقل

]𝑛 𝑠 ∈ [1,

)𝑟 ← 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1
اگر 𝑗𝜆 < 𝑟 ،آنگاه

ذرهی مهاجرت کنندهی 𝑒𝑥 را بهصورت احتماالتی انتخاب کن به طوری که
|𝐴| Pr(𝑥𝑒 = 𝑥𝑚 ) = 𝜇𝑚 / ∑|𝑃|+برای
𝑞𝜇
𝑞=1

}𝐴 𝑥𝑚 ∈ {𝑃,

)𝑠( 𝑒𝑥 ← )𝑠( 𝑗𝑥

پایان مهاجرت
متغیر مستقل بعدی
ذرهی بعدی
شکل  28-25طرح کلی قسمت مهاجرت از الگوریتم بهینهسازی زیستجغرافی-محور استحکام پرتو ( )SPBBOبرای حل

یک مسئلهی بهینهسازی با 𝒏 متغیر مستقل .این شبه کد جایگزین شش خط از شکل  21-25که با عبارت "از معادلهی (-25
 )46استفاده کن" آغاز شده و با عبارت "از یک روش جایگزینی استفاده کن" پایان مییابد ،میشود .توجه داشته باشید
که مهاجرت (به) در ذرات موجود در 𝑷 اتفاق افتاده در حالی که مهاجرت (از) ،از ذرات موجود در 𝑨 ∪ 𝑷 اتفاقی میاقتد.

Strength Pareto BBO
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 5-5-21شبیهسازیهای  BBOچندهدفه
در این زیربخش ،نتایج شبیهسازی الگوریتمهای  BBOمعرفی شده در زیربخشهای قبل را ارائه میدهیم.
برای الگوریتم از اندازهی جمعیت  144و محدودیت نسل  1444استفاده مینماییم .همچنین ،از جهش
یکنواخت متمرکز در مرکز دامنهی جستجو با نرخ  %1در نسل در متغیر مستقل استفاده مینماییم (بخش
 9-8را ببینید) .هر  144نسل یکبار ،جمعیت را جهت وجود ذرات تکراری بررسی کرده و ذرات تکراری را
با ذرات تولید شده بهصورت اتفاقی جایگزین مینماییم (بخش  1-6-8را ببینید) .در  NSBBO ،VEBBOو
 NPBBOنخبهگرایی را با بررسی جمعیت برای ذرات نامغلوب پیادهسازی مینماییم .اگر ذرهی نامغلوب را
بیابیم ،بدترین ذرات موجود در جمعیت از لحاظ نامغلوب بودن را با دو ذرهی نامغلوب انتخاب شده بهصورت
اتفاقی از نسل قبل ،جایگزین مینماییم.
در  SPBBOاز نخبهگرایی استفاده نمیکنیم چرا که  SPBBOذرات نامغلوب را در آرشیو ذخیره مینماید
(شکل  28-24را ببینید) .برای  ،SPBBOوقتی ذرات نامغلوب را از جمعیت 𝑃 به آرشیو 𝐴 انتقال میدهیم،
آن ذرات 𝑃 را با تولید شده بهصورت اتفاقی جایگزین مینماییم تا مقدار |𝑃| در مقدار  144باقی بماند .برای
|𝐴| حد پایینی وجود ندارد اما مقدار بیشینهی آن را با استفاده از یک الگوریتم سادهی خوشهبندی ،مانند آنچه
که در بخش  6-4-24توضیح داده شد ،به مقدار  144محدود مینماییم.
چهار الگوریتم  MOBBOرا بر روی برخی محکهای چندهدفهی غیرمقید از ضمیمهی ج 3.آزمایش
مینماییم .هر یک از این محکها دارای  14بعد میباشند .از محک  U01به دلیل محدب بودن مرز پرتوی
آن ،از محک  U04به دلیل مقعر بودن مرز پرتوی آن ،از  U06به دلیل مرز پرتوی ناپیوستهی آن و از محک
 U10به دلیل سه هدفه بودن آن استفاده مینماییم (سایر محکهایی که آزمایش مینماییم دارای دو هدف
هستند).
عملکرد الگوریتمها را با دو متریک اندازهگیری مینماییم :فراتوده نقطهی مرجع  𝑆 ′از معادلهی
( )22-24و فراتوده نقطهی مرجع نرمالیزه شده  𝑆𝑛′از معادلهی ( .)23-24این متریکها تنوع را لحاظ نمیکنند،
اما میزان نزدیکی مرز پرتوی تخمینی به مرز پرتوی حقیقی را به لحاظ مینمایند .فراتوده نقطهی مرجع

𝑆′

تعداد نقاط موجود در مرز پرتوی تخمینی را نیز لحاظ مینماید.
جدول  1-24نتایج را نشان میدهد .این نتایج بر روی  14شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شدهاند.
میتوان دید که در کل  SPBBOدارای بهترین عملکرد است .با این حال ،برای تابع ناپیوستهی VEBBO ،U06

دارای بهترین عملکرد به لحاظ مقدار کل فراتوده بوده در حالی که  NSBBOدارای بهترین عملکرد به لحاظ
فراتودهی نرمالیزه میباشد .این بدین معنی است که VEBBO ،بهترین ترکیب کمیت و کیفیت مرز پرتو را
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مییابد ،در حالی که  NSBBOبهترین کیفیت را مییابد .در مورد تابع پیچیدهتر  ،U10اگرچه  SPBBOبهترین
مقدار کل فراتوده را مییابد ،اما  NSBBOکیفیت بهتری از نقاط مرز پرتو را به دست میدهد .بهطور خالصه،
میتوان گفت که در کل  SPBBOبه دلیل آرشیوش دارای بهترین عملکرد است ،اما تضمینی وجود ندارد که
برای هر مسئلهی خاص بهترین عملکرد را داشته باشد.
جدول  1-25نتایج  BBOچندهدفه بر روی توابع هدف  15بعدی .جدول فراتودهی نسبی و فراتودهی نسبی نرمالیزه شده را
برای مهاجرت  BBOخطی (اولین عدد در هر زوج مرتب) و مهاجرت سینوسی (دومین عدد در هر زوج مرتب) ،نشان
میدهد .بهترین عملکرد برای هر تابع محک نسبت به فراتودهی نسبی و فراتودهی نسبی نرمالیزه شده بهصورت اعداد درشت
نمایش داده شده است .برای یادآوری بحث مربوط به مقایسهی میان مهاجرت سینوسی و مهاجرت خطی میتوانید به بخش
 1-4-14مراجعه نمایید.

 6-21نتیجهگیری
هدف این فصل فراهم آوردن شرحی مفصل از MOEAها نبوده و تنها چند  MOEAبسیار مشهور و
ایدههای مرتبط با آن را مورد پوشش قرار داده استMOEA .ها بسیار دیگری نیز مطرح شدهاند و هر روزه
نیز MOEAهای جدیدی ارائه میگردند .کتابهای مرتبط با  MOEAعبارتند از [ساکاوا،]2442 ،1

[کولت2

و سیاری[ ،]2444 ،3کوئلو کوئلو و همکاران[ ،]2447 ،دب ]2449 ،و [تن 4و همکاران .]2414 ،همچنین،
رویکردهای تجمع-محور مانند بهینهسازی تجمع ذرات (فصل  11را ببینید) ،در حال کسب محبوبیت در
زمینهی MOPها میباشند [بنکز 5و همکاران.]2448 ،
1
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[کوئلو کوئئلو ]2446 ،دید تاریخی جالبی از MOEAها به دست میدهد .اولین مطالعهی جامع فنی بر
روی MOEAها در [فونسسکا و فلمینگ ]1995 ،انجام شده است .سایر مطالعات جامع را میتوان در [کوئلو
کوئلو[ ،]1999 ،وان ولژویزن و المونت[ ،]2444 ،زیتزلر و همکاران ]2444 ،و [کوناک 1و همکاران]2446 ،
یافت .اگرچه این مقاالت با رشد انفجاری تحقیقاتی که در زمینهی MOEAها انجام میگیرد ،به سرعت در
حال قدیمی شدن هستند ،اما هنوز مقاالت بسیار مفیدی بوده و دید مناسبی از موارد بنیادین مرتبط با
MOEAها به دست میدهند.
در این فصل مشاهده نمودیم که تنوع موضوع بسیار مهمی در MOEAها میباشد .برخی رویکردها جهت
افزایش تنوع شامل به اشتراکگذاری برازندگی ،شبکهها ،خوشهبندی ،ازدحام کردن ،آنتروپی و محدودیتهای
جفت شدن ،میشود [فونسسکا و فلمینگ .]1995 ،همانطور که در بخش  6-8نیز بحث شد ،تنوع میتواند
برای بهینهسازی تک هدفه نیز بسیار حایز اهمیت باشد .تمام مکانیزمهای تنوعی که در آن بخش مورد بحث
قرار گرفت را میتوان به MOEAهای این فصل نیز اعمال نمود.
برخی موضوعات مهم جهت تحقیقات آتی در زمینهی  MOEAشامل موارد زیر میشود.
 تطبیق خودکار آنالین پارامترهای میزانسازی .MOEA
 ترکیب MOEAها با استراتژیهای جستجوی محلی.
MOEA هایی که میتوانند با تعداد ارزیابیهای تابع برازندگی کم عملکرد مناسبی از خود نشان دهند.
MOEA ها برای چندی هدف (بیش از دو یا سه هدف).
 در نظر گرفتن ترجیح کاربر در MOEAها.
 رویکردهای مفهومی جدید در طراحی MOEAها که به روشهای رتبهبندی پرتو استاندارد بستگی
ندارند.
 نظریهی  MOEAو مدلهای ریاضی.
برخی از این موضوعات را در پاراگرافهای زیر مورد بحث قرار میدهیم.
موضوع دوم از لیست باال که ترکیب استراتژیهای جستجوی محلی با MOEAها میباشد ،موضوع بسیار
مهمی است .به طور خاصMOEA ،ها را میتوان با الگوریتمهای مشتق-محور (یا دیگر روشهای جستجوی
محلی) ترکیب نمود و بدین ترتیب نتایج بهینهسازی را بهگونهای مناسب میزان نمود .این گونه الگوریتمها را
الگوریتمهای ممتیک 2میگویند ،چرا که شامل استفاده از اطالعات خاص مسئله در الگوریتم ترکیبی میشوند.
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به نظر میرسد که از استراتژیهای ممتیک در بهینهسازی تک هدفه بسیار استفاده میشود [اونگ 1و همکاران،
 ،]2447اما از آنها در MOPها هنوز استفاده نشده است .با این حال استثناهایی نیز وجود دارد

[ژاسکیویکز2

و زیلنیویکز.]2446 ،3
موضوع ارزیابیهای تابع برازندگی پرهزینه برای MOPها از این جهت حایز اهمیت است که این نوع
توابع برازندگی معموالً در مسائل دنیای واقعی وجود دارند و همچنین به این دلیل که معموالً MOPها به
تعداد ارزیابیهای تابع برازندگی بسیار بیشتری نسبت به مسائل تک هدفه نیاز دارند .بخش  1-21توابع
برازندگی پرهزینه را از یک دید کلی مورد بحث قرار میدهد ،اما تحقیقاتی در مورد الگوریتمهای تکاملی که
مخصوص MOPها با تابع برازندگی پرهزینه طراحی شدهاند نیز وجود دارند [چافکار 4و همکاران،]2445 ،
[اسکندری و گیگر[ ،]2448 ،5نولز[ ،]2445 ،سانتانا-کوئینترو 6و همکاران[ .]2414 ،گوه 7و تن]2447 ،
MOEAها برای مسائل با ارزیابیهای تابع برازندگی نویزی را مورد بررسی قرار میدهد.
طراحی MOEAها برای چندین هدف (بیش از  14هدف) نیز یک زمینهی تحقیقاتی بسیار مهم برای
تحقیقات آتی میباشد .برخی نتایج در این زمینه منتشر شده است ،اما مسئلهی چالش برانگیزتر الزاما تخمین
مجموعهی پرتو نبوده ،بلکه چگونگی کمک به کاربر (تصمیمگیرنده) جهت انتخاب یک راهحل از تخمین
مجموعهی پرتوی  MOEAمیباشد .برخی تحقیقات در زمینهی مسائل چندهدفه بر چالشهای خاص تاکید
دارند [فلمینگ و همکاران ،]2445 ،اما تحقیق دیگری نشان میدهد که یافتن تخمین مجموعهی پرتو برای
مسائل با چندین هدف سادهتر است [شوتز 8و همکاران .]2411 ،پس از کمی تفکر میتوان بهصورت حسی
این موضوع را تایید کرد چرا که هر چه تعداد اهداف در تناقض بیشتر باشد ،احتمال این که یک راهحل نامزد
اتفاقی عملکرد خوبی را برای حداقل یکی از این اهداف به دست دهد ،بیشتر خواهد شد[ .وان ولژویزن 9و
المونت ]2444 ،نشان داده است که هر چه تعداد اهداف یک  MOPبیشتر شود ،مجموعهی پرتو بزرگتر
خواهد شد.
با این حال ،اگر چه ممکن است پیدا کردن تخمین مجموعهی پرتو با تعداد اهداف بیشتر سادهتر به نظر
برسد ،اما به راهحل های نامزد بیشتری احتیاج خواهد داشت .برای مثال ،اگر فرض کنیم که  14راهحل نامزد
1
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میتواند تخمین مجموعه پرتوی خوبی برای یک تابع دو هدفه به دست دهد ،آنگاه احتماال به  144ذره در
 MOEAدو هدفه نیاز خواهیم داشت .این بدین معنی است که ممکن است به 𝑘 10ذره برای یک  MOPبا
𝑘 هدف نیاز داشته باشیم .این خود بدین معنی است که برای مثال به  144444ذره برای یک  MOPچندهدفهی
نسبتا کوچک احتیاج خواهیم داشت .بنابراین ،مشکل مسائل چندهدفه دشواری نظری تخمین مجموعهی پرتو
نبوده و دشوار بودن عملی تالش محاسباتی و تخمین سطوح با ابعاد باال و با در اختیار داشتن تنها چند نقطه
میباشد[ .شوتز و همکاران ]2411 ،مرور بسیار خوبی از تحقیقات جاری بر روی مسائل چندهدفه به دست
میدهد.
بدین ترتیب به موضوع ترجیح کاربر میرسیم .ما معموالً در هنگام حل یک  MOPدارای رجحانهای از
پیش تعریف شدهای میباشیم .برای مثال ،ممکن است برخی از اهداف ،از اهداف دیگر دارای اهمیت بیشتری
باشند و یا ممکن است برای ترکیبات خاصی از اهداف اهمیت بیشتری قایل باشیم .کاربر همیشه به تمام
مجموعهی پرتو عالقهمند نیست .اگر بتوانیم بهگونهای رجحان کاربر را در یک  MOEAبه کار ببریم ،خواهیم
توانست تکامل را به سمت ناحیهای از فضای جستجو یا فضای هدف که مطلوب کاربر است هدایت نماییم.
بدین ترتیب ،چون نیازی به تخمین تمام مجموعه پرتو نخواهد بود ،قادر خواهیم بود اندازهی جمعیت
 MOEAبرای مسائل چندهدفه را کاهش دهیم .از آنجا که مسائل چندهدفه معموالً دارای اهدافی هستند که
با یکدیگر دارای همبستگی میباشند ،یک روش دیگر برای حل مسائل چندهدفه آن است که تعداد اهداف
را کاهش دهیم [لوپز جیمیز 1و همکاران.]2449 ،
تخمین مجموعهی پرتو به اندازهی کافی سخت است ،اما حتی اگر یک الگووریتم تکاملی بتواند تخمین
خوبی را به دست آورد ،یک انسان چگونه میتواند میان مجموعهی بزرگ از راهحلها تصمیمگیری نماید؟
برخی  MOEAکه در این کتاب مورد بحث واقع شدند شامل ترجیح کاربر میشوند (بخش  1-3-24را
ببینید) ،اما در این فصل بهصورت کامل در مورد این موضوع بحث نشده است .اولین تالش برای دخالت
دادن رجحان کاربر در یک  MOEAدر [تاناکا 2و تانینو ]1992 ،3ارائه شده است .از آن زمان تا کنون،
بسیار دیگری نیز ارائه شدهاند .برای یک دستیابی به یک مرور خوب از این موضوع میتوانید به [تیل و
همکاران ]2449 ،مراجعه نمایید.
نتایج نظری برای MOEAها بسیار کم و پراکندهاند و فضای بسیار زیادی برای فعالیت در این زمینه وجود
دارد[ .رودالف و آگاپی ]2444 ،یک مدل مارکوف اولیه برای MOEAها ارائه نموده است .همچنین چند
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محقق دیگر نظریهی MOEAها را مطالعه نمودهاند [زیتزلر و همکاران ،]2414 ،اما در مقایسه با الگوریتمهای
تکاملی تک هدفه ،مطالعات نظری MOEAها بسیار کم و پراکنده میباشد.
در آخر ،خوانندگانی که به مطالعهی بیشتر در زمینهی نتایج و تحقیقات  MOEAعالقهمند باشند باید
توجه داشته باشند که کارلوس کوئلو کوئلو مجموعهای مفصل از مقاالت و کتب مرتبط با بهینهسازی تکاملی
چندهدفه را منتشر نموده است .این مجموعه شامل  4861مرجع تا مردادماه  1391میباشد [کوئلو کوئلو،
.]2412b
مسائل
تمارین نوشتاری
 1-25فرض کنید مجموعهای از نقاط و یک  MOPدر اختیار دارید ،آیا این جمله که یک نقطه بر نقاط
دیگر غلبه دارد همواره درست است؟
 2-25آیا هر  MOPدارای یک مجموعهی پرتو است؟
 3-25شکل  1-24یک مرز پرتو برای یک  MOPکه هر دو هدف را مینیمم میسازد ،نشان میدهد،
فرض کنید که میخواهیم 𝑓1 )1 :را مینیمم و  𝑓2را ماکزیمم نماییم 𝑓1 )2 ،را ماکزیمم و  𝑓2را مینیمم نماییم،
 )3هر دو را ماکزیمم نماییم .در هر سه حالت یک مرز پرتوی محدب کشیده و آن را توضیح دهید.
 4-25نقاط و مقادیر زیر را برای یک مسئلهی مینیممسازی چندهدفه در نظر بگیرید:
𝑓1 (𝑥 (1) ) = 1, 𝑓2 (𝑥 (1) ) = 1
𝑓1 (𝑥 (2) ) = 1, 𝑓2 (𝑥 (2) ) = 2
𝑓1 (𝑥 (3) ) = 2, 𝑓2 (𝑥 (3) ) = 1
𝑓1 (𝑥 (4) ) = 2, 𝑓2 (𝑥 (4) ) = 2

الف) کدام نقطه بر سایر نقاط غلبه دارد؟
ب) دو نقطهی ) 𝑥 (2و ) 𝑥 (3کدام نقطه را مغلوب میسازند؟
ج) کدام نقطه نامغلوب است؟
د) کدام نقطه بهینهی پرتو است؟
 5-25نقاط مسئلهی  4-24را در نظر بگیرید .برای چه مقادیری از 𝜖 نقاط ) 𝑥 (3) ،𝑥 (2و ) 𝑥 (4بر نقطهی
) 𝑥 (1غلبهی 𝜖 افزایشی خواهند داشت؟ برای چه مقادیری از 𝜖 این نقاط بر ) 𝑥 (1غلبهی 𝜖 ضربی خواهند
داشت؟
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 6-25مثالی از دو نقطه در یک مسئلهی مینیممسازی دو هدفهی دو بعدی ارائه دهید بهگونهای که به
ازای هر مقدار از 𝜖 یک نقطه بر نقطهی دیگر غلبهی 𝜖 ضربی نداشته باشد.
 7-25مثالی از دو مرز پرتوی  𝑃1و  𝑃2ارائه دهید بهگونهای که هر دو دارای تعداد برابری از نقاط بوده
و اجتماع فراحجمهای  𝑃2بزرگتر از  𝑃1و اشتراک فراحجمهای  𝑃2کوچکتر از  𝑃1باشد.
 8-25در یک مسئلهی مینیممسازی دو هدفه ،تخمین مرز پرتوی  4نقطهای )𝑥(𝑓 و تخمین مرز پرتوی
 3نقطهای )𝑦(𝑓 را مانند زیر در نظر بگیرید:
𝑓1 (𝑥 (1) ) = 3, 𝑓2 (𝑥 (1) ) = 4, 𝑓1 (𝑦 (1) ) = 1, 𝑓2 (𝑦 (1) ) = 3
𝑓1 (𝑥 (2) ) = 3, 𝑓2 (𝑥 (2) ) = 3, 𝑓1 (𝑦 (2) ) = 4, 𝑓2 (𝑦 (2) ) = 3
𝑓1 (𝑥 (3) ) = 2, 𝑓2 (𝑥 (3) ) = 2, 𝑓1 (𝑦 (3) ) = 4, 𝑓2 (𝑦 (3) ) = 1
𝑓1 (𝑥 (4) ) = 5, 𝑓2 (𝑥 (4) ) = 2

پوشش 𝑥 نسبت به 𝑦 چیست؟ پوشش 𝑦 نسبت به 𝑥 چیست؟ با توجه به مقادیر پوشش ،کدام تخمین
پرتو بهتر است؟
 9-25چرا در روش تجمعی ضربی از معادلهی ( )26-24باید فرض کنیم تمام اهداف نامنفی هستند؟
 15-25تفاوت میان نخبهگرایی و یک آرشیو را توضیح دهید.
 11-25بیشترین تعداد ذرهای که میتواند در آرشیو یک  𝜖-MOEAدو هدفه که در آن
] 𝑥𝑎𝑚 𝑓1 ∈ [0, 𝑓𝑖,برای ] 𝑖 ∈ [1,2میباشد ،چه قدر است؟ در مورد  𝜖-MOEAسه هدفه چطور؟
 12-25شکل  17-24یک مستطیل را نشان میدهد که میتوان از آن برای محاسبهی فاصلهی ازدحام در
 NSGA-IIاستفاده نمود .فرض کنید از مستطیلی استفاده مینماییم که بزرگترین مستطیلی است که شامل

𝑥

بوده و شامل هیچ نقطهی دیگری نمیشود .این مستطیل را رسم نمایید.
 13-25دو نقطهی 𝑥 و 𝑦 را در یک فضای تابع هدف دو بعدی در نظر بگیرید .فرض کنید فاصلهی
ازدحام )𝑥(  𝑑1با استفاده از نزدیکترین همسایههای 𝑥 در هر بعد و فاصلهی ازدحام )𝑥(  𝑑2با استفاده از
بزرگترین مستطیلی که شامل 𝑥 بوده و شامل نقطهی دیگری نمیشود ،محاسبه گردد .آیا )𝑦(  𝑑1 (𝑥) < 𝑑2به
معنای )𝑦(  𝑑2 (𝑥) < 𝑑2خواهد بود؟
 14-25شکل  ،29-24که ذرات در جمعیت و آرشیو یک مسئلهی ماکزیممسازی دو هدفه با استفاده از
 SPEAرا نشان میدهد [زیتزلر و تیل ،]1999 ،را در نظر بگیرید .مقادیر هزینهی خام هر ذرهی در جمعیت
و مقادیر قدرت هر ذرهی در آرشیو چه قدر است؟
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شکل  29-25مسئلهی  :14-25دایرههای توپر ذرات در جمعیت بوده و ضربدرها ذرات درون آرشیو هستند.

 15-25فرض کنید سه ذرهی زیر را در یک مسئلهی مینیممسازی دو هدفه در اختیار داریم:
𝑓1 (𝑥1 ) = 3, 𝑓2 (𝑥1 ) = 4
𝑓1 (𝑥2 ) = 4, 𝑓2 (𝑥2 ) = 3
𝑓1 (𝑥3 ) = 2, 𝑓2 (𝑥3 ) = 2

رتبههای  𝑟𝑗𝑖 VEBBOدر شکل  25-24چه خواهند بود؟
تمارین کامپیوتری
 16-25از روش جستجوی جامع با دقت جستجوی  4741برای یافتن مجموعهی پرتو و مرز پرتوی
مسئلهی زیر استفاده نمایید.
]) sin(𝑥1 − 𝑥2

min[cos(𝑥1 + 𝑥2 ),

در مسئلهی باال دامنهی جستجو برای هر بعد ]𝜋  [0,میباشد.
 17-25از روش جمع وزنها برای کاهش دو هدف مسئلهی  17-24به یک هدف استفاده نمایید .برای
چه مقادیری از وزنهای  𝑤1و  𝑤2راهحل مسئلهی تک هدفه با مرز پرتوی مسئلهی دو هدفه برابر خواهد
شد؟
 18-25الگوریتم تکاملی جنسیت-محور شکل  11-24را بر روی یک مسئلهی چندهدفه اجرا نمایید.
عملکرد الگوریتم را در حالتهای مقایسهای زیر اندازه بگیرید:
الف) یک والد در هر زیرجمعیت در برابر دو والد در هر زیر جمعیت
ب) عضویت هر فرزند تنها در یک زیرجمعیت در برابر عضویت هر فرزند در بیش از یک زیرمجموعه
ج) جایگزین نمودن ذرات تکراری در هر نسل در برابر جایگزین نکردن ذرات تکراری.

فصل بیست و یکم
توابع برازندگی گران،
شلوغ و پویا

الگوریتمهای تکاملی اغلب باید مسائل بهینهسازی را در حضور گسترهی وسیعی از عدم قطعیت حل
نمایند.
یائوچو جین 1و یورگن برانک[ 2جین و برانک]2445 ،
هر کس که پیش از  1974بر روی الگوریتمهای تکاملی کار میکرده است از زمان خودش جلوتر بوده
است .در آن سالهای ابتدایی حدود  12نفر کارهای بسیار بنیادین و اساسی بر روی الگوریتمهای تکاملی
انجام دادند بهطوری که میتوان به هر یک از آنها لقب "پدر الگوریتمهای تکاملی" را نسبت داد .اما تمامی
این کارهای اولیه به دلیل کمبود و ناکافی بودن منابع کامپیوتری از پای افتادند .الگوریتمهای تکاملی که در
دههی  1964وجود داشتند باید بسیار کوچک و ساده میبودند تا اجرای آنها در یک مدت زمان معقول قابل
انجام میبود .قدرت محاسباتی در دههی  1964به اندازهای نبود که بتوان با آن تحقیقات الگوریتمهای تکاملی
را پیش برد.
در طول دههی  1974منابع کامپیوتری قدرتمندتر شده و بیشتر در دسترس بودند بهگونهای که در دههی
 1984تحقیقات الگوریتمهای تکاملی از رکود درآمده و به جای اولیه خود بازگشته و به زمینهای فعال بدل
گشت .اگر به  ،INSPECکه مرکز اطالعات کامپیوتری مقاالت در حوزهی کامپیوتر و مهندسی است ،سری
بزنید خواهید دید که در دههی  1974تنها یک مقاله در زمینهی GAها منتشر شده است .این در حالی است
که در دههی  1984تعداد مقاالت در این زمینه به  37و در دههی  1994به  7942و در آخر در دههی اول
قرن  21به  35444عدد رسیده است .فناوری محاسباتی اکنون به قدری قدرتمند شده است که هر کس
بخواهد میتواند الگوریتمی تکاملی را بر روی کامپیوتر رومیزی خود نوشته و به حل مسائل چالش برانگیز
بپردازد.
نهایت سرعت کامپیوترهای مرکزی در دههی  14 ،1964مگاهرتز بوده است .این در حالی است که یک
کامپیوتر عادی در قرن  21سرعتی برابر  14گیگاهرتز و چه بسا بیشتر دارد (با در نظر گرفتن پردازندههای
چند هستهای) .بدین ترتیب میتوان دید که اندازهی قدرت محاسباتی از  1964تا  2414هزار برابر شده است.
با این حال ،هم اکنون نیز الگوریتمهای تکاملی بعضاً به چند روز زمان برای کامل شدن اجرایشان نیاز دارند.
این یکی از دالیل تأکیدی است که بر روی موازیسازی در زمینهی الگوریتمهای تکاملی وجود دارد .اما
موازیسازی چالشهای خاص خود را به همراه خواهد داشت.

Yaochu Jin
Jurgen Branke

1
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مروری بر فصل
این فصل به بحث در مورد نحوهی کاهش هزینهی محاسباتی الگوریتمهای تکاملی میپردازد .در دنیای
واقعی ،برازندگی توابع هزینه می تواند به لحاظ محاسباتی بسیار گران و پرهزینه باشد .توابع محک استفاده
شده در این کتاب ساده هستند و میتوان در عرض چند میلی ثانیه آنها را محاسبه نمود .اما توابع هزینهی
دنیای واقعی ممکن است به چند روز زمان برای ارزیابی نیاز داشته باشند .در چنین شرایطی نمیتوان
الگوریتمهای تکاملی که به چند هزار ارزیابی تابع نیاز دارند را اجرا نمود .بخش
 1-21نحوهی رسیدگی به توابع هزینهی گران را نشان خواهد داد.
موارد مرتبطی که در دنیای واقعی با آنها مواجه میشویم شامل توابع هزینه متغیر با زمان و توابع هزینه
نویزی میشود .توابع هزینه میتوانند به دلیل طبیعت پویا و بعضاً غیر قابل پیشبینی دنیایمان دستخوش تغییر
شوند .بخش  2-21نحوهی برخورد با مسائل بهینهسازی پویا را نشان خواهد داد .در آخر ،توابع هزینه به
دلیل عدم وجود دقت در بسیاری از مسائل و یا گنگی ذاتی در تعیین کیفیت راهحلهای نامزد ،نویزی میشوند.
بخش  3-21نحوهی حل مسائل بهینهسازی نویزی را نشان میدهد.

 1-21توابع برازندگی گران
در بسیاری از مسائل دنیای واقعی ،یک بار ارزیابی تابع برازندگی ممکن است چند دقیقه ،چند ساعت،
چند روز و یا حتی بیشتر طول بکشد .در این بخش به بحث در مورد نحوهی کاهش زمان ارزیابی برازندگی
میپردازیم تا بدین ترتیب میزان محاسبات الگوریتمهای تکاملی را کاهش دهیم.
هر کس که با الگوریتمهای تکاملی در دنیای واقعی کار کرده باشد میداند که ارزیابی تابع برازندگی
وقتگیرترین قسمت الگوریتم میباشد .شاید این موضوع برای مسائل محک و آموزشی صادق نباشد ،اما
برای مسائل دنیای واقعی تقریباً همیشه صادق است .جان کوزا معتقد است که تالش محاسباتی مورد نیاز
برای محاسبهی تابع برازندگی "معموالً آنقدر زیاد است که توجه به سایر جنبههای اجرای الگوریتم تقریباً
هیچ فایدهای ندارد" [کوزا ،1992 ،ضمیمه  .]Hدر [بنژاف و همکاران ،1998 ،بخش  ]1-11به گفتهی مشابهی
بر میخوریم" :تقریباً تمام زمان اجرای  GPصرف ارزیابی برازندگی میشود" .مسائل دنیای واقعی اغلب
شامل توابع برازندگی هستند که شامل یک یا چند خصیصهی زیر میباشند [نولز.]2445 ،
 یک بار ارزیابی تابع برازندگی به چند دقیقه ،ساعت و یا روز نیاز دارد .این ویژگی خصوص ًا در مورد
توابع برازندگی که باید بهصورت تجربی (و نه از طریق شبیهسازی) ارزیابی شوند ،صادق است.
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بسیاری از الگوریتمهای تکاملی اولیه به دلیل کمبود منابع شبیهسازی در سیستمهای تجربی پیادهسازی
شدهاند [روچنبرگ[ ،]1998 ،روچنبرگ.]1973 ،
 ارزیابیهای تابع برازندگی قابل موازیسازی نیستند .این ویژگی باألخص در مورد توابع برازندگی
که باید بهصورت تجربی و با منابع محدود ارزیابی شوند صادق است .برای مثال ،برخی مسائل
بهینهسازی نیازمند راهاندازیهای آزمایشی خاصی هستند که به کنش و واکنش با کاربر انسانی نیاز
دارند .گاهی نیاز است یک متخصص انسانی برازندگی راهحلهای نامزد را ارزیابی نماید .برخی توابع
برازندگی قابل اندازهگیری نیستند و در عوض به ارزیابی توصیفی و ذهنی از سوی متخصصان انسانی
نیاز دارند .این موضوع برای مثال ،در مورد الگوریتمهایی که موسیقی و یا نوعی از هنر را تولید
میکنند ،صادق است [نیرهاوس.]2414 ،1
 تعداد ارزیابیهای تابع برازندگی دارای محدودیت زمانی و یا نوع دیگری از محدودیت منابع میباشد.
این خصیصه در مورد مسائلی که باید تا زمانی خاص حل شده و یا الگوریتمهای تکاملی که باید
بهصورت زمان-حقیقی اجرا شوند و یا توابع برازندگی که باید بهصورت تجربی و توسط متخصصانی
با مهارتهای خاص ارزیابی شوند ،صادق است.
برخی روشها برای کاهش دادن تالش محاسباتی مورد نیاز جهت ارزیابیهای تابع برازندگی به قرار
زیراند.
 عدم محاسبهی هزینهی ذراتی که پیش از این هزینهی آنها محاسبه شده است .در بسیاری از
الگوریتمهای تکاملی برخی ذرات ممکن است بدون هیچ تغییری از یک نسل به نسل دیگر منتقل
شوند .ذرات یکسانی که از نسل 𝑖 به نسل  𝑖 + 1منتقل میشوند نیازی به ارزیابی دوباره در نسل
 𝑖 + 1نخواهند داشت .اگر مسئله پویا نباشد ،هزینهی این ذرات از پیش معلوم خواهد بود.
این ایده را میتوان به دنبال نمودن بردارهای تمام راهحلهای نامزد و هزینههای آنها در طول الگوریتم
تکاملی تعمیم داد .برای این کار میتوان پس از هر نسل ،هر ذره و هزینهاش را در یک آرشیو نگهداری نمود.
اگر جمعیتی ثابت با 𝑁 ذره در اختیار داشته باشیم ،آنگاه پس از 𝑇 نسل آرشیوی از 𝑇𝑁 ذره (منهای ذرات
تکراری) در اختیار خواهیم داشت .آرشیو در فرایند تکاملی دخالتی نخواهد داشت و از آن تنها برای جلوگیری
از ارزیابی هزینه ی غیرضروری استفاده خواهیم نمود .هر بار که نیاز به ارزیابی یک هزینه داشته باشیم ،ابتدا
درون این آرشیو را نگاه میکنیم تا ببینیم آن ذرهی خاص قبالً ارزیابی شده است یا خیر .پس از گذشت تعداد

Nierhaus
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زیادی نسل ،آرشیو میتواند بسیار بزرگ شده و جستجو میان آن میتواند بسیار گران و پرهزینه شود .با این
حال ،بسته به مسئله ،این جستجو احتماالً بسیار کم هزینهتر از ارزیابی هزینه خواهد بود.
 اگر مشاهده شود که ارزیابیهای تابع برازندگی بسیار خوب و یا بسیار بد عمل مینمایند ،میتوان
آنها را کوتاه نمود [گذرکول و راس .]19977 ،اگر در میانهی ارزیابی تابع برازندگی یک ذره متوجه
شویم که ذره عملکرد بسیار خوبی دارد ،میتوانیم قبل از موعد مقرر از روتین ارزیابی خارج شده و
برازندگی تقریباً زیادی را به آن ذره اختصاص داده و بدین ترتیب نیمی از تالش محاسباتی آن ارزیابی
را ذخیره نماییم .بهصورت مشابه ،اگر در میانهی ارزیابی تابع برازندگی یک ذره متوجه شویم که ذره
عملکرد بسیار بدی دارد ،میتوانیم قبل از موعد مقرر از روتین ارزیابی خارج شده و بزارندگی نسبتاً
کمی را به آن ذره اختصاص دهیم و نیمی از تالش محاسباتی را حفظ نماییم.
 اگر نیاز باشد ارزیابی تابع برازندگی را برای مجموعهی بزرگی از نمونهها انجام دهیم ،میتوانیم هزینه
را با استفاده از زیرمجموعهای از نمونهها تخمین بزنیم .برای مثال ،فرض کنید میخواهیم
𝑀∑ = )𝑥(𝑓 را نسبت به 𝑥 مینیمم نماییم .این معادله به این معنی است که تابع برازندگی
)𝑥( 𝑖𝑓 𝑖=1
خود ترکیبی از چند زیرتابع است .این حالت اغلب مواقعی پیش میآید که میخواهیم یک تابع را
در طول چندین ناحیهی عملیاتی بهینه نماییم .برای مثال ،ممکن است بخواهیم عملکرد ردیابی یک
روبات را برای چندین حالت اولیهی مختلف و برای چندین وظیفهی مختلف بهینه نماییم .یک
رویکرد آن است که )𝑥(  𝑓1را در 𝑇 نسل اول مینیمم کرده ،سپس )𝑥(  𝑓1 (𝑥) + 𝑓2را در 𝑇 نسل بعدی،
سپس )𝑥(  𝑓1 (𝑥) + 𝑓2 (𝑥) + 𝑓3را در 𝑇 نسل سوم و  ...مینیمم نماییم .این کار را آن قدر ادامه میدهیم
𝑀∑ = )𝑥(𝑓 را در طول نسلهای 𝑇) (𝑀 − 1تا 𝑇𝑀 مینیمم کرده باشیم .یک
تا در نهایت )𝑥( 𝑖𝑓 𝑖=1
رویکرد دیگر ،مینیمم کردن ترکیبی اتفاقی از توابع )𝑥( 𝑖𝑓 و افزایش تعداد نمونههای توابع با افزایش
شمارهی نسل میباشد .این رویکرد ،نمونهگیری اتفاقی 1نام داشته [بنژاف و همکاران ،1998 ،بخش
 ]5-1-14و مشابه مرتبسازی واژهنگاری (بخس  3-3-24را ببینید) و روش قید 𝜖 در بهینهسازی
چندهدفه (بخش  4-3-24را ببینید) ،میباشد.
 اگر ارزیابیهای تابع برازندگی توسط کامپیوتر انجام شود ،میتوان از روشهای استاندارد افزایش
سرعت اجرای نرمافزارها استفاده نمود .این روشها شامل ارائههای پیش تخصیص ،2استفاده از
ویژگیهای بهینه شدهی زبانهای برنامهنویسی (برای مثال ،عملیات ارائهای در  ،)MATLABکاهش

Stochastic Sampling
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دقت کامپیوتر ،استفاده از جدولهای جستوجو برای توابع پیچیده و غیرفعال نمودن گرافیک
میباشد.
در ادامهی این بخش به بحث در مورد برخی روشهای تخمین توابع برازندگی (بخش  1-1-24را
ببینید) ،چگونگی بهبود عملکرد تخمین تابع با استفاده از تبدیل تابع برازندگی (بخش  2-1-24را ببینید)،
چگونگی استفاده از تخمین تابع برازندگی در یک الگوریتم تکاملی (بخش  3-1-24را ببینید) ،زمان استفاده
از چندین تخمین تابع برازندگی در یک الگوریتم تکاملی (بخش  4-1-24را ببینید) ،خطر بیش

برازش1

تخمین یک تابع برازندگی (بخش  5-1-24را ببینید) و نحوهی ارزیابی تخمین یک تابع برازندگی (بخش
 6-1-24را ببینید) ،خواهیم پرداخت.
 1-1-21تخمین تابع برازندگی
ما میتوانیم با ایجاد مدل تابع برازندگی ،از تالش مورد نیاز برای ارزیابی تابع برازندگی بکاهیم .همچنین
میتوان از مدلهای تابع برازندگی برای بهبود عملکرد الگوریتم تکاملی استفاده نمود .از این مدلها با عنوان
جانشین ،2سطوح پاسخ 3و یا متامدلها یاد میشود [شی و رشید .]2414 ،4عنوان جانشین از آن رو انتخاب
شده است که میتوان به مدل برازندگی بهعنوان جانشینی موقتی برای ارزیابی دقیق برازندگی نگاه کرد.
همچنین از عنون متامدل نیز به این دلیل استفاده میشود که ارزیابی برازندگی اغلب خود تنها یک تخمین
است (برای مثال ،یک شبیهسازی که یک فرایند فیزیکی را مدل مینماید) .بنابراین ،مدل تابع برازندگی در
واقع یک مدل با مرتبهی پایینتر نسبت به یک مدل مرتیهی باالتر است.
فرض کنید تابع برازندگی )𝑥(𝑓 را در اختیار داریم و آن را بر روی 𝑀 ذرهی } 𝑖𝑥{ ارزیابی نمودهایم.
میتوان از این 𝑀 مقدار تابع برازندگی برای تخمین مقدار تابع در هر نقطهای از فضای جستجو استفاده نمود.
واضح است که باید انتظار داشت تخمین تابع با خطایی همراه باشد چرا که اگر تخمینها بدون نقص بودند
دیگر نیازی به استفاده از ارزیابی های اضافی نبود .با این حال ،حتی اگر تخمین برازندگی دارای خطا باشد،
ممکن است این خطاها به قدری کوچک باشند که بتوان از تخمین به طرز مفیدی استفاده نمود .شکل 1-21
ایدهی اصلی تخمین برازندگی را نشان میدهد .یک تخمین )𝑥(̂𝑓 بر اساس مقادیر معلوم تابع برازندگی
) 𝑖𝑥(𝑓 ایجاد میشود.
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شکل  1-21تخمین تابع برازندگی .از مقادیر دقیق تابع برازندگی }) 𝒊𝒙(𝒇{ جهت تخمین )𝒙(𝒇 برای } 𝒊𝒙{ ∉ 𝒙 استفاده میشود.

سابقهی استفاده از تخمین تابع برازندگی برای کاهش تالش محاسباتی الگوریتم تکاملی به دههی 1964
بر میگردد [دانهم 1و همکاران .]1963 ،در آن زمان منابع محاسباتی بسیار محدودتر از امروز بودهاند .از آن
زمان تا کنون ،محققان الگوریتمهای بسیاری را جهت انجام عمل تخمین در شکل  1-21به کار بردهاند .در
حقیقت ،میتوان از هر الگوریتم تخمین با درونیابی استفاده نمود .رویکردهای مختلف شامل الگوریتم

𝑘

همسایه نزدیک ،توابع شعاع-محور ،2شبکههای عصبی ،منطق فازی ،خوشهبندی ،درختهای تصمیمگیری،
مدلهای چندجملهای ،مدلهای کریجینگ ،3سریهای تیلور ،سریهای فوریه ،مدلهای  ،NKمدلهای
فرایندی گاوسی و ماشینهای بردار پشتیبان ،4میشود [جین[ ،]2445 ،شی و رشید .]2414 ،جزییات این
رویکردها در این کتاب مورد بحث قرار نخواهد گرفت اما کافی است که بگوییم که تقریباً هر الگوریتم
تخمینی را میتوان برای تخمین برازندگی در الگوریتمهای تکاملی به کار برد.
یکی از سادهترین الگوریتمهای تخمینی که میتوان در شکل  1-21به کار برد ،تخمین برازندگی یک ذره
با استفاده از برازندگی نزدیکترین همسایه آن که ارزیابی شده است ،میباشد .این روش تقلید برازندگی نام
داشته و به یک تخمین تکهای ثابت از فضای برازندگی تقلیل مییابد .شکل  2-21تقلید برازندگی را نشان
میدهد.
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شکل  2-21تقلید برازندگی در یک فضای جستجوی دو بعدی .برازندگی ذرات 𝟏𝒚 و 𝟐𝒚 با استفاده از روتین تابع برازندگی
و یا بهصورت تجربی ،بهصورت دقیق ،تعیین شده است .ذرات 𝟏𝒙 𝒙𝟐 ،و 𝟑𝒙 ارزیابی نشدهاند .میتوان مقادیر برازندگی این
سه

ذره

را

با

استفاده

از

نزدیکترین

همسایهشان

تعیین

نمود:

) 𝟏𝒚(𝒇 = ) 𝟏𝒙(̂𝒇،

) 𝟐𝒚(𝒇 = ) 𝟐𝒙(̂𝒇

و

) 𝟑𝒚(𝒇 = ) 𝟑𝒙(̂𝒇.

یکی از موارد مورد اهمیت در شکل  1-21آن است که چگونه با در دسترس قرار گرفتن اطالعات جدید،
تخمین )  𝑓̂(.را به روزرسانی نماییم .بهصورت کلی برای ما مطلوب است الگوریتم تخمین برازندگی فرم
بازگشتی داشته باشد تا بتوانیم به محض در دسترس قرار گرفتن اطالعات و دادههای جدید 𝑓̂(. ) ،را با
کمترین تالش ،به روز رسانی نماییم .با این حال ،اگر فضای برازندگی پویا باشد ،بهتر است الگوریتم تخمین،
مقادیر قدیمی دادههای برازندگی را از فرایند تولید )  𝑓̂(.بکاهد .به روزرسانی یک تخمین برازندگی با استفاده
از دادهی جدید ،به روز رسانی جانشین 1آنالین نام دارد.
یک رویکرد دیگر در تخمین برازندگی ،تعیین برازندگی فرزندان در یک الگوریتم تکاملی بر حسب
برازندگی والدینشان است .این روش ،وراثت برازندگی 2نام دارد [اسمیت و همکاران .]1995 ،برازندگی یک
فرزند را میتوان با میانگین و یا میانگین وزنی برازندگی والدینش تخمین زد .وزنها را میتوان بر اساس
اینکه فرزند به کدام یک از والدینش شبیهتر است تعیین نمود .میتوان این ایده را به الگوریتمهای تکاملی که
در آنها هر فرزند ممکن است هر تعداد والدی داشته باشد ،تعمیم داد .حتی میتوان این ایده را بهگونهای
تعمیم داد که برازندگی هر فرزند با میانگین وزنی برازندگی کل جمعیت محاسبه گردد .در این صورت نیز،
وزنها بر اساس این که فرزند چه قدر به هر ذرهی ارزیابی شده در جمعیت شبیه است ،تعیین میشوند
[ساستری و همکاران .]2441 ،همچنین میتوان از ایدههای پیچیدهتری از وراثت برازندگی استفاده نمود.
برای مثال ،میتوان همبستگی میان متغیرهای مستقل و مقادیر برازندگی را لحاظ نمود [پلیکان و ساستری،
Online Surrogate Updating
Fitness Inheritance
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 .]2444در [دوچین 1و همکاران ]2443 ،نتیجهگیری شده است که وراثت برازندگی تنها برای مسائل نسبت ًا
ساده مؤثر است .بهطور خاص ،در مورد مسائل چندهدفه وراثت برازندگی تنها در صورتی مؤثر خواهد بود
که مرز پرتو پیوسته و محدب باشد.
 1-1-1-21مدلهای چند جملهای

تخمین ثابت تکهای در روش تقلید برازندگی نقطهی شروع خوبی است چرا که به ما نشان میدهد چگونه
میتوان تخمین برازندگی را به چند جملهایهایی از درجهی باالتر تعمیم داد .برای مثال ،میتوان برازندگی
را بهعنوان تابعی خطی تخمین زد
𝑛

)𝑘(𝑥)𝑘(𝑎 ∑ 𝑓̂(𝑥) = 𝑎(0) +

()1-21

𝑘=1

در معادلهی باال 𝑛 ابعاد مسئله بوده و )𝑘(𝑥𝑘 ،اُمین عنصر ذرهی 𝑥 میباشد .این یک مثال ساده از مدل
چند جملهای است و با نام سطح پاسخ نیز شناخته میشود .مقادیر )𝑘(𝑎 را میتوان با حل نمودن مسئلهی
زیر به دست آورد:
𝑛

()2-21

𝑀

)])𝑘( 𝑖𝑥)𝑘(𝑎 ∑ min ∑ (𝑓(𝑥𝑖 ) − [𝑎0 +
𝑖=1

𝑘=1

در معادلهی باال 𝑀 تعداد ذراتی است که مقادیر برازندگیشان را بهصورت دقیق میدانیم𝑖 ،𝑥𝑖 ،اُمین ذرهای
است که مقدار برازندگیش را بهصورت دقیق میدانیم و )𝑘( 𝑖𝑥 نیز 𝑘اُمین عنصر 𝑖𝑥 میباشد .مینیممسازی
معادلهی ( )2-21بر روی ) (𝑛 + 1پارامتر )𝑘(𝑎 و برای ]𝑛  𝑘 ∈ [0,صورت میپذیرد .معادلهی ( )2-21را
میتوان با استفاده از یک الگوریتم بازگشتی حداقل مربعات 2حل نمود [سایمون ،2446 ،فصل  .]3در این
صورت ،با به دست آمدن مقادیر جدید برازندگی ( 𝑀 = 2 ،𝑀 = 1و غیره) ،تالش بسیار اندکی برای به
روزرسانی راهحل معادلهی ( )2-21مورد نیاز خواهد بود.
به جای مدل خطی معادلهی ( )1-21میتوان از مدل دقیقتری استفاده نمود:
𝑛

()3-21

𝑛

)𝑘(𝑥)𝑗(𝑥)𝑘 𝑓̂(𝑥) = 𝑎(0) + ∑ 𝑎(𝑘)𝑥(𝑘) + ∑ 𝑎(𝑗,
𝑗,𝑘=1

𝑘=1
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این یک مدل مرتبهی دوم با ) (𝑛2 + 𝑛 + 1پارامتر است .این معادله را نیز میتوان با استفاده از الگوریتم
بازگشتی حداقل مربعات حل نمود چرا که این مدل نیز نسبت به پارامترهای )𝑘(𝑎 و )𝑘  ،𝑎(𝑗,خطی است.
پس از آنکه مفهوم مدلسازی چند جملهای را درک نمودیم ،میتوانیم شکلهای مختلفی از این مدل را
امتحان نماییم:
𝑛

()4-21

𝑛

))𝑘(𝑥 𝑓̂(𝑥) = 𝑎(0) + ∑ 𝑎(𝑘)𝑔(𝑥(𝑘)) + ∑ 𝑎(𝑗, 𝑘)ℎ(𝑥(𝑗),
𝑘=1

𝑗,𝑘=1

در معادلهی باال )  𝑔(.و )  ℎ(.میتوانند هر تابع خطی یا غیرخطی باشند .برای نمونه ،اگر بدانیم که در
مسئلهی بهینهسازی ،تابع برازندگی را میتوان با توابع مثلثاتی ارائه نمود ،میتوان از عبارتهای سینوسی و
کسینوسی برای )  𝑔(.استفاده کرد.
ممکن است بخواهیم از روشهای دیگری غیر از روش حداقل مربعات برای تخمین تابع برازندگی
استفاده نماییم .برای نمونه ،شاید به جای پیدا کردن مدلی که معادلهی ( )1-21را حل نماید بخواهیم مدلی
را پیدا کنیم که معادلهی زیر را حل نماید
𝑛

()5-21

|])𝑘( 𝑖𝑥)𝑘(𝑎 ∑ min max |𝑓(𝑥𝑖 ) − [𝑎0 +
𝑘=1

𝑖

})𝑘(𝑎{

در معادلهی باال نیز مینیممسازی بر روی ) (𝑛 + 1پارامتر )𝑘(𝑎 انجام میشود .شکل  3-21تفاوت میان
مینیممسازی جمع مربعات خطاهای تخمین و مینیممسازی بزرگترین خطا را نشان میدهد .شرط حداقل
مربعات در معادلهی ( )2-21جذاب است چرا که میتوان آن را بهصورت تحلیلی حل نمود ،اما شرط
 min-maxممکن است مطلوبتر باشد چرا که باعث میشود خطای بدترین حالت ،مینیمم شود .تخمین
 min-maxدر نواحی از فضای جستجو که تطبیق دادن مدل آسان باشد ،خطای تخمین را قربانی خواهد کرد
تا خطای تخمین را در نواحی چالش برانگیزتر فضای جستجو کاهش دهد.
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شکل  3-21مقایسهی میان تخمین خط راست حداقل میانگین مربعات و تخمین  .min-maxتخمین حداقل مربعات را میتوان
بهصورت تحلیلی حل نمود اما تخمین  min-maxممکن است نتیجهی مطلوبتری را به دست دهد.

 2-1-1-21طراحی و تحلیل آزمایشهای کامپیوتر

طراحی و تحلیل آزمایشهای کامپیوتری ( )DACE1یک روش تخمینی اتفاقی است که در آن میزان
مطلوب بودن تخمین با استفاده از آزمایشهای عیبیابی مشخص میشود [جونز 2و همکاران .]1998 ،با
فرض در اختیار داشتن 𝑀 ارزیابی تابع برازندگی ) 𝑖𝑥(𝑓 برای بردارهای 𝑛 بعدی 𝑖𝑥 ،تابع برازندگی با استفاده
از معادلهی زیر تخمین زده میشود
()6-21

)𝑥(𝜖 𝑓(𝑥) = 𝜇 +

در معادلهی باال 𝜇 یک ثابت بوده و )𝑥(𝜖 یک عبارت تصحیح است .در  DACEفرض بر آن است که
عبارت تصحیح )𝑥(𝜖 ،یک عبارت گاوسی با میانگین 𝜇 و واریانس  𝜎 2برای تمامی 𝑥ها میباشد .این بدین
معنی است که تابع چگالی احتمال ( 𝑓(𝑥) )PDFبهصورت زیر است
()7-21

−(𝑓(𝑥) − 𝜇)2
]
2𝜎 2

[ exp

1
𝜋𝜎√2

= ))𝑥(𝑓(𝐹𝐷𝑃

با این حال ،در  DACEیک فرض بسیار مهم وجود دارد و آن این است که عبارتهای )𝑥(𝜖 برای مقادیر
مختلف 𝑥 مستقل نیستند .این بدین معنی است که برای مقادیری از 𝑥 که شبیه هم هستند ،عبارتهای تصحیح
نیز مشابه میباشند .در  DACEهمچنین فرض بر این است که ضرایب همبستگی 𝑗𝑖𝜌 بین ) 𝑖𝑥(𝑓 و ) 𝑗𝑥(𝑓 را
میتوان بهصورت زیر محاسبه نمود:

Design and Analysis of Computer Experiments
Jones
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𝑛
𝑘𝑝

()8-21

|)𝑘( 𝑗𝑥 𝑑𝑖𝑗 = ∑ 𝜃𝑘 |𝑥𝑖 (𝑘) −
𝑘=1

) 𝑗𝑖𝑑𝜌𝑖𝑗 = 𝐶𝑜𝑟𝑟 (𝑓(𝑥𝑖 ), 𝑓(𝑥𝑗 )) = exp(−

در معادلهی باال )𝑘( 𝑖𝑥𝑘 ،اُمین عنصر 𝑖اُمین راهحل نامزد بوده 𝑝𝑘 ∈ [1,2] ،و  𝜃𝑘 ≥ 0پارامترهای مدل
بوده و  𝑑𝑖𝑗 ≥ 0نیز نوعی متریک فاصله است .میتوان دید که برای مقادیر کوچک 𝑗𝑖𝑑 𝑥𝑖 ،و 𝑗𝑥 دارای
همبستگی نزدیک به  1میباشند .برای مقادیر بزرگ 𝑗𝑖𝑑 ،همبستگی 𝑖𝑥 و 𝑗𝑥 به  4نزدیک خواهد بود .با فرض
در اختیار داشتن 𝑀 ارزیابی تابع برازندگی ،آنها را در یک بردار قرار داده و آنها را بهصورت زیر پارامتری
مینماییم:
𝑇]) 𝑀𝑥(𝑓 … ) 𝑓(𝑥) = [𝑓(𝑥1

()9-21

𝑇]) 𝑀𝑥(𝜖 … ) = 𝜇1𝑀 + [𝜖(𝑥1

در معادلهی باال 1𝑀 ،ماتریسی ستونی با اندازهی 𝑀 است که تمام درایههای آن برابر  1است .توجه داشته
باشید که از )𝑥(𝑓 هم برای نشان دادن برازندگی یک راهحل نامزد 𝑥 و هم برای نشان دادن بردار 𝑀 عنصری
شامل 𝑀 برازندگی } 𝑖𝑥{ استفاده مینماییم PDF .گاوسی 𝑀 تابع برازندگی از معادلهی ( )9-21را میتوان از
رابطهی زیر محاسبه نمود
()14-21

) 𝑀(𝑓(𝑥) − 𝜇1𝑀 )𝑇 𝐶 −1 (𝑓(𝑥) − 𝜇1
]
2

1

exp [−
(2𝜋)𝑀/2 |𝐶|1/2

= ))𝑥(𝑓(𝐹𝐷𝑃

در معادلهی باال 𝐶 ماتریس کوواریانس )𝑥(𝑓 میباشد .به یاد آورید که کوواریانس 𝑗𝑖𝐶 میان دو متغیر
اتفاقی ) 𝑖𝑥(𝑓 و ) 𝑗𝑥(𝑓 که دارای واریانس یکسان  𝜎 2میباشند را میتوان از رابطهی زیر محاسبه نمود
[سایمون ،2446 ،فصل :]2
𝐶𝑖𝑗 = 𝜌𝑖𝑗 𝜎 2

()11-21
بنابراین ،معادلهی ( )14-21را میتوان بهصورت زیر نوشت
()12-21

) 𝑀(𝑓(𝑥) − 𝜇1𝑀 )𝑇 𝑅−1 (𝑓(𝑥) − 𝜇1
1
exp
[−
]
(2𝜋)𝑀/2 𝜎 𝑀 |𝑅|1/2
2𝜎 2

= ))𝑥(𝑓(𝐹𝐷𝑃

که در آن 𝑅 ماتریس همبستگی بوده و درایهای که در سطر 𝑖 و ستون 𝑗اُم این ماتریس واقع شده باشد،

𝑗𝑖𝜌

خواهد بود.
با فرض در اختیار داشتن مجموعهای از راهحلهای نامزد مانند } 𝑖𝑥{ و برداری از ارزیابیهای برازندگی
مانند )𝑥(𝑓 ،میتوان مقادیری از 𝜇 و 𝜎 را ،که بهترین تطبیق میان مقادیر اندازهگیری شدهی )𝑥(𝑓 و مقادیر
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فرضی آن را به دست میدهند ،تعیین نمود .معادلهی ( PDF )12-21تابع )𝑥(𝑓 را ،که با احتمال به دست
آمدن مقدار خاصی از )𝑥(𝑓 متناسب است ،به دست میدهد .بنابراین ،جهت یافتن بهترین تطبیق میان مقادیر
اندازهگیری شدهی )𝑥(𝑓 و مقادیر پارامتری فرضی آن ،باید مقادیری از 𝜇 و 𝜎 را بیابیم که مقدار ))𝑥(𝑓(𝐹𝐷𝑃

در معادلهی ( )12-21را ماکزیمم مینماید .ابتدا ماکزیممسازی نسبت به 𝜇 را در نظر میگیریم .با گرفتن
مشتق جزیی از جزء نمایی نسبت به 𝜇 و قرار دادن آن برابر صفر خواهیم داشت:
) 𝑚𝜕(𝑓(𝑥) − 𝜇1𝑀 )𝑇 𝑅−1 (𝑓(𝑥) − 𝜇1
=0
𝜇𝜕

()13-21

در معادلهی باال از عبارت  2𝜎 2در مخرج صرف نظر شده است چرا که این عبارت مستقل از 𝜇 است .با
حل معادلهی ( )13-21خواهیم داشت:
()14-21

−2𝑓 𝑇 (𝑥)𝑅 −1 1𝑀 + 2𝜇1𝑇𝑀 𝑅 −1 1𝑀 = 0
𝑓 𝑇 (𝑥)𝑅 −1 1
𝑀 𝜇 = 𝑇 −1
𝑀1𝑀 𝑅 1
2

با گرفتن مشتق جزیی از معادلهی ( )12-21نسبت به 𝜎 خواهیم داشت:
()15-21

))𝑥(𝑓(𝐹𝐷𝑃𝜕
) 𝑚1 (𝑓(𝑥) − 𝜇1𝑀 )𝑇 𝑅−1 (𝑓(𝑥) − 𝜇1
=
[
))𝑥(𝑓(𝐹𝐷𝑃 ]𝑀 −
𝜕𝜎 2
2𝜎 2
𝜎2

با قرار دادن معادلهی باال برابر صفر خواهیم داشت:
()16-21

) 𝑚(𝑓(𝑥) − 𝜇1𝑀 )𝑇 𝑅−1 (𝑓(𝑥) − 𝜇1
𝑀

معادالت ( )14-21و ( )14-21مقادیر بهینهی 𝜇 و 𝜎 را برای تخمین تابع برازندگی با استفاده از

= 𝜎2
DACE

به دست میدهند.
حال 𝑀 ارزیابی تابع برازندگی )𝑥(𝑓 از } 𝑖𝑥{ در نظر بگیرید .همچنین فرض کنید توابع برازندگی مانند
آنچه که در معادلهی ( )8-21نشان داده شده است دارای همبستگی میباشند .فرض کنید یک ارزیابی تابع
برازندگی دیگر مانند )∗ 𝑥(𝑓 برای یک راهحل نامزد دیگر مانند ∗ 𝑥 را به دست آوریم .در این صورت بردار
تابع برازندگی را بزرگ مینماییم تا برداری با اندازهی ) (𝑀 + 1به دست آید.
()17-21

𝑇]) ∗ 𝑥(𝑓 )𝑥( 𝑇 𝑓[ = )𝑥(̃𝑓

حال میتوان ماتریس همبستگی را بهصورت زیر بازنویسی نمود
()18-21

𝑟
]
1

𝑅
𝑇 [ = ̃𝑅
𝑟
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در معادلهی باال 𝑟 بردار همبستگی میان 𝑀 ارزیابی تابع برازندگی )𝑥(𝑓 و ارزیابی تابع برازندگی اضافی
)∗ 𝑥(𝑓 میباشد .حال میخواهیم  PDFمعادلهی ( )12-21را نسبت به )∗ 𝑥(𝑓 ماکزیمم نماییم .با این کار
تخمینی به فرم معادلهی ( )6-21به دست خواهد آمد که بهترین تطبیق را با دادهی جدید )∗ 𝑥(𝑓 خواهد
داشت.

این

روش،

برآورد

درستنمایی

بیشینه1

نام

دارد.

میتوان

PDF

معادلهی

( )12-21را با ماکزیمم نمودن عبارت زیر نسبت به ) ∗ 𝑥(𝑓 ،ماکزیمم کرد
()19-21

𝑚𝑟 −1 𝑓(𝑥) − 𝜇1
[ ]
]
) ∗ 𝑥(𝑓
1

𝑇
) 𝑚(𝑓̃(𝑥) − 𝜇1𝑀 ) 𝑅̃−1 (𝑓̃(𝑥) − 𝜇1
𝑇
𝑚𝑓(𝑥) − 𝜇1
𝑅
[=
]
𝑇 [
) ∗ 𝑥(𝑓
𝑟

میتوان از نتایج لمِ معکوس نمودن ماتریس [سایمون ،2446 ،فصل  ]1استفاده نمود و نشان داد که
] 𝑟 −𝑅−1
1

()24-21

−1
−1
𝑇 −1
1
𝑟 −1
𝑅
= ]
𝑟𝑟 𝑇𝑅 [𝑅 +
−1
𝑇
−1
1
𝑟 𝑅 𝑟1−
𝑅 𝑟−

𝑅
𝑇 [ = 𝑅̃ −1
𝑟

با جایگزین کردن معادلهی باال در معادلهی ( )19-21خواهیم داشت
()21-21

)𝜇 (𝑓(𝑥 ∗ ) − 𝜇)2 − 2𝑟 𝑇 𝑅−1 (𝑓(𝑥) − 𝜇1𝑚 )(𝑓(𝑥 ∗ ) −
عبارتهای بدون ) ∗ 𝑥(𝑓 +
𝑟 1 − 𝑟 𝑇 𝑅 −1

از آنجایی که میخواهیم این عبارت را نسبت به )∗ 𝑥(𝑓 ماکزیمم نماییم ،از آن نسبت به )∗ 𝑥(𝑓 مشتق
گرفته و برابر صفر قرار میدهیم
) 𝑚2(𝑓(𝑥 ∗ ) − 𝜇) − 2𝑟 𝑇 𝑅−1 (𝑓(𝑥) − 𝜇1
=0
𝑟 1 − 𝑟 𝑇 𝑅−1

()22-21
با حل معادلهی باال برای )∗ 𝑥(𝑓 خواهیم داشت

) 𝑚𝑓(𝑥 ∗ ) = 𝜇 + 𝑟 𝑇 𝑅−1 (𝑓(𝑥) − 𝜇1

()23-21

این معادله نشان میدهد چگونه میتوان از یک مدل حاضر برای تخمین برازندگی یک نقطهی جدید
مانند ∗ 𝑥 استفاده نمود .میانگین مربعات خطای تخمین بهصورت زیر به دست میآید [جونز و همکاران،
]1998
()24-21

]

(1 − 1𝑇𝑀 𝑅 −1 𝑟)2
𝑀1𝑇𝑀 𝑅−1 1

𝑠 2 (𝑥 ∗ ) = 𝜎 2 [1 − 𝑟 𝑇 𝑅−1 𝑟 +

Maximum Likelihood Estimate

1
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با استفاده از مقداری جبر میتوان به سادگی نشان داد که در نقاط نمونهگیری شده  𝑠(𝑥) = 0میباشد
(مسئلهی  3-21را ببینید) [جونز و همکاران.]1998 ،
میتوان از میانگین مربعات خطا جهت تعیین نقاط مناسب نمونهگیری برای ارزیابیهای برازندگی جدید،
استفاده نمود .در فضای جستجو دو ناحیهی جذاب بالقوه برای به دست آوردن ارزیابیهای برازندگی جدید
وجود دارد .اولین ناحیه ،ناحیهی نزدیک یه مینیمم است به امید این که بتوان راهحل بهتری برای مسئلهی
بهینهسازی پیدا نمود .ناحیهی دوم در واقع نواحی هستند که در آنها )𝑥(𝑠 بزرگ است چرا که در این نواحی
عدم قطعیت بسیاری وجود دارد .شکل  4-21این ایده را نشان میدهد .نمونهگیری از مقادیر برازندگی اضافی
ال
نزدیک مینیمم تخمین یک استراتژی انتفاع است چرا که این کار شامل جستجو در نواحی میشود که قب ً
دارای نتایج خوبی میباشند .نمونهگیری در نواحی با میانگین مربعات خطای بزرگ نیز یک استراتژی کاوش
است چرا که این کار شامل جستجو در نواحی است که شامل اطالعات کمی در مورد تابع برازندگی میباشند.
انتخاب نقاط نمونه جهت افزایش دقت مدلسازی ،یادگیری فعال 1نام دارد .یادگیری فعال معموالً به
معنی انتخاب نقاط نمونه در یک الگوریتم یادگیری جهت بهینه نمودن یک تابع هزینه میباشد .در مورد
 DACEکه در باال توضیح دادیم ،میتوان با استفاده از نقاط نمونهی ماکزیمم ،میانگین مربع خطا را کاهش
داد .روشهای شبکه عصبی اغلب شامل یادگیری فعال میباشند [ستلز.]2414 ،2
دقت اضافی تابع برازندگی را میتوان با تخمین مقادیر بهینهی } 𝑘𝑝{ و } 𝑘𝜃{ از معادلهی ( )8-21به دست
آورد .برای این کار میتوان معادالت ( )14-21و ( )16-21را در معادلهی ( )12-21جایگذاری نمود .در این
صورت عبارتی از ))𝑋(𝑓(𝐹𝐷𝑃 به دست خواهد آمد که تنها به } 𝑘𝑝{ و } 𝑘𝜃{ بستگی خواهد داشت .سپس
این عبارت را نسبت به } 𝑘𝑝{ و } 𝑘𝜃{ ماکزیمم کرده و تخمینی از مقدار بهینهی ضرایب همبستگی 𝑗𝑖𝜌 به
دست میآوریم .این ضرایب درایههای ماتریس 𝑅 هستند .سپس از این مقادیر 𝑅 در معادالت ( )14-21و
( )16-21استفاده کرده و بهترین تخمین 𝜇 و 𝜎 را به دست میآوریم .هر گاه که راهحل نامزد جدیدی مانند
∗ 𝑥 به دست آید ،از معادلهی ( )23-21برای تخمین برازندگی آن استفاده مینماییم.

Active Learning
Settles

1
2
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شکل  4-21خط توپر در شکل باال یک تابع و خطچین نیز تخمین تابع را نشان میدهد .منحنی شکل پایین ،میانگین مربع
خطا از معادلهی ( )24-21را نشان میدهد .ممکن است بخواهیم با نمونه گیری اضافی از مقادیر تابع در نزدیکی مینیمم
تخمین ،تخمین خود را بهبود ببخشیم .اما در این مورد باید از جایی که خطا در بیشترین مقدار خود است نمونهگیری کنیم
چرا که آنجا ناحیهای است که در آن مینیمم تابع رخ میدهد.

مثال 1-21
در این مثال از  DACEبرای تخمین تابع محک دو بعدی  Braninاستفاده مینماییم
()25-21

5
)5𝑥(1
1
𝑓(𝑥) = (𝑥(2) − ( 2 ) 𝑥(1)2 +
− 6)2 + 10 (1 − ) cos(𝑥(1)) + 10
𝜋4
𝜋
𝜋8

که در آن ) 𝑥(1و ) 𝑥(2دو عنصر یک راهحل نامزد هستند ( .)𝑛 = 2دامنهی تابع برابر
] 𝑥(1) ∈ [−5.10و ] 𝑥(2) ∈ [0.15میباشد .ابتدا باید تصمیم بگیریم از کدام نقاط نمونه استفاده نماییم .در
این مثال بهطور دلخواه از  25نقطهی نمونه که بر روی دامنهی جستجوی دو بعدی بهصورت یکنواخت
گسترده شدهاند ،استفاده مینماییم ( .)𝑀 = 25سپس از تابع  fminconدر  MATLABبرای ماکزیمم کردن
معادلهی ( )12-21نسبت به } 𝑘𝑝{ و } 𝑘𝜃{ استفاده مینماییم .در این صورت خواهیم داشت
()26-21

𝑝1 = 1.6194,
𝑝2 = 2
𝜃1 = 0.020819, 𝜃2 = 0.00018011
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سپس از معادلهی ( )23-21برای تخمین )𝑥(𝑓 استفاده مینماییم .شکل  5-21نتایج را نشان میدهد.
میتوان دید که تخمین شکل اصلی تابع  Braninرا به خوبی به خود میگیرد .مهمتر از آن این است که
تخمین شاخصههای چندپیمانهای بودن تابع را نیز به خود میگیرد.

شکل  5-21نتایج مثال  .1-21شکل باال نمودار کنتوری تابع  Braninرا نشان میدهد .شکل پایین 25 ،نقطهی نمونهی گسترده
شده بهصورت یکنواخت و تخمین تابع  Braninبا استفاده از  DACEرا نشان میدهد.

در مثال  1-21از نمونهگیری یکنواخت استفاده شده است .با این حال ،دیگر روشهای نمونهگیری ممکن
است نتایج تخمین بهتری را به دست بدهند .یک روش مشهور ،نمونهگیری فرامکعب التین 1میباشد .در این
روش یک دامنه به تعداد بازه در هر بعد تقسیم شده و سپس نقاط نمونهگیری را بهگونهای جایگذاری مینماید
که هر بازه در هر بعد دارای تنها یک نقطه باشد .این روش نمونهگیری میتواند طبیعت غیر قابل پیشبینی و
ناشناختهی یک تابع را بهتر از نمونهگیری یکنواخت به خود بگیرد .شکل  6-21تفاوت میان نمونهگیری
یکنواخت و نمونهگیری فرامکعب التین را نشان میدهد.

Latin Hypercube Sampling

1
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شکل  6-21شکل سمت چپ نمونهگیری یکنواخت برای چهار نقطه در دامنهی جستجو را نشان میدهد .شکل سمت راست
نمونهگیری فرامکعب التین را نشان می دهد .توجه داشته باشید که در شکل سمت راست هر ردیف و هر ستون دارای تنها
یک نقطه میباشد .چندین چیدمان مختلف میتوانند این خاصیت را داشته باشند و به همین دلیل نمونهگیری فرامکعب التین
یکتا نیست.

مثال 2-21
در این مثال از  DACEهمراه با نمونهگیری فرامکعب التین برای تخمین تابع دو بعدی  Braninاز مثال
 1-21استفاده مینماییم .در این اینجا بهصورت دلخواه از  21نقطهی نمونه ( )𝑀 = 21استفاده مینماییم.
سپس از تابع  fminconدر  MATLABبرای ماکزیمم کردن معادلهی ( )12-21نسبت به به } 𝑘𝑝{ و

} 𝑘𝜃{

استفاده مینماییم .در این صورت خواهیم داشت
()27-21

𝑝1 = 1,
𝑝2 = 2
𝜃1 = 0.028227, 𝜃2 = 0.0013912

سپس از معادلهی ( )23-21برای تخمین )𝑥(𝑓 استفاده مینماییم .شکل  7-21نتایج را نشان میدهد .با
مقایسهی دو شکل  5-21و  7-21میتوان دید که نمونهگیری فرامکعب التین تخمین بهتری را نسبت به
نمونهگیری یکنواخت به دست میدهد .در حقیقت ،خطای تخمین  RMSدر مثال  1-21که از نمونهگیری
یکنواخت استفاده مینماید برابر  9-24بوده ،در حالی که این مقدار با استفاده از نمونهگیری فرامکعب التین
برابر  1473است .حتی با نقاط نمونهی کمتر نیز نمونهگیری فرامکعب التین خطای تخمینی را به دست میدهد
که تقریباً  %54بهتر از نمونهگیری یکنواخت است .بنابراین ،میتوان دید که روش نمونهگیری میتواند تأثیر
بسیاری بر نتایج تخمین  DACEداشته باشد .همچنین ،روشی که برای ماکزیمم کردن معادلهی ( )12-21و
پیدا نمودن مقادیر بهینهی } 𝑘𝑝{ و } 𝑘𝜃{ استفاده میکنیم نیز میتواند تأثیر بسیاری بر تخمین  DACEداشته
باشد.
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شکل  7-21نتایج مثال  .2-21شکل باال نمودار کنتور تابع  Braninو شکل پایین  21نقطهی نمونه ،که از نمونهگیری فرامکعب
التین به دست آمدهاند و تخمین مبتنی بر  DACEاز تابع  Braninرا نشان میدهد.

 DACEتعمیمی از الگوریتم کریجینگ است .الگوریتم کریجینگ یک روش تخمین است که به افتخار
دانیل کریج ،به این اسم نامگذاری شده است .این الگوریتم در ابتدا برای کاربردهای زمینشناسی به وجود
آمد [کریج .]1951 ،کریجینگ مانند  DACEاست تنها با این تفاوت که در کریجینگ معادلهی ()8-21
بهصورت زیر جایگزین میشود
𝑛
2

()28-21

|)𝑘( 𝑗𝑥 𝑑𝑖𝑗 = ∑ 𝜃𝑘 |𝑥𝑖 (𝑘) −
𝑘=1

) 𝑗𝑖𝑑𝜌𝑖𝑗 = 𝐶𝑜𝑟𝑟 (𝑓(𝑥𝑖 ), 𝑓(𝑥𝑗 )) = exp(−

این بدین معنی است که 𝑘𝑝 از معادلهی ( )8-21با عدد ثابت  2جایگزین میشود [چونگ و همکاران،
.]2443
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 2-1-21تخمین توابع تبدیل یافته
گاهاً روشهای تخمین برازندگی خوب کار نمیکنند .برای مثال ،روش  DACEاز معادلهی
( ) 23-21نیاز به معکوس نمودن ماتریس دارد .معکوس یک ماتریس ممکن است وجود نداشته باشد .اگر
معکوس ماتریس وجود نداشته باشد ،میتوان از شبه معکوس استفاده نمود [گوالن .]2447 ،1با این حال،
نکتهی اصلی در اینجا آن است که توابع اساسی که برای تخمین تابع برازندگی از آنها استفاده مینماییم
ممکن است برای شکل تابع برازندگی مناسب نباشند .برای مثال ،اگر از یک سری فوریه برای تخمین یک
تابع با رفتارهای غیرعادی و لبههای تیز استفاده نماییم ،نمیتوان انتظار تخمین خوب در همهی نقاط دامنهی
تابع را داشت .در چنین مواردی میتوان تابع برازندگی را تبدیل کرده و سپس تخمینی برای تابع تبدیل یافته
پیدا نمود .برای نمونه ،فرض کنید یک تابع برازندگی را در 𝑀 نقطهی نمونهی } 𝑖𝑥{ ارزیابی نمودهایم .اگر
عملکرد تخمین خوب نباشد ،میتوان نمونههای تابع برازندگی را با گرفتن لگاریتم طبیعیشان ،تبدیل نماییم:
()29-21

)) 𝑖𝑥(𝑓(𝐿(𝑥𝑖 ) = log

سپس میتوان با استفاده از نقاط نمونهی ) 𝑖𝑥(𝐿 برای )𝑥(𝐿 تخمینی پیدا نمود .تخمین را با )𝑥(̂𝐿 نشان
میدهیم .سپس تبدیل را معکوس نموده تا تخمین تابع اصلی به دست آید:
()34-21

))𝑥(𝐿(𝑓(𝑥) = exp

مثال 3-21
از روش  DACEاز بخش  2-1-1-21بر روی تابع هزینهی  Goldstein2استفاده مینماییم [فلوداس 3و
پاردالوس:]1994 ،
𝑎 = 1 + (𝑥(1) + 𝑥(2) + 1)2
)× (19 − 14𝑥(1) + 3𝑥(1)2 − 14𝑥(2) + 6𝑥(1)𝑥(2
) + 3𝑥(2)2

()31-21

2

))𝑏 = 30 + (2𝑥(1) − 3𝑥(2
)× (18 − 32𝑥(1) + 12𝑥(1)2 + 48𝑥(2) − 36𝑥(1)𝑥(2
) + 27𝑥(2)2
𝑏𝑎 = )𝑥(𝑓

1

Golan
Goldstein-Price Function
3
Floudas
2
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در معادلهی باال ) 𝑥(1و ) 𝑥(2در دامنهی ] [−2.2قرار دارند .این تابع در نزدیکی منیمماش بسیار تخت
است .مینیمم در نقطهی  𝑥 ∗ (1) = 0و  𝑥 ∗ (2) = 1قرار دارد .مینیمم تابع نیز  𝑓 ∗ = 3میباشد .ناحیهی تخت
باعث از بین رفتن تخمین  DACEمیشود چرا که در این ناحیه نقاط نمونه همبستگی شدیدی با یکدیگر
دارند .این بدین معناست که برخی ستونها در ماتریس 𝑅 تقریباً کامالً از عدد  1تشکیل شدهاند و این بدین
معنی است که 𝑅 تقریباً مفرد 1است .ممکن است بتوان این مسئله را با استفاده از شبه معکوس 𝑅 به جای
معکوس آن ،حل نمود .اما در این مثال به جای این کار ،از نقاط نمونه لگاریتم طبیعی میگیریم .با این کار
شکل تابع کامالً عوض میشود .گرفتن لگاریتم باعث میشود مقادیری از تابع که کوچک و نزدیک به هم
بوده از هم جدا شده و مقادیری از تابع که بزرگ میباشند نیز به یکدیگر نزدیک شوند .بدین ترتیب برد کلی
تابع فشرده شده و در عین حال مقادیر مشابه تابع از یکدیگر جدا شده و متمایزتر میشوند .سپس از تخمین
 DACEبرای تخمین )𝑥(𝐿 استفاده کرده و بعد از آن تخمین تابع اصلی را مانند آنچه که در معادلهی
( )34-21نشان داده شده است ،محاسبه مینماییم .این اصالح ساده در فرایند تخمین باعث میشود تخمین
بسیار مناسبی را به دست آوریم .این تخمین در شکل  8-21نشان داده شده است .این تخمین چندان عالی
به نظر نمیرسد اما حداقل باعث میشود ماتریس 𝑅 معکوسپذیر شود .همچنین این تخمین توانسته شکل
ناحیه تخت در میانهی دامنه را به خود بگیرد.

شکل  8-21نتایج مثال  .3-21شکل باال منحنی کنتور تابع هزینهی  Goldsteinرا نشان میدهد .شکل پایین نیز  21نقطهی
نمونه ،که از نمونهگیری فرامکعب التین به دست آمدهاند و همچنین تخمین  DACEتابع را نشان میدهد.

Singular

1
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 3-1-21چگونگی استفاده از تخمین برازندگی در الگوریتمهای تکاملی
حال که الگوریتم تخمین برازندگی را در اختیار داریم ،چند روش برای چگونگی استفاده از آن در یک
الگوریتم تکاملی در اختیار داریم [جین .]2445 ،ابتدا ،میتوان به سادگی جزیی دلخواه مانند 𝑟 عدد از
ارزیابیهای برازندگی را با تخمینهای برازندگی جایگزین نمود .با فرض اینکه ارزیابی تابع برازندگی حجم
غالبی از تالش محاسباتی را به خود اختصاص میدهد ،این کار میتواند تالش محاسباتی را از 𝐸 به 𝐸)𝑟 (1 −

کاهش دهد .با این حال ،در استفاده از این ایده نباید زیادهروی کرد .اگر تعداد زیادی از ارزیابیهای برازندگی
را با تخمینها جایگزین نماییم ،آنگاه همگرایی الگوریتم تکاملی بسیار دیرتر صورت گرفته و تالش ما برای
کاهش محاسبات ممکن است به جای اثر سازنده ،اثر مخرب داشته باشد .در حالتهای حاد ،اگر تمامی
ارزیابیهای برازندگی را با تخمینها جایگزین نماییم 𝑟 = 1 ،خواهد بود .در این صورت تالش محاسباتی
تقریباً صفر خواهد بود ،اما الگوریتم تکاملی هیچگاه به نتیجهی مفیدی همگرا نخواهد شد.
یک راه دیگر آن است که در هر نسل تعدادی فرزند اضافی تولید نماییم و از مقادیر برازندگی تخمینی
آنها جهت تصمیمگیری در مورد اینکه کدام یک از آنها را برای نسل بعد نگه داریم ،استفاده نماییم .این
ایده کنترل تکامل و یا مدیریت مدل نام دارد .اگر برازندگی برخی ذرات بهصورت دقیق و برخی دیگر
بهصورت تخمینی برآورد شود ،به این فرایند کنترل تکامل ذرات گفته میشود [شی و رشید .]2414 ،میتوان
از روشهای مختلفی برای تصمیمگیری در مورد اینکه کدام ذرات بهصورت دقیق و کدام ذرات بهصورت
تخمینی ارزیابی شوند ،استفاده نمود .برای نمونه ،میتوان این کار را بهصورت اتفاقی انجام داد .همچنین
میتوان ارزیابی دقیق را تنها در مورد ذراتی که در هر نسل دارای برازندگی تخمینی خوبی میباشند ،استفاده
نمود .ذراتی که برازندگیشان بهصورت دقیق ارزیابی میشود ،ذرات کنترل شده نام دارند.
اگر در یک نسل تمامی ذرات با تابع برازندگی دقیق و در نسل دیگر تمامی ذرات بهصورت تخمینی
ارزیابی شوند ،کنترل تکامل نسل-محور به دست خواهد آمد .در اینجا نیز میتوان در مورد اینکه ارزیابی
دقیق و تخمینی در کدام نسلها به کار روند ،از روشهای مختلفی استفاده نمود .برای نمونه ،میتوان از
ارزیابی دقیق تنها هر 𝑘 نسل یکبار استفاده نمود .در این صورت 𝑘 پارامتری خواهد بود که توسط کاربر تعیین
خواهد شد .همچنین میتوان تا زمانی که همگرایی تشخیص داده شود از ارزیابی تخمینی استفاده نمود (برای
مثال بهترین ذره برای چند نسل مشخص بهبودی نداشته و یا انحراف استاندارد جمعیت کمتر از یک میزان
مشخصی شده است) ،و سپس در نسل بعد از ارزیابی دقیق استفاده نمود .پس از آن ،میتوان دوباره به ارزیابی
تخمینی بازگشت .نسلهایی که در آنها از برازندگی دقیق برای ارزیابی تمام ذرات استفاده مینماییم ،نسلهای
کنترل شده نام دارند.
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محققین انواع مختلفی از کنترل تکامل از جمله الگوریتم تکاملی ترکیبی مبتنی بر تخمین پویای برازندگی
([ )DAFHEA1بهاتاچاریا ]2448 ،معرفی نمودهاند .این الگوریتم در شکل  9-21نشان داده شده است.
اندازه جمعیت = 𝑁
𝑁𝑁𝑐 ← 5
𝑐𝑁 درهی اتفاقی را تولید کن

برازندگی 𝑐𝑁 ذره را محاسبه کن
از 𝑐𝑁 برازندگی به دست آمده برای ایجاد تخمین برازندگی )  𝑓̂(.استفاده کن
بهترین 𝑁 ذرهی جمعیت را نگه دار
تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
از یک الگوریتم تکاملی برای ایجاد 𝑐𝑁 فرزند استفاده کن
از )  𝑓̂(.برای تخمین برازندگی فرزندان استفاده کن
بهترین 𝑁 فرزند را برای نسل بعد نگه دار
اگر زمان تخمین جدید فرا رسیده است
برازندگی ) 𝑖𝑥(𝑓 را برای هر ذرهی 𝑖𝑥 محاسبه کن
از مقادیر برازندگی برای بهروزرسانی )  𝑓̂(.استفاده کن
پایان اگر
نسل بعدی
شکل  9-21طرح کلی الگوریتم تکاملی ترکیبی مبتنی بر تخمین پویای برازندگی (.)DAFHEA

با این که در شکل  9-21نشان داده نشده است ،اما  DAFHEAمعموالً شامل نخبهگرایی هم میشود.
میتوان تنوعات زیادی را برای شکل  9-21در نظر گرفت .برای نمونه ،میتوان مقادیری غیر از 𝑁 5را برای
𝑐𝑁 در نظر گرفت .همچنین میتوان از الگوریتمهای متنوعی برای تخمین برازندگی استفاده نمود .اگر چه در
نسخهی اصلی  DAFHEAاز ماشینهای بردار پشتیبان برای این منظور استفاده میگردد ،میتوان از روشهای
مختلفی برای تصمیمگیری در مورد زمان استفاده از تخمین جدید استفاده نمود .برخی شروط معمول برای
این تصمیمگیری شامل تعداد ثابتی نسل و یا شرایط خاص همگرایی میباشد.

Dynamic Approximate Fitness Hybrid EA
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همچنین میتوان از نواحی اعتماد[ 1بتز ]2449 ،2جهت تصمیمگیری در مورد زمان استفاده از یک تخمین
جدید ،استفاده نمود .روش نواحی اعتماد بر پایهی مقایسهی میان مقادیر تخمینی برازندگی و مقادیر واقعی
آن قرار دارد .اگر مقادیر تخمینی به مقادیر واقعی نزدیک باشند ،آنگاه میتوان نتیجه گرفت که تخمین خوب
است و در این صورت میتوان زمان میان تخمینها را کاهش داد .با این حال ،اگر مقادیر تخمینی به مقادیر
واقعی نزدیک نباشند ،آنگاه میتوان تصمیم گرفت که تخمین ضعیف است و در این صورت باید زمان میان
تخمینها را کاهش داد .فرض کنید 𝐺 تعداد نسلهای میان محاسبات یک تخمین برازندگی جدید را نشان
دهد .در شکل  9-21در هر نسل 𝑐𝑁 فرزند خواهیم داشت .در این صورت مقدار دقیق برازندگی 𝑒𝑁 فرزند
را محاسبه کرده و آن را با مقدار برازندگی تخمینیشان مقایسه مینماییم .اگر اختالف  RMSاز یک مقدار
مشخص  𝑇 +بیشتر شود ،آنگاه 𝐺 را کاهش میدهیم .اگر این اختالف از یک حد مشخص  𝑇 −کمتر شود،
آنگاه 𝐺 را افزایش میدهیم .مقادیر  𝑇 +و  𝑇 −باید میزان شوند تا تعادل خوبی میان تالش محاسباتی کاهش
یافته ( 𝐺 بزرگ) و تخمین برازندگی دقیق ( 𝐺 کوچک) برقرار شود .در این رویکرد 𝑒𝑁 نیز باید بهگونهای
مناسب میزان شود.
شکل  9-21یک شبه کد کلی است .بهطور مشخصتر ،میتوان از تخمین برازندگی برای تصمیمگیری
در مورد این که چه تعداد از 𝑐𝑁 ذرهی اولیه را در جمعیت نگه داریم ،استفاده نماییم .این کار ،مقداردهی
اولیهی آگاهانه نام دارد .در این روش میخواهیم پایهی تخمین برازندگی را بر چیزی غیر از ارزیابیهای
برازندگی 𝑐𝑁 ذرهی اولیه قرار دهیم .برای مثال ،میتوان یک الگوریتم تخمین برازندگی را بهصورت آفالین
و قبل از اجرای الگوریتم تکاملی بسازیم.
همچنین میتوان از تخمین برازندگی در شکل  9-21تنها برای عمل برش (در صورتی که الگوریتم
تکاملی  GAباشد) و یا تنها برای مهاجرت (اگر الگوریتم تکاملی  BBOباشد) و یا تنها برای الگوریتم
بازترکیب ،بسته به نوع الگوریتم تکاملی ،استفاده نمود .در این صورت از بازترکیب (برش ،مهاجرت ،و یا هر
نوع بازترکیب دیگری) برای ایجاد تعداد زیادی فرزند (بیش از 𝑁) استفاده کرده اما تنها 𝑁 فرزند برتر را،
بسته به مقادیر برازندگی تخمینی آنها ،نگه خواهیم داشت .این کار ،برای مثال ،برش آگاهاًنه یا مهاجرت
آگاهاًنه نام خواهد داشت.
همچنین میتوان از تخمین برازندگی در شکل  9-21تنها برای عمل جهش در الگوریتم تکاملی استفاده
نمود .در این صورت ،تعداد زیادی نسخههای جهش یافته از فرزندان (بیش از 𝑁) تولید خواهد شد ،اما تنها

Trust Regions
Betts
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𝑁 نسخهی برتر ،بسته به مقادیر برازندگی تخمینی آنها برای نسل بعد نگه داشته خواهند شد .این کار جهش
آگاهانه نام داشته و مشابه ایدهای است که در بخش  4-16در پیادهسازی یادگیری مقابله-محور به کار رفت.
بسته به این که میخواهیم چه مقدار اطالعات از تخمین قبل را نگه داریم ،میتوان از الگوریتمهای
مختلفی برای به روزرسانی )  𝑓̂(.در انتهای  DAFHEAاستفاده نمود .این کار به میزان پویایی تابع برازندگی
بستگی دارد .میتوان از چندین مدل تخمین برازندگی استفاده کرده و و بسته به دقت آنها بین مدلها سوئیچ
نماییم .این مشابه تخمین چند مدلی است که در بخش بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت .با این حال ،در
فصل بعد بیشتر بر ترکیب مدلهای با دقت زیاد با مدلهای با دقت کم تمرکز خواهیم کرد.
در آخر ،میتوان شکل  9-21را با مقدار کمی تغییر بهگونهای در آورد که در آن از تخمین برازندگی تنها
برای تصمیمگیری در مورد اینکه کدام فرزندان برای نسل بعد نگه داشته شوند ،استفاده شود .این روش،
رویکرد اپراتور آگاه 1نام دارد [رشید و هیرش ]2444 ،2و در شکل  14-21نشان داده شده است.
اندازه جمعیت = 𝑁

𝑁← 5
𝑐𝑁 درهی اتفاقی را تولید کن
𝑐𝑁

برازندگی 𝑐𝑁 ذره را محاسبه کن
از 𝑐𝑁 برازندگی به دست آمده برای ایجاد تخمین برازندگی )  𝑓̂(.استفاده کن
بهترین 𝑁 ذرهی جمعیت را نگه دار
تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
از یک الگوریتم تکاملی برای ایجاد 𝑐𝑁 فرزند استفاده کن
از )  𝑓̂(.برای تخمین برازندگی فرزندان استفاده کن
بهترین 𝑁 فرزند را برای نسل بعد نگه دار
برازندگی ) 𝑖𝑥(𝑓 را برای هر ذرهی 𝑖𝑥 محاسبه کن
از مقادیر برازندگی برای بهروزرسانی )  𝑓̂(.استفاده کن
نسل بعدی
شکل  15-21طرح کلی الگوریتم اپراتور آگاه.
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 4-1-21مدلهای چندگانه
میتوان از ارزیابی تخمینی تابع برازندگی در نسلهای ابتدایی و از ارزیابی دقیق تابع برازندگی در
نسلهای آخر استفاده نمود .این ایده مشابه استفاده از زیرمجموعهای از نمونههای آزمایشی برای ارزیابی تابع
برازندگی ،که پیش از این در مورد آن بحث نمودیم ،میباشد .در اینجا نیز از همان نمونهها استفاده میکنیم
با این تفاوت که در نسلهای ابتدایی الگوریتم تکاملی از ارزیابیهای با دقت کمتر استفاده مینماییم .بهعنوان
یک مثال خاص ،فرض کنید که ارزیابی تابع برازندگی شامل حل نمودن معادلهی  Riccatiمیشود:
()32-21

𝑄 𝑃 = 𝐹𝑃𝐹 𝑇 − 𝐹𝑃𝐻𝑇 (𝐻𝑃𝐻𝑇 + 𝑅)−1 𝐻𝑃𝐹 𝑇 +

این نوع معادله معموالً در مسائل کنترل و تخمین وجود داشته و به همین دلیل بیشتر ممکن است در
الگوریتمهای تکاملی که قصد بهینهسازی کنترلرها و تخمینزنها را دارند ،ظاهر شود [سایمون .]2446 ،با
داشتن ماتریسهای مربعی 𝐹 𝑄 ،و 𝑅 و ماتریس 𝐻 ،که احتماالً مربعی نخواهد بود ،باید معادلهی باال را برای
ماتریس مربعی 𝑃 حل نماییم .عملکرد یک الگوریتم تخمین یا یک ماتریس کنترل با اثر ماتریس 𝑃 متناسب
است .حل معادلهی  Ricattiمیتواند به لحاظ محاسباتی پرهزینه باشد اما میتوان از روشهای تقریبی برای
تخمین زدن راهحلها استفاده نمود [امره 1و نولز .]1987 ،در نسلهای ابتدایی الگوریتم تکاملی میتوان از
تقریب برای راهحل معادلهی ( )32-21استفاده نمود .در نسلهای انتهایی نیز میتوان از تقریبهای دقیقتر
استفاده نمود.
شکل  11-21این فرایند را نشان میدهد .در ابتدای الگوریتم تکاملی و برای  𝑇1نسل ،یک مدل برازندگی
با دقت کم اجرا میشود .پس از  𝑇1نسل از جمعیت الگوریتم تکاملی برای مقداردهی اولیهی الگوریتم تکاملی
بعدی ،که از مدلی با دقت متوسط برای  𝑇2نسل بهره خواهد برد ،استفاده میشود .پس از این  𝑇2نسل نیز از
جمعیت نهایی الگوریتم تکاملی برای مقداردهی اولیهی جمعیت آخرین الگوریتم تکاملی استفاده خواهد شد.
آخرین الگوریتم تکاملی از مدلی با دقت باال برای  𝑇3نسل استفاده خواهد کرد .این ایده را میتوان به هر
تع داد سطح دقت تعمیم داد .در این رویکرد باید مراقب باشیم که هر الگوریتم تکاملی با جمعیتی متنوع
مقداردهی اولیه شود .برای این کار میتوان ابتدا با اندازهگیری از تنوع کافی جمعیت الگوریتم تکاملی اطمینان
حاصل نمود و سپس از تخمین تابع برازندگی در سطح بعد استفاده نمود .همچنین میتوان این کار را با انتقال
تنها تعدادی از ذرات الگوریتم تکاملی با دقت کم به الگوریتم تکاملی با دقت باال انجام داد .در این صورت،
باقی جمعیت الگوریتم تکاملی با دقت باال بهگونهای مقداردهی خواهد شد که تنوع در جمعیت حفظ شود.
Emre
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شکل  11-21تخمین برازندگی مدلهای چندگانه .الگوریتمهای تکاملی با سطوح مختلف تخمین تابع برازندگی بهصورت
سریالی اجرا میشوند.

رویکرد یکپارچهتری از بهینهسازی مدلهای چندگانه وجود دارد که در آن سطوح مختلف تخمینهای
تابع برازندگی بهصورت موازی اجرا میشوند .در این رویکرد ،ذرات با فرکانسهای مشخص میان
الگوریتمهای تکاملی موازی جابهجا میشوند [سفریوی 1و پریو .]2444 ،2این رویکرد ،که محاسبات تکاملی
سلسلهمراتبی نام دارد ،شامل چند گزینهی مختلف میشود .در گزینهی اول ،میتوان ذرات را از الگوریتمهای
تکاملی با دقت بیشتر به الگوریتمهای تکاملی با دقت کمتر مهاجرت داد .این روش در شکل  12-21نشان
داده شده است .حالت دیگر آن است که مانند شکل  13-21ذرات را بهطور متناوب میان الگوریتمهای تکاملی
با سطوح یکسان تخمین برازندگی حرکت داد .توجه داشته باشید که در الگوریتمهای تکاملی سلسلهمراتبی
نیز میتوان تعداد دلخواهی از سطوح دقت مدل را تعریف نمود.

شکل  12-21الگوریتم تکاملی سلسله مراتبی .در این مدل ذرات را از الگوریتمهای تکاملی با دقت تخمین برازندگی بیشتر
به الگوریتمهای تکاملی با دقت تخمین برازندگی کمتر مهاجرت میدهد .فرکانس این جابهجایی توسط کاربر تعیین میشود.

Sefrioui
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شکل  13-21الگوریتم تکاملی سلسله مراتبی .در این مدل ذرات میان الگوریتمهای تکاملی با سطوح تخمین برازندگی مشابه
جابهجا میشوند .فرکانس این جابهجایی توسط کاربر تعیین میگردد.

یک راه دیگر برای استفاده از مدلهای چندگانه ،تولید مدلهای چندگانهای است که بتوان ترکیبات
مختلفی از آنها را برای هر ذرهی 𝑥 مورد استفاده قرار داد .برای مثال ،فرض کنید برازندگی 𝑀 ذره را

} 𝑖𝑥{

را ارزیابی نمودهایم .میتوان از یک الگوریتم خوشهبندی استفاده نمود و } 𝑖𝑥{ را به 𝐶 خوشه تقسیم نمود .با
این کار )𝑥( 𝑘̂𝑓 برای ]𝐶  𝑘 ∈ [1.به دست خواهد آمد .حال برای تخمین برازندگی یک ذره مانند 𝑥 میتوان
از یکی از چندین رویکرد ممکن استفاده نمود .برای مثال ،میتوان )𝑥(𝑓 را با )𝑥( 𝑘̂𝑓 تخمین زد بهطوری که
اندیس 𝑘 اندیس خوشهای است که به 𝑥 نزدیکتر است [چانگ و آلونسو .]2444 ،1متناوباً میتوان )𝑥(𝑓 را با
ترکیبی وزنی از مقادیر )𝑥( 𝑘̂𝑓 تخمین زد بهگونهای که جمع وزنها برابر  1بوده و هر وزن تابعی از فاصلهی
𝑥 تا خوشهی مربوطه خواهد بود.
 5-1-21بیش برازش
بیش برازش ممکن است در برخی رویکردهای تخمین برازندگی مشکلزا باشد .طراح الگوریتم تکاملی
باید همیشه در هنگام استفاده از روشهای تخمین برازندگی ،نسبت به بیش برازش بدگمان باشد .بیش برازش
اغلب در شبکههای عصبی یک مشکل است مگر آنکه مهندس خود عمداً از آن اجتناب نماید [کرو.]2448 ،2
شکل  14-21مثالی از بیش برازش در هنگام تطبیق دادن یک منحنی به تعدادی نقاط را نشان میدهد .اگرچه
در این شکل چندجملهای با درجهی باالتر بهتر از چندجملهای با درجهی پایینتر بر دادهها منطبق میگردد،
اما چندجملهای با درجهی باالتر به خوبی تعمیم نمییابد .به عبارتی میتوان گفت که نقاط داده را به خاطر
میسپارد اما عملکرد خوبی را در نقاط میان نقاط داده از خود نشان نمیدهد .برای دستیابی به عملکرد کلی
بهتر باید به خطای تطبیق بیشتر در محل نقاط داده تن بدهیم.
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شکل  14-21این شکل مثالی از بیش برازش را نشان میدهد .یک تابع خطی و یک تابع درجه دوم بسیار خوب بر داده
منطبق شده اند .تابع درجه چهارم بر داده بسیار خوب منطبق شده است اما شامل نوسانات بزرگی است و این نشان میدهد
که این مدل نمیتواند به خوبی تعمیم بیابد.

بیش برازش را میتوان با تکنیکهای آنسامبل کاهش داد .آنسامبل گروهی از تخمینهای برازندگی
آموزش داده شدهی بهصورت فردی هستند که پیشبینیهایشان هنگام تخمین مقادیر برازندگی برای نقاطی
که قبالً با آنها برخورد نداشتهایم ،ترکیب میشود [اپیتز 1و ماکلین[ ،]1999 ،2لیم 3و همکاران.]2414 ،
 6-1-21ارزیابی روشهای تخمین
پس از آنکه تخمینی از یک تابع را به دست آوردیم باید مطمئن شویم نتایج خوبی را به دست میدهد و
سپس آن را در یک الگوریتم تکاملی به کار ببریم .قدم اول همیشه آن است که مقادیر تخمین را در نقاط
نمونه بررسی نماییم (نقاط نمونه نقاطی هستند که از آنها در ایجاد تخمین استفاده نمودهایم) .توابع خروجی
بسیاری از روشهای تخمین بهصورت خودکار و کامالً دقیق بر تابع دقیق )𝑥(𝑓 در 𝑀 نقطهی

نمونهی } 𝑖𝑥{

منطبق می شوند .با این حال ،این موضوع باید بررسی شود تا مطمئن شویم الگوریتم تخمین به درستی
پیادهسازی شده است.
یک روش برای ارزیابی دقت روش تخمین آن است که از چند نقطهی دیگر به غیر از نقاط مورد استفاده
در هنگام ایجاد تخمین استفاده نماییم .فرض کنید 𝑄 نقطهی نمونهی } 𝑖𝑥{ اضافی انتخاب نماییم و آنها را

1
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نقاط آزمایش بنامیم .در این صورت ]𝑄  𝑖 ∈ [𝑀 + 1. 𝑀 +خواهد بود .سپس تابع و تخمین را در محل نقاط
آزمایش ارزیابی کرده و نحوهی عمکرد تخمین را برآورد مینماییم .خطای  RMSتخمین بهصورت زیر به
دست میآید
𝑄𝑀+

2
1
=
)) 𝑖𝑥(̂𝑓 ∑ (𝑓(𝑥𝑖 ) −
𝑄

()33-21

2
𝑆𝑀𝑅𝐸

𝑖=𝑀+1

خطای بدترین حالت تخمین نیز بهصورت زیر به دست میآید
()34-21

|) 𝑖𝑥(̂𝑓 |𝑓(𝑥𝑖 ) −

max

]𝑄𝑖∈[𝑀+1,𝑀+

= 𝑥𝑎𝑚𝐸

میتوان از هر متریکی برای ارزیابی کیفیت یک روش تخمین استفاده نمود .این متریک به اولویتهای ما
و همچنین به نوع مسئله بستگی دارد.
در یک روش دیگر ،که تایید متقابل 1یا تخمین چرخشی نام دارد [گیسر ،]1993 ،2جهت ارزیابی کیفیت
تخمین به نقاط نمونهی اضافی نیازی نیست .مانند باال فرض کنید 𝑀 نقطهی نمونه و 𝑀 مقدار تابع

) 𝑖𝑥(𝑓

در اختیار داریم .در روش تایید متقابل ،از تمام نقاط نمونه به غیر از نقطهی 𝑘اُم جهت محاسبهی تخمین
استفاده شده و این تخمین با )𝑥( 𝑘̂𝑓 نشان داده میشود .بدین ترتیب 𝑀 ،تخمین مختلف را حساب کرده و
هر بار یکی از نقاط نمونه را جا میاندازیم .در این صورت 𝑀 تخمین )𝑥( 𝑘̂𝑓 برای ]𝑀  𝑘 ∈ [1.خواهیم
داشت بهگونهای که هر تخمین از مجموعهای یکتا از ) (𝑀 − 1نقطهی نمونه استفاده خواهد نمود .سپس،
هر تخمین را در نقطهای که هنگام محاسبهی تخمین جا انداخته بودیم ارزیابی میشود .به عبارت دیگر
) 𝑘𝑥( 𝑘̂𝑓 را برای ]𝑀  𝑘 ∈ [1.ارزیابی مینماییم .همانند باال ،خطای تخمین  RMSو خطای بدترین حالت
بهصورت زیر محاسبه خواهد شد
𝑀

()35-21

2
1
)) 𝑖𝑥( 𝑖̂𝑓 = ∑ (𝑓(𝑥𝑖 ) −
𝑀
𝑖=1
|) 𝑖𝑥(̂𝑓 𝐸𝑚𝑎𝑥 = max |𝑓(𝑥𝑖 ) −
2
𝑆𝑀𝑅𝐸

]𝑀𝑖∈[1,

پس از آنکه با استفاده از تأئید متقابل مطمئن شدیم که رویکرد تخمین مورد استفاده درست است ،از تمام
𝑀 نقطه برای محاسبهی تابع تخمین )𝑥(̂𝑓 استفاده خواهیم نمود.
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اگر منابع مورد نیاز برای مقایسهی مقادیر تخمینی با مقادیر دقیق تابع را در اختیار داشته باشیم ،میتوانیم
از متریکهای دیگری برای ارزیابی کیفیت تخمین استفاده نماییم .یکی از این متریکها ،مقایسهی تعداد ذرات
استفاده شده برای بازترکیب در هنگام استفاده از مقادیر واقعی تابع برازندگی با ذراتی که هنگام استفاده از
مقادیر تخمینی از آنها بهره برده شده است ،میشود .همچنین میتوان از همبستگی میان مقادیر واقعی و
تخمینی برازندگی ،و یا همبستگی میان رتبههای تخمینی و واقعی برازندگی برای این منظور استفاده نمود
[جین و همکاران.]2443 ،
قسمت های قبل به بحث در مورد چند روش مختلف برای تخمین تابع برازندگی پرداختند .همچنین
روشهای بسیار دیگری نیز وجود دارند که در مورد آنها صحبت ننمودیم .هر یک از این روشها دارای
تنوعات و پارامترهای میزانسازی مختلفی میباشند .نمیتوان به سادگی "بهترین" روش تخمین تابع برازندگی
را تعیین نمود .عالوه بر خطای تخمین  RMSو بیشترین خطا ،که در معادلهی ( )35-21تعریف نمودیم،
شاخصهای دیگری نیز هستند که هنگام ارزیابی روشهای تخمین تابع برازندگی باید در نظر بگیریم.
 یک روش تخمین برای یک مسئلهی خاص چه قدر دقیق است؟
 جدا از دقت روش تخمین ،عملکرد الگوریتم تکاملی هنگام استفاده از روش تخمین چگونه خواهد
بود؟ توجه داشته باشید که عملکرد نسبی الگوریتمهای تکاملی متفاوت ممکن است با روشهای
مختلف فرق کند .برای مثال ،الگوریتم تکاملی اول ممکن است با روش تخمین  Aبهترین عملکرد
را داشته باشد اما الگوریتم تکاملی دوم با روش تخمین  Bبهترین عملکرد خود را نشان دهد.
 یک روش تخمین تالش محاسباتی را چه قدر کاهش میدهد؟
 پیچیدگی روش تخمین چه قدر است؟ این موضوع بر تعمیمپذیری ،نگهداشتپذیری و انتقالپذیری
کد تأثیر میگذارد .اصالح کد آسان است یا دشوار (نگهداشتپذیری)؟ اضافه نمودن ویژگیها و
توابع جدید به کد آسان است یا دشوار (تعمیمپذیری)؟ اعمال کد به سایر مسائل بهینهسازی آسان
است یا دشوار (انتقالپذیری)؟
نخبهگرایی
در آخر ،باید توجه کنیم که قاعدهی استفاده از نخبهگرایی در الگوریتمهای تکاملی ممکن است شامل
توابع برازندگی گران نشود .تاکنون توصیه نمودهایم از نخبهگرایی استفاده شود تا بهترین ذرات از یک نسل
به نسل دیگر حفظ شوند .با این حال ،الگوریتمهای تکاملی که به تعداد کمی ارزیابی تابع نیاز دارند ممکن
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است بدون نخبهگرایی عملکرد بهتری داشته باشند [تورگوسا 1و کانوک-نوکولچای .]2442 ،2این موضوع به
این دلیل است که وقتی اندازهی جمعیت یا تعداد ارزیابیها کوچک است ،کاوش نسبت به انتفاع از اهمیت
بیشتری برخوردار است .الگوریتمهای تکاملی بدون نخبهگرایی میتوانند کاوش را افزایش دهند.

 2-21توابع برازندگی پویا
توابع برازندگی اغلب متغیر با زمان بوده و غیرایستا هستند .تغییر آنها گاهی از متغیر بودن محیط آزمایش
برازندگی ناشی میشود .برای مثال ،ممکن است در هنگام میزانسازی کنترلر یک روبات ،وظایف روبات با
زمان تغییر کند ..همچنین پارامترهای خود روبات نیز ممکن است به دلیل استهالک سنسورها و قطعات
الکترودینامیکی آن ،عوض شوند .گاهاً نیز نیازهای مشتری و یا کاربر با زمان تغییر میکند ،بدین معنی که
ممکن است مردم نظرشان در مورد چیزی که میخواهند عوض شود .در برخی دیگر از مواقع ،محدودیتها
و قیدها به دلیل مصرف شدن منابع تغییر میکنند .این بخش به بحث در مورد نحوهی استفاده از الگوریتمهای
تکاملی جهت دنبال نمودن بهینهی پویا میپردازد.
مثال 4-21
این مثال یک الگوریتم تکاملی پویا را نشان نمیدهد بلکه تأثیرات پویایی بر عملکرد الگوریتم تکاملی در
یک تابع بهینهسازی محک را نشان میدهد .در این مثال از مولد تابع محک پویای سادهشدهی شکل ج 24.و
از تابع اَکلی بهعنوان تابع پایه استفاده مینماییم .هر  144نسل یکبار پویایی را به تابع اعمال نموده
(نسل  )𝐸𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 = 100و ابعاد مسئله را برابر  14فرض مینماییم .یک الگوریتم  BBOاز فصل  14را با
اندازهی جمعیت  54و پارامتر نخبهگرایی  2اجرا نموده و ذرات تکراری در هر نسل را با ذرات اتفاقی
جایگزین مینماییم .شکل  15-21عملکرد  BBOبر روی تابع اَکلی ایستا و تابع پویای اَکلی را ،که بر روی
 24شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است ،نشان میدهد .عملکرد الگوریتم برای  144نسل ابتدایی
برای هر دو حالت یکسان است اما میتوان دید که الگوریتم  BBOباید هر  144نسل یکبار برای تابع پویا از
اول شروع کند چرا که تابع شدیدا دچار تغییر میشود .این مثال نیاز به روشهای هوشمندی که بتوانند
تغییرات پویا در تابع هزینه را مدیریت نمایند ،به خوبی نشان میدهد.
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شکل  15-21مثال  :4-21این شکل عملکرد  BBOبر روی تابع  15بعدی ایستا و پویای اَکلی را ،که بر روی  25شبیهسازی
مونت کارلو میانگینگیری شده است ،نشان میدهد .پویایی هر  155نسل یکبار به نسخهی پویای تابع محک اعمال میشود.
این موضوع باعث میشود  BBOتمام پیشرفتهایی را که در مورد این تابع داشته است ،از دست بدهد.

اولین چالش پیش رو در بهینهسازی پویا ،تشخیص تغییر در فضای تابع برازندگی میباشد .این تغییر را
میتوان با استفاده از برخی ذرات نشانگر و ارزیابی مقدار برازندگیشان در هر نسل ،تشخیص داد .اگر مقادیر
برازندگی این ذرات از یک نسل به نسل دیگر به طرز قابل مالحظهای تغییر نماید بهطوری که نتوان نویز را
عامل آن دانست ،میتوان نتیجه گرفت که فضای برازندگی تغییر نموده است .این خود به این معنی خواهد
بود که مسئلهی بهینهسازی تغییر نموده است .اما استفاده از نشانگرها روش کامالً عاری از اشتباه نخواهد بود.
برای مثال ،ممکن است فضای برازندگی در نقاط نشانگر تغییر کرده در حالی که در نقطهی بهینه ثابت بماند.
بر عکس این حالت نیز ممکن است به این معنی که ممکن است فضای برازندگی در نقطهی نشانگرها ثابت
مانده و در نقطهی بهینه تغییر نماید .این مشکالت در شکل  6-21به تصویر کشیده شدهاند.

شکل  16-21تشخیص تغییرات در تابع برازندگی پویا .در هر شکل منحنی خطچین نشاندهندهی تابع اصلی بوده و خط
توپر نیز تابع برازندگی جدید را نشان میدهد .سه نقطهی 𝟏𝒙 𝒙𝟐 ،و 𝟑𝒙 نقاط نشانگر هستند که از آنها برای تشخیص تغییر
تابع برازندگی استفاده مینماییم .شکل سمت چپ نشان میدهد که اگرچه برازندگی نقاط نشانگر شدیداا تغییر کرده است،
نقطه بهینه تغییری نداشته است .شکل سمت راست نیز عکس این موضوع را نشان میدهد.
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پس از آنکه تغییری را در فضای برازندگی تشخیص دادیم ،میتوان از یکی از چند رویکرد ممکن برای
دنبال نمودن تغییرات نقطهی بهینه استفاده نماییم .یک راه ممکن آن است که جمعیت را با یک جمعیت کامالً
جدید و اتفاقی جایگزین کرده و فرایند بهینهسازی تکاملی را از نو آغاز نماییم .این یک روش افراطی است
و از هیچ یک از اطالعات به دست آمده از فرایند بهینهسازی قبلی استفاده نمیکند .این روش در صورتی
مناسب خواهد بود که فضای برازندگی آن قدر تغییر کرده باشد که جمعیت قبلی شامل هیچ گونه اطالعات
مفیدی در مورد فضای جدید نباشد .در این صورت به اجرای یک الگوریتم تکاملی جدید بر روی یک
مسئلهی بهینهسازی جدید نیاز خواهد بود.
با این حال ،در بسیاری از مسائل عملی ،نوعی مشابهت میان فضای برازندگی جدید و قدیمی وجود دارد.
به عبارتی ،فضای برازندگی به تدریج ،و نه ناگهانی ،تغییر میکند .در این صورت ،میخواهیم فضایی جدید
را با بهره بردن از نتایج الگوریتم تکاملی بر روی فضای قدیمی ،بکاویم .برای نمونه ،میتوان قسمت اعظمی
از جمعیت قدیمی را نگه داشت و تنها چند ذرهی جدید را جهت کاوش فضای جدید به جمعیت وارد نمود.
همچنین میتوان بهصورت موقتی نرخ جهش را افزایش داد تا میزان کاوش بهصورت موقتی افزایش یابد.
این روش فراجهش 1نام دارد [کاب 2و گرفنستت .]1993 ،تعداد ذرات جدیدی که به جمعیت وارد میکنیم،
میزان افزایشی که برای نرخ جهش در نظر میگیریم و تعداد نسلهایی که در آنها نرخ جهش افزایش مییابد،
همگی بر کنترل تعادل میان انتفاع و کاوش مؤثر هستند .این تعادل خود میزان انطباقپذیری الگوریتم تکاملی
بر فضای جدید و وابستگی آن به نتایج قدیمی را تعیین مینماید.
در قسمتهای آتی چند رویکرد الگوریتم تکاملی پویا را مورد بحث قرار میدهیم .این رویکردها شامل
الگوریتم تکاملی

پیشگو3

(بخش  ،)1-2-21الگوریتمهای تکاملی

مهاجرت-محور4

(بخش

 )2-2-21و الگوریتمهای تکاملی حافظه-محور( 5بخش  )3-2-21میشوند .همچنین ،چالش ارزیابی
عملکرد الگوریتمهای تکاملی بر روی مسائل بهینهسازی پویا را نیز مورد بحث قرار میدهیم.

1

Hypermutation
Cobb
3
Predictive EA
4
Immigrant-Based EAs
5
Memory-Based EAs
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 1-2-21الگوریتم تکاملی پیشگو
یک رویکرد به بهینهسازی پویا ،ترکیب یک تکنیک پیشگویی با الگوریتم تکاملی است .الگوریتمی که با
این کار به دست میآید الگوریتم تکاملی پیشگو خوانده میشود [هاتزاکیس 1و واالس .]2446 ،2اگر الگوریتم
تکاملی در حال اجرا بوده و بهینهی آن بهصورتی قابل پیشبینی در حال تغییر باشد ،میتوانی مدلی از نحوهی
تغییر آن با زمان به وجود آورد .سپس ،وقتی تغییری در فضای برازندگی شناسایی میشود ،میتوان از مدل
مذکور برای وارد نمودن اعضای جدید به جمعیت استفاده نمود .شرط اساسی در اینجا آن است که بهینه
بهگونهای "قابل پیشبینی" تغییر کند .اگر این شرط برآورده نشود ،میتوان جمعیت را بهصورت اتفاقی
مقداردهی کرده و الگوریتم تکاملی را مجددا از نو آغاز نمود .شکل  17-21ایدهی اصلی الگوریتم تکاملی
پیشگو و شکل  18-21مثالی از تکامل پویای یک بهینه در الگوریتم تکاملی را نشان میدهد.
جمعیت الگوریتم تکاملی را مقداردهی اولیه کن
∅ ← ∗𝑋

تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
یک الگوریتم تکاملی را برای 𝑇 نسل و یا تا زمانی که تغییری در زمینهی برازندگی تسخیص داده
شود ،اجرا کن
بهترین ذرهی موجود در جمعیت را با ∗ 𝑥 نشان بده
} ∗ 𝑥 𝑋 ∗ ← {𝑋 ∗ ,
∗
دنبالهی ∗ 𝑋 را جهت تخمین بهینهی جدید ̂𝑥 ،برونیابی کن
زیرجمعیتی از ذرات را که به ∗ ̂𝑥 نزدیک هستند ،ایجاد کن و با 𝑆 نمایش بده
برخی ذرات جمعیت الگوریتم تکاملی را با 𝑆 جایگزین کن
نسل بعدی
شکل  17-21طرح کلی الگوریتم تکاملی پیشگو برای بهیینهسازی پویا.

Hatzakis
Wallace

1
2
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شکل  18-21مثال از پیشرفت یک بهینه در الگوریتم تکاملی با فضای دو بعدی ،به همراه مقدار پیشبینی شدهی آن،𝒙∗ (𝑻) .
)𝑻𝟐( ∗𝒙 𝒙∗ (𝟑𝑻) ،و )𝑻𝟒( ∗𝒙 بهینهی الگوریتم تکاملی پس از 𝑻 𝟑𝑻 ،𝟐𝑻 ،و 𝑻𝟒 نسل میباشند 𝒙̂∗ (𝟓𝑻) .مقدار بهینهی پیشبینی
شده است که از آن برای مقداردهی جمعیت بعدی استفاده میشود.

برخی جزییات پیاده سازی به تصمیم طراح واگذار شده است .برای نمونه ،اگر قرار باشد الگوریتم برای
𝑇 نسل بین برونیابیها اجرا شود ،مقدار 𝑇 را چگونه باشد تعیین نمود؟ تغییرات فضای برازندگی چگونه
تشخیص داده میشوند؟ از چه تعداد ذرات نشانگر باشد استفاده شود؟ اگر تعداد ذرات نشانگر خیلی کم
باشد ،ممکن است تغییری را از دست داده و تشخیص ندهیم .اما اگر از تعداد زیادی نشانگر استفاده نماییم،
ممکن است باعث به هدر رفتن زمان بر روی ارزیابیهای برازندگی غیرضروری شویم.
چگونه میتوان در شکل  17-21از مجموعهی ∗ 𝑋 برای تخمین بهینهی جدید استفاده نمود؟ به بیان دیگر،
از چه نوع الگوریتم برونیابی باید استفاده شود؟ زیرجمعیت 𝑆 که نزدیک ∗ ̂𝑥 میباشد باید چگونه تولید
شود؟ یک راه آن است که 𝑆 را برابر مجموعهی } ∗ ̂𝑥{ قرار دهیم .یک راه دیگر نیز آن است که 𝑆 را برابر
مجموعهای از 𝑀 نسخهی جهشیافتهی ∗ ̂𝑥 قرار دهیم .در این صورت 𝑀 ثابتی است که توسط کاربر تعریف
خواهد شد .یک راه دیگر ،برابر قرار دادن 𝑆 با مجموعهای قطعی از 𝑀 ذرهای است که در فرامکعب و یا
فراکرهی دربرگیرندهی ∗ ̂𝑥 واقع میشوند .اگر میزان دقت پیشبینی ∗ ̂𝑥 از یکبار اجرای الگوریتم تکاملی به
اجرای بعدی را دنبال نماییم ،میتوانیم از آن برای تعیین اندازهی فراحجم استفاده نماییم .اگر متوجه شویم
که ∗ ̂𝑥 بهطور پیوسته دقیق است ،آنگاه میتوان از یک 𝑆 با کاردینالیتی و فراحجم کوچک استفاده نمود .اگر
متوجه شویم ∗ ̂𝑥 بهطور پیوسته نادقیق است ،آنگاه باید کاردینالیتی و فراحجم 𝑆 را افزایش دهیم .در آخر،
باید تصمیم بگیریم کدام ذرات از جمعیت قدیمی را با 𝑆 در شکل  17-21جایگزین نماییم .راههای معمول
برای این کار آن است که یا بدترین ذرات را جایگزین کرده و یا ذرات جایگزینشونده را بهصورت اتفاقی
انتخاب نماییم.
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 2-2-21طرحهای مهاجر
ممکن است شرایطی به وجود آید که نتوانیم تغییرات تابع برازندگی را تشخیص دهیم و یا اینکه تابع
برازندگی بهصورت پیوسته در حال تغییر باشد .در این صورت میتوان بهصورت پیوسته ذرات جدیدی را
وارد جمعیت نمود تا جمعیت نسبت به تغییرات فضای برازندگی مقاوم گردد چنین الگوریتمهای طرحهای
مهاجر نام دارند [یو و همکاران .]2449 ،دو رویکرد کلی در مورد طرحهای مهاجر وجود دارد .یک طرح
مهاجر مستقیم از ذرات موجود در جمعیت جهت تولید ذرات جدید استفاده مینماید .این موضوع مشابه
الگوریتمهای استاندارد بازترکیب و جهش میباشد .برای مثال ،یک طرح مهاجر مستقیم میتواند ذرات نخبه
از نسل حاضر و یا نسلهای قبل را بازترکیب نموده و یا دچار جهش سازد تا ذرات جدید به وجود آیند.
یک طرح مهاجر غیرمستقیم نیز ذرات جدید را بر اساس مدلی از جمعیت تولید مینماید .برای مثال ،میتوان
از یک الگوریتم نوع ( PBILبخش  3-2-13را ببینید) برای مدلسازی جمعیت و سپس برای تولید ذرات
جدید بر اساس این مدل ،استفاده نمود.
پس از آنکه یکی از دو طرح مستقیم و غیرمستقیم را انتخاب نمودیم ،باید در مورد موارد زیر نیز
تصمیمگیری نماییم.
 .1ذرات جدید باید چگونه تولید شوند؟ میتوان مجموعهای از ذرات مانند 𝑒𝑋 را بر اساس نخبهها تولید
نمود .همچنین میتوان مجموعهای از ذرات مانند 𝑟𝑋 را بهصورت اتفاقی ایجاد نمود .اگر بدانیم که
فضای برازندگی به شدت تغییر خواهد نمود ،میتوان مجموعهای از ذرات دوگانه مانند 𝑑𝑋 ،که
مشابه ذرات مخالف در فصل  16میباشند ،را ایجاد کرد .در آخر ،میتوان از ترکیبی از این چند گزینه
استفاده نمود .اگر در طول الگوریتم تکاملی عملکرد هر یک از این سه نوع ذره را دنبال نماییم،
میتوانیم اعداد 𝑒𝑋 𝑋𝑟 ،و 𝑑𝑋 را بهصورت اقتباسی تعیین نماییم [یو و همکاران.]2449 ،
 .2چه تعداد ذرهی جدید باید وارد جمعیت شود؟ بیشتر محققین 𝑁 0.2و یا 𝑁 0.3ذرهی جدید را وارد
جمعیت مینمایند .اگر بتوانیم فرکانس میزان تغییرات در فضای برازندگی را تشخیص دهیم ،خواهیم
توانست نرخ جایگزینی را نیز متناسب با آن تعیین نماییم .برای نمونه ،اگر تغییر بزرگی در فضای
برازندگی تشخیص دهیم ،ممکن است بخواهیم ذرات جدید بیشتری را وارد جمعیت نماییم.
 .3کدام ذرات جمعیت باید با ذرات جدید جایگزین شوند؟ یک جواب معمول آن است که ذرات
جایگزین شونده را بهصورت اتفاقی انتخاب نماییم .یک جواب دیگر نیز آن است که بدترین ذرات
را جایگزین نماییم .یک نکتهای که در اینجا باید به آن توجه نمود آن است که ذرات جدید ممکن
است چندان مناسب جمعیت نباشند ،اما امکان دارد برازندگیشان با گذشت زمان و با تغییر فضای
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برازندگی بهبود یابد .به همین دلیل ،بهتر است نوعی فاکتور زمانی داشته باشیم تا مطمئن شویم ذرات
تا قبل از گذشت یک زمان خاص جایگزین نمیشوند [تینوس 1و یانگ.]2445 ،2
اندازه جمعیت = 𝑁
نسبت ذرات اتفاقی که باید در هر نسل ایجاد شوند = 𝑟𝑟
نسبت ذرات نخبه محور که باید در هر نسل ایجاد شوند = 𝑒𝑟
نسبت ذرات دوگانه که باید در هر نسل ایجاد شوند = 𝑑𝑟

𝑁 ذرهی ابتدایی } 𝑖𝑥{ را ایجاد کن
برازندگی 𝑁 ذره را محاسبه کن
تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
از یک روش بازترکیب/جهش جهت رشد } 𝑖𝑥{ برای نسل بعد استفاده کن
برازندگی ذرات } 𝑖𝑥{ را محاسبه کن
} 𝑟𝑟𝑁 ذرهی تولید شده به صورت اتفاقی{ ← 𝑋
} 𝑒𝑟𝑁 جهش نخبهها{ ∪ 𝑋 ← 𝑋
} 𝑑𝑟𝑁 ذرات دوگانه{ ∪ 𝑋 ← 𝑋

برازندگی ذرات موجود در 𝑋 را محاسبه کن
ذرات موجود در } 𝑖𝑥{ را با ذرات 𝑋 جایگزین کن
𝑟𝑟 𝑟𝑒 ،و 𝑑𝑟 را طبق عملکرد ذرات جدید موجود در جمعیت تنظیم کن
نسل بعدی
شکل  19-21طرح کلی یک الگوریتم تکاملی مهاجرت-محور برای بهینهسازی پویا.

شکل  19-21مروری از یک الگوریتم تکاملی مهاجرت-محور برای بهینهسازی پویا را به دست میدهد.
با این حال ،تصمیمات زیادی باید توسط طراح الگوریتم تکاملی گرفته شود.
 .1از چه مقادیری باید برای 𝑟𝑟 𝑟𝑑 ،و 𝑒𝑟 استفاده شود؟ همانطور که پیش از این نیز اشاره شد ،یک
مقدار معمول برای برای نسبت جزء جایگزین شونده برابر  472یا  473است .معموالً ،تعداد ذرات
جایگزین نخبه ،دوگانه و اتفاقی یکسان است .بنابراین.𝑟𝑟 = 𝑟𝑑 = 𝑟𝑒 = 𝑟𝑇 /3 :
Tinos
Yang

1
2
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 .2آیا باید اعداد 𝑟𝑟 𝑟𝑑 ،و 𝑒𝑟 بهصورت اقتباسی انتخاب شوند؟ همانند شکل  19-21میتوان این اعداد
را بهصورت اقتباسی تعیین نمود ،اما این کار باعث پیچیدگی بیشتر الگوریتم خواهد شد .در [یو و
همکاران ]2449 ،روش اقتباسی برای این کار پیشنهاد شده است که بدین ترتیب عمل میکند :ابتدا
در هر نسل برازندگی ذرات جدید ارزیابی میشود .سپس اگر گروه ذرات اتفاقی بهتر از گروه ذرات
دوگانه و نخبه عمل نماید ،آنگاه 𝑟𝑟 𝑟𝑑 ،و 𝑒𝑟 بهصورت زیر تعیین خواهند شد:
()36-21

)𝛼 𝑟𝑑 ← max(𝑟𝑚𝑖𝑛 , 𝑟𝑑 −
)𝛼 𝑟𝑒 ← max(𝑟𝑚𝑖𝑛 , 𝑟𝑒 −
𝑒𝑟 𝑟𝑟 ← 𝑟𝑇 − 𝑟𝑑 −

که در آن 𝛼 سرعت اقتباس را کنترل کرده 𝑟𝑚𝑖𝑛 ،کمترین نسبت هر نوع از ذرات جدید که باید در هر نسل
ایجاد شوند را تعیین کرده و ثابت 𝑇𝑟 نیز نسبت کل ذرات جدید که باید در هر نسل تولید شود را تعیین
مینماید .در [یو و همکاران ]2449 ،از  𝛼 ≈ 0.2و  𝑟𝑚𝑖𝑛 = 0.04استفاده شده است .اگر گروه ذرات دوگانه
یا ذرات نخبه بهتر عمل نماید ،آنگاه معادلهی ( )36-21را بهگونهای بازنویسی مینماییم که تولید ذرات
گروهی که عملکرد بهتری دارد در نسل بعد افزایش یافته و تولید ذرات انواع دیگر کاهش یابد .اما این نوع
روش اقتباس باعث میشود این سؤال را بپرسیم که ،چگونه بفهمیم کدام نوع بهترین عملکرد را دارد؟ به
عبارت دیگر چگونه در مورد بهترین عملکرد میان انواع ذرات تصمیم بگیریم؟ برای این تصمیمگیری میتوان
معیار را بر اساس بهترین ذرهی موجود در هر گروه و یا میانگین عملکرد کل گروه قرار داد.
 .3کدام ذرات جمعیت را باید با ذرات جدید جایگزین نمود؟ پیش از این به این مورد اشارهی مختصری
نمودهایم .در [یو و همکاران ]2449 ،بدترین ذرات برای جایگزینی انتخاب میشوند اما ما میتوانیم
ذرات اتفاقی را جایگزین نماییم .همچنین میتوان از ترکیبی از بدترین ذرات و ذرات اتفاقی برای
این جایگزینی استفاده نمود .همچنین میتوان جمعیت اصلی را با جمعیت جایگزین 𝑋 در یک گروه
قرار داده و سپس از یک فرایند اتفاقی برای انتخاب بهترین 𝑁 ذره استفاده نمود .برای این کار میتوان
از هر یک از مکانیزمهای انتخابی که در بخش  1-7-8مورد بحث قرار گرفتند ،استفاده نمود.
 .4در آخر ،باید یک روش بازترکیب و یک روش جهش برای رشد دادن ذرات } 𝑖𝑥{ برای نسل بعد در
شکل  19-21استفاده نماییم -برای این کار میتوان از هر یک از روشهای بازترکیب و جهشی که
در بخش  9-8معرفی شدند ،استفاده نمود.
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مثال 5-21
در این مثال عملکرد  BBOرا بر روی تابع اَکلی از مثال  4-21ارزیابی مینماییم .از آنجا که دو ذرهی
نخبه را در هر نسل حفظ مینماییم ،بهترین هزینهی جمعیت باید در هر نسل کاهش یافته و به همین دلیل
اگر تغییری در فضای برازندگی اتفاق بیفتد ،قادر به شناسایی آن خواهیم بود .اگر بهترین هزینه افزایش یابد،
آنگاه می توان نتیجه گرفت که تابع هزینه تغییر یافته است .در این مثال ،از دو راه برای منطبق شدن با تغییرات
تابع هزینه استفاده می نماییم :در روش اول جمعیت را با ذرات اتفاقی جدید بازتولید کرده و در روش دوم
از طرح مهاجر مستقیم شکل  19-21استفاده مینماییم .شکل  24-21عملکرد  BBOرا برای هر دو روش نشان
میدهد .در این شکل عملکرد  BBOبر روی  24شبیهسازی مونت کارلو میانگینگیری شده است .میتوان دید
که روش شروع دوبارهی اتفاقی بهتر از طرح مهاجر مستقیم عمل مینماید .تغییر پویای تابع هزینه به قدری
اتفاقی است که جایگزین نمودن  %34جمعیت برای بهتر بودن از شروع دوبارهی اتفاقی ،کافی نیست.

شکل  25-21نتایج مثال  .5-21این شکل ،عملکرد  BBOبر روی تابع  15بعدی اَکلی ،که بر روی  25شبیهسازی مونت کارلو
میانگینگیری شده است ،را نشان میدهد .هنگامی که تابع هزینه هر  155نسل یکبار به دلیل چرخش بردار بایاس تغییر میکند،
جمعیت یا دوباره بهطور کامل و بهصورت اتفاقی مقداردهی اولیه میشود و یا  %35آن توسط طرح مهاجر مستقیم از شکل
 25-21جایگزین میشود .از آنجا که پویایی تابع هزینه بسیار اتفاقی است ،شروع دوبارهی اتفاقی عملکرد بهتری از طرح مهاجر
دارد.
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مثال 6-21
در این مثال نیز دوباره عملکرد  BBOبر روی تابع پویای اَکلی را بررسی مینماییم ،اما در این مثال تغییر
پویای تابع هزینه شامل چرخش بردار بایاس نمیشود .به جای آن ،این تغییر شامل نوعی اختالل با مقدار اتفاقی
در بردار بایاس میشود:
()37-21

)𝜃(𝑡) ← 𝜃(𝑡 − 1) + 0.1(𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 )𝜌(𝑡 − 1
) ∗ 𝑥 𝜃(𝑡) ← min(𝜃(𝑡), 𝑥𝑚𝑎𝑥 −
) ∗ 𝑥 𝜃(𝑡) ← max(𝜃(𝑡), 𝑥𝑚𝑖𝑛 −

در معادلهی باال ] 𝑥𝑎𝑚𝑥  [𝑥𝑚𝑖𝑛 .فضای جستجو بوده 𝑥 ∗ ،مقدار بهینه کنندهی تابع هزینهی بایاس نشده بوده
و ) 𝜌(𝑡 − 1نیز عددی اتفاقی است که از یک توزیع گاوسی با میانگین صفر و واریانس واحد گرفته شده است.
برای اطالعات بیشتر در مورد پارامترهای باال میتوانید به ضمیمهی ج 4.مراجعه کنید .با استفاده از معادلهی باال
میتوان از قرار گرفتن بهینهی ))𝑡(𝜃  𝑓(𝑥 −در دامنهی جستجو اطمینان حاصل نمود .برای تابع اَکلی 𝑥 ∗ = 0 ،

خواهد بود ،اما میتوان معادلهی ( )37-21را به هر تابع محک دیگری نیز اعمال نمود .معادلهی ( )37-21نشان
میدهد که بردار بایاس )𝑡(𝜃 بر اساس یک توزیع گاوسی با انحراف استانداردی برابر با  %14رنج فضای جستجو
تغییر میکند .این تغییرِ مالیمتر در تابع هزینه نسبت به تغییر بدون ساختار بردار بایاس در مثال ،5-21
واقعگرایانهتر است .در این مثال از سه روش مختلف برای تطبیق با تغییرات تابع هزینه استفاده میشود)1( :
مقداردهی اولیهی دوبارهی جمعیت با استفاده از ذرات تولید شدهی اتفاقی؛ ( )2استفاده از طرح مهاجر مستقیم
از شکل  .19-21برای این منظور مقادیر 𝑟𝑟 𝑟𝑑 ،و 𝑒𝑟 هر کدام برابر  %14اندازهی جمعیت انتخاب شدهاند و از
این ذرات برای جایگزین نمودن بدترین ذرات جمعیت استفاده شده است؛ ( )3نادیده گرفتن تغییرات تابع
هزینه و عدم تغییر جمعیت .شکل  21-21عملکرد  BBOبرای این سه روش را ،که بر روی  24شبیهسازی
مونت کارلو میانگینگیری شده است ،نشان میدهد .میتوان دید که مقداردهی اولیهی دوبارهی اتفاقی بدترین
عملکرد را دارد .این موضوع به این دلیل است که تغییرات تابع هزینه کمی ساختیافته است و به همین دلیل
جایگزین نمودن کل جمعیت باعث از دست رفتن اطالعاتی میشود که در طی  144نسل قبل به دست آمده
است .همچنین ،بر اساس این شکل ،طرح مهاجر و روش تادیده گرفتن هر دو عملکرد تقریباً مشابهی را
دارند.
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شکل  21-21نتایج مثال  .6-21این شکل عملکرد  BBOبر روی تابع  15بعدی اَکلی را ،که بر روی  25شبیهسازی مونت کارلو
میانگینگیری شده است ،نشان میدهد .وقتی تابع هزینه هر  155نسل یکبار و با بروز اختاللی مالیم در بردار بایاس تغییر میکند،
یا کل جمعیت را جایگزین کرده ،یا  %35از آن را با طرح مهاجر جایگزین کرده و یا هیچ کاری انجام نمیدهیم .از آنجا که
تغییرات تابع هزینه نسبتاا ساختیافته است ،مقداردهی اولیهی دوبارهی اتفاقی بدترین عملکرد را دارد.

بهطور کلی میتوان انتظار داشت که رویکرد مهاجر عملکرد بهتری از رویکرد نادیده گرفتن داشته باشد.
ممکن است بتوان با اقتباس مقادیر 𝑟𝑟 𝑟𝑑 ،و 𝑒𝑟 به آن ترتیبی که در معادلهی ( )36-21نشان داده شده است،
عملکرد طرح مهاجر را بهبود بخشید .هر چند این کار در مثال باال انجام نشده است .همچنین باید توجه
داشت مقایسهای که در شکل  21-21انجام گرفته است مقایسهی چندان عادالنهای نیست چرا که این مقایسه
میان سه الگوریتم برای تعداد یکسانی نسل انجام شده است .در الگوریتم مقداردهی اولیهی اتفاقی برای هر
بار تغییر تابع به 𝑁 بار ارزیابی تابع برازندگی نیاز است .این در حالی است که در الگوریتم طرح مهاجر ،پس
از هر بار تغییر تایع به 𝑁 0.3ارزیابی تابع برازندگی نیاز است .واضح است که این عدد برای الگوریتم آخر
که تغییرات تابع را نادیده میگیرد ،صفر است .با این حال ،تابع هر  144نسل یکبار تنها یکبار تغییر میکند.
بنابراین ،با اینکه مقایسهی درست هنگامی اتفاق میافتد که سه الگوریتم بر اساس تعداد ارزیابیهای تابع
مقایسه شوند و نه تعداد نسل ،اما تفاوت میان تعداد ارزیابیهای تابع در این مثال به اندازهی کم است که
میتوان از آن چشمپوشی نمود.

 / 811الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی

 3-2-21رویکردهای حافظه-محور
گاهی تابع هزینه میان مجموعهای متناهی از توابع تغییر میکند .برای مثال ،فرض کنید میخواهیم فرایندی
کنترلی در یک کارخانه را بهینه نماییم .با تغییر وظایف توسط مدیر و یا تغییر اجزاء ماشینها ممکن است
پارامترهای فرایند تولید تغییر کنند .این تغییرها باعث تغییر تابع هزینه میشود ،اما این تغییرات اتفاقی نیستند.
تغییرهای این چنینی معلوم و مشخص است ،اما ممکن است جزییات این تغییرات برای کنترلر و فرایند
بهینهسازی مشخص نباشد .در چنین مواردی ،بهتر است راهحلهای بهینهی قبلی را دنبال نموده و هرگاه که
تغییری در تایع هزینه تشخیص داده شد ،آنها را به جمعیت وارد نمود.
رویکردهای حافظه-محور صریح ذرات خوب را در یک آرشیو ذخیره میکنند [ولدسنبت 1و ین.]2449 ،
هر گاه که تغییری در تابع هزینه تشخیص داده میشود ،ذرات آرشیو به جمعیت تزریق میشوند .اگر تابع هزینه
به تابعی که قبالً با آن مواجه شدهایم تغییر کند ،ذرات آرشیو راهحلهای بسیار خوبی بوده و الگوریتم تکاملی به
سرعت به بهینهی جدید همگرا خواهد شد .شکل  22-21این رویکرد را نشان میدهد .این شکل یک طرح کلی
را نشان میدهد و در آن به جزییات مهمی اشاره نشده است .سؤاالت زیر میتوانند فرصتهای بسیار خوبی
برای تحقیق را در اختیار بگذارند.
 .1هنگام تشخیص تغییر چه تعداد ذره باید در آرشیو ذخیره شود؟
 .2اندازهی آرشیو باید تا چه حد مجاز به رشد باشد؟ در شکل  22-21حد باالیی برای اندازهی آرشیو در
نظر گرفته نشده است .در عمل ،ممکن است بخواهیم "نقاط عملیاتی" مسئله را تشخیص دهیم .اگر
نقطهی عملیاتی یکی از نقاط عملیاتی باشد که قبالً با آن مواجه شدهایم ،نقاط نخبه پیش از این برای آن
نقطهی عملیاتی در آرشیو ذخیره شدهاند .در این صورت نیازی به ذخیره کردن نخبههای حاضر در
آرشیو نخواهد بود مگر آنکه از مقادیر از پیش ذخیره شده در آرشیو بهتر باشند .برای مثال ،فرض کنید
پس از آنکه تغییری در )  𝑓(.تشخیص داده شد ،در آرشیو جستجو کرده و متوجه شویم مجموعهی
حاضر ذرات نخبه مشابه ذرات از پیش ذخیره شده است .در این صورت میتوان نتیجه گرفت مسئلهای
که توسط الگوریتم تکاملی حل شده است مشابه مسائل از پیش حل شده است و به همین دلیل نیازی
به ذخیره کردن نخبههای حاضر نیست مگر آنکه نخبههای حاضر بهتر از آرشیو باشند.
 .3تغییرات )  𝑓(.را چگونه تشخیص بدهیم؟ این موضوع را در ابتدای بخش  2-21مطرح نمودیم.

Woldesenbet
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 .4پس از آنکه تغییر )  𝑓(.تشخیص داده شد ،کدام ذرات جمعیت باید با ذرات آرشیو جایگزین شوند؟
کدام ذرات آرشیو باید به جمعیت وارد شوند؟
 4-2-21ارزیابی عملکرد بهینهسازی پویا
ارزیابی عملکرد بهینهسازی پویا از ارزیابی عملکرد بهینهسازی ایستا متفاوت است .هنگام ارزیابی عملکرد
بهینهسازی ایستا معموالً جهت تعیین این که عملکرد الگوریتم تکاملی چه قدر مناسب بوده است ،به جمعیت
آخرین نسل نگاه میکنیم .با این حال ،هنگام ارزیابی عملکرد بهینهسازی پویا ،تابع هزینه از یک نسل به نسل
دیگر تغییر میکند .بنابراین ،نسل آخر نمیتواند به تنهایی نشانگر مناسبی از عملکرد الگوریتم تکاملی باشد.
در عوض ،باید به عملکرد در طول همهی نسلها نگاه کنیم [یو و همکاران .]2449 ،دو متریک معمول برای
مسائل بهینهسازی پویا ،میانگین بهترین عملکرد ̅𝑏𝑓 و میانگین عملکرد متوسط ̅𝑎𝑓 میباشد:
𝐺

()38-21

1
𝑏𝑓𝑏̅ = ∑ 𝑓𝑖,
𝐺
𝑖=1
𝐺

1
𝑎𝑓𝑎̅ = ∑ 𝑓𝑖,
𝐺
𝑖=1

در معادلهی باال 𝐺 تعداد نسلها 𝑓𝑖.𝑏 ،بهترین برازندگی در طول نسل 𝑖اُم و 𝑎 𝑓𝑖.عملکرد متوسط در طول نسل
𝑖اُم میباشد .با استفاده از این متریکها میتوان عملکرد بهینهسازی پویا را میان الگوریتمهای تکاملی مختلف
مقایسه نمود .اگر چند شبیهسازی مونت کارلو اجرا نماییم ،آنگاه یک سطح میانگیری دیگر نیز در اختیار خواهیم
داشت :میتوان ̅𝑏𝑓 و ̅𝑎𝑓 را در طول شبیهسازیهای مونت کارلو نیز میانگین گرفت.
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جمعیت اولیه } 𝑖𝑥{ را ایجاد کن
∅ ← 𝐴 آرشیو
تا زمانی که شرایط توقف برآورده نشده است
از یک روش بازترکیب/جهش برای رشد } 𝑖𝑥{ جهت نسل بعدی استفاده کن
برازندگی ذرات } 𝑖𝑥{ را محاسبه کن
بهترین ذرات } 𝑖𝑥{ را در مجموعهی نخبهها که با  Eنمایش داده میشود ذخیره کن
اگر تغییری در )  𝑓(.مشاهده شد
برخی ذرات } 𝑖𝑥{ را با ذرات آرشیو 𝐴 جایگزین کن
مجموعهی نخبهها ( )Eرا در 𝐴 ذخیره کن
پایان اگر
نسل بعدی
شکل  22-21طرح کلی یک رویکرد حافظه-محور صریح برای بهینهسازی پویا .این الگوریتم خصوصاا برای توابع برازندگی
متغیر با زمان و یا توابعی که به مجموعهای متناهی از توابع برازندگی تعلق دارد ،مناسب است.

 3-21توابع برازندگی شلوغ
ارزیابیهای تابع برازندگی در الگوریتمهای تکاملی معموالً با مقداری نویز همراه است .برای مثال ،عدم
دقت سنسورها میتواند باعث بروز نویز در ارزیابیهای تابع برازندگی شود .همچنین ،اگر مقادیر تابع برازندگی
با استفاده از برنامههای شبیهسازی اندازهگیری شود ،خطاهای تخمین برنامه میتواند باعث بروز نویز در
ارزیابیهای تابع برازندگی شود .احتماالً اولین کسی که به مطالعهی تأثیر نویز بر روی الگوریتمهای تکاملی
پرداخت ،اینگو روچنبرگ ،مبدع استراتژی تکاملی میباشد [روچنبرگ.]1973 ،
ارزیابی یک تابع برازندگی شلوغ میتواند به اختصاص دادن اشتباهی مقدار برازندگی زیاد به ذرات با
برازندگی واقعی کم ختم شود .عکس این موضوع نیز محتمل است ،بدین معنی که ممکن است به ذرات با
برازندگی باال به اشتباه مقدار برازندگی کمی اختصاص داده شود .شکل  PDF ،23-21دو تابع برازندگی شلوغ
اما بدون گرایش را نشان میدهد .میتوان دید که مقادیر دقیق )  𝑓(𝑥1و )  𝑓(𝑥2به ترتیب برابر  4و  4میباشد،
اما ارزیابیها شامل نویز میباشند .بنابراین ،ممکن است  𝑥1دارای برزاندگی ارزیابی شدهای بزرگتر از  𝑥2باشد.
این موضوع میتواند باعث شود الگوریتم تکاملی ذرهی اشتباه را برای عمل بازترکیب برگزیند .بهطور خالصه،
نویز میتوان باعث گمراهی الگوریتم تکاملی شود.
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شکل  23-21این شکل  PDFدو تابع مختلف را به تصویر میکشد 𝒙𝟐 .با مقدار واقعی  ،4برازندهتر از 𝟏𝒙 میباشد ،اما بسته به
نویزی که در هنگام ارزیابی تابع برازندگی وجود دارد ،ممکن است الگوریتم تکاملی 𝟏𝒙 را برازندهتر از 𝟐𝒙 تشخیص دهد .این
موضوع میتواند باعث انتخاب اشتباه برای نسل بعد شود.

هنگامی که ارزیابیهای تابع برازندگی با نویز همراه باشد ،نمیتوان مطمئن بود کدام ذره بهترین است .فرض
کنید دو ذرهی  𝑥1و  𝑥2را در اختیار داریم و مقادیر برازندگی واقعی آنها نیز )  𝑓𝑡 (𝑥1و )  𝑓𝑡 (𝑥2باشد .همچنین
فرض کنید مقادیر واقعی این دو برازندگی مانند آنچه که در شکل  23-21نمایش داده شده است ،برابر  4و 4
است .به دلیل وجود نویز ،نمیتوان الزاما از )  𝑓(𝑥1 ) > 𝑓(𝑥2نتیجه گرفت که )  .𝑓𝑡 (𝑥1 ) > 𝑓𝑡 (𝑥2با این حال،
اگر PDFهای )  𝑓(𝑥1و )  𝑓(𝑥2را در اختیار داشته باشیم ،میتوان با استفاده از مقادیر مشخص )  𝑓(𝑥1و ) ،𝑓(𝑥2
احتمال )  𝑓𝑡 (𝑥1 ) > 𝑓𝑡 (𝑥2را محاسبه نمود .در اینجا وارد ریاضیات این موضوع نمیشویم ،اما میتوان محاسبات
مذکور را با استفاده از روشهای استاندارد نظریه احتمال انجام داد [گریناستد و اسنل[ ،]1997 ،میتزنماکر و
اوپفال .]2445 ،توجه داشته باشید که در طول اجرای الگوریتم تکاملی  PDFتابع برازندگی شلوغ را در اختیار
نخواهیم داشت چرا که از تابع برازندگی واقعی اطالع نداریم .با این حال ،ممکن است  PDFتابع برازندگی
واقعی را در اختیار داشته باشیم .این وضعیت مشابه وضعیتی است که در شکل  23-21نمایش داده شده است
با این تفاوت که به جای برخورد با تابع برازندگی شلوغ مانند یک متغیر اتفاقی با میانگینی برابر با تابع برازندگی
حقیقی ،میتوان با آن مانند یک متغیر اتفاقی با میانگینی برابر با مقدار تابع برازندگی ارزیابی شدهی شلوغ،
برخورد نمود.
در این بخش به بحث در مورد سه روش برای برخورد با مسئلهی شلوغ بودن توابع برازندگی میپردازیم.
بخش  1-3-21رویکرد نمونهگیری دوباره را مطرح نموده ،بخش  2-3-21رویکرد تخمین برازندگی را مورد
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مطالعه قرار داده و بخش  3-3-21نیز به بحث در مورد الگوریتم تکاملی  KALMANکه از فیلتر  KALMANبرای
تخمین مقادیر تابع برازندگی استفاده مینماید ،خواهد پرداخت.
 1-3-21نمونهگیری دوباره
یک راه ساده برای کاهش نویز ،نمونهگیری دوباره تابع برازندگی میباشد .اگر یک تابع برازندگی را برای
یک ذره  Nبار ارزیابی نماییم و مقادیر نویز برای آن  Nنمونه مستقل از هم باشند ،آنگاه واریانس میانگین تابع
برازندگی با ضریبی از مرتبهی  Nکاهش خواهد یافت [گریناستد و اسنل[ ،]1997 ،میتزنماکر و اوپفال.]2445 ،
فرض کنید برازندگی ارزیابی شده یک راهحل نامزد مانند 𝑥 بهصورت زیر به دست آید
()39-21

𝑤 𝑔(𝑥) = 𝑓(𝑥) +

در معادلهی باال )𝑥(𝑓 برازندگی حقیقی بوده و 𝑤 نویزی با میانگین صفر و واریانس  𝜎 2میباشد .این بدین
معناست که برازندگی ارزیابی شدهی )𝑥(𝑔 دارای میانگین صفر و واریانس  𝜎 2است .اگر 𝑁 اندازهگیری مختلف
انجام دهیم ،آنگاه هر اندازهگیری )𝑥( 𝑖𝑔 دارای واریانسی برابر  𝜎 2خواهد بود و بهترین تخمین از برازندگی
حقیقی برابرست با
𝑁

()44-21

1
)𝑥( 𝑖𝑔 ∑
𝑁

= )𝑥(̂𝑓

𝑖=1

واریانس )𝑥(̂𝑓 برابر 𝑁 𝜎 2 /میباشد .شکل  24-21این ایده را نمایش میدهد .میانگین مجموعهای از

𝑁

ارزیابی تابع برازندگی 𝑁 ،بار دقیقتر از یک ارزیابی تنها میباشد.
با این حال ،استراتژی نمونهگیری دوباره تنها در صورتی معتبر است که نویزهای ارزیابیهای تابع برازندگی
از یک نمونه به نمونهی دیگر مستقل باشند .برای نمونه ،فرض کنید برازندگی راهحلهای نامزد را با ابزارهای
نویزی اندازه بگیریم .حال اگر نویز ابزاری با خود دارای همبستگی زمانی باشد ،آنگاه میانگینگیری بر روی 𝑁

نمونه واریانس را با مرتبهی 𝑁 کاهش نخواهد داد .در این شرایط ،مقدار کاهش واریانس به همبستگی نویز از
یک نمونه به نمونهی دیگر بستگی دارد.
اگر 𝑁 ارزیابی برازندگی از راهحل نامزد 𝑥 در اختیار داشته باشیم ،آنگاه میتوان واریانس  𝜎 2تخمین
برازندگی را بهصورت زیر تخمین زد:
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𝑁

()41-21

1
)𝑥( 𝑖𝑔 ∑
𝑁

= )𝑥(̂𝑓

𝑖=1
𝑁

2
1
= 𝜎̂ 2
))𝑥( 𝑖𝑔 ∑ (𝑓̂(𝑥) −
𝑁−1
𝑖=1

بهطور حسی میتوان گفت که در معادلهی  𝜎̂ 2باید عبارت 𝑁 قرار گیرد ،اما عبارت ) (𝑁 − 1ترجیح داده
شده است چرا که این عبارت تخمین بدون گرایشی از واریانس را به دست میدهد [سایمون ،2446 ،مسئلهی
 .]6-3میتوان از معادلهی ( )41-21برای تعیین تعداد دفعاتی که باید از یک تابع برازندگی شلوغ جهت دستیابی
به واریانس مطلوب در تخمین مقدار برزاندگی نمونه گرفت ،استفاده نمود (مسئلهی  7-21را ببینید) .واریانس
مطلوب توسط کاربر تعیین شده و به نوع مسئله بستگی دارد .با میل کردن 𝑁 به سمت بینهایت ،واریانس به
سمت صقر میل کرده و تخمین مقدار برازندگی عاری از خطا خواهد شد.

شکل  24-21این شکل استراتژی نمونهگیری دوباره برای ارزیابیهای تابع شلوغ را به تصویر میکشد .خط توپر  PDFیک تابع
برازندگی شلوغ را نشان داده و خطچین  PDFمتوسط چهار ارزیابی تابع برازندگی را نشان میدهد .هر دوی منحنیها دارای
میانگین صفر میباشند ،اما متوسط ارزیابیها دارای واریانسی است که ¼ یک ارزیابی تنها میباشد .احتمال نزدیک بودن ارزیابی
متوسط به میانگیناش بسیار بیشتر از یک ارزیابی تنهاست.

برخی محققین تعداد ثابتی نمونهگیری دوباره را برای هر راهحل نامزد پیشنهاد مینمایند .اما با این کار،
احتمال برابر نبودن نویز ارزیابی برازندگی برای همهی راهحلهای نامزد ،نادیده گرفته میشود [دی پیترو 1و
همکاران .]2444 ،این مورد ممکن است برای مثال ،در مورد سنسورهایی که نویزشان با سیگنال اندازهگیری
Di Pietro

1
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شونده متناسب است ،پیش بیاید [آرنولد .]2442 ،در چنین حالتی ،معادلهی ( )39-21با معادلهی زیر جایگزین
میشود
()42-21

)𝑥(𝑤 𝑔(𝑥) = 𝑓(𝑥) +

این بدین معنی است که نویز ارزیابی برازندگی به راهحل نامزدی که در حال ارزیابی است بستگی خواهد
داشت .در چنین حالتی ،نمونهگیری از هر 𝑥 به تعداد دفعات یکسان ناکارآمد خواهد بود چرا که این کار
باعث بروز دقتهای مختلف برای راهحلهای نامزد متفاوت خواهد شد .اما همچنان میتوان از معادلهی
( )41-21برای تصمیمگیری در مورد تعداد دفعات نمونهگیری از هر راهحل نامزد استفاده نمود.
در استراتژی نمونهگیری دوباره ممکن است به تعداد زیادی نمونه برای دستیابی به یک واریانس مطلوب
نیاز باشد .این کار ممکن است برای توابع پرهزینه و گران امکانپذیر نباشد .بنابراین ،شاید بهتر باشد که
نمونهگیری دوباره را با یکی از روشهای تخمینی که در بخش  1-1-21مورد بحث قرار دادیم ،ترکیب نمود.
همچنین میتوان جهت کاهش تعداد نمونهگیریهای دوباره ،این عمل را تنها برای بهترین ذرات موجود در
جمعیت انجام داد .شاید بر اساس یک ارزیابی تابع برازندگی تنها نتوان فهمید کدام ذرات بهترین هستند ،اما
حداقل میتوان درکی نسبی از بهترین ذرات موجود به دست آورد و بدین ترتیب میتوان تالش محاسباتی
مورد نیاز برای نمونهگیری دوباره را برای بهترین ذرات موجود در جمعیت حفظ نمود [برنک.]1998 ،1
یک رویکرد دیگر جهت تصمیمگیری در مورد تعداد دفعات نمونهگیری دوباره ،رویکردی است که بر
پایهی وراثت برازندگی از بخش  1-1-21قرار دارد [بویی 2و همکاران .]2445 ،فرض کنید چند والد

} 𝑖𝑝{

فرزندی مانند 𝑥 را تولید میکنند .همچنین فرض کنید برازندگی تخمینی والد 𝑖اُم برابر ) 𝑖𝑝(𝑔 و انحراف
استاندارد آن برابر ) 𝑖𝑝(𝜎 میباشد .میتوان پیش از محاسبهی برازندگی فرزند ،از وراثت برازندگی برای به
دست آوردن تخمینی از برازندگی آن ذره و انحراف استاندارد آن ،به ترتیب )𝑥(̂𝑓 و )𝑥(̂𝜎 ،استفاده نمود.
سپس ،برازندگی فرزند را یکبار محاسبه مینماییم .اگر ارزیابی برازندگی ذره ،که با )𝑥(𝑔 نمایش میدهیم،
بین )𝑥( ̂𝜎 ±3از )𝑥(̂𝑓 واقع شود ،آنگاه )𝑥(𝑔 را بهعنوان برازندگی معتبر میپذیریم .در غیر این صورت،
نتیجه میگیریم که )𝑥(𝑔 بسیار نویزی و شلوغ بوده و از یک استراتژی نمونهگیری دوباره برای کاهش نویز
استفاده مینماییم .این رویکرد کمی متناقضگونه به نظر میرسد .بنا به این رویکرد ،هرچه نویز والد بیشتر
باشد ،احتمال قبول ارزیابی فرزند بیشتر میشود .ما بهطور حسی انتظار داریم که عکس این قضیه صادق
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باشد ،یعنی هر چه مقادیر برازندگی والدین بیشتر باشد ،احتمال نیاز به نمونهگیری دوبارهی برازندگی فرزند
بیشتر شود [سیبرفلت 1و همکاران.]2414 ،
یک رویکرد دیگر برای کاهش تعداد ارزیابیهای برازندگی آن است که در ابتدای الگوریتم تکاملی تنها
چند بار از نمونهگیری دوباره استفاده کرده و با پیشرفت الگوریتم تکاملی تعداد دفعات استفاده از این استراتژی
را افزایش دهیم [سیبرفلت و همکاران .]2414 ،این کار منطقی است چرا که معموالً جستجوی الگوریتم
تکاملی در ابتدای فرایند بهینهسازی نسبتاً خشن و شدید است .در نسلهای ابتدایی الگوریتم تکاملی سعی
دارد همسایگیهای کلی راهحل بهینه را پیدا کند و در نسلهای آخرین الگوریتم تکاملی سعی دارد به
راهحلهای دقیقتر برسد .بنابراین ،ما تنها هنگامی که به انتهای فرایند بهینهسازی نزدیک میشویم به مقادیر
دقیق تابع برازندگی نیاز پیدا میکنیم (مسئلهی  8-21را ببینید).
در بسیاری از استراتژیهای نمونهگیری دوباره فرض بر آن است که نویز برازندگی دارای توزیع نرمال
است .این موضوع برای بسیاری از پدیدههای نویزی در اندازهگیریها و محاسبات صادق است ،اما نه برای
همه .بسیاری از روشهای نمونهگیری دوباره که تا به حال در مقاالت ارائه شدهاند ،در صورتی که نویز
گاوسی نباشد ،باید اصالح شوند.
 2-3-21تخمین برازندگی
معادلهی ( )41-21یک روش میانگینگیری ساده برای تخمین برازندگی بر اساس نمونههای نویزی
میباشد .با این حال ،میتوان از روشهای احتماالًتی دیگر نیز استفاده نمود .برای مثال ،در [سانو 2و کیتا،3
 ]2442فرض بر آن است که ذرات  𝑥1و  𝑥2که در فضای جستجو نزدیک به هم هستند ،دارای مقادیر
برازندگی مشابه میباشند:
()43-21

)𝑑𝑘 𝑓(𝑥1 )~𝑁(𝑓(𝑥2 ),

معادلهی باال به این معنی است که برازندگی  𝑥1یک متغیر گاوسی اتفاقی با میانگین )  𝑓(𝑥2و واریانس
𝑑𝑘 میباشد 𝑘 .یک پارامتر مجهول و 𝑑 فاصلهی میان  𝑥1و  𝑥2میباشد .اگر ارزیابی برازندگی )  𝑔(𝑥1دارای
واریانس  𝜎 2باشد ،آنگاه
()44-21

) 𝑔(𝑥1 )~𝑁(𝑓(𝑥2 ), 𝑘𝑑 + 𝜎 2

1
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با این فرضیات و با در اختیار داشتن ارزیابیهای نویزی  𝑥1و  ،𝑥2میتوان از محاسبات درستنمایی
بیشینه برای تخمین برازندگی  𝑥1و  𝑥2استفاده نمود .این بدین معنی است که برای تخمین برازندگی یک ذره
نه تنها از ارزیابیهای نویزی خود ذره ،بلکه از ارزیابیهای نویزی همسایگانش نیز استفاده مینماییم [برنک
و همکاران.]2441 ،
 3-3-21الگوریتم تکاملی Kalman
الگوریتم تکاملی  Kalmanبرای مسائل با ارزیابیهای تابع برازندگی گران و شلوغ طراحی شده است.
الگوریتم تکاملی  ،Kalmanکه در اصل اولین بار در زمینهی الگوریتمهای ژنتیک مطرح شد ،رویکردی برای
دنبال نمودن عدم قطعیت در مقادیر برازندگی و اختصاص دادن ارزیابیهای برازندگی بر اساس این عدم
قطعیت میباشد [استرود.]2441 ،1
یک فیلتر  Kalmanیک تخمینگر بهینه برای حالتهای یک سیستم خطی پویا میباشد [سایمون.]2446 ،
در الگوریتم تکاملی  Kalmanفرض بر آن است که برازندگی یک ذره مانند 𝑥 ثابت است .همچنین فرض بر
آن است که نویز ارزیابی برازندگی تابعی از 𝑥 نیست .با این فرضیات ،میتوان از فرم اسکالر و سادهتر فیلتر
 Kalmanبرای دنبال نمودن عدم قطعیت در هر تخمین برازندگی استفاده نمود .واریانس یک ارزیابی تابع
برازندگی تنها را با 𝑅 نمایش میدهیم .همچنین ،واریانس تخمین برازندگی یک ذره مانند 𝑥 بعد از 𝑘 ارزیابی
تابع برازندگی را با )𝑥( 𝑘𝑃 نمایش میدهیم .مقدار 𝑘اُمین ارزیابی تابع برازندگی را نیز با )𝑥( 𝑘𝑔 و تخمین
برازندگی 𝑥 پس از 𝑘 ارزیابی تابع برازندگی را با )𝑥( 𝑘̂𝑓 نشان میدهیم .با این نشانهگذاری و با استفاده از
نظریه فیلتر  Kalmanمیتوان برای …  𝑘 = 0.1.2نوشت:
))𝑥( 𝑘̂𝑓 𝑃𝑘 (𝑥) (𝑔𝑘+1 (𝑥) −

()45-21

𝑅 𝑃𝑘 (𝑥) +

𝑓̂𝑘+1 (𝑥) = 𝑓̂𝑘 (𝑥) +

𝑅)𝑥( 𝑘𝑃
= )𝑥( 𝑃𝑘+1
𝑅 𝑃𝑘 (𝑥) +

برای تمامی 𝑥ها 𝑃0 (𝑥) = ∞ ،قرار میدهیم که در این صورت خواهیم داشت:
()46-21

)𝑥( 𝑓̂1 (𝑥) = 𝑔1
𝑅 = )𝑥( 𝑃1

Stroud
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معادلهی باال به این معنی است که تخمین ما از )𝑥(  𝑓̂1پس از اولین ارزیابی تخمین برازندگی )𝑥(  𝑔1با
همان اولین ارزیابی برابر است .همچنین ،عدم قطعیت )𝑥(  𝑃1در تخمین برازندگی پس از اولین ارزیابی با
عدم قطعیت همان ارزیابی برابر است.
معادلهی ( )45-21نشان میدهد هر بار که برازندگی 𝑥 را ارزیابی مینماییم ،تخمین خود از )𝑥(̂𝑓 را بر
اساس تخمین قبلی ،تخمین آن و نتیجهی آخرین ارزیابی تابع برازندگی )𝑥(𝑔 اصالح مینماییم .معادلهی
( )45-21نشان میدهد که
()47-21

)𝑥( 𝑘̂𝑓 = )𝑥( lim 𝑓̂𝑘+1

𝑃𝑘 (𝑥)→0

)𝑥( lim 𝑓̂𝑘+1 (𝑥) = 𝑔𝑘+1

𝑃𝑘 (𝑥)→0

به بیان دیگر ،اگر کامالً در مورد برازندگی 𝑥 مطمئن باشیم ( ،)𝑃𝑘 (𝑥) = 0آنگاه ارزیابیهای بیشتر
برازندگی 𝑥 تأثیری بر روی تخمین ما از برازندگیاش نخواهد داشت .از سوی دیگر ،اگر کامالً در مورد
برازندگی 𝑥 نامطمئن باشیم (∞ → )𝑥( 𝑘𝑃) ،آنگاه تخمین خود از برازندگی 𝑥 را برابر ارزیابی بعدی تابع
برازندگی قرار خواهیم داد.
معادلهی ( )45-21همچنین نشان میدهد که برازندگی 𝑥 را ارزیابی مینماییم ،عدم قطعیت مقدار
برازندگی )𝑥(𝑃 کاهش مییابد (به بیان دیگر تخمین برازندگی مطمئنتر میشود) .معادلهی ( )45-21نشان
میدهد که
)𝑥( lim 𝑓𝑘+1 (𝑥) = 𝑔𝑘+1

𝑅→0

()48-21

lim 𝑃𝑘+1 (𝑥) = 0
)𝑥( 𝑘̂𝑓 = )𝑥( lim 𝑓̂𝑘+1

𝑅→0

∞→𝑅

)𝑥( 𝑘𝑃 = )𝑥( lim 𝑃𝑘+1

∞→𝑅

این نتایج بهصورت حسی نیز منطقی هستند .اگر واریانس نویز تابع برازندگی ( 𝑅) برابر صفر باشد ،آنگاه
ارزیابی تابع برازندگی بدون نقص بوده و بدین ترتیب تخمین ما برابر نتیجهی ارزیابی تابع برازندگی بوده و
عدم قطعیت موجود در تخمین تابع برازندگی برابر صفر خواهد بود .از سوی دیگر ،اگر واریانس نویز تابع
برازندگی 𝑅 بینهایت باشد ،آنگاه نویز به قدری زیاد خواهد بود که ارزیابیهای تابع برازندگی هیچ گونه
اطالعاتی در اختیار ما قرار نخواهد داد .در چنین حالتی ،ارزیابیهای اضافی تابع برازندگی تخمین ما از مقدار
تابع برازندگی را تغییر نداده و میزان عدم قطعیت آن را نیز کاهش نخواهد داد.
الگوریتم تکاملی  Kalmanتخمین تابع برازندگی )𝑥( 𝑘̂𝑓 و واریانس )𝑥( 𝑘𝑃 را برای هر ذرهی 𝑥 از یک
ارزیابی به ارزیابی دیگر دنبال مینماید (…  .)𝑘 = 1.2ما کسری مانند 𝐹 از ارزیابیهای در دسترس را ،که
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توسط کاربر تعیین میگردد ،برای تولید و ارزیابی ذرات جدید اختصاص میدهیم .واریانس و تخمین
برازندگی هر ذرهی جدید را مانند معادلهی ( )46-21مقداردهی اولیه مینماییم .از کسر
)𝐹  (1 −ارزیابیهای در دسترس برای بازارزیابی ذرات موجود استفاده مینماییم .در این مورد ،واریانس و
تخمین برازندگی را بر اساس معادلهی ( )45-21بهروزرسانی مینماییم .هر بار که منابع کافی برای یک
ارزیابی تابع برازندگی را در اختیار داشته باشیم ،عددی اتفاقی مانند 𝑟 که دارای توزیع یکنواخت بر روی
] [0.1میباشد ،را تولید مینماییم .اگر 𝐹 < 𝑟 باشد ،آنگاه از فرایندهای جهش و بازترکیب برای تولید یک
ذرهی جدید استفاده کرده و سپس برازندگیاش را محاسبه مینماییم .در غیر این صورت ،ذرهی موجود را
را بازارزیابی مینماییم.
وقتی زمان بازارزیابی یک ذرهی موجود فرا میرسد ،از دو اصل هدایتی استفاده مینماییم .ابتدا ،میتوان
با بازارزیابی ذراتی که واریانس تخمین برازندگیشان بزرگ است ،اطالعات بیشتری تولید نمود .دوم آنکه،
میتوان با بازارزیابی ذرات با برازندگی تخمینی بزرگ ،میتوان اطالعات مفیدتری تولید نمود .این بدین معنی
است که دستیابی به دقت باال در تخمین ذرات با برازندگی کم برای ما اهمیت چندانی ندارد چرا که بازترکیب
این ذرات جهت نسلهای آتی الگوریتم تکاملی برای ما چندان جذاب نیست .به همین دلیل در [استرود،
 ]2441استراتژی ذیل برای انتخاب ذرهای مانند 𝑠𝑥 جهت ارزیابی دوباره پیشنهاد شده است:
میانگین مقادیر برازندگی تخمینی جمعیت ← ̅ 𝑓

()49-21

انحراف استاندارد مقادیر برازندگی تخمینی جمعیت ← 𝜎
}𝜎 𝑥𝑠 ← 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥{𝑃(𝑥): 𝑓̂(𝑥) > 𝑓 ̅ −

در معادلهی باال از نوشتن اندیس 𝑘 برای )𝑥(̂𝑓 و )𝑥(𝑃 صرف نظر کردیم .از مقادیر به روز )𝑥(̂𝑓 و
)𝑥(𝑃 برای هر ذرهی 𝑥 در معادلهی ( )49-21استفاده مینماییم .این معادله نشان میدهد که در میان همهی
ذراتی که دارای برازندگی تخمینی با فاصلهی کمتر از یک انحراف استاندارد از میانگین میباشند ،آنی را
انتخاب می کنیم که دارای بیشترین عدم قطعیت برای ارزیابی دوباره میباشد .در این استراتژی فرض بر آن
است که )𝑥(𝑓 برازندگی است ،بنابراین )𝑥(𝑓 بزرگتر بهتر است.
هنوز فضای بسیاری برای توسعهی بیشتر الگوریتم تکاملی  Kalmanوجود دارد .برای نمونه ،چگونه
میتوان این الگوریتم را به مسائل بهینهسازی پویا تعمیم داد؟ کسر 𝐹 را چگونه باید تعیین کرد؟ آیا راهی
برای اقتباس 𝐹 بر اساس عملکرد وجود دارد؟ چگونه میتوان الگوریتم تکاملی  Kalmanرا به الگوهای
فیلتری کلیتر بسط داد [سایمون]2446 ،؟
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 4-21نتیجهگیری
مطالعات جامع در مورد تخمین برازندگی الگوریتمهای تکاملی را میتوان در [اونگ و همکاران،]2444 ،
[جین[ ،]2445 ،نولز و ناکایاما ]2448 ،1و [شی و رشید ]2414 ،یافت .مجموعهای از مقاالت مرتبط با
الگوریتمهای تکاملی با ارزیابیهای توابع برازندگی شلوغ را نیز میتوان در [تن 2و گوه ]2414 ،یافت .از
جمله کتابهای مرتبط با الگوریتمهای تکاملی پویا نیز میتوان به [برنک[ ،]2442 ،موریسون[ ،]2444 ،3یانگ
و همکاران ]2414 ،و [سیموئس ]2411 ،4اشاره نمود .همچنین یورگن برنک وبسایتی مختص الگوریتمهای
تکاملی برای بهینهسازی پویا راهاندازی نموده است [برنک.]2412 ،
تخمین برازندگی تنها راه ممکن برای مواجه با توابع برازندگی گران نیست .میتوان از محاسبات شبکه،
که شامل استفاده از منابع محاسباتی توزیع شده که برای حل یک مسئله واحد ترکیب میشوند ،نیز استفاده
نمود [مالب 5و همکاران[ ،]2446 ،لیم و همکاران .]2447 ،از دیگر روشهای صرفه جویی در وقت برای
توابع برازندگی گران میتوان به محاسبات خوشهای ،محاسبات ابری ،و یا دیگر شکلهای محاسبات توزیع
شده اشاره نمود [توماسینی 6و وانشی[ ،]2449 ،7توماسینی و وانشی.]2414 ،
همچنین میتوان تداوم و مقاومت در برابر تغییرات بردار تصمیم را مد نظر قرار داد .در این مورد ،هنگامی
که )𝑥(𝑓 را بهینه مینماییم ،تداوم به معنای کیفیت )𝑥∆  𝑓(𝑥 +است ∆𝑥 .تغییرات بردار تصمیم را نشان
میدهد .هنگامی که یک بردار تصمیم 𝑥 بهینه پیدا میشود ،بردار تصمیمی که در راهحلمان پیادهسازی میکنیم
ممکن است به دالیل پیادهسازی و عدم قطعیتهای تولید ،دچار تغییراتی شود .شکل  26-21این وضعیت را
نشان میدهد .کمترین هزینه در نقطهی  𝑥 = 𝑥1به دست میآید ،اما تابع هزینه در این نقطه نسبت به تغییرات
𝑥 بسیار حساس است .ما میتوانیم یک هزینهی زیربهینه را در  𝑥 = 𝑥2به دست آوریم .در این صورت
هزینهی ما بدتر خواهد شد اما در عوض هزینه نسبت به تغییرات 𝑥 مقاومتر خواهد بود .بسته به مقدار
تغییرات مورد انتظار ،ممکن است  𝑥2به  𝑥1ترجیح داده شود .در این فصل در مورد مقاومت و تداوم بحثی
ارائه نشد ،اما این موضوع در مسائل دنیای واقعی از اهمیت باالیی برخوردار است .برای مروری خوب از
این موضوع میتوانید به [جین و برنک ]2445 ،و [برنک ،2442 ،فصل  ]8مراجعه کنید.
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هرچه تعداد مسائلی که الگوریتمهای تکاملی به آنها اعمال میشوند افزایش یابد ،تحقیقات الگوریتمهای
تکاملی به سمت موضوعات مطرح شده در این فصل حرکت میکنند .از جمله برخی زمینههای جالب برای
تحقیقات آتی میتوان به کاربرد الگوریتمهای تکاملی برای مسائلی اشاره نمود که شامل بیش از یکی از این
ویژگیهای میباشند .برای مثال ،ما در مورد الگوریتمهایی برای مدیریت توابع پویا و یا الگوریتمهایی برای
مدیریت توابع شلوغ بحث نمودیم .اما چگونه باید این الگوریتمها را ترکیب نمود تا بتوان توابعی را که هم
شلوغ و هم پویا هستند مدیریت کرد؟ یک سؤال جالب دیگر آن است که تخصیص 𝐾 ارزیابی برازندگی
جهت دست یابی به بهترین نتایج از یک الگوریتم تکاملی ،چگونه باید صورت بپذیرد؟ توجه داشته باشید که
میتوان تعابیر مختلفی از واژهی "بهترین" داشت .برای مثال ،میتوان واژهی "بهترین" را بر اساس بهینه
نمودن نتایج مورد انتظار الگوریتم تکاملی و یا بهینه نمودن بدترین نتیجهی الگوریتم تکاملی و یا بهینه نمودن
"بهترین نتیجه منهای سه سیگما" ،1و یا هر ترکیبی از این موارد تعبیر نمود.

شکل  25-21این شکل هزینه را بهعنوان تابعی از مقدار پارامتر 𝒑 نشان میدهد 𝒑∗ .مقدار نامی پارامتر میباشد.
𝟏𝒙 = 𝒙 بهترین هزینه را در ∗𝒑 = 𝒑 به دست میدهد اما تابع در این نقطه مقاوم نیست 𝒙 = 𝒙𝟐 .هزینهی بدتری را به دست
میدهد اما در این نقطه نسبت به تغییرات پارامتر مقاومت بیشتری وجود دارد.

Best-case-minus-three-sigma
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شکل  26-21این شکل هزینه را بهعنوان تابعی از متغیر مستقل 𝒙 نشان میدهد .میتوان دید که 𝟏𝒙 = 𝒙 بهترین هزینه را به
دست میدهد اما مقاومت تابع در این نقطه کم است 𝒙 = 𝒙𝟐 .هزینهی بدتری را ایجاد میکند اما تابع در این نقطه نسبت به
تغییرات 𝒙 مقاومتر است.

مسائل
تمارین نوشتاری
 1-21یک تابع تک بعدی که از نقاط ) (2.1) ،(1.3و ) (3.4تشکیل شده است را در نظر بگیرید.
الف) تطبیق خطی کمترین میانگین مربعات برای این تابع چیست؟ خطای  RMSو  min-maxبرای این
تخمین چه قدر است؟
ب) تطبیق خطی  min-maxاین تابع چیست؟ خطای  RMSو  min-maxبرای این تخمین چه قدر است؟
 2-21معادلهی ( )16-21را ثابت کنید.
 3-21در متن کتاب بیان شده است که )𝑥(𝑠 از معادلهی ( )24-21در نقاط نمونه برابر  4است .صحت
این موضوع را ثابت کنید (راهنمایی :اگر ∗ 𝑥 یکی از نقاط نمونهی داده باشد ،آنگاه 𝑟 یکی از ستونهای
ماتریس 𝑅 خواهد بود).
 4-21چه تعداد نمونهگیری فرامکعب التین برای یک ماتریس شبکهی دو بعدی 𝑀 × 𝑀 وجود دارد؟
 5-21فرض کنید ارزیابی نویزی برازندگی  𝑥1دارای توزیع یکنواخت میان  -2و  2میباشد .همچنین
فرض کنید ارزیابی نویزی برازندگی  𝑥2دارای توزیع یکنواخت میان  -1و  3میباشد.احتمال آنکه ارزیابی
نویزی برازندگی  𝑥1از  𝑥2بزرگتر باشد چه قدر است؟
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 6-21این جمله از بخش  1-3-21را اثبات کنید" :اگر تابع برازندگی را برای یک ذره 𝑁 بار ارزیابی
کنیم و مقادیر نویز این 𝑁 نمونه از یکدیگر مستقل باشند ،آنگاه واریانس میانگین تابع برازندگی با مرتبهی

𝑁

کاهش خواهد یافت".
 7-21فرض کنید  14ارزیابی تابع برازندگی نویزی زیر را که مربوط به یک ذره میباشند ،در اختیار
داریم:
][101. 102. 98. 97. 99. 103. 104. 101. 97. 98

از چه تعداد ارزیابی برازندگی باید میانگینگیری کرد تا به واریانس  5دست یافت؟
 8-21فرض کنید میخواهیم از یک الگوریتم تکاملی  Kalmanبرای تخمین رازندگی ذرهی 𝑥 استفاده
نماییم .همچنین فرض کنید تخمین برازندگی ما  𝑓̂(𝑥) = 10بوده و واریانس عدم قطعیت برابر  1میباشد.
فرض کنید یک اندازهگیری برازندگی جدید  𝑔(𝑥) = 11با واریانس  3به دست آمده است .تخمین برازندگی
جدید و واریانس عدم قطعیت آن چه قدر است؟
تمارین کامپیوتری
 9-21مثال  1-21و  2-21را برای تابع دو بعدی اَکلی و فرض این که هر متغیر مستقل در دامنهی
] [−3. +3واقع شده است ،تکرار نمایید.
 15-21از معادلهی ( )38-21جهت ارزیابی عملکرد سه رویکرد پویای به کار رفته در مثال  6-21استفاده
نمایید.
 11-21یک برنامهی کامپیوتری بنویسید که بهصورت تجربی نشان دهد میانگین 𝑁 عبارت نویزی دارای
واریانسی برابر با 𝑁 1/هر عبارت نویزی میباشد.
 12-21مثال  5-21و  6-21شبیهسازی کرده و مقادیر نسبت زیر را ردگیری نمایید:
𝑟𝑝 :هر چند دفعه یکبار ذرات اتفاقی 𝑅 بهترین ذرات در میان ذرات جدید هستند؟
𝑒𝑝 :هر چند دفعه یکبار ذرات نخبهی جهیده شده 𝐸 بهترین ذرات در میان ذرات جدید هستند؟
𝑑𝑝 :هر چند دفعه یکبار ذرات دوگانهی 𝐷 بهترین ذرات در میان ذرات جدید هستند؟
در اینجا بهترین بر اساس هزینهی میانگین تعریف میشود .این بدین معنی است که هر گاه ذرات جدید
اتفاقی 𝑅 ،ذرات جدید نخبهی جهیده 𝐸 و ذرات جدید دوگانه 𝐷 تولید مینمایید ،هر چند دفعه یکبار هزینهی
میانگین 𝑅 از هزینهی میانگین 𝐸 و هزینهی میانگین 𝐷 بهتر است و ...؟ تعداد نسلها را به اندازهی زیاد
بگیرید که اطالعات کافی برای نتیجهگیری درست و منطقی در دست داشته باشید.

ضمیمه

ضمیمه أ :چند توصیهی عملی
نصیحتهای خوب تقریباً همیشه نادیده گرفته میشوند ،اما دلیلی برای نصیحت نکردن وجود ندارد.
آگاتا کریستی
این ضمیمه دربردارندهی چند توصیهی عملی برای محققین و متخصصین الگوریتم تکاملی میباشد .اگر
الگوریتم تکاملی کار نکرد چه باید بکنیم؟ چگونه میتوان عملکرد الگوریتم تکاملی را بهبود بخشید؟ چگونه
یک محقق الگوریتم تکاملی خوب باشیم؟ در تحقیقات خود بر چه موضوعی باید تمرکز نماییم؟ کتاب
راهنمای میدانی برنامهنویسی ژنتیک شامل توصیههای عملی بسیار خوبی میباشد [پولی و همکاران،2448 ،
فصل  .]13توصیههای موجود در این کتاب بیشتر در مورد برنامهنویسی ژنتیک است ،اما بیشتر این توصیهها
به قدری کلی هستند که میتوان آنها را به هر نوع الگوریتم تکاملی دیگر نیز اعمال نمود .به همین جهت
برخی از این توصیهها در این ضمیمه ذکر شدهاند.
الف 1.اشکاالت را بررسی کنید
بسیاری از دانشجویان و محققین تازهکار انتظار دارند کدهایشان ،و یا حتی کدهای دیگران همان بار اول
اجرا شود .هیچ کد بدون اشکالی وجود ندارد .ما باید نرمافزار خود را به خوبی درک کنیم تا بتوانیم اشکاالت
موجود در کد و یا اشکاالت ناشی از نحوه ی استفاده از کد را بیابیم .این بدین معنی است که باید خط به
خط کد را بررسی کرده و متغیرها را با استفاده از اشکالیاب 1بررسی نماییم .ما باید بفهمیم چه متغیرهایی
در چه متغیرهای دیگر بارگذاری شده و علت آن را نیز دریابیم .این کار را حتی در صورت اجرا شدن کد در
همان بار اول نیز باید انجام دهیم .این که کد اجرا میشود دلیلی بر کارکرد صحیح آن نیست.
نمیخواهیم بگوییم که نرمافزارهای آماده به اجرا کار نمیکنند و یا ما باید همه چیز را در مورد برنامههای
کامپیوتری که استفاده میکنیم بدانیم .اما نرمافزارهای تولیدی از نظر کیفی با نرمافزارهای تحقیقاتی و مهندسی
متفاوت است .اگر یک نرمافزار تولیدی کار نکند معموالً میتوان نتیجه را مشاهده کرده و میتوان با اقدامی
خالقانه سعی در رفع مشکل نمود (برای مثال برنامه را مجددا راهاندازی کرده و یا تنظیمات را عوض کرد تا
نتایج مطلوب به دست آیند).
با این حال ،اگر نرمافزار تحقیقاتی ما کار نکند ،آنگاه باید نرمافزار را خودمان درست کنیم .برای این کار،
باید درک درستی از نرمافزار داشته باشیم .مهمتر آنکه حتی اگر به نظر برسد که نرمافزار کار میکند ،ممکن
است عملکرد صحیح را نداشته باشد .اگر درک درستی از نرمافزار نداشته باشیم ،هیچگاه نخواهیم توانست از
Debugger

1

 / 811الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی

کارکرد صحیح آن مطمئن باشیم و به همین دلیل هیچ گاه نخواهیم توانست به نتایج به دست آمده اطمینان
کنیم.
در تحقیقات الگوریتم تکاملی (یا هر تحقیق مهندسی دیگری) هیچ راه میانبری وجود ندارد .بهتر است
همیشه خود برنامهی مورد نیازمان را بنویسیم .اگر میخواهیم از کد شخص دیگری استفاده نماییم ،باید کد
را مطالعه کرده و آن را بفهمیم.
الف 2.الگوریتمهای تکاملی دارای طبیعت اتفاقی هستند
الگوریتمهای تکاملی دارای طبیعت اتفاقی هستند .این بدین معنی است که با هر بار اجرای آنها ممکن
است نتایج متفاوتی به دست آیند .اگر یک الگوریتم تکاملی را برای حل یک مسئله  14بار اجرا نمودیم و
الگوریتم در هیچ یک از این  14بار کار نکرد ،میتوان به طرز سادهانگارانهای نتیجه گرفت که الگوریتم تکاملی
کالً کار نمیکند و یا اینکه مسئله حل نشدنی است .اما اگر احتمال حل مسئله  %24باشد ،آنگاه احتمال آنکه
الگوریتم تکاملی هر  14بار با شکست مواجه شود  %14خواهد بود.
بر عکس این قضیه نیز صادق است به این معنی که اگر الگوریتم تکاملی هر  14بار در حل مسئله موفق
باشد ،آنگاه میتوان به طرز سادهانگارانهای نتیجه گرفت که الگوریتم تکاملی همواره کار میکند .اما اگر
احتمال شکست الگوریتم تکاملی  %24باشد ،آنگاه احتمال موفق شدن آن در هر  14بار اجرا  %14خواهد
بود .نتیجه آنکه داشتن درکی مناسب از نظریهی احتمال یکی از ملزومات فهم کامل طبیعت اتفاقی الگوریتم
تکاملی میباشد.
الف 3.تغییرات کوچک ممکن است تأثیرات بزرگی داشته باشند
عملی مانند نحوهی تغییر روش مدیریت ذرات تکراری ،یا تغییرات بسیار کوچک در نرخ جهش و یا
تغییر روش انتخاب که بیضرر به نظر میرسد ،میتواند به شدت عملکرد یک الگوریتم تکاملی را تغییر دهد.
هیچ وقت نباید فرض کنیم که یک تغییر کوچک بیاهمیت است .این بدین معنی است که هر گاه نتیجهی
خوبی به دست میآوریم ،باید تنظیماتی را که آن نتیجهی خوب را به دست دادند ذخیره نماییم .حتی باید
حالت اولیهی عدد اتفاقی را نیز ذخیره کنیم تا بتوان نتایج را بعدا تکرار نمود (ضمیمهی ب 2-3.را ببینید).
در غیر این صورت ،اگر نتایج خوبی به دست آوریم و بعد تنظیمات را جهت دستیابی به عملکرد بهتر عوض
کنیم ،ممکن است نتایج خوبمان را از دست داده و از آنجایی که تنظیمات پارامترها را فراموش کردهایم،
نتوانیم نتایج خوبمان را دوباره تکرار کنیم.
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الف 4.تغییرات بزرگ ممکن است تأثیر کوچکی داشته باشند
بر خالف نکتهی قبل ،گاهاً الگوریتم تکاملی نسبت به تغییرات بزرگ در تنظیمات پارامتر غیرحساس
است .این ویژگی هنگامی که الگوریتم تکاملی عملکرد مناسبی دارد ،ویژگی خوبی است چرا که باعث
می شود الگوریتم تکاملی نسبت به تغییرات آن پارامتر مقاوم باشد .اما اگر عملکرد الگوریتم تکاملی ضعیف
باشد ،این عدم حساسیت به تغییرات پارامتر ویژگی بدی خواهد بود .عملکرد ضعیف الگوریتم تکاملی ممکن
است به این دلیل باشد که حل مسئله برای الگوریتم تکاملی بسیار سخت بوده و یا مسئله بهگونهای فرمولبندی
شده است که برای الگوریتم تکاملی قابل حل نیست .هیچ تضمینی برای به دست آمدن نتایج خوب از
الگوریتم تکاملی وجود ندارد .به همین دلیل نباید تصور کنیم اگر بتوانیم تنظیمات درست پارامتر را پیدا کنیم،
الگوریتم تکاملی موفق عمل خواهد کرد .در اینجاست که باید میان استقامت خود و احتمال اینکه ممکن
است در حال به هدر دادن زمانمان باشیم ،تعادل برقرار نماییم.
الف 5.جمعیتها دارای اطالعات بسیار زیادی هستند
اگر الگوریتم تکاملی خوب کار نمیکند ،باید جمعیت را در نسلهای مختلف مطالعه کنیم .ترکیب جمعیت
میتواند اطالعات زیادی را در اختیار ما قرار دهد .اگر ببینیم که جمعیت در حال همگرا شدن به یک راهحل
نامزد خاص میباشد ،آنگاه میدانیم که باید با دقت بیشتری با ذرات تکراری برخورد کنیم .اگر ببینیم بهبودی
در ذراتی که بازترکیب میشوند حاصل نمیشود ،میفهمیم که باید استراتژی بازترکیب خود را اصالح نماییم.
با دنبال نمودن جهشها میتوانیم بفهمیم نرخ جهش زیاد است یا کم .اگر ببینیم که جمعیت در نسلهای
ابتدایی بهبود کمی دارد و یا اصال بهبودی ندارد ،میتوان فهمید به کاوش بیشتر و به انتفاع کمتر نیاز داریم.
محدودیت تعداد جزییاتی که میتوانیم با مطالعهی جمعیت به دست آوریم تنها به میزان خالقیت و پشت
کار ما بستگی دارد.
الف 6.تنوع را تقویت کنید
این نکته به نکته ی قبل مرتبط است .ما باید از میزان تنوع جمعیت آگاه باشیم .اگر جمعیت دارای میزان
تنوع کافی نباشد احتماالً عملکرد خوبی نخواهد داشت .ما باید هر کاری که میتوانیم جهت تقویت تنوع،
بیآنکه مانع از بهرهوری از راهحلهای نامزد خوب شویم ،انجام دهیم .باید به خاطر داشت برای داشتن یک
الگوریتم تکاملی موفق ،داشتن تنها یک یا چند ذرهی خوب کافی است .هرچه تنوع بیشتر باشد ،شانس
موفقیت بیشتر خواهد بود.
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الف 7.از اطالعات خاص مسئله استفاده نمایید
هر چه درک بهتری از مسئله داشته باشیم ،قادر خواهیم بود راهحلهای بهتری پیدا کنیم .معموالً یک
الگوریتم تکاملی بهعنوان بهینهسازی بدون مدل در نظر گرفته میشود .این بدین معناست که نیازی به وارد
نمودن اطالعات خاص مسئله در الگوریتم تکاملی نمیباشد .با این حال ،اگر از اطالعات خاص مسئله در
الگوریتم تکاملی استفاده نماییم ،قطعا میتوانیم راهحل بهتری پیدا کنیم .یک الگوریتم تکاملی خود یک
بهینهگر جهانی خوب است ،اما استفاده از یک روش جستجوی محلی مانند تپهنوردی یا نزول گرادیانی
میتواند به قدری نتایج الگوریتم تکاملی را بهبود بخشد .این موضوع خود میتواند مرز میان موفقیت و
شکست را تعیین کند.
الف 8.نتایج خود را مکرراا ذخیره نمایید
حافظههای کامپیوتری قیمت چندانی ندارند .ما باید تنظیمات مسئله ،نسخههای قدیمی نرمافزار ،نتایج و
نتایج میانی را ذخیره نماییم .بنابراین باید منظم باشیم تا هر موقع که نیاز داشتیم ،با صرف کمترین زمان ،در
میان اطالعات ذخیره شدهی خود گشته و آنچه را که میخواهیم پیدا کنیم.
اجراهای الگوریتم تکاملی معمو ًال به لحاظ محاسباتی پرهزینه هستند .گاهاً ممکن است مجبور باشیم
الگوریتم را برای روزها و یا هفتهها اجرا کنیم تا نتایج خوبی به دست آوریم .یک راه مؤثر و منظم برای انجام
این کار آن است که الگوریتم تکاملی را برای یک روز اجرا کرده ،نتایج را ذخیره کرده و سپس الگوریتم را
دوباره و با یک جمعیت جدید که با استفاده از نتایج قبلی مقداردهی اولیه شده است ،آغاز کنیم .این کار به
الگوریتم تکاملی اجازه میدهد هم از راهحلهای نامزد خوبی که تا کنون کشف شدهاند بهره برده و هم برای
مدت طوالنیتر در حال اجرا باشد.
الف 9.اهمیت آماری را دریابید
ما باید از اهمیت آماری نتایج آزمایشهایمان مطلع باشیم .این موضوع بدین معنی است که باید درک
خوبی از آمار و قضیهی  no-free-lunchداشته باشیم (ضمیمهی ب را ببینید) .این موضوع همچنین به این
معنی است که باید صحت نتایج الگوریتم تکاملی را بر روی مجموعهای از دادههای آزمایشی امتحان نماییم.
میتوان از یک الگوریتم تکاملی جهت پیدا نمودن راهحلهای خوب برای یک مسئلهی بهینهسازی استفاده
نمود ،اما آزمایش عملکرد راهحل بر روی دادههایی که در طول دورهی آموزش الگوریتم تکاملی به کار
نرفتهاند نیز از اهمیت باالیی برخوردار است .برای مثال ،ممکن است از یک الگوریتم تکاملی برای پیدا نمودن
پارامترهایی که یک مرتبساز را بهینه میکنند استفاده نماییم و همچنین مجموعهای از دادههای آزمایشی در
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اختیار داریم که از آن برای ارزیابی تابع برازندگی استفاده مینماییم .با این حال ،اگر در این مرحله متوقف
شویم ،چیزی جز اینکه نشان دهیم که مرتبسازی میتواند دادههای یادگیری را به خاطر بسپارد انجام
ندادهایم .آزمایش حقیقی مرتبساز زمانی صورت میگیرد که ببینیم عملکرد آن بر روی دادهای که هنوز
ندیده است ،چگونه است .این داده ،مجموعهی اعتبارسنجی نام دارد .این ایدهها را در این کتاب مطرح
نمیکنیم اما اطالع از ایدههای اساسی اعتبارسنجی بسیار اهمیت دارد [هیستی 1و همکاران.]2449 ،
الف 15.خوب بنویسید
اگر بهترین تحقیق ممکن در زمینهی الگوریتمهای تکاملی را انجام دهیم اما آن را با سایرین در میان
نگذاریم ،تحقیق هیچ ارزشی نخواهد داشت .تحقیق صورت میگیرد تا به اشتراک گذاشته شود .دانشمند
بزرگ انگلیسی مایکل فارادی میگوید" :کار کن ،تمام کن و منتشر کن" [بوریج،2444 ،2صفحه  .]121این
جمله بدین معناست که فرایند تحقیق تا زمانی که نتایج منتشر نشدهاند ،هنوز کامل تلقی نمیشود .نگارش
فنی مهارتی است که این روزها دانشجویان ،مهندسین و محققین به طرز دردناکی از آن بیبهره هستند .اگر
بتوانیم بهتر بنویسیم ،محققین حرفهای بهتری خواهیم بود .یادگیری این که چگونه بهتر بنویسیم فرایند
اسرارآمیزی نیست .فقط باید تمرین کنیم.
الف 11.بر اصول نظری تأکید داشته باشید
تعداد بیش از حد زیادی از تحقیقات الگوریتمهای تکاملی این روزها به بازی با پارمترها و ترکیب
الگوریتمهای تکاملی با سایر الگوریتمهای بهینهسازی اختصاص یافته است .با توجه به تعداد الگوریتمهای
تکاملی در دسترس ،تعداد پارامترهای میزانسازی هر یک ،و همچنین تعداد الگوریتمهای بهینهسازی
غیرتکاملی در دسترس ،تقریب ًا بینهایت روش ممکن برای اصالح ،ترکیب و میزانسازی الگوریتمهای تکاملی
جهت دستیابی به عملکرد بهتر وجود دارد .اما این تحقیقات چندان باعث پیشرفت علم نمیشوند .افق دید
این گونه تحقیقات بسیار کوتاه است و بصیرت چندانی ،به جز نتایج لحظهای ،به دست نمیدهند .بسیاری از
الگوریتمهای تکاملی از فقدان حمایت نظری و تحلیل ریاضی رنج میبرند .اگر در تحقیقات خود کمی بیشتر
بر نظریات و ریاضیات تأکید داشته باشیم ،میتوانیم در درک خود از الگوریتمهای تکاملی تفاوتی اساسی
ایجاد نماییم .یک مقاله که به نظریات پرداخته باشد ،به اندازهی یک دوجین مقالهای که تنها به پارامترهای
میزانسازی پرداخته باشند ،ارزش دارد.
Hastie
Beveridge
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الف 12.بر عمل تأکید کنید
امروزه بسیاری از تحقیقات الگوریتمهای تکاملی به محکها محدود شدهاند .اما اگر بخواهیم که تحقیقمان
در دنیا تفاوتی ایجاد کند ،باید همکاری نزدیکی با صنعت داشته باشیم و مسائلی را که از دید مهندسین مهم
هستند حل نماییم .الگوریتمهای تکاملی ما ممکن است تماماً به بهینه نمودن محکها مشغول باشند ولی
هیچگاه رنگ دنیای واقعی را نبینند .اما این دلیل اصلی وجود و اختراع الگوریتمهای تکاملی نیست [فوگل و
همکاران[ ،]1996 ،فوگل .]1999،این الگوریتمها به وجود آمدند تا مسائل دنیای واقعی را حل کنند و به
جامعه خدمت کنند .محکها مهم هستند اما فقط از این لحاظ که راه را برای طراحی و ایجاد الگوریتمهای
تکاملی که در دنیای واقعی کاربرد دارند ،هموار سازند .هدف اصلی در تحقیقات الگوریتم تکاملی را فراموش
نکنید.

ضمیمه ب :قضیه  No Free Lunchو آزمایش عملکرد
انتظار آن است که جفت الگوریتمهای 𝐴 و 𝐵 وجود دارند بهطوری که 𝐴 بهصورت میانگین بهتر از

𝐵

عمل مینماید  ...یکی از نتایج اصلی این مقاله آن است که چنین انتظاراتی غلط هستند.
دیوید ولپرت 1و ویلیام مکردی[ 2ولپرت و مکردی ،1997 ،صفحه ]67
سه نوع دروغ وجود دارد :دروغ ،دروغهای لعنتی و آمار
مارک تواین [تواین ،2414 ،صفحه ]228
این ضمیمه به بحث در مورد دو موضوع مجزا اما مرتبط میپردازد .این ضمیمه برای دانشجویان و
محققین الگوریتم تکاملی بسیار حائز اهمیت است .با این حال این قسمت تحت عنوان ضمیمه آورده شده
است چرا که مستقیماً با الگوریتمهای تکاملی مرتبط نیست ،اما ضمیمه بودن آن از اهمیت آن نمیکاهد.
بخش ب 1.قضیهی ) No Free Lunch (NFLرا از منظری حسی و غیرریاضی مورد بررسی قرار میدهد.
قضیهی  NFLبیان میدارد که تحت شرایطی خاص همهی الگوریتمها عملکرد یکسانی دارند .بخش ب2.
چگونگی ارائهی نتایج شبیهسازی الگوریتمهای تکاملی به نحوی گمراهکننده را شرح داده و نحوهی ارائهی
درست را نیز معرفی میکند .بخش ب 3.شامل نکاتی در مورد رابطهی میان روشهای به کار رفته در این
کتاب و همچنین راهنمای تحقیقاتی که در این ضمیمه مورد بحث واقع میشوند ،میباشد.
ب 1.قضیهی

No Free Lunch

قضیهی  ،No Free Lunchکه ابتدا توسط دیوید ولپرت و ویلیام مکردی بهصورت رسمی معرفی شد
[ولپرت و مکردی ،]1997 ،بسیار جالب است:
عملکرد تمام الگوریتمهای تکاملی هنگامی که بر روی تمام مسائل ممکن میانگینگیری میشوند ،یکسان
میباشد.
این بدین معناست که در کل ،هیچ الگوریتم تکاملی بهتر از دیگری نیست و هیچ یک نیز بدتر از دیگری
نیست .توجه داشته باشید که  NFLچیزی بیش از یک بیان کلی و یا یک قاعدهی سرانگشتی است؛ این یک
قضیهی ریاضی است .برای انواع خاصی از مسائل ،برخی الگوریتمها بهتر از سایر الگوریتمها عمل میکنند.
اما قضیهی  NFLباید از مطرح نمودن ادعاهای بی اساس در مورد الگوریتم تکاملی مورد عالقهی کاربر
جلوگیری نماید و کمک کند کاربر ادعاهای فروتنانهتری مطرح کند.

David Wolpert
William Macready
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به لحاظ فنی ،قضیهی  NFLتنها در مورد مسائل بهینهسازی گسسته مصداق دارد .با این حال ،تمام توابع
برازندگی دنیای واقعی در نهایت گسسته میشوند .به هر حال ،ما راهحلهای نامزد را معرفی کرده و برازندگی
را با کامپیوترهای دیجیتالی اندازه میگیریم .بنابراین ،میتوان برای تمامی اهداف عملی ،واژهی "گسسته" را
از  NFLحذف کرد.
بهصورت حسی انتظار میرود عملکرد میانگین برخی الگوریتمهای بهینهسازی از سایر الگوریتمها بهتر
باشد .برای مثال ،دو الگوریتم 𝐴 و 𝐵 را در نظر بگیرید .الگوریتم 𝐴 یک الگورتم فرود از تپه مانند الگوریتمهای
معرفی شده در بخش  6-2بوده و الگوریتم 𝐵 نیز یک تولیدکننده اعداد اتفاقی میباشد .فرض کنید هر دو
الگوریتم در تالش برای یافتن مینیمم تابعی مانند )𝑥(𝑓 هستند .اگر  𝑓(𝑥) = 𝑥 2باشد ،الگوریتم 𝐴 بسیار بهتر
از جستجوی اتفاقی عمل خواهد کرد .با این حال ،جستجوی اتفاقی گاهاً ممکن است عددی را تولید کند که
بسیار به مینیمم نزدیک میباشد .در چنین حالتهایی الگوریتم 𝐵 بهتر از 𝐴 عمل خواهد کرد.
میتوان بحث نمود که تعداد بینهایت تابع مشتقپذیر مشابه  𝑓(𝑥) = 𝑥 2وجود دارد و الگوریتم

𝐴

عملکرد بسیار خوبی بر روی آنها دارد در حالی که جستجوی اتفاقی معموالً عملکرد چندان خوبی در مورد
این توابع ندارد .با این حال ،تعداد بینهایت تابع غیرعادی نیز وجود دارد که جستجوی اتفاقی عملکرد بهتری
بر روی آنها خواهد داشت .این موضوع در مثال زیر نشان داده شده است.
مثال 1-2
تابع گسستهی شکل ب 1.را در نظر بگیرید .این تابع دارای فضای جستجویی با اندازهی  14بوده و
بهصورت اتفاقی تولید شده است .میتوان از یک الگوریتم فرود از تپه برای پیدا کردن مینیمم این تابع استفاده
نمود .جستجو را از نقطهای اتفاقی در فضای جستجو آغاز میکنیم .الگوریتم برای تعیین جهت حرکت شروع
به آزمایش مقادیر همسایه میکند .هنگامی که الگوریتم در یکی از مقادیر مینیمم محلی
} 𝑥 ∈ {4.7.10به دام میافتد ،با یک مقدار اتفاقی مجددا شروع مینماید .الگوریتم نزول از تپه بهطور میانگین
به  19ارزیابی تابع برای پیدا کردن مینیمم نیاز دارد .این در حالی است که تعداد متوسط ارزیابیهای تابع
مورد نیاز برای جستجوی اتفاقی دقیقاً  14میباشد .دلیل طوالنی شدن پیدا کردن مینیمم توسط الگوریتم فرود
از تپه آن است که این الگوریتم برای این که بتواند مینیمم کلی را پیدا کند ،باید از نقطهی ] 𝑥 ∈ [1.3شروع
نماید ،در غیر این صورت الگوریتم به یک مینیمم محلی همگرا میشود و باید با یک مقدار اتفاقی جدید
دوباره از اول شروع کند .هر نقطهی شروع دیگری غیر از ] 𝑥 ∈ [1.3باعث میشود الگوریتم فرود از تپه
زمان خود را در همسایگی محلی تلف کرده و به مینیمم جهانی نرسد.
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شکل ب 1.مثال  :1-2در این مسئلهی مینیممسازی ،تعداد ارزیابیهای تابع برای پیدا کردن مینیمم جهانی توسط الگوریتم
فرود از تپه برابر  19بوده ،در حالی که این عدد برای جستجوی اتفاقی برابر  15میباشد.

بینهایت تابع غیرعادی مانند شکل ب 1.وجود دارد .جستجوی اتفاقی عملکرد بهتری بر روی این توابع
نسبت به الگوریتم فرود از تپه دارد .به ازای هر تابع عادی ،که عملکرد الگوریتم فرود از تپه بر روی آن بهتر
از جستجوی اتفاقی میباشد ،یک تابع غیرعادی وجود دارد که عملکرد جستجوی اتفاقی در مورد آن بهتر از
الگوریتم فرود از تپه است .میتوان دید که اگر بر روی تمام توابع ممکن میانگین بگیریم ،عملکرد هر دو
الگوریتم به یک میزان خوب خواهد بود.
شاید این موضوع که جستجوی اتفاقی در مینیمم کردن تابعی غیرعادی مانند تابع شکل ب 1.عملکردی
مؤثرتر از الگوریتم فرود از تپه دارد ،چندان موجب شگفتی نباشد .چیزی که بیشتر باعث شگفتی است آن
است که قضیهی  NFLبیان میدارد ،بهطور میانگین ،عملکرد الگوریتم تپهنوردی و الگوریتم فرود از تپه در
مینیممسازی تابع کامالً مشابه هم است .بنابراین ،اگر میخواهیم تابعی را مینیمم کنیم ،باید از کدام یک از
این دو الگوریتم باید استفاده نماییم؟ بهصورت حسی میتوان گفت که برای این کار باید از الگوریتم فرود
از تپه استفاده کنیم .با این حال ،قضیهی  NFLبه ما میگوید که اگر بر روی تمام توابع ممکن میانگین بگیریم،
الگوریتم تپهنوردی به همان خوبی الگوریتم فرود از تپه عمل خواهد کرد .این موضوع در مثال زیر نشان داده
شده است.
مثال 2-2
تابع گسستهی نشان داده شده در شکل ب 2.را در نظر بگیرید .این تابع میتواند گمراهکننده باشد چرا
که تغییرات محلی در تابع هزینه باعث میشود انتظار داشته باشیم مینیمم در یکی از مقادیر اکسترمم 𝑥 واقع
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شده باشد .الگوریتم فرود از تپه از اطالعات محلی در جستجوی خود استفاده میکند و به همین دلیل معموالً
در  𝑥 = 1یا  𝑥 = 11به دام میافتد و باید دوباره از نو شروع کند .الگوریتم فرود از تپه تنها زمانی موفق
خواهد بود که از نقطهی ] 𝑥 ∈ [3.5شروع نماید .از سوی دیگر ،اگر  𝑥 < 5باشد الگوریتم تپهنوردی همواره
به  𝑥 = 5و اگر  𝑥 > 7باشد الگوریتم تپهنوردی همواره به  𝑥 = 7خواهد رسید .پس از آن که الگوریتم به
 𝑥 = 5یا  𝑥 = 7رسید ،در حرکت بعدی به مینیمم جهانی خواهد رسید چرا که به دنبال جهت صعودی
خواهد گشت .الگوریتم تپهنوردی هیچ گاه به بیش از  6ارزیابی تابع برای رسیدن به مینیمم جهانی نخواهد
داشت .بهصورت میانگین الگوریتم فرود از تپه به  ،16جستجوی اتفاقی به  11و الگوریتم تپهنوردی به 5
ارزیابی تابع برای رسیدن به مینیمم جهانی نیاز خواهد داشت .میتوان بینهایت تایع با توپولوژی مشابه تابع
شکل ب 2.ایجاد نمود .اگر چه که بهصورت حسی به نظر میرسد باید از الگوریتم فرود از تپه جهت مینیمم
نمودن توابع استفاده نمود ،اما میتوان دید که با میانگینگیری بر روی تمام توابع ممکن ،الگوریتم تپهنوردی
دارای عملکردی به خوبی الگوریتم فرود از تپه میباشد.

شکل ب 2.مثال  :2-2برای این مسئلهی مینیممسازی و بهطور میانگین ،الگوریتم فرود از تپه به  ،16جستجوی اتفاقی به 11
و الگوریتم تپهنوردی به  5ارزیابی تابع جهت رسیدن به مینیمم جهانی در 𝟔 = 𝒙 نیاز دارد .بنابراین ،در این مسئله الگوریتم
تپهنوردی عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم فرود از تپه دارد.

مثال 3-2
یک  ،GAکه برای حل یک مسئلهی دشوار در دنیای واقعی بسیار ظریف و به خوبی میزانسازی شده
است ،را در نظر بگیرید .انتظار میرود الگوریتم  GAعملکرد بهتری نسبت به یک شخص که بهصورت اتفاقی
راهحلها را حدس میزند ،داشته باشد .اما فرض کنید به خیابان میروید و از اولین نفری که میبینید
میخواهید یک عدد انتخاب کند .عددی که آن شخص انتخاب میکند راهحل یک مسئلهی بهینهسازی خواهد
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بود .در حقیقت ،عددی که آن شخص انتخاب میکند ،راهحل تعداد بینهایت مسئلهی بهینهسازی خواهد بود.
ممکن است مسئلهی خاصی که ما در تالش برای حل آن هستیم با  GAبهتر حل شود تا یک تولیدکنندهی
اعداد اتفاقی ،اما اگر بر روی تمام مسائل ممکن میانگین بگیریم ،حدس زدن اتفاقی عملکردی به خوبی

GA

خواهد داشت.
میتوان با پرسیدن سؤاالتی ساده در مورد مجموعهی تمام توابع ممکن ،مجموعهی تمام الگوریتمهای
بهینهسازی ممکن و مجموعهی تمام رفتارهای ممکن از الگوریتمهای بهینهسازی ،قضیهی  NFLرا کمی
شفاف نمود [وایتلی و واتسون .]2445 ،این رویکرد برای درک قضیهی  NFLدر مثال زیر نشان داده شده
است.
مثال 4-2
یک مسئلهی مینیممسازی ساده با دامنهی ] 𝑥 ∈ [1.3را در نظر بگیرید .فرض کنید تمام الگوریتمهای
جستجوی ممکن را با  𝑥 = 1آغاز کنیم .تعداد توابعی که در آنها ) 𝑓(1) > 𝑓(2) > 𝑓(3باشد بینهایت
است .به همین ترتیب ،تعداد توابعی که در آنها ) 𝑓(1) > 𝑓(3) > 𝑓(2باشد نیز بینهایت است .بنابراین،
تناظری یک به یک میان تعداد توابعی که در  𝑥 = 3مینیمم شده با تعداد توابعی که در  𝑥 = 2مینیمم میشوند،
وجود دارد.
حال مجموعهای از تمام الگوریتمهای بهینهسازی مانند 𝐴 را در نظر بگیرید که در قدم اولشان در فرایند
جستجو 𝑥 = 2 ،را امتحان مینمایند .بهطور مشابه مجموعهای از تمام الگوریتمهای بهینهسازی مانند ̅𝐴 را در
نظر بگیرید که در قدم اول  𝑥 = 3را امتحان مینمایند .از آنجایی که تناظری یک به یک میان تعداد توابعی
که در  𝑥 = 3مینیمم شده و تعداد توابعی که در  𝑥 = 2مینیمم میشوند وجود دارد ،میتوان دید که ̅𝐴 در
نیمی از توابع ممکن زودتر از 𝐴 مینیمم را پیدا کرده و در نیمی دیگر دیرتر از 𝐴 مینیمم را خواهد یافت.
بحثهایی که تا به اینجا در مورد قضیهی  NFLارائه شد ،اثباتی برای این قضیه ارائه نمیدهند .این
مباحث بیشتر توضیحاتی در مورد این قضیه بوده و بهصورت حسی دلیل درستی این قضیه را نشان میدهند.
اثبات ریاضی این قضیه در [رادکلیف 1و ساری ]1995 ،و [ولپرت ،مکردی ]1997 ،ارائه شده است .قضیهی
 NFLرا میتوان به طرق مختلف بیان نمود .در اینجا چند بیان مختلف این قضیه آورده شده است

[شوماخر2

و همکاران.]2441 ،

Radcliffe
Schumacher
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 در صورت میانگینگیری بر روی تمام مسائل ممکن ،تمام الگوریتمهای بهینهسازی دارای عملکرد
یکسانی هستند (همانطور که در ابتدای ضمیمه نیز بیان شد).
 برای هر دو الگوریتم بهینهسازی مانند 𝐴 و 𝐵 ،اگر عملکرد 𝐴 بر روی یک مسئله مانند 𝑓 را با )𝑓 𝑉(𝐴.

نمایش دهیم ،آنگاه مسئلهای مانند 𝑔 وجود خواهد داشت که )𝑔  .𝑉(𝐴. 𝑓) = 𝑉(𝐵.این بدین معناست
که صرف نظر از اینکه عملکرد 𝐴 بر روی یک مسئله چگونه است ،الگوریتم دیگری مانند 𝐵 وجود
دارد که دارای عملکرد مشابه 𝐴 بر روی یک مسئلهی دیگر میباشد .عکس این موضوع نیز صادق
است.
 الگوریتمی که عملکرد بهتری از جستجوی اتفاقی دارد مانند یک ماشین حرکت دائمی میباشد [شافر،
 .]1994این موضوع قاعدهی پایداری عملکرد کلی 1نام دارد.
 تالش برای طراحی الگوریتمی که بهتر از جستجوی اتفاقی باشد بیهوده است ،مگر آنکه بتوان از
اطالعات خاص مسئله در الگوریتم استفاده نمود [انگلیش .]1999 ،2این موضوع قانون پایداری
اطالعات 3نام دارد.
 در غیاب اطالعات خاص مسئله باید فرض کنیم تمام راهحلهای ممکن به یک اندازه محتمل هستند
[دمبسکی و مارکس .]2449b ،این موضوع قاعدهی دلیل ناکافی برنولی 4نام دارد.
قضیهی  NFLباید در ادعاهای ما کمی تعادل به وجود بیاورد .برای مثال ،فرض کنید یک الگوریتم جدید
و یا نسخهای بهبودیافته از یک الگوریتم را به وجود آوردهایم و میخواهیم نشان دهیم این الگوریتم از سایر
الگوریتمها بهتر بوده تا بتوانیم نتایج خود را منتشر کنیم .فرض کنید مجموعهای از توابع محک را ،که با

𝐹

نمایش میدهیم ،در اختیار داریم .از ̅𝐹 برای نشان دادن مجموعهی متمم 𝐹 استفاده مینماییم .بنابراین،

̅𝐹

مجموعهی تمام توابعی است که در 𝐹 نیستند .اگر الگوریتم مورد عالقهی ما ،که آن را با 𝐴 نمایش میدهیم،
بر روی 𝐹 دارای عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم 𝐵 باشد ،آنگاه قضیهی  NFLحکم میکند که الگوریتم

𝐵

دارای عملکرد بهتری بر روی مجموعهی ̅𝐹 نسبت به الگوریتم 𝐴 خواهد بود.
تا به اینجا در مورد نحوهی اندازهگیری عملکرد صحبت نکردهایم .راههای زیادی برای اندازهگیری عملکرد
یک الگوریتم وجود دارد .برای مثال:

1

The Law of Conservation of General Performance
English
3
The Law of Conservation of Information
4
Bernoulli’s Principal of Insufficient Reason
2
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 میتوان عملکرد را بر اساس بهترین ذرهی پیدا شده پس از تعداد مشخصی نسل و تعداد مشخصی
شبیهسازی اندازهگیری نمود .میتوان این راه را بهترینِ بهترین نامگذاری نمود.
 میتوان عملکرد را بر اساس میانگین بهترین راهحلهای به دست آمده پس از تعداد مشخصی
شبیهسازی ،که هر کدام دارای تعداد مشخصی نسل میباشند ،اندازهگیری نمود .میتوان این روش را
میانگینِ بهترین نامگذاری نمود.
 میتوان عملکرد را با محاسبهی میانگین برازندگی تمام ذرات موجود در جمعیت پس از گذشت
تعداد مشخصی نسل ،و سپس پیدا کردن بهترین این میانگینها پس از تعداد مشخصی شبیهسازی،
محاسبه نمود .این روش را میتوان بهترینِ میانگین نامید.
 میتوان عملکرد را با محاسبهی میانگین برازندگی تمام ذرات موجود در جمعیت پس از گذشت
تعداد مشخصی نسل و سپس محاسبهی میانگین این میانگینها پس از تعداد مشخصی شبیهسازی،
محاسبه نمود .این روش را میتوان میانگینِ میانگین نامید.
 میتوان عملکرد را بر اساس انحراف استاندارد بهترین راهحلهای پیدا شده پس از تعداد مشخصی
نسل و تعداد مشخصی شبیهسازی ،اندازهگیری نمود.
 هر چند روش از روشهای اندازهگیری باال را میتوان ترکیب نمود تا اندازهگیریهای عملکرد ترکیبی
حاصل شود.
 هر یک از روشهای اندازهگیری باال را میتوان بر روی چند مسئله میانگینگیری نمود.
به نظر میرسد به تعداد مسائل بهینهسازی راه برای اندازهگیری عملکرد وجود داشته باشد .در حقیقت،
تعداد هر دوی اینها بینهایت است.
این موضوع یکی دیگر از ویژگیهای مهم قضیهی  NFLرا آشکار میسازد :قضیهی  NFLرا میتوان
مستقل از نحوهی اندازهگیری عملکرد ،اعمال نمود .گاهی گفته میشود یک الگوریتم از الگوریتم دیگری
مقاومتر و پایدارتر است .واژهی مقاومت و پایداری ممکن است به این معنا باشد که الگوریتم دارای عملکرد
خوبی بر روی گسترهی وسیعی از مسائل بوده ،و یا اینکه الگوریتم بهصورت نسبی نسبت به نویز ارزیابی
تابع برازندگی ،تغییرات پارامترهای تابع برازندگی و تغییرات پارامترهای الگوریتم ،غیرحساس است .قضیهی
 NFLاین اطمینان را به ما میدهد که تمامی الگوریتمها به یک اندازه مقاوم و پایدار هستند .این قضیه همچنین
به ما میگوید که تمام الگوریتمها به یک اندازه تخصصی هستند [شوماخر و همکاران .]2441 ،اگر الگوریتم
𝐴 بر روی مجموعهی تابع 𝐹 مقاومتر از الگوریتم 𝐵 باشد ،آنگاه الگوریتم 𝐵 بر روی مجموعهی ̅𝐹 از الگوریتم
𝐴 مقاومتر است.
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قضیهی  NFLاز برخی زوایا بسیار غیر بصری و در تناقض با درک حسی جلوه میکند ،اما اگر زاویهی
دید خود را عوض کنیم ،میتوان دید که این قضیه کامالً با درک حسی در یک راستا قرار دارد .با در نظر
گرفتن این دید حسی از قضیهی  ،NFLظاهر شدن آن در مقاالت و متون ،پیش از اثبات رسمی آن در اواسط
دههی  ،94چندان جای شگفتی ندارد .برای مثال ،گرگوری رالینز 1نوشته است [رالینز ،1991 ،صفحه :]7
 ...گاهاً گفته میشود که GAها را میتوان برای بهینهسازی هر تابعی به کار برد .چنین گفتههایی بهصورت
خیلی محدودی صادق هستند .انتظار میرود هر الگوریتمی که یکی از این ادعاها را برآورده نماید ،عملکردی
بهتر از جستجوی اتفاقی بر روی مجموعهی تمام توابع نداشته باشد.
عکسالعملی که محققین بهینهسازی نسبت به قضیهی  NFLنشان دادهاند ،متفاوت بوده است .برخی
میگویند قضیهی  NFLبه دلیل شرط "میانگین گرفته شده بر روی مجموعه تمام مسائل ممکن" ،فاقد جذابیت
عملی میباشد .در دنیای واقعی (بر خالف دنیای ریاضی) ،ما به تمام مسائل ممکن عالقهای نداریم ،بلکه
بیشتر به مسائلی عالقه داریم که از کاربردهای عملی نشئت میگیرند .مسائل دنیای واقعی معموالً اتفاقی و
گمراهکننده نیستند و دارای ساختار میباشند .این بدین معناست که در مسائل مینیممسازی دنیای واقعی،
الگوریتم فرود از تپه بهتر از جستجوی اتفاقی یا الگوریتم تپهنوردی عمل مینماید .این واقعاً همان چیزی
است که بیشتر اوقات در دنیای واقعی شاهد آن هستیم:
با میانگینگیری بر روی مسائل مورد عالقه میتوان دید که همهی الگوریتمهای بهینهسازی دارای عملکرد
یکسانی نیستند.
اما این موضوع دال بر این نیست که قضیهی  NFLبا مهندسی عملی ارتباطی ندارد .قضیهی

NFL

زیرساخت محکمی برای آنچه که فکر میکنیم بهصورت حسی میدانیم ،فراهم میآورد .این زیرساخت آن
است که جهت دستیابی به یک راهحل خوب برای یک مسئلهی بهینهسازی باید اطالعات خاص مسئله را در
الگوریتم جستجوی خود به کار ببریم و بدین ترتیب به عملکردی بهتر از جستجوی اتفاقی دست یابیم .اگر
بدانیم که راهحلهای خوب یک مسئله تمایل به خوشه شدن دارند (یعنی فضای جستجو دارای نوعی نظم
است) ،آنگاه خواهیم دانست که بازترکیب عملکرد خوبی از خود نشان خواهد داد .اگر بدانیم که نظم فضای
جستجو کمتر است ،آنگاه میتوان دریافت که جهش دارای اهمیت بیشتری است.
برای مثال ،فرض کنید میخواهیم پارامترهای یک کنترلکنندهی  PIDرا جهت بهینه نمودن عملکرد یک
سیستم کنترلی بهینه نماییم .برای این کار میتوانیم جستجویی را طراحی کنیم که اطالعات گرادیانی (یا به
عبارتی میزان حساسیت عملکرد به پارامترهای  )PIDرا محاسبه کرده و سپس از این اطالعات در فرایند
Gregory Rawlins

1
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جستجوی خود استفاده مینماید .این به معنی استفاده از اطالعات خاص مسئله در فرایند جستجو میباشد.
این الگوریتم میزانسازی  PIDاز قضیهی  NFLپرهیز مینماید چرا که اطالعات گرادیانی تقریباً برای هیچ
تابعی در دسترس نیست .میتوان گفت با فراهم آوردن اطالعات خاص مسئله از قلمروی قضیهی

NFL

خارج شده و به همین علت احتماالً الگوریتم تکاملی ما بهتر از جستجوی اتفاقی عمل خواهد نمود .یک راه
دیگر برای بیان این موضوع وجود دارد و آن این است که قضیهی  NFLفرایند بهینهسازی را مانند یک
جستجوی کورکورانه و بدون حضور هیچ گونه اطالعات خاص مسئله در فرایند جستجو در نظر میگیرد.

اما الگوریتمهای جستجوی مؤثر در دنیای واقعی کورکورانه نیستند ،بدین معنی که این الگوریتمها شامل
اطالعات خاص مسئله میباشند [کالبرسون.]1998 ،1
یک مثال دیگر ،واژگونی در مسئلهی فروشندهی دورهگرد (بخش  )1-4-18میباشد .کاربردهای
چندگانهی واژگونی متضمن مسیری بدون لبههای متقاطع است .به همین دلیل ،واژگونی بیشتر وقت خود را
صرف مسیرهایی میکند که از میانگین بهتر هستند.
قضیهی  NFLهمچنین بهصورت غیرمستقیم به ما میگوید که چرا نحوهی ارائهی مسئله حائز اهمیت
است (بخش  3-8را ببینید) .اگر فضای جستجوی یک مسئله دارای ساختاری منظم باشد ،آنگاه باید مسئله
را بهگونهای ارائه نمود که نظم فضای جستجو حفظ شود .پس میتوان با یک جستجوی ساختیافته به نتایج
خوبی دست یافت .اگر مسئله را بهگونهای بدون ساختار ارائه نماییم ،میتوان از همان جستجوی اتفاقی
استفاده نمود.
وایتلی و واتسون نتایج قضیهی  NFLرا بهصورت زیر بیان نمودهاند [وایتلی و واتسون:]2445 ،
 طراحی یک الگوریتم بهینهسازی شامل تعادلی میان کلیت و تأثیر الگوریتم بر مسئلهای خاص میشود.
یک الگوریتم که بر روی گسترهی وسیعی از توابع محک عملکرد خوبی دارد ،ممکن است برای یک
مسئلهی خاص از دنیای واقعی چندان مؤثر نباشد .عکس این قضیه نیز صادق است ،بدین معنی که
الگوریتمهایی که دارای عملکرد ضعیفی بر روی محکهای استاندارد میباشند ممکن است نتایج
خوبی برای مسائل دنیای واقعی در پی داشته باشند .الگوریتمها ساده اغلب نتایج خوبی به دست
میدهند .الگوریتمهای پیچیده برای دستیابی به نتایج بهتر در یک مسئله خاص طراحی میشوند .یکی
از تصمیماتی که باید گرفت آن است که چه قدر زمان و تالش برای میزانسازی الگوریتم جهت یک
مسئلهی خاص صرف کنیم .به عبارت دیگر ،دستیابی به یک نتیجهی بهینهسازی بهتر چه قدر اهمیت
دارد.
Culberson
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 در صورت استفاده از اطالعات خاص مسئله در الگوریتم بهینهسازی ،باید نتایج بهتری را نسبت به
یک الگوریتم کلیتر به دست آوریم (البته به شرط آن که از اطالعات خاص مسئله به درستی استفاده
شود) .این مثالی از یک قاعدهی کلی است که مهندسین و دانشمندان برای مدتی طوالنی مشاهده
نمودهاند .همیشه تعادلی میان کلیت و عملکرد الگوریتم وجود دارد .ابزار و الگوریتمهایی که جهت
گسترهی وسیعی از مسائل طراحی شدهاند ،در نهایت عملکرد خوبی بر روی هر مسئله نخواهند
داشت.
 نحوهی ارائهی مسئلهی بهینهسازی میتواند تأثیر قابل توجهی بر روی الگوریتم بهینهسازی داشته
باشد .هر مسئلهی بهینهسازی را میتوان به بینهایت روش ممکن ارائه نمود .انتخاب نحوهی ارائه
میتواند کار زیادی را حتی پیش از اینکه الگوریتم پیادهسازی شود ،بطلبد .اما این کار در طوالنی
مدت بسیار مفید خواهد بود (بخش  3-8را ببینید).
 اگر یک الگوریتم بهینهسازی دارای عملکرد خوبی بر روی توابع محک بود ،تصور نکنید که بر روی
مسائل دنیای واقعی نیز عملکرد خوبی دارد .همچنین ،اگر یک الگوریتم بهینهسازی دارای عملکرد
ضعیفی بر روی توابع محک بود ،تصور نکنید که بر روی مسائل دنیای واقعی نیز عملکرد ضعیفی
خواهد داشت .این نتیجهی قضیهی  NFLباعث ایجاد تردید در مورد اهمیت بیشتر مقاالت مرتبط با
الگوریتمهای تکاملی میشود چرا که بیشتر این مقاالت تنها بر روی توابع محک تمرکز کرده و فاقد
تأکید کافی بر روی مسائل دنیای واقعی میباشند.
تحقیقات فعلی در مورد قضیهی  NFLشامل تالش برای یافتن مجموعهای از توابعی میباشد که قضیهی
 NFLدر مورد آنها صادق نیست .به یاد آورید که قضیهی  NFLدر مورد تمام مسائل بهینهسازی ممکن
صادق است .این قضیه در مورد تمام مجموعههای مسائل بهینهسازی صادق نیست .برای مثال ،واضح است
که یک الگوریتم فرود از تپه در مورد مسائلی که دارای یک مینیمم میباشند بهتر از جستجوی اتفاقی عمل
میکند .یک نتیجهی دیگر آن است که قضیهی  NFLبرای توابعی که میتوان آنها را با چندجملهایهای تک
متغیره و با پیچیدگی محدود بیان نمود ،صادق نیست [کریستنسن 1و اوپاکر .]2441 ،همچنین ،قضیهی

NFL

در مورد نوعی خاص از مسائل هم-تکاملی نیز صادق نیست [ولپرت و مکردی.]2445 ،
یافتن مجموعهای دیگر از توابع که قضیهی  NFLدر موردآنها صادق نیست میتواند نتایج مهمی را برای
طراحی الگوریتمهای بهینهسازی عملی به دنبال داشته باشد .این سؤالها به مواردی همچون قابلیت

Christensen

1
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فشردهسازی توابع ،طول توصیف مسائل و همچنین تفاوت میان مجموعههای نامتناهی و متناهی توابع ،بستگی
دارد [شوماخر و همکاران[ ،]2441 ،لتیمور 1و هاتر.]2411 ،2
ب 2.آزمایش عملکرد
این بخش به بحث در مورد برخی موارد مرتبط با آمار و ارائهی نتایج شبیهسازیهای الگورتم تکاملی در
رسالهها ،مقاالت ،پایاننامهها و متون فنی میپردازد .هر کسی که به مطالعه و یا انجام تحقیقات الگوریتمهای
تکاملی میپردازد باید درک خوبی از موضوعات این بخش داشته باشد .این بخش به ما نشان میدهد چگونه
از تمایالت و گرایشات در ارائهی نتایجمان بکاهیم .این بخش همچنین به ما نشان میدهد چگونه چنین
تمایالت و گرایشاتی را در مقاالت و نوشتههای دیگران تشخیص دهیم .شاید بهتر باشد بگوییم این بخش بر
این موضوع تأکید دارد که چه در هنگام خواندن نوشتهها و نتایج دیگران و چه در هنگام خواندن نتایج و
نوشتههای خودمان ،باید نوعی شک سالم به خرج دهیم.
بخش ب 2-1.مروری از برخی مسائلی که بهطور معمول در مقاالت تحقیقاتی الگوریتمهای تکاملی
مشاهده میشوند را ارائه میدهد .بخش ب 2-2.نشان میدهد چگونه افراد از نحوهی ارائهی نتایج شبیهسازی
برای هر گونه نتیجهگیری که میخواهند استفاده مینمایند .به عبارت دیگر این بخش نشان میدهد چگونه
میتوان نتایج را بهگونهای گمراهکننده ارائه داد (البته امیدواریم این اتفاق بدون غرض و سهوا باشد) .این
بخش همچنین نشان میدهد چگونه میتوان نتایج شبیهسازی را بهگونهای واضح و صادقانه ارائه داد .بخش
ب 2-3.به برخی نکات مهم در مورد تولیدکنندههای اعداد اتفاقی که در شبیهسازیها از آنها استفاده
مینماییم ،اشاره خواهد نمود .بخش ب 2-4.به مرور آزمون  ،3Tکه میزان قابل توجه بودن تفاوت میان دو
مجموعه نتایج شبیهسازی را مشخص میکند ،میپردازد .بخش ب 2-5.نیز به مرور آزمون  ،4Fکه میزان قابل
توجه بودن تفاوت میان بیش از دو مجموعه نتایج شبیهسازی را مشخص میکند ،خواهد پرداخت.
ب 2-1.اغراق بر اساس نتایج شبیهسازی
جملهی مارک تواین که در اول این فصل آورده شده است ،کتاب چگونه با آمار زندگی کنیم [هاف 5و
گیس ]1993 ،6و بخش حاضر ،همگی سخن مشابهی در مورد تحقیقات الگوریتم تکاملی میگویند .هنگامی
1
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که نتایج الگوریتم تکاملی را در یک مقاله و یا یک کتاب مشاهده میکنید مطمئن باشید که نوعی گرایش و
تمایل در آن نتایج وجود دارد .این گرایش ممکن است عمدی و یا سهوی باشد ،ممکن است مستقیم و یا
غیرمستقیم باشد ،ممکن است پررنگ و یا کمرنگ باشد ،ممکن است ناچیز و یا قابل توجه باشد ،اما همیشه
نوعی گرایش و تمایل وجود دارد .هنگامی که یک مقاله را میخوانیم و بر اساس خروجی آن نتیجهگیری
مینماییم ،باید به خاطر داشته باشیم که اگر نویسنده مجموعهی دیگری از نتایج را ارائه میداد و یا حتی اگر
همان نتایج را به نحو دیگری ارائه میداد ،نتیجهگیریهای ما نیز کامالً متفاوت از آب در میآمد.
با توجه به قضیهی  ،NFLکه بیان میدارد در صورت میانگینگیری بر روی تمامی مسائل بهینهسازی
ممکن عملکرد تمامی الگوریتمهای بهینهسازی یکسان میباشد ،آزمایش نمودن الگوریتمها بر روی توابع
محک بیهوده به نظر میرسد .بنا بر گفتهی وایتلی "از دید فنی ،ارزیابی مقایسهای الگوریتمهای جستجو امری
خطیر است" [واتلی و واتسون ،2445 ،صفحه .]333اگر ما یک مقاله در مورد الگوریتم تکاملی 𝐴 بنویسیم و
در آن نشان دهیم که این الگوریتم بر روی مجموعهای از توابع محک مانند 𝐹 دارای عملکرد بهتری نسبت
به الگوریتم 𝐵 میباشد ،آنگاه قضیهی  NFLبیان میدارد که الگوریتم 𝐵 بر روی مجموعه توابع ̅𝐹 دارای
عملکرد بهتری نسبت به 𝐴 میباشد.
با این حال ،این موضوع نباید بیش از اندازه ما را دلسرد کند .اگر نکتهی اصلی مقاله ما در نشان دادن
بهتر بودن 𝐴 نسبت به 𝐵 بر روی مجموعهی 𝐹 باشد ،آنگاه مقالهی ما موفقیتآمیز خواهد بود .به یاد داشته
باشید که در قضیهی  NFLگفته نشده تمامی الگوریتمها بر روی تمام مجموعههای ممکن 𝐹 دارای عملکرد
یکسانی میباشند ،بلکه در این قضیه بیان شده است که با میانگین گرفتن بر روی تمامی مسائل ممکن ،تمامی
الگوریتمها دارای عملکرد یکسان خواهند بود .این در واقع بدین معنی است که واقعاً ممکن است الگوریتم
𝐴 برای مسائلی خاص و یا نوع خاصی از مسائل عملکرد بهتری داشته باشد.
این موضوع این نکته اشاره دارد که اگرچه محک زدن الگوریتمهای تکاملی کاری ارزنده است ،اما باید
قضیهی  NFLرا در ذهن داشته باشیم تا بتوانیم نتیجهگیری خود را تعدیل نماییم .یک مقاله معمول در زمینهی
الگوریتمهای تکاملی نشان میدهد که الگوریتم 𝐴 بر روی مجموعهای از توابع محک مانند 𝐹 دارای عملکرد
بهتری نسبت به الگوریتم 𝐵 است و سپس نتیجهای مانند نتیجهی زیر را ارائه میدهد:
بنابراین میتوان دید که 𝐴 برای بهینهسازی تابع از 𝐵 بهتر است.
ادعاهایی مانند این از دیدگاه قضیهی  NFLاساساً نادرست هستند .اما مقاالت معمولی که در زمینهی
الگوریتمهای تکاملی وجود دارند شامل عبارتهایی این چنینی در چکیده ،مقدمه و نتیجهگیری خود میباشند.
یک ادعای خاضعانهتر میتواند این چنین باشد:
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بنابراین میتوان دید که 𝐴 برای بهینهسازی توابعی که دارای خصیصههای بحث شده در این مقاله
میباشند ،بهتر از 𝐵 عمل میکند.
با این حال ،مقاالتی که شامل آزمایش عملکرد بر روی توابع محک میشوند ،هیچ تالشی در جهت
بررسی خواص و ویژگیهای توابع محک ارائه نمیدهند .این محکها چه ویژگی دارند که باعث میشود
الگوریتم 𝐴 عملکرد بهتری از 𝐵 داشته باشد؟ آیا علت این موضوع این است که توابع موجود در

𝐹

مشتقپذیرند یا چند پیمانهای هستند یا دارای مشتق دوم پیوستهاند و یا اینکه دارای محدودیتاند؟ پاسخ به
چنین سؤاالتی معموالً دشوار است و به همین علت نادیده گرفته میشوند .به همین دلیل ،یک ادعای بهتر
(خاضعانهتر) که میتوان در یک مقالهی مرتبط با الگوریتم تکاملی مطرح نمود بهصورت زیر است:
بنابراین میتوان دید که 𝐴 برای بهینهسازی توابعی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفتهاند عملکرد
بهتری نسبت به 𝐵 دارد.
این ادعای بهتری است چرا که در آن سعی بر تعمیم نتایج به فرای نتایج تجربی نشده است .به عبارت
دیگر ،ادعای اضافی صورت نگرفته است .با این حال ،حتی این ادعا هم کمی زیادی به نظر میرسد چرا که
میتوان الگوریتمها را به طرق بسیاری میزان و پیادهسازی نمود.
یکی دیگر از مشکالت مرتبط با ارائهی نتایج محک آن است که ممکن است توابع محک در کالس
مسائل جالب دنیای واقعی نباشد .فرض بر آن است که بیشتر محققین الگوریتمهای تکاملی به کاربرد نهایی
تحقیقشان در مسائل دنیای واقعی عالقهمند هستند .اگر یک مقاله نشان دهد که الگوریتم 𝐴 دارای عملکرد
خوبی بر روی مجموعهای از محکها مانند 𝐹 میباشد ،این موضوع چه ارتباطی با دنیای واقعی خواهد
داشت؟ در حقیقت ،با توجه به قضیهی  ،NFLممکن است بتوان نتیجه گرفت که الگوریتم 𝐴 دارای عملکرد
ضعیفی بر روی مسائل دنیای واقعی میباشد .باالخره ،اگر الگوریتم 𝐴 دارای عملکردی بهتری بر روی
مجموعهی 𝐹 ،که تنها از توابع محک تشکیل شده است ،باشد ،آنگاه الگوریتم 𝐵 دارای عملکرد بهتری بر
روی مجموعهی ̅𝐹 ،که شامل مسائل دنیای واقعی میباشد ،خواهد بود .این مسابقهی همیشگی برای دستیابی
عملکرد بهتر بر روی مسائل محک باعث شده است به مجموعهای از الگوریتمها دست یابیم که عملکردشان
بر روی توابع محک بسیار خوب است ،اما به لحاظ مهندسی بالاستفاده هستند.
از لحاظ مباحثی که در این بخش ارائه شد ،مقاالت الگوریتمهای تکاملی باید بیشتر بر کاربردها تأکید
داشته باشند تا توابع و مسائل محک .گاه ًا ممکن است در صورت عدم درج نتایج از توابع محک متداول،
قبول شدن مقاله با مشکل مواجه شود ،اما این اتکای بیش از حد به توابع محک باعث ایجاد اعتماد به نفس
کاذب میشود .امروزه به سختی میتوان کاربردی حقیقی از الگوریتمهای تکاملی را در ژورنالها مشاهده

 / 818الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی

نمود .اما با دیدی که از قضیهی  NFLبه دست آوردیم ،میتوانیم به جرئت بگوییم موضوع اصلی مقاالت باید
کاربردهای الگوریتم تکاملی در مسائل دنیای واقعی باشد .تنها با آزمایش عملکرد الگوریتم تکاملی بر روی
مسائل دنیای واقعی میتوان با اعتماد به نفس گفت که الگوریتمهای تکاملی مفید هستند.
ب 2-2.چگونه نتایج شبیهسازی را گزارش کنیم و چگونه گزارش نکنیم
این بخش نشان میدهد که معموالً چگونه نویسندگان نتایج شبیهسازی را بهگونهای گمراهکننده ارائه داده
تا پیام مورد نظر وی را بازتاب دهند .این بخش همچنین نشان میدهد که چگونه میتوان با استفاده از آمار
نتایج را بهصورتی شفاف و صادقانه ارائه نمود .بحث بیشتر و پرمایهتر در مورد آمار را به بخش
ب 2-4.موکول مینماییم.
فرض کنید میخواهیم عملکرد دو الگوریتم تکاملی 𝐴 و 𝐵 را بر روی یک محک مقایسه نماییم .فرض
کنید که این دو الگوریتم را بر روی یک محک اجرا مینماییم .هر الگوریتم برای 𝑇 نسل اجرا میشوند .در
هر نسل هزینهی بهترین ذرهی جمعیت را اندازه گرفته و آن را با 𝑛𝑖𝑚𝑓 نشان میدهیم .با این کار مجموعهای
از دادهها را خواهیم داشت که به شکل زیر خواهد بود:
(ب)1.

} 𝑇𝐴𝑓 : 𝑓𝐴,𝑚𝑖𝑛 = {𝑓𝐴0 , 𝑓𝐴1 , 𝑓𝐴2 , … ,الگوریتم 𝐴
} 𝑇𝐵𝑓 : 𝑓𝐵,𝑚𝑖𝑛 = {𝑓𝐵0 , 𝑓𝐵1 , 𝑓𝐵2 , … ,الگوریتم 𝐵

در معادلهی باال  𝑓𝐴0و  𝑓𝐵0به ترتیب هزینهی بهترین ذره پس از مقداردهی اولیه برای الگوریتمهای 𝐴 و
𝐵 بوده و 𝑖𝐴𝑓 و 𝑖𝐵𝑓 نیز هزینهی بهترین ذره پس از نسل 𝑖اُم میباشند .عملکرد الگوریتم 𝐴 را میتوان با
هزینهی بهترین ذرهی پیدا شده توسط این الگوریتم در طول 𝑇 نسل اندازه گرفت:
(ب)2.

𝑖𝐴𝑓 : minمتریک الگوریتم 𝐴
]𝑇𝑖∈[0,

با فرض این که از نخبهگرایی استفاده مینماییم 𝑓𝐴𝑖 ،بهصورت یکنواختی غیر افزایشی خواهد بود ،بنابراین
(ب)3.

𝑇𝐴𝑓 = 𝑖𝐴𝑓 : minمتریک الگوریتم 𝐴
]𝑇𝑖∈[0,

اگر الگوریتمهای 𝐴 و 𝐵 را بر روی یک محک اجرا کرده و بخواهیم ببینیم کدام عملکرد بهتری دارد،
میتوان به سادگی 𝑇𝐴𝑓 را با 𝑇𝐵𝑓 مقایسه نمود .میتوانیم نتیجه بگیریم که
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(ب)4.

𝐴 از 𝐵 بهتر است اگر 𝑇𝐵𝑓 < 𝑇𝐴𝑓
𝐵 از 𝐴 بهتر است اگر 𝑇𝐴𝑓 < 𝑇𝐵𝑓

{ منطق غلط

واضح است که چنین استداللی معتبر نیست .ما نباید هیچ گاه از چنین منطق معیوبی استفاده نماییم .یکی
از نکاتی که اهمیت بسیار دارد آن است که الگوریتمهای تکاملی اتفاقی هستند ،بدین معنی که به یک
تولیدکنندهی اعداد اتفاقی بستگی دارند .بنابراین و بهصورت کلی ،الگوریتم تکاملی در هر بار اجرا نتایج
متفاوتی تولید خواهد نمود .اگر آزمایش باال را تنها یکبار انجام دهیم ممکن است نتیجه بگیریم که الگوریتم
𝐴 بهتر از الگوریتم 𝐵 است .اما اگر آزمایش را دوباره تکرار نماییم ،ممکن است نتیجه بگیریم الگوریتم

𝐵

بهتر از الگوریتم 𝐴 است .به همین دلیل است که اجرای چندبارهی شبیهسازیها و استفاده از نتایج تمام
شبیهسازیها در هنگام مقایسهی الگوریتمهای تکاملی مهم است .استفاده از چندین شبیهسازی ،بهطوری که
هر یک بهصورت اتفاقی آغاز شود ،شبیهسازی مونت کارلو ،آزمایش شبیهسازی و یا روش مونت کارلو نام
دارد [رابرت و کاسال.]2414 ،1
حال فرض کنید مفهوم شبیهسازی مونت کارلو را درک کردهایم .سپس ،الگوریتمهای 𝐴 و 𝐵 را بر روی
یک مسئله و به تعداد 𝑀 بار اجرا مینماییم 𝑀 .تعداد شبیهسازیهای مونت کارلو است .هر بار که الگوریتمها
اجرا میشوند نتایج متفاوتی برای 𝑇𝐴𝑓 و 𝑇𝐵𝑓 به دست میآید .از 𝑘𝑇𝐴𝑓 و 𝑘𝑇𝐵𝑓 برای نشان دادن هزینهی
الگوریتمهای 𝐴 و 𝐵 در انتهای نسل 𝑇اُم از شبیهسازی مونت کارلوی 𝑘اُم استفاده مینماییم .میتوان اطالعات
شبیهسازی را بهصورت زیر نوشت:
(ب)5.

} 𝑀𝑇𝐴𝑓 : {𝑓𝐴𝑇1 , 𝑓𝐴𝑇2 , … ,نتایج الگوریتم 𝐴
} 𝑀𝑇𝐵𝑓 : {𝑓𝐵𝑇1 , 𝑓𝐵𝑇2 , … ,نتایج الگوریتم 𝐵

میتوان متوسط عملکرد دو الگوریتم را بهصورت زیر مقایسه نمود:
𝑀

(ب)6.

1
𝐾𝑇𝐴𝑓 ∑
𝑀

= ̅𝐴𝑓

𝑘=1
𝑀

1
𝐾𝑇𝐵𝑓 ∑ = ̅𝐵𝑓
𝑀
𝑘=1

Casella
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همچنین ،میتوان واریانس عملکرد دو الگوریتم را بهصورت زیر مقایسه نمود:1
𝑀

(ب)7.

1
2
=
) ̅𝐴𝑓 ∑(𝑓𝐴𝑇𝐾 −
𝑀−1

𝜎𝐴2

𝑘=1
𝑀

1
2
= 𝜎𝐵2
) ̅𝐵𝑓 ∑(𝑓𝐵𝑇𝐾 −
𝑀−1
𝑘=1

عملکرد بهترین حالت دو الگوریتم نیز بهصورت زیر مقایسه میشود:
(ب)8.

𝐾𝑇𝐴𝑓 𝑓𝐴,𝑏𝑒𝑠𝑡 = min
]𝑀𝑘∈[1,

𝐾𝑇𝐵𝑓 𝑓𝐵,𝑏𝑒𝑠𝑡 = min
]𝑀𝑘∈[1,

در نهایت ،عملکرد بدترین حالت دو الگوریتم را نیز میتوان بهصورت زیر مقایسه نمود:
(ب)9.

̅
𝑡𝑠𝑟𝑜𝑤𝑓𝐴,
𝐾𝑇𝐴𝑓 = max
]𝑀𝑘∈[1,

̅
𝑡𝑠𝑟𝑜𝑤𝑓𝐵,
𝐾𝑇𝐵𝑓 = max
]𝑀𝑘∈[1,

هر یک از این متریکها نوع مختلفی از عملکرد را اندازهگیری مینمایند .مقادیر هزینهی متوسطی که از
معادلهی (ب )6.به دست میآیند ،مطلوبیت متوسط عملکرد الگوریتمها را نشان میدهند .واریانسهای به
دست آمده از معادله (ب ،)7.میزان تداوم عملکرد الگوریتمها را تعیین مینمایند .مقدار هزینه بهترین حالت
که از معادلهی (ب )8.به دست میآید حاکی از آن است که در صورت اجرای چندبارهی الگوریتمها ،انتظار
ارائه بهترین عملکرد از کدام الگوریتم منطقیتر خواهد بود.
هر یک از این متریکها نوع متفاوتی از عملکرد را اندازهگیری مینمایند .مقادیر هزینهی متوسط از
معادلهی (ب )6.به ما میگویند که الگوریتمها بهطور متوسط چه قدر خوب عمل میکنند .واریانسهایی که
از معادلهی (ب )7.به دست میآیند میزان تداوم عملکرد الگوریتمها را اندازه میگیرند .مقادیر هزینهی بهترین
حالت از معادلهی (ب )8.به ما میگویند در صورت اجرای چند بارهی الگوریتمها از کدام یک انتظار عملکرد
بهتری داشته باشیم .هزینهی بدترین حالت که از معادلهی (ب )8.به دست میآید نیز به ما میگوید در صورتی
که الگوریتمها را تنها یکبار اجرا نماییم و همچنین در صورتی که الگوریتمها بهگونهای مقداردهی اولیه شوند
که عملکردهای بد از الگوریتمها حاصل شود ،از کدام الگوریتم انتظار عملکرد بهتری داشته باشیم .در صورت

 1بهطور معمول انتظار میرود مخرج کسر معادلهی (ب )7.به جای ) ،(𝑀 − 1برابر 𝑀 باشد .اما استفاده از ) (𝑀 − 1در مخرج تخمین بهتری
از واریانس به دست میدهد [سایمون ،2446 ،مسئلهی.]376
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تمایل به آگاهی از مباحث بیشتر در مورد متریکهای عملکردی الگوریتمهای تکاملی میتوانید به [ایبن و
اسمیت ]24111 ،مراجعه نمایید.
فرض کنید دو الگوریتم 𝐴 و 𝐵 را بر روی یک مسئلهی محک اجرا نماییم .همچنین فرض کنید که
الگوریتمها را 𝑀 بار اجرا کرده و نتایج زیر را به دست آوردهایم:
(ب)14.

̅
̅
𝑡𝑠𝑒𝑏𝑓𝐴̅ = 14, 𝜎𝐴2 = 4, 𝑓𝐴,
𝑡𝑠𝑟𝑜𝑤= 7, 𝑓𝐴,
= 32
2
̅
̅
̅
𝑓𝐵 = 16, 𝜎𝐵 = 3, 𝑓𝐵,𝑏𝑒𝑠𝑡 = 6, 𝑓𝐵,𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡 = 25

اگر مقالهای در مورد این نتایج بنویسیم ،هر یک از عبارتهای زیر ممکن است در این مقاله ظاهر شود.
 .1هزینهی میانگین به دست آمده توسط الگوریتم 𝐴 برابر  14بوده در حالی که این هزینه برای الگوریتم
𝐵 برابر  16میباشد .بنابراین میتوان گفت که الگوریتم 𝐴 بهتر عمل میکند.
 .2الگوریتم 𝐴 دارای واریانس  4بوده در حالی که الگوریتم 𝐵 دارای واریانس  3میباشد .این نشان
میدهد که الگوریتم 𝐵 دارای تداوم و پایداری بیشتری میباشد.
 .3بهترین هزینهی به دست آمده توسط الگوریتم 𝐴 برابر  7بوده در حالی که این مقدار برای الگوریتم
𝐵 برابر  6میباشد .بنابراین الگوریتم 𝐵 عملکرد بهتری دارد.
 .4هزینههای به دست آمده توسط الگوریتم 𝐴 هیچگاه بدتر از  23نبوده است در حالی که هزینههای به
دست آمده توسط الگوریتم 𝐵 هیچگاه از  25بدتر نبوده است .این موضوع نشان میدهد که الگوریتم
𝐴 دارای عملکرد بهتری است.
ال غلط نیستند ،ولی نشان میدهد که چگونه میتوان آمار را بر حسب ایدههای
هیچ یک از عبارات باال کام ً
از پیش تعیین شده ،تعبیر نمود .این بدین معنی است که ما هدفمند نیستیم و بیشتر تمایل به ارائهی نتایجی
داریم که با گرایش شخصی ما همخوانی بیشتری دارد.
اولین عبارت از چهار عبارت باال در نظر بگیرید .این که الگوریتم 𝐴 بهطور متوسط بهتر از الگوریتم

𝐵

عمل میکند کامالً درست است ،اما چرا باید به جای عبارت دوم یا سوم ،از این عبارت در مقالهی خود
استفاده نماییم .به عالوه ،این بهتر بودن که در عبارت  1از آن صحبت شده است چه قدر قابل مالحظه است؟
الگوریتم 𝐴 تنها به اندازهی دو واحد از الگوریتم 𝐵 بهتر است و این مقدار از انحراف استاندارد هر دو
الگوریتم کمتر است .شکل ب 3.نموداری از میانگین و انحراف استاندارد هر دو الگوریتم نشان میدهد.
نمودار سمت چپ از این شکل مبین آن است که الگوریتم 𝐴 به طرز قابل توجهی بهتر از الگوریتم 𝐵 بوده
در حالی که نمودار سمت راست از این شکل نشان میدهد که این بهتر بودن ،آن اندازه که فکر میکنیم قابل
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مالحظه نیست .در هر شبیهسازی که دو الگوریتم تکاملی تنها به اندازهی یک انحراف استاندارد متفاوت از
میانگینشان عمل کنند ،الگوریتم 𝐵 بهتر از الگوریتم 𝐴 عمل خواهد نمود.
یک راه مناسب برای نشان دادن نتایج عملکرد الگوریتمهای تکاملی استفاده از نمودارهای جعبهای است.
نمودارهای جعبهای شامل  5تکه داده برای هر الگوریتم تکاملی میباشند :کمترین نتیجه ،چارک پایین ،میانه،
چارک باال و بیشترین نتیجه از 𝑀 شبیهسازی مونت کارلو [مکگیل 1و همکاران .]1978 ،چارک پایین مقداری
است که از  %25تمام مقادیر بزرگتر بوده ،میانه مقداری است که از  %54تمام مقادیر بزرگتر بوده ،و چارک
باال مقداری است که از  %75تمام مقادیر بزرگتر است MATLAB Statistics Toolbox .دارای تابعی با نام
 boxplotاست که میتوان با استفاده از آن به رسم نمودارهای جعبهای پرداخت .شکل ب 4.مثالی از یک
نمودار جعبهای را نشان میدهد .نمودارهای جعبهای مقدار زیادی از اطالعات مرتبط را در یک نمودار
بهصورت یکجا نشان میدهند .این موضوع نمودارهای جعبهای را به روشی مختصر و مفید برای ارائه نتایج
و مقایسهی الگوریتمها بدل ساخته است.

شکل ب 3.مقادیر متوسط (نمودار سمت چپ) ،و مقادیر متوسط به همراه انحرافهای استاندارد (نمودار سمت راست) از
عملکرد دو الگوریتم فرضی .نمودار سمت چپ الگوریتم 𝑨 را بسیار بهتر از نمودار سمت راست نشان میدهد.

McGill
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شکل ب 4.یک نمودار جعبهای نوعی که عملکرد دو الگوریتم فرضی را نشان میدهد .هر جعبه مجموعهی نتایج  %55میانی
از الگوریتم متناظر خود را نشان داده و خط وسط هر جعبه نیز میانه را نشان میدهد .خطوط باال و پایین هر نمودار (که با
خطچین به جعبهها وصل شدهاند) مقادیر ماکزیمم و مینیمم هستند.

با این حال ،راههای بدون اشکال برای پرهیز از گرایش در ارائهی نتایج شبیهسازی بسیار کم هستند .برای
مثال ،فرض کنید تعدادی شبیهسازی از الگوریتمهای 𝐴 و 𝐵 را اجرا کرده و پنج چارک را به ازای هر یک از
شبیهسازیها به دست میآوریم .فرض کنید این کار را برای شش تابع محک انجام میدهیم .نتایجی که به
دست میآیند احتماالً به شکل نتایج ارائه شده در جدول ب 1.خواهد بود .میبینیم که الگوریتم 𝐴 (که بهترین
الگوریتم شاخته شده در نظر گرفته میشود) بر روی محکهای  2 ،1و  3عملکرد بهتری داشته و الگوریتم
𝐵 (که به تازگی معرفی شده است) نیز بر روی محکهای  5 ،4و  6عملکرد بهتری از خود ارائه میدهد .در
چنین شرایطی چه باید کرد؟ ماههای زیادی را خرج ایجاد ،تصحیح ،اشکالزدایی و آزمودن الگوریتم جدید
خود کردهایم .به عالوه ،برای دستیابی به مدرک خود نیاز به انتشار نتایج خود داریم .در چنین شرایطی بسیاری
از محققین وسوسه میشوند مقالهای بنویسند که به محکهای  5 ،4و  6پرداخته و محکهای  2 ،1و  3را
نادیده میگیرد.
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جدول ب 1.نتایج شبیهسازی نمونه بر روی شش تابع محک برای دو الگوریتم .اعداد فرضی ارائه شده در این جدول نشانگر
مقادیر متوسط برای مجموعهای از شبیهسازیهای مونت کارلو میباشند .الگوریتم 𝑨 بهترین الگوریتم شناخته شده بوده و
الگوریتم 𝑩 ،الگوریتم جدید ارائه شده توسط محقق میباشد .با توجه به این نتایج ،محقق تصمیم به انتشار نتایج مربوط به
توابع محک  5 ،4و  6گرفته و نتایج مربوط به محکهای  2 ،1و  3را حذف خواهد کرد.
𝐹6

𝐹5

𝐹4

𝐹3

𝐹2

𝐹1

33

24

45

16

21

13

الگوریتم

A

28

17

36

22

34

16

الگوریتم

B

این کار غیراخالقی است .از میان تمام تحقیقات و انتشاراتی که این روزها صورت میگیرد ،چنین کاری
بدترین کار ممکن نیست ،اما میتوانیم به اتفاق نظر بگوییم که این کار متقلبانه است .با این حال ،بحث اخالق
همواره سیاه یا سفید نیست .چنین شرایطی بیشتر به شکلهایی تلفیق شده روی میدهد تا به فرم سادهی
جدول ب .1.برای نمونه ،اگر نتایج اولیهای به دست آوریم که به خوبی گویای تحقیق ما نیست ،میتوان به
سادگی دریافت که چنین نتایجی به دلیلی مشکوک هستند 1و بنابراین باید با استفاده از محکهایی که به
خوبی گویای تحقیق ما هستند استفاده کرده و نتایج کاملتر و گستردهتری را به دست آورد.
استانداردهای داوری همتا 2این نوع نادرستی نامحسوس را تقویت میکند .اگر یک الگوریتم که به تازگی
ارائه شده است و یا نوع جدید از یک الگوریتم حاضر ،نتایج بهتری از بهترین الگوریم موجود ارائه ندهد،
مقاله منتشر نشده و رد خواهد شد .این موضوع ،با اینکه بهترین الگوریتم موجود طی قرنها تکامل پیدا کرده
و بالغ شده و الگوریتمی که تازه ارائه میشود هنوز دوران طفولیت خود را شروع نکرده و زمانی برای بالغ
شدن نداشته است ،همچنان صادق است .پروپوزالها و مقاالت مرتبط با GAها که در دههی  1964نوشته
میشدند ،اکثرا مورد قبول واقع نمیشدند چرا که GAها در آن زمان هنوز به خوبی رویکردهای بهینهسازی
آن زمان نبودند .یک نقد معمول در آن زمان این جمله بود که" :هر آنچه که در مورد جستجوی الگوریتم
ژنتیک ارائه نمودهاید را میتوان به نحوی واضحتر و با استفاده از جستجوی درختی بیان نمود" [فوگل،
 ،1999صفحه  .]xiبه نظر بنای تحقیق بر روی ایدههای نو باز است ،اما مانند هر بنای دیگری ،تمایل بر تأکید
بر موضوعات از پیش داشته و دلسرد نمودن کسانی است که خارج از جعبه و به نوعی نامتعارف فکر میکنند.
 1شاید از فرمولبندی ریاضی محک مطمئن نبوده ،شاید محک زمان زیادی از  CPUرا اشغال کرده و به محکهای سریعتری نیاز داریم .شاید
تابع محک به اندازهی دیگر وابع محک مشهور نیست .شاید محک دارای ویژگیهای است که به عقیدهی ما آن را غیرمعمول میسازند .اگر به
خوبی جستجو کنیم ،می توانیم دالیل زیادی را برای مستثنی کردن هر نوع محکی پیدا کنیم.
Peer Review

2
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همتاداوران به جای تأکید بر روی نتایج تدریجی و پیوسته بر روی محکها باید بر خالقیت و نوآوری
تمرکز کنند چرا که نمیتوان پیشبینی کرد کدامیک از الگوریتمها یا فناوریهای جدید بر آینده تأثیر خواهند
داشت .همچنین ،از دید قضیهی  ،NFLهمتاداوران باید به نویسندگان اصرار کنند محدودیتها و اشکاالت
الگوریتمهای خود را به بحث بگذارند .به بیان دیگر ،نباید به نویسندگان فشار آورد تا نتایج منفی را مخفی
کنند بلکه باید آنها را تشویق نمود تا نتایج منفی را به اطالع عموم رسانده تا شفافیت حاصل شود.
نرخ موفقیت
یکی از متریکهای عملکردی معمول در مورد الگوریتمهای تکاملی ،نرخ موفقیت است [سوگانتان و
همکاران[ ،]2445 ،لیانگ و همکاران[ ،]2446 ،مالیپدی و سوگانتان .]2414 ،فرض کنید تابع هزینهی محکی
مانند )𝑥(𝑓 در اختیار داریم که مینیمم آن در ∗ 𝑓 قرار دارد .فرض کنید 𝑀 شبیهسازی از الگوریتم تکاملی خود
را برای 𝑥𝑎𝑚𝐹 ارزیابی تابع برازندگی انجا میدهیم .در این صورت گوییم یک شبیهسازی موفق بوده است
اگر در آن ذرهی مانند 𝑥 پیدا شود که 𝜖  .𝑓(𝑥) < 𝑓 ∗ +در این صورت 𝜖 یک عدد مثبت بوده و آستانهی
موفقیت نامیده میشود .نرخ موفقیت 𝑆 نیز درصد تعداد شبیهسازیهای موفق میباشد.
این متریک چنان محبوب شده است که بسیاری از داوران و ویراستاران هیچ مقالهی را بدون آن منتشر
نکرده و یا به آن اجازهی انتشار نمیدهند .با این حال چند مشکل در مورد این متریک عملکرد وجود دارد.
اول آنکه انتخاب 𝜖 کامالً دلبخواهی است و این موضوع میتواند تأثیر زیادی بر روی شایستگی ظاهری دو
الگوریتم رقیب داشته باشد .اگر  𝜖 = 𝜖1باشد آنگاه ممکن است الگوریتم 𝐴 از الگوریتم 𝐵 بهتر عمل کرده و
اگر  𝜖 = 𝜖2 ≠ 𝜖1ممکن است الگوریتم 𝐵 عملکرد بهتری از الگوریتم 𝐴 داشته باشد .دوم آنکه ،تعداد
ارزیابیها تابع 𝑥𝑎𝑚𝐹 نیز دلبخواهی است و این موضوع نیز میتواند بر شایستگی ظاهری دو الگوریتم تأثیر
داشته باشد . .اگر  𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝐹1باشد آنگاه ممکن است الگوریتم 𝐴 از الگوریتم 𝐵 بهتر عمل کرده و اگر
 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝐹2 ≠ 𝐹1ممکن است الگوریتم 𝐵 عملکرد بهتری از الگوریتم 𝐴 داشته باشد .سوم آنکه ،تعداد
شبیهسازیها 𝑀 باید به طرز غیرواقعگرایانهای بزرگ باشد تا بتوان تخمین مطمئنی از نرخ موفقیت 𝑆 به دست
آورد ،اما چنین مقادیر بزرگی از 𝑀 ممکن است به روزها و یا هفتهها جمعآوری داده نیاز داشته باشد [کلرک،
 .]2412bهرگاه در مقالهای نرخ موفقیت گزارش میشود ،انحراف استاندارد آن از قلم میافتد و این موضوع
میتواند مقید بودن آن بهعنوان یک متریک را نفی کند.
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اندازهی جمعیت
برای یک مسئلهی خاص ،الگوریتم تکاملی اول با اندازهی جمعیت  𝑁1و الگوریتم تکاملی دوم با اندازهی
جمعیت  𝑁2بهترین عملکرد خود را نشان خواهند داد .بنابراین ،هنگام مقایسهی دو الگوریتم تکاملی ،ابتدا
باید هر الگوریتم را جداگانه میزانسازی کرده تا مقادیر مناسب اندازهی جمعیت برای هر یک به دست آید.
از سوی دیگر ،ممکن است هدف از مقایسهی دو الگوریتم پیدا کردن الگوریتم بهتر با یک اندازهی جمعیت
خاص باشد .در چنین حالتی باید از اندازهی جمعیت یکسان برای هر دو الگوریتم استفاده نمود .برای نمونه،
عملکرد الگوریتم تکاملی با اندازهی جمعیت کوچک ،ممکن است موضوع تحقیقی مهمی باشد .بنابراین این
سؤال که هنگام مقایسه الگوریتمهای تکاملی از چه اندازهی جمعیتی باید استفاده نمود چندان روشن نیست،
اما به هدف مقایسه بستگی دارد.
ب 2-3.اعداد اتفاقی
برای دستیابی به نتایج شبیهسازی معتبر ،ضروری است که تولیدکنندهی اعداد اتفاقی را به خوبی درک
کنیم .تولیدکنندهی اعداد اتفاقی میتوانند تأثیر قابل توجهی بر روی عملکرد الگوریتم تکاملی داشته باشند.
کیفیت یک راهحل الزاماً با کیفیت تولیدکنندهی اعداد اتفاقی همبستگی ندارد [کلرک .]2412b ،برای برخی
مسائل و برخی الگوریتمهای تکاملی ،استفاده از تولیدکنندهی اعداد اتفاقی با کیفیت باعث بهبود عملکرد
الگوریتم تکاملی شده ،در حالی که برای سایر مسائل و همچنین دیگر الگوریتمهای تکاملی ،با استفاده از
تولیدکنندهی اعداد اتفاقی بدتر میتوان به عملکرد بهتر در الگوریتم تکاملی دست یافت.
بسیاری از اعداد اتفاقی واقعاً اتفاقی نیستند .در حقیقت ،تعریف و وجود تصادفی بودن موضوع بحثهای
بسیاری است .تولیدکنندهی اعداد اتفاقی موجود در کامپیوترها اعداد کامالً اتفاقی تولید نمینمایند .این
تولیدکنندهها ،اعداد شبه اتفاقی تولید مینماید .اعداد شبه اتفاقی به نظر تصادفی میآیند ولی کامالً تصادفی
نیستند چرا که توسط الگوریتمهای قاطع به وجود میآیند.
باقی این بخش جهت به تصویر کشیدن این موضوع بر  MATLABتمرکز مینماید ،اما این مباحث را
میتوان به سادگی به هر محیط برنامهنویسی دیگری تعمیم و بسط داد .تابع  randاز  MATLABرا در نظر
بگیرید .این تابع یک عدد اتفاقی با توزیع یکنواخت بر روی بازهی ) (0,1تولید مینماید .فرض کنید در یک
اجرای  MATLABاز نسخهی ) 7.13.0.564 (R2011bبر روی یک کامپیوتر با ویندوز  32 XPبیتی استفاده
نماییم .اگر از تابع  randبرای تولید پنج عدد اتفاقی استفاده نماییم اعداد زیر به دست خواهند آمد
(ب)11.

0.6324

0.1270,

0.9058,

0.8147,
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این اعداد کامالً اتفاقی به نظر میآیند .اما اگر کامپیوتر را خاموش کنیم و فردای آن روز برگردیم و دوباره
 MATLABرا اجرا نماییم و دوباره از تابع  randبرای تولید پنج عدد اتفاقی استفاده نماییم ،دوباره همان
عداد باال به دست خواهند آمد! حاال دیگر اعداد اتفاقی به نظر نمیآیند .این به این دلیل است که MATLAB

از الگوریتم قاطعی برای تولید اعداد شبه اتفاقی استفاده مینماید و این الگوریتم هر بار که  MATLABاجرا
میشود دارای حالت اولیهی یکسانی است.
این موضوع پیامدهای مهمی برای آزمایش الگوریتم تکاملی دارد .فرض کنید کامپیوتر خود را روشن
کرده ،یک الگوریتم تکاملی را اجرا کرده و نتیجهی عملکرد آن برابر  𝑓1شود .حال فرض کنید کامپیوتر را
خاموش کرده و سپس روز بعد برگشته ،کامپیوتر را روشن کرده و الگوریتم تکاملی را دوباره اجرا نماییم.
دوباره همان نتیجه به دست خواهد آمد چرا که اعداد اتفاقی که از آنها برای انتخاب ،جهش و دیگر موارد
استفاده نمودیم همانهایی هستند که روز قبل از آنها استفاده کرده بودیم .اگرچه که الگوریتم تکاملی به
لحاظ نظری اتفاقی است و هر بار که اجرا میشود باید نتیجهای متفاوت به دست دهد ،اما در عمل در هر دو
روز نتایج یکسانی را به دست میدهد چرا که به تولیدکنندهی اعداد شبه اتفاقی متکی است و خروجی این
تولیدکنندهها واقعاً تصادفی نیستند و در هر بار شروع  MATLABدارای حالت اولیهی یکسان میباشند.
حال فرض کنید کامپیوتر را روشن کرده ،الگوریتم تکاملی را اجرا نموده و نتیجهی  𝑓1را به دست
آوردهایم .حال فرض کنید اجازه دهیم  MATLABدر حالت اجرا بماند ،برویم و فردا بیاییم و الگوریتم
تکاملی را دوباره اجرا نماییم .این بار ،بهطور کلی ،نتیجهی متفاوتی به دست خواهیم آورد .این موضوع به
این دلیل است که تولیدکنندهی اعداد اتفاقی را با شروع دوبارهی  MATLABمقداردهی اولیه ننمودیم.
بنابراین ،دومین باری که الگوریتم تکاملی را اجرا مینماییم MATLAB ،رشتهی متفاوتی از اعداد اتفاقی را
نسبت به دفعهی اولی که الگوریتم تکاملی اجرا شد ،به وجود میآورد.
اگر بخواهیم همان رشته از اعداد اتفاقی را بازتولید نماییم ،میتوان از تابع ) rng(seedاز

MATLAB

استفاده نمود .در این صورت تولیدکنندهی اعداد اتفاقی با عدد صحیح  seedمقداردهی اولیه خواهد شد .این
کار باعث مقداردهی اولیهی تولیدکنندهی اعداد اتفاقی با یک حالت معلوم شده و رشتهی یکسانی از اعداد
اتفاقی را از یک اجرا به اجرای دیگر تولید مینماید .برای نمونه دستورات زیر
(ب)12.

)rng(489
rand, rand, rand, rand, rand

اعداد اتفاقی  474894 ،474599 ،478578 ،479784و  474774را مستقل از اینکه این دستورات کی اجرا
شده و مستقل از اینکه قبل از اجرای آنها  MATLABبرای چه مدت در حال اجرا بوده ،تولید خواهند نمود.
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با این رویکرد ،با اینکه نتایج الگوریتم تکاملی بهصورت ذاتی اتفاقی هستند ،میتوان نتایج یکسانی را از یک
شبیهسازی به شبیهسازی دیگر تولید نمود .گاهاً یک اشکال برنامهای و یا یک نتیجه از الگوریتم تکاملی تنها
در شرایط خاص ظهور میکند .برای بازسازی آن نتیجه و یا اشکال باید تولیدکنندهی اعداد اتفاقی را با همان
عدد صحیح اولیه مقداردهی نماییم .به همین دلیل است که معموالً بهتر است در هر بار اجرای الگوریتم
تکاملی عدد صحیح اولیه را در جایی ذخیره نماییم .این کار به ما اجازه میدهد نتایج را بازتولید کرده و به
راحتی عمل اشکالزدایی را انجام دهیم.
اگر بخواهیم در هر بار اجرای الگوریتم تکاملی رشتهای متفاوت از اعداد اتفاقی تولید شود ،میتوان از
تابع  rngدر  MATLABاستفاده نمود ولی هر بار آن را با یک عدد اتفاقی مقداردهی اولیه نمود .برای مثال،
یک عدد صحیح که زمان و تاریخ جاری را نشان میدهد بسیار اتفاقی بوده و به همین دلیل استفاده از تاریخ
و زمان بهعنوان حالت اولیه باعث به وجود آمدن دنبالهای متفاوت از اعداد اتفاقی در هر بار اجرای MATLAB

خواهد شد .تابع  clockیک بردار شش عنصری باز خواهد گرداند که شامل سال ،ماه ،روز ،ساعت ،دقیقه و
ثانیهی جاری میباشد .بنابراین دستورات  MATLABزیر پس از هر بار اجرا ،دنبالهای متفاوت از اعداد را
تولید خواهند نمود:
;)Seed = sum(100 ∗ clock

(ب)13.

;)Rng(Seed
rand, rand rand, rand, rand

با این رویکرد ،میتوان نتایجی از الگوریتم تکاملی تولید نمود که از یک شبیهسازی به شبیهسازی دیگر
بهصورت اتفاقی در تغییر میباشند .این رویکرد همچنین به ما اجازه میدهد حالت و بذر اولیهی عدد اتفاقی
را ذخیره کرده و بعدها برای اشکالزدایی از آن استفاده نماییم.
حال فرض کنید میخواهیم یک مقایسهی ساده میان دو الگوریتم تکاملی انجام دهیم .اولین فرایند اتفاقی
در الگوریتمهای تکاملی ،ایجاد جمعیت اولیه است .بنابراین اولین الگوریتم تکاملی را اجرا کرده و نتایجی را
به دست میآوریم .سپس ،الگوریتم تکاملی دوم را اجرا کرده و نتایج متفاوت دیگری را به دست میآوریم.
با این حال ،اگر تولیدکنندهی اعداد اتفاقی را میان دو شبیهسازی مقداردهی اولیهی دوباره نکنیم ،هر دو
الگوریتم تکاملی با جمعیتهای اولیه کامالً متفاوتی آغاز خواهند شد .این موضوع ممکن است برتری
ناعادالنهای را برای یکی از الگوریتمهای تکاملی به دنبال داشته باشد .اگر بخواهیم مقایسهی عادالنهتری را
میان الگوریتمهای تکاملی مختلف انجام دهیم ،باید با جمعیت اولیهی یکسان مقداردهی اولیه شوند .این کار
را میتوان با اجرای دستورات زیر انجام داد:
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;)Seed = sum(clock
;)rng(Seed
;EA1
;)rng(Seed
;EA2

(ب)14.

این دنباله به ما این اطمینان را میدهد که تولیدکنندهی اعداد اتفاقی برای هر دو الگوریتم تکاملی بهصورت
یکسانی مقداردهی اولیه خواهد شد و بدین ترتیب هر دو الگوریتم تکاملی با جمعیتهای اولیهای مانند
شبیهسازیهای قبل اجرا خواهند شد.
ب 2-4.آزمون

𝑻

آزمون 𝑡 در سال  1948توسط ویلیام سیلی گوست ،1شیمیدان ایرلندی ،جهت کنترل کیفیت آبجو در
کارخانهای که در آن کار میکرد ،اختراع شد [باکس .]1987 ،2وی این روش را با تخلص "دانشآموز" منتشر
نمود چرا که رییس وی نمیخواست رقیبانش بدانند از روشهای آماری استفاده میکنند .آزمون 𝑡 کاربردهای
بسیاری دارد اما ما در این بخش توجه خود را به یک کاربرد بسیار خاص در تعبیر و تفسیر نتابج آزمایشهای
الگوریتم تکاملی معطوف کرده و موارد استفادهی آن را بدون هیچ گونه استنتاجی ارائه مینماییم .برای دستیابی
به جزییات و منتجات بیشتر در مورد آزمون 𝑡 میتوانید به هر یک از کتابهای استاندارد موجود در مبحث
آمار مراجعه نمایید.
سؤال اصلی که آزمون 𝑡 جواب میدهد آن است که ،چگونه میتوان تعیین کرد که آیا دو مجموعه از

نتایج آزمایشی به طرز قابل توجهی از یکدیگر متفاوت هستند یا خیر؟ وقتی که میگوییم به طرز قابل توجهی
متفاوت منظورمان بزرگی تفاوت نیست ،بلکه منظورمان این است که آیا این تفاوت بنیادی است یا خیر و یا
اینکه آیا این تفاوت به دلیل برخی نوسانات اتفاقی است یا خیر .برای نمونه ،فرض کنید عملکرد دو دانشآموز
را بر روی دو آزمون متفاوت در طول یک درس اندازه گرفتهایم و نتایج زیر حاصل شده است:
(ب)15.

: 69%, 86%دانشآموز 𝐴
: 66%, 83%دانشآموز 𝐵

دانشآموز 𝐴 در هر دو آزمون عملکرد بهتری از دانشآموز 𝐵 داشته است .اما ما احتماالً این تفاوت را
ناشی از برتری دانشآموز 𝐴 نسبت به دانشآموز 𝐵 ندانسته و آن را صرفاً ناشی از شانس خواهیم دانست و
William Sealy Gosset
Box

1
2
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استدالل خواهیم نمود که هر دو دانشآموز اساساً دارای عملکرد و قابلیتهای یکسانی میباشند .اما حاال
فرض کنید عملکرد هر دو را بر روی  14آزمون اندازه گرفتهایم و نتایج زیر حاصل شده است:
(ب)16.

: 69, 84, 75, 93, 92, 88, 68, 74, 89, 81دانشآموز 𝐴
: 66, 83, 72, 88, 95, 83, 71, 71, 84, 80دانشآموز 𝐵

دانشآموز 𝐴 در  8آزمون از  14آزمون عملکرد بهتری از دانشآموز 𝐵 داشته است .حال دیگر ممکن
است که فکر کنیم دانشآموز 𝐴 واقعاً عملکرد بهتری از دانشآموز 𝐵 دارد و تفاوت عملکرد این دو دانشآموز
صرفاً به دلیل تغییرات اتفاقی نمیباشد .تفاوتها بزرگ نیستند اما به نظر میرسد که به لحاظ آماری قابل
توجه باشند .اما چگونه احتمال این که این فرضیه درست باشد را اندازه بگیریم؟ بهطور خاص ،احتمال به
دست آمدن نتایج معادلهی (ب ،)16.در صورتی که دانشآموز 𝐴 و 𝐵 دارای عملکرد یکسانی باشد ،چه قدر
خواهد بود؟ به بیان دیگر ،احتمال اینکه تفاوتهای موجود در معادلهی (ب )16.به دلیل تغییرات اتفاقی باشد
چه قدر است؟ این دقیقاً همان سؤالی است که آزمون 𝑡 به آن پاسخ میدهد .این فرض که تفاوت میان نتایج
دانشآموز 𝐴 و 𝐵 صرفاً به دلیل تغییرات اتفاقی میباشد ،فرض صفر 1نام دارد .توجه داشته باشید که اگر هر
دو دانشآموز دارای عملکردهای یکسان باشند ،آنگاه احتمال اینکه دانشآموز 𝐴 یا 𝐵 بر روی  14آزمون بهتر
عمل کنند ،یکسان خواهد بود.
حال به مسئلهی تحلیل نتایج الگوریتم تکاملی باز میگردیم .فرض کنید دو الگوریتم 𝐴 و 𝐵 را بر روی
یک مسئلهی بهینهسازی اجرا مینماییم .همچنین ما از اهمیت شبیهسازیها مونت کارلو مطلع هستیم ،به
همین دلیل هر دو الگوریتم را برای 𝑀 بار اجرا کرده و عملکرد متوسط و واریانس هر الگوریتم را بنا بر
معادالت (ب )6.و (ب )7.محاسبه مینماییم:
(ب)17.

 = 𝜎𝐴2واریانس

 = 𝑓𝐴̅ ,میانگین :الگوریتم 𝐴

 = 𝜎𝐵2واریانس

 = 𝑓𝐵̅ ,میانگین :الگوریتم 𝐵

اگر عملکردهای دو الگورینم 𝐴 و 𝐵 اساساً یکسان باشد ،احتمال به دست آمدن چنین نتایجی چه قدر
خواهد بود؟ این سؤالی است که آزمون 𝑡 پاسخ میدهد .مقدار آزمون 𝑡 بهصورت زیر تعریف میگردد
(ب)18.

| ̅𝐵𝑓 |𝑓𝐴̅ −
𝑀√(𝜎𝐴2 − 𝜎𝐵2 )/

=𝑡

Null Hypothesis

1
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میتوان دید که 𝑡 مقدار تفاوت میان خروجیهای الگوریتمهای 𝐴 و 𝐵 را اندازه میگیرد .اگر تفاوت
زیادی میان ̅𝐴𝑓 و ̅𝐵𝑓 باشد ،آنگاه 𝑡 بزرگ خواهد بود .با این حال ،اگر  𝜎𝐴2یا  𝜎𝐵2بزرگ باشند ،آنگاه میتوان
گفت که تغییرات بزرگی در عملکرد الگوریتم 𝐴 یا 𝐵 وجود دارد و این موضوع تأثیر تفاوت بزرگ میان

̅𝐴𝑓

و ̅𝐵𝑓 را رقیق کرده و 𝑡 را کوچک خواهد ساخت .بزرگ بودن 𝑀 باعث بزرگ شدن 𝑡 خواهد شد چرا که
تعداد آزمایشات زیاد نسبت به تعداد آزمایشات کم نشانگر مطمئنتری از عملکرد میباشد.
پس از آنکه مقدار آزمون 𝑡 را محاسبه نمودیم ،باید مقداری با نام درجهی آزادی 1را محاسبه نماییم:
(𝑀 − 1)(𝜎𝐴2 + 𝜎𝐵2 )2
) (𝜎𝐴4 + 𝜎𝐵4

(ب)19.

=𝑑

این مقدار به ما میگوید برای اینکه بتوانیم با درجهی خاصی از اطمینان بگوییم که تفاوت قابل مالحظهای
میان عملکردهای الگوریتمهای 𝐴 و 𝐵 وجود دارد ،مقدار 𝑡 باید چه قدر بزرگ باشد.
پس از آنکه 𝑡 و 𝑑 را محاسبه نمودیم ،برای اینکه دریابیم احتمال تفاوت میان عملکردهای دو الگوریتم
𝐴 و 𝐵 به دلیل تغییرات اتفاقی چه قدر است ،باید به جدول 𝑡 نگاه کنیم .این مقادیر احتمال ،مقادیر 𝑝 نام
دارند .جدول ب 2.چند مقدار 𝑡 را نشان میدهد .جدولهای کاملتر را میتوانید در اینترنت و یا در کتابهای
آمار و احتمال بیابید .برای یافتن مقادیری که میان مقادیر داده شده در جدول میباشند میتوان از هر نوع
روش منطقی درونیابی استفاده نمود .همچنین ،میتوان از توابع آزمون 𝑡 در نرمافزارهای آماری مانند
 MATLABو یا  Microsoft Excelاستفاده نمود.
مثال 5-2
فرض کنید که دو الگوریتم 𝐴 و 𝐵 را بر روی یک مسئلهی بهینهسازی اجرا نمودهایم .همچنین فرض
کنید هر الگوریتم  6بار اجرا شده ( )𝑀 = 6و نتایج زیر به دست آمده است .این نتایج به فرمت معادلهی
(ب )5.نوشته شدهاند:
(ب)24.

}: {𝑓𝐴𝑇𝐾 } = {30.02, 29.99, 30.11, 29.97, 30.01, 29.99الگوریتم 𝐴
}: {𝑓𝐵𝑇𝐾 } = {29.89, 29.93, 29.72, 29.98, 30.02, 29.98الگوریتم 𝐵

Degree of Freedom

1
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برای تخمین زدن احتمال اینکه تفاوت میان دو الگوریتم صرفاً به دلیل تغییرات اتفاقی بوده و به تفاوت
اساسی میان عملکرد دو الگوریتم ربطی ندارد ،ابتدا میانگین و واریانس نتایج را مانند معادالت (ب( ،)6.ب)7.
و (ب )17.محاسبه مینماییم:
(ب)21.

𝑓𝐴̅ = 30.015, 𝜎𝐴2 = 0.0497
𝑓𝐵̅ = 29.920, 𝜎𝐵2 = 0.1079

سپس از معادالت (ب )18.و (ب )19.استفاده کرده و مقدار 𝑡 و 𝑑 را محاسبه مینماییم:
(ب)22.

𝑡 = 1.959, 𝑑 = 7.0306

سپس به جدول ب 2.نگاه کرده و میبینیم که مقدار 𝑡 برای  𝑑 = 7.0306و در مقدار 𝑝 تقریباً برابر ،%9
برابر  17959میباشد .این بدین معناست که اگر عملکردهای دو الگوریتم 𝐴 و 𝐵 اساساً یکی باشد ،احتمال
حاصل شدن نتایجی مانند نتایج معادلهی (ب )24.برابر  %9است .به بیان دیگر ،میتوان گفت که اگر عملکرد
دو الگوریتم 𝐴 و 𝐵 اساساً یکی باشد ،به احتمال  %91تغییراتی کوچکتر از آنچه که در معادلهی (ب )5.نشان
داده شده است حاصل خواهد شد .تصمیم در مورد اینکه آیا این احتمال به قدر کافی بزرگ است که بتوان
نتیجه گرفت دو الگوریتم اساساً دارای عملکردهای متفاوتی هستند ،تصمیمی کیفی خواهد بود.
چند فرض اساسی در مورد بحث آزمون 𝑡 از این بخش قرار دارد که باید به آنها توجه نمود.
 .1اول آنکه ،فرض میکنیم الگوریتم 𝐴 میتواند بهتر یا بدتر از الگوریتم 𝐵 باشد .به همین دلیل در این
بخش از آزمون 𝑡 دوطرفه استفاده مینماییم .به همین دلیل از جدول ب 2.با نام جدول آزمون

𝑡

دوطرفه نام برده شده است .در صورتی که از آزمون 𝑡 یکطرفه استفاده مینمودیم ،عناوین سطرهای
جدول ب( 2.که در واقع مقادیر 𝑝) هستند ،عوض میشد .اما بهطور کلی آزمونهای 𝑡 یکطرف ربطی
به تحلیل آزمایشهای الگوریتمهای تکاملی ندارد.
 .2در آزمون 𝑡 فرض بر آن است که نتایج آزمایشها از توزیع گاوسی استفاده مینمایند .این بدین معنی
است که اگر تعدادی شبیهسازی از الگوریتم 𝐴 را اجرا نماییم و نتایج به دست آمده از آن را بر روی
یک هیستوگرام رسم نماییم ،یک منحنی گاوسی خواهیم دید .این فرض در مورد الگوریتم 𝐵 نیز
وجود دارد .از آنجایی که مقادیر حدی در توزیع گاوسی ∞ ±میباشد ،هیچ شبیهسازی کامپیوتری و
یا هیچ آزمایش فیزیکی نمیتواند واقعاً گاوسی باشد .اما بسیاری از فرایندها را میتوان با دقت خوبی
با توزیع گاوسی تقریب زد .قضیهی حد مرکزی به ما این اطمینان را میدهد که بسیاری شبیهسازیها
و آزمایشهای کامپیوتری دارای نتایجی تقریب ًا گاوسی هستند [گریناستد و اسنل .]1997 ،بنابراین
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فرض گاوسی بودن فرض منطقی است .با این حال ،تایید این که فرایند ما واقعاً گاوسی است خود
یک مسئلهی دیگر است .در کل ،در صورت نبود شواهد کافی مبنی بر عدم گاوسی بودن ،میتوان
فرض را بر گاوسی بودن نتایج گذاشت.
 .3در آزمون 𝑡 فرض بر آن است که فقط دو مجموعه داده داریم .اگر بیش از دو مجموعه داده داشته
باشیم ،نمیتوان از مقایسهی دو به دو برای آنها استفاده نمود .این موضوع را در بخش بعدی به
تفصیل مورد بحث قرار خواهیم داد.
 .4در این بخش فرض بر آن بوده است که اندازهی نمونهها برابرند .این بدین معنی است که که هر دو
الگوریتم را 𝑀 بار شبیهسازی مینماییم .اگر از تعداد شبیهسازیهای متفاوت برای دو الگوریتم استفاده
نماییم آنگاه باید معادالت این بخش را کمی اصالح نماییم.
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جدول ب 2.جدول آزمون 𝒕 دوطرفه .هر سطر متناظر یک درجهی آزادی 𝒅 بوده هر ستون نیز متناظر یک مقدار احتمال

𝒑

میباشد .مقادیر درون جدول ،مقادیر 𝒕 متناظر با درجهی آزادی و مقدار احتمال 𝒑 اینکه تفاوت میان دو مجموعه آزمایش
ناشی از تغییرات اتفاقی باشد ،را نشان میدهد.
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بسیاری از مردم نتایج آزمون 𝑡 را اشتباه تعبیر و تفسیر میکنند .همانطور که پیش از این نیز به آن اشاره
شد ،آزمون 𝑡 احتمال به دست آمدن یک نتیجهی خاص در صورت یکسان بودن عملکرد دو الگوریتم 𝐴 و
𝐵 را به دست میدهد .این موضوع را میتوان بهصورت زیر نوشت
(ب)23.

)𝐵 = 𝐴|𝑟 = 𝑅(𝑝 = Pr

به بیان دیگر ،مقدار 𝑝 برابرست با احتمال اینکه نتایج (که با 𝑅) نشان داده میشوند ،با نتابج به دست آمده
𝑟 برابر باشد ،به شرطی که عملکردهای دو الگوریتم 𝐴 و 𝐵 با هم برابر باشد .در اینجا به تصحیح برخی سوء
تفاهمات رایج در مورد مقدار 𝑝 میپردازیم.
 .𝑝 ≠ 𝑃𝑟(𝐴 = 𝐵) .1بدین معنی که مقدار 𝑝 با احتمال یکسان بودن عملکردهای دو الگوریتم برابر
نیست.
 .1 − 𝑝 ≠ 𝑃𝑟(𝐴 ≠ 𝐵) .2این عبارت در واقع متمم عبارت باالست .به بیان دیگر ،نمیتوان

از مقدار 𝑝

برای به دست آوردن احتمال متفاوت بودن عملکرد الگورریتمهای 𝐴 و 𝐵 استفاده نمود.
 .𝑝 ≠ 𝑃𝑟(𝐴 = 𝐵|𝑅 = 𝑟) .3این بدین معنی است که مقدار 𝑝 با احتمال مساوی بودن عملکرد
الگوریتمها به شرط دستیابی به یک نتیجهی خاص برابر نیست .از قضیهی بیز [گریناستد و اسنل،
 ]1997میدانیم که
(ب)24.

)𝐵 = 𝐴(Pr(𝑅 = 𝑟|𝐴 = 𝐵) Pr
)𝑟 = 𝑅(Pr

= )𝑟 = 𝑅|𝐵 = 𝐴(Pr

)𝐵 = 𝐴(𝑟𝑃𝑝
=
)𝑟 = 𝑅(Pr

بنابراین )𝑟 = 𝑅|𝐵 = 𝐴(𝑟𝑃 با مقدار 𝑝 بهصورت مستقیم متناسب است .اما اگر بخواهیم مقدار عددی
)𝑟 = 𝑅|𝐵 = 𝐴(𝑟𝑃 را حساب کنیم ،نه تنها باید مقدار 𝑝 را بدانیم ،بلکه باید مقدار )𝐵 = 𝐴( Prو
)𝑟 = 𝑅( Prرا نیز بدانیم.
 .𝑝 ≠ Pr(𝑅 = 𝑟) .4این بدین معنی است که مقدار 𝑝 با احتمال به دست آمدن یک نتیجهی خاص برابر
نیست .همانطور که در مادلهی (ب )23.نشان داده شده است 𝑝 ،برابرست با احتمال پسین به دست
آوردن یک نتیجهی خاص ،با دانستن این که عملکرد دو الگوریتم با هم برابر و معادل هستند.
 .5فرض کنید که 𝑝 عدد کوچکی است .بدین ترتیب میتوان از معادلهی (ی )24.نتیجه گرفت که

≠𝐴

𝐵 .در این صورت ،احتمال اینکه آزمایش دوم نتیجهی یکسانی را به دست دهد با )𝑝  (1 −برابر
نخواهد بود.
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 .6مقدار 𝑝 میزان کمی اختالف عملکرد دو الگوریتم را معین نمیسازد .با این حال ،مقدار 𝑝 دارای
همبستگی مثبتی با اندازهی این اختالف میباشد بدین معنی که هر چه مقدار 𝑝 بزرگتر باشد ،اختالف
میان عملکرد دو الگوریتم نیز بزرگتر خواهد بود.
تا این حد پرداختن به جزئیات معنی مقدار 𝑝 کمی وسواسگونه به نظر میرسد ،اما گاهاً ممکن است
تفاوت زیادی میان معنی واقعی مقدار 𝑝 و برداشتهای رایج اشتباه از آن وجود داشته باشد [جانسون،1
[ ،]1999شرویش[ ،]1996 ،2استرن 3و اسمیت.]2411 ،
ب 2-5.آزمون

𝑭

میتوان همانند آزمونهای 𝑡 ،از آزمونهای 𝐹 نیز برای انجام کارهای مختلفی استفاده نمود .در این بخش
به بحث در مورد کاربر خاصی از آزمون 𝐹 میپردازیم که در تحلیل الگوریتم تکاملی بسیار کارآمد و مفید
است .همانند آزمون 𝑡 ،در اینجا نیز بحث خود را به کاربردی از آزمون 𝐹 محدود میکنیم که به تعبیر و تفسیر
آزمایشهای الگوریتم تکاملی مربوط میباشد.
فرض کنید الگوریتمهای  2 ،1و  3را بر روی یک مسئلهی بهینهسازی به کار میبریم .میخواهیم از نتایج
به دست آمده از الگوریتمها استفاده کرده و ببینیم آیا به لحاظ آماری تفاوت قابل توجهی میان این سه الگوریتم
وجود دارد یا خیر .همانطور که در بخش پیش از این نیز اشاره شد ،برای این کار نمیتوان صرف ًا از آزمون
𝑡 و مقایسهی دو به دو استفاده نمود .بهعنوان یک توضیح ساده از اینکه چرا نمیتوان از مقایسهی دو به دو
استفاده نمود ،فرض کنید یک تاس کامالً متقارن و شش وجهی را به هوا پرتاب کنیم .میدانیم که احتمال به
دست آمدن عدد  1برابر  16 ≈ 17%میباشد .حال فرض کنید تاس را سه بار به هوا پرتاب نماییم .احتمال به
3

دست آمدن  1در حداقل یکی از این پرتابها  1 − (56) ≈ 42%است .احتمال وقوع یک رخداد پس از
یک بار آزمایش با احتمال وقوع آن پس از بیش از یک آزمایش برابر نیست .آزمون 𝑡 احتمال مشاهدهی
تفاوتی خاص بین دو الگوریتم را با فرض اینکه دو الگوریتم دارای عملکرد هستند ،به دست میدهد .با این
حال ،اگر آزمایش را بیش از یکبار انجام دهیم ،آنگاه احتمال دیدن آن تفاوت بیشتر خواهد شد.
حال که میدانیم نمیتوان از آزمون 𝑡 استفاده نمود ،بگذارید در مورد نحوهی استفاده از آزمون 𝐹 بحث
نماییم .فرض کنید 𝐺 الگوریتم متمایز را بر روی یک مسئلهی بهینهسازی واحد اجرا نماییم .این 𝐺 الگوریتم
متفاوت میتوانند در واقع یک الگوریتم با تنظیمات پارامترهای مختلف (برای مثال 𝐺 ،نرخ جهش متفاوت)
1

Johnson
Schervish
3
Sterne
2
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باشند .هر الگوریتم را 𝑀 بار اجرا کرده و عملکرد متوسط و واریانس هر الگوریتم را با پیروی از معادالت
(ب )6.و (ب )7.محاسبه مینماییم:
(ب)25.

]𝐺  𝑔 ∈ [1,برای 𝑔 = 𝜎2واریانس  = 𝑓̅𝑔 ,میانگین

با فرض اینکه عملکرد 𝐺 الگوریتم اساس ًا یکسان است ،احتمال به دست آمدن این نتایج چه قدر خواهد
بود؟ به عبارت دیگر ،احتمال اینگه این نتایج صرفاً ناشی از تغییرات اتفاقی بوده و به تفاوت اساسی میان
عملکرد الگوریتمها بستگی نداشته باشد چه قدر است؟ این سؤالی است که آزمون 𝐹 به آن پاسخ میدهد.
مقدار شاخص 𝐹 بهصورت زیر محاسبه میگردد:
𝐺

1
̅𝑔𝑓 ∑
𝐺

= ̅𝑓

𝑔=1
𝐺

1
∑ 𝜎𝑔2
𝐺

(ب)26.

= 𝑤𝑆

𝑔=1

𝐺

𝑀
2
)̅ 𝑓 ∑(𝑓𝑔̅ −
𝐺−1

= 𝑏𝑆

𝑔=1

𝑤𝑆𝐹 = 𝑆𝑏 /

در معادلهی باال ̅ 𝑓 متوسط عملکرد همهی الگوریتمها 𝑆𝑤 ،واریانس درون-گروهی و نشاندهندهی
متوسط واریانس الگوریتمها و 𝑏𝑆 واریانس میان-گروهی و نشاندهندهی واریانس عملکرد همهی الگوریتمها
میباشد .میتوان دید که هر چه تفاوت میان عملکرد الگوریتمها بزرگتر باشد ،شاخص 𝐹 نیز بزرگتر خواهد
بود.
پس از آنکه شاخص 𝐹 را محاسبه نمودیم ،باید دو مقدار دیگر با نامهای صورت مخرج درجهی آزادی
𝑛𝐷 و کسر مخرج درجهی آزادی 𝑑𝐷 را محاسبه نماییم:
(ب)27.

𝐷𝑛 = 𝐺 − 1
)𝐷𝑑 = 𝐺(𝑀 − 1

درجههای آزادی در واقع بهصورت غیرمستقیم به ما میگویند 𝐹 چه قدر باید بزرگ باشد تا بتوان با
اطمینان مشخصی گفت که تفاوت قابل مالحظهای میان عملکرد الگوریتمها وجود دارد.
پس از آنکه 𝐹 𝐷𝑛 ،و 𝑑𝐷 را محاسبه نمودیم ،باید در جدول آزمون 𝐹 به دنبال احتمال اینکه تفاوت میان
عملکرد 𝐺 الگوریتم به دلیل تغییرات اتفاقی بوده تا تفاوت اساسی میان عملکرد الگوریتمها ،بگردیم .از
آنجایی که دو پارامتر درجهی آزادی 𝑛𝐷 ) و 𝑑𝐷) در اختیار داریم ،برای هر سطح احتمال به یک جدول
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جداگانه نیاز داریم .جداول ب 3.و ب 4.برخی مرزهای آزمون 𝐹 را برای مقادیر  %5و  %1نشان میدهد.
جداول بیشتر را میتوانید در کتابهای آماری و یا اینترنت بیابید .برای یافتن مقادیر میانی نیز میتوانید از هر
روش منطقی درونیابی استفاده نمایید .همچنین ،میتوان از آزمون 𝐹 در نرمافزارهای آماری مانند MATLAB

و  Microsoft Excelاستفاده نمایید.
توجه داشته باشید که در جداول ب 3.و ب 4.مقدار شاخص 𝐹 با افزایش 𝑛𝐷 و 𝑑𝐷 کاهش مییابد .این
بدین معنی است که با افزایش تعداد گروهها 𝐺 و با افزایش تعداد شبیهسازی مونت کارلو 𝑀 ،برای اینکه
بتوان گفت تفاوت میان الگوریتمها صرفاً به دلیل تغییرات اتفاقی نیست ،به تفاوتهای کوچکتری نیاز خواهد
بود .برای مثال ،جدول ب 3.را با  𝐷𝑛 = 𝐷𝑑 = 3در نظر بگیرید .اگر  𝐹 = 9.27باشد ،آنگاه احتمال اینکه
تفاوت مشاهده شده به دلیل تغییرات اتفاقی باشد برابر  %5خواهد بود .حال اگر  𝐹 > 9.27باشد ،احتمال
اینکه تفاوت میان الگوریتمها صرفاً به دلیل تغییرات اتفاقی باشد کمتر از  %5خواهد بود .این حالت را با
 𝐷𝑛 = 𝐷𝑑 = 5مقایسه نمایید .در این حالت ،اگر  𝐹 = 5.05باشد ،آنگاه احتمال اینکه تفاوت مشاهده شده
به دلیل تغییرات اتفاقی باشد برابر  %5خواهد بود و اگر 𝐹 > 5.05باشد ،احتمال اینکه تفاوت میان الگوریتمها
صرفاً به دلیل تغییرات اتفاقی باشد کمتر از  %5خواهد بود.
جدول ب 3.جدول آزمون 𝑭 برای احتمال  .%5هر سطر متناظر یک مخرج کسر درجهی آزادی 𝒅𝑫 بوده و هر ستون نیز متناظر
یک صورت کسر درجهی آزادی 𝒏𝑫 میباشد .اعداد درون جدول مقادیر 𝑭 بوده و به ما اجازه میدهند نتیجه بگیریم احتمال
اینکه تفاوت میان چند مجموعه از آزمایشات به دلیل تغییرات اتفاقی بوده است ،برابر یا کمتر از  %5میباشد.
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جدول ب 4.جدول آزمون 𝑭 برای احتمال  .%1هر سطر متناظر یک مخرج کسر درجهی آزادی 𝒅𝑫 بوده و هر ستون نیز متناظر
یک صورت کسر درجهی آزادی 𝒏𝑫 میباشد .اعداد درون جدول مقادیر 𝑭 بوده و به ما اجازه میدهند نتیجه بگیریم احتمال
اینکه تفاوت میان چند مجموعه از آزمایشات به دلیل تغییرات اتفاقی بوده است ،برابر یا کمتر از  %1میباشد.

مثال 6-2
فرض کنید سه الگوریتم 𝐴 𝐵 ،و 𝐶 را بر روی یک مسئلهی بهینهسازی اجرا مینماییم .هر الگوریتم را
 𝑀 = 4بار اجرا کرده و نتایج زیر را به دست میآوریم:
}: {𝑓𝐴𝑇𝐾 } = {4, 5, 3, 2الگوریتم 𝐴

(ب)28.

}: {𝑓𝐵𝑇𝐾 } = {6, 4, 4, 5الگوریتم 𝐵
}: {𝑓𝐶𝑇𝐾 } = {5, 7, 6, 6الگوریتم 𝐶

برای اینکه بتوانیم احتمال اینکه این تفاوتها ناشی از تغییرات اتفاقی بوده و ناشی از تفاوت اساسی میان
عملکرد الگوریتم نمیباشد ،را به دست آوریم ،ابتدا باید میانگین و واریانس نتایج را با پیروی از معادالت
(ب( ،)6.ب )7.و (ب )25.محاسبه نماییم:
(ب)29.

𝜎𝐴2 = 1.67
𝜎𝐵2 = 0.92
𝜎𝐶2 = 0.67

𝑓𝐴̅ = 3.50,
𝑓𝐵̅ = 4.75,
𝑓𝐶̅ = 6.00,

سپس از معادلهی (ب )26.استفاده کرده و شاخص 𝐹 را محاسبه مینماییم:
(ب)34.

𝑓 ̅ = 4.75
𝑆𝑤 = 1.08
𝑆𝑏 = 6.25
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𝐹 = 5.77

سپس از معادلهی (ب )27.استفاده کرده و درجات آزادی را محاسبه مینماییم:
𝐷𝑛 = 2
𝐷𝑑 = 9

(ب)31.

حال به جدول ب ،3.که جدول آزمون 𝐹 پنج درصد میباشد ،نگاه کرده و میبینیم که بر اساس این جدول
برای این درجات آزادی مقدار 𝐹 برابر  4725میباشد .مقداری شاخص 𝐹 که ما خود حساب کردیم برابر
 5777است .بنابراین ،اگر عملکرد سه الگوریتم اساساً معادل باشد ،با احتمالی کمتر از  %5نتایج نشان داده
شده در معادلهی (ب )28.به دست خواهند آمد .به بیان دیگر ،میتوان گفت که اگر عملکرد سه الگوریتم
معادل باشد ،با احتمالی بیشتر از  %95تغییراتی کوچکتر از آنچه که در معادلهی (ب )28.نشان داده شده است
به دست خواهد آمد .همچنین ،میتوان به جدول ب ،4.که جدول آزمون 𝐹 یک درصد میباشد ،نگاه کرد و
دید که برای  𝐷𝑛 = 2و  𝐷𝑑 = 9مقدار شاخص 𝐹 برابر  8742میباشد .مقدار شاخص 𝐹 ما برابر 5777
میباشد .بنابراین ،اگر عملکرد سه الگوریتم معادل باشد ،با احتمالی بیشتر از  %1نتایج نشان داده شده در
معادلهی (ب )28.به دست خواهند آمد .به بیان دیگر ،میتوان گفت که اگر عملکرد سه الگوریتم معادل باشد،
با احتمالی کمتر از  %99تغییراتی کوچکتر از آنچه که در معادلهی (ب )28.نشان داده شده است به دست
خواهد آمد .با ترکیب این نتایج با درونیابی خطی میتوان نتیجه گرفت که
(ب)32.

𝐹 = 4.25 → 𝑝 = 5%
𝐹 = 8.02 → 𝑝 = 1%
آنگاه 𝐹 = 5.77 → 𝑝 ≈ 3.4%

این بدین معنی است که اگر عملکرد سه الگوریتم اساساً معادل باشد ،احتمال دیدن تفاوتی که در معادلهی
(ب )28.نشان داده شده است برابر  %374خواهد بود .در این نقطه میتوان مقایسههای دو به دوی آزمون 𝑡 و
یا حتی آزمونهای سادهتری انجام داد تا بتوان دید که تفاوت از کجا ناشی میشود .معادلهی (ب )29.نشان
میدهد که الگوریتم 𝐶 به طرز قابل توجهی متفاوت از الگوریتم 𝐴 و 𝐵 بوده بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت
که احتمال  %374در آزمون 𝐹 بیشتر از الگوریتم 𝐶 ناشی میشود.
همانند آزمون 𝑡 ،در آزمون 𝐹 نیز فرض بر آن است که نتایج آزمایشات از توزیع گاوسی تبعیت میکنند.
بر خالف آزمون 𝑡 ،نتایج آزمون 𝐹 میتوانند به شدت از توزیعهای غیرنرمال متأثر شوند .بنابراین ،در صورتی
که فرض گاوسی بودن نقض شود ،ممکن است اعتبار نتایج آزمون 𝐹 خدشهدار شوند .در چنین مواردی
میتوان از آزمونهای غیرپارامتری ،که در آنها فرضی در مورد نحوهی توزیع نتایج وجود ندارد ،استفاده
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نمود .محققین الگوریتمهای تکاملی میتوانند از آزمونهای آماری غیرپارامتری بسیاری استفاده نمایند
و هاردین[ ،]2449 ،2کانجی .]2446 ،3از جملهی معمولترین این آزمونها میتوان به آزمون

[گود1

Wilcoxon

اشاره نمود [کوردور 4فورمن.]2449 ،5
ب 3.نتیجهگیری
اگر خواننده کمی زیرک باشد متوجه خواهد شد که این کتاب بسیاری از اصول بحث شده در این کتاب
را نقض کرده است .برای نمونه ،هنگام مقایسهی الگوریتمهای مختلف و انواع الگوریتمهای تکاملی ،هیچ
گونه آزمون آماری صورت نگرفته است .این تناقض عمدی بوده است و به دلیل کمبود وقت یا تنبلی نبوده
است .ما میتوانستیم به سادگی آزمونهای آماری را در یک کتاب جای دهیم ،اما هدف اصلی این کتاب
آموزش بوده است و نه پژوهش .بنابراین ،فصلهای این کتاب بهگونهای که برای ژورنالها مناسب باشد،
ارائه نشدهاند .اگر در این کتاب به استانداردهای داوری همتا پایبند میبودیم ،کتاب مملو از جزییات فنی و
عددی میگشت و سادگی الگوریتمها و نتایج را مبهم و تار میساخت.
هدف کلی این کتاب فراهم آوردن مطالب آموزشی ساده ،گسترده و اساسی در مورد الگوریتمهای تکاملی
میباشد .اما هدف خاص این ضمیمه ،تشویق محققین و داوران همتا به تفکر دقیقتر در مورد استانداردهای
موجود در زمینهی الگوریتمهای تکاملی میباشد[ .بار 6و همکاران ] ،و [کرپینسک و همکاران ]2413 ،شامل
خط مشیهای بسیار خوبی در مورد آزمایشات الگوریتم تکاملی و گزارش نمودن نتایج بوده و میتوان از
آنها بهعنوان منابع اضافی در این زمینه استفاده نمود.

1

Good
Hardin
3
Kanji
4
Cordor
5
Foreman
6
Barr
2

ضمیمه ج :توابع بهینهسازی محک
 ...الگوریتمها را میتوان برای مجموعهای خاص از مسائل سفارشی نمود؛ در این صورت ،اگر مسائل
آزمایشی نمایندهی نوعی از مسائل مناسب برای الگوریتمهای تکاملی در عمل نباشند ،با مشکل مواجه خواهیم
شد.
درل وایتلی [وایتلی و همکاران]1996 ،
این ضمیمه برخی مسائل بهینهسازی محک استاندارد را ،که میتوان از آنها برای مقایسهی الگوریتمهای
بهینهسازی استفاده نمود ،ارائه میدهد .در این ضمیمه از ] 𝑛𝑥  𝑥 = [𝑥1 . … .برای نشان دادن دامنهی 𝑛 بعدی
تابع و از )𝑥(𝑓 برای نشان دادن مقدار تابع استفاده مینماییم.
ضمیمه ج 1.محکهای بهینهسازی غیرمقید ،ضمیمهی ج 2.محکهای بهینهسازی مقید و ضمیمهی ج3.
محکهای بهینهسازی چندهدفه را ارائه خواهند نمود .ضمیمهی ج 4.حاوی محکهای بهینهسازی پویا،
ضمیمهی ج 5.حاوی محکهای بهینهسازی نویزی و در نهایت ضمیمهی ج 6.حاوی محکهای فروشندهی
دورهگرد خواهد بود.
برخی الگوریتمهای بهینهسازی بهطور طبیعی به سمت نوع خاصی از فضاهای جستجو گرایش دارند .به
همین دلیل ،اصالح نمودن محکهای این ضمیمه با به کار بردن آفستها و ماتریسهای چرخشی در مسئله،
از اهمیت زیادی برخوردار است .این مهم در ضمیمهی ج 7.مورد بحث واقع شده است.
محکها در به دست آوردن نتایج مقایسهای میان الگوریتمهای تکاملی مختلف بسیار مهم و مفید هستند.
اما در نهایت باید الگوریتمهای تکاملی را بر روی مسائلی که در دنیای واقعی کاربرد دارند نیز آزمایش نمود.
ج 1.محکهای غیرمقید
مسئله ،مینیمم نمودن )𝑥(𝑓 بر روی تمامی 𝑥ها میباشد .از ∗ 𝑥 برای نشان دادن مقدار بهینهساز 𝑥 و از
)∗ 𝑥(𝑓 برای نشان دادن مقدار مینیمم )𝑥(𝑓 استفاده مینماییم:
(ج)1.

)𝑥(𝑓 𝑛𝑖𝑚𝑔𝑟𝑎 = ∗ 𝑥

بسیاری از محکهایی که در این بخش معرفی مینماییم از [باک[ ،]1996 ،کای و وانگ ]2446 ،و [یائو
و همکاران ]1999 ،گرفته شدهاند .اطالعات دقیق در مورد محکهای غیرمقید و ماتریسهای تکامل برای
مسابقات الگوریتم تکاملی در کنگرهی محاسبات تکاملی  IEEE 2005را میتوان در [سوگانتان و همکاران،
 ]2445یافت .همچنین[ ،علی و همکاران ]2445 ،نیز شامل بسیاری محکهای غیرمقید میشود[ .فلوداس و
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همکاران ]2414 ،یک کتاب کامل ،مختص تعاریف محکهای بهینهسازی غیرمقید میباشد .محکهایی که در
این بخش معرفی شدهاند به توابعی که بتوان آنها را بر روی هر تعداد بعد 𝑛 تعریف نمود ،محدود شده
است .تعداد بسیاری محکهای دیگر ،از جمله محکهایی که دارای تعداد مشخصی بعد هستند ،ارائه شدهاند.
اما ما بر این باور بودیم که آزمودن الگوریتمهای بهینهسازی بر روی محکهایی که دارای بعد متغیر هستند
جالبتر است چرا که در این صورت میتوان عملکرد را بر اساس تعداد بعدها مورد کاوش قرار داد .همچنین،
دامنههایی که در زیربخشهای آتی مشخص نمودهایم ،دامنههای معمول هستند ،اما محققین از دامنههای
دیگری نیز استفاده نمودهاند.
ج 1-1.تابع کروی
تابع کروی بهصورت زیر بوده و بر روی دامنهی ] 𝑥𝑖 ∈ [−5.12. +5.12تعریف میگردد:
𝑛

𝑓(𝑥) = ∑ 𝑥𝑖2

(ج)2.

𝑖=1
∗

𝑥 =0
𝑓(𝑥 ∗ ) = 0

معادله در رسالهی دکترای کن دِجونگ تابع  1بوده [دِجونگ ]1975 ،و در [اشوفل ]1995 ،مسئلهی
 1-1و  17-2میباشد .شکل ج 1.نمودار )𝑥(𝑓 را در دو بعد نشان میدهد .این یک مسئلهی بهینهسازی بسیار
ساده بوده و تقریباً هر الگوریتم منطقی خواهد توانست مینیمم آن را بیابد .با این حال ،این تابع آزمون اولیهی
خوبی برای آزمودن الگوریتمهای بهینهسازی میباشد .این تابع همچنین محک خوبی را برای مقایسهی میان
الگوریتمها فراهم میآورد چرا که بسیاری از مسائل بهینهسازی حول مقدار مینیممشان تقریباً از درجهی دوم
میباشند.

شکل ج 1.تابع دو بعدی کروی.
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ج 1-2.تابع اَکلی
تایع اَکلی بهصورت زیر نوشته شده و بر روی دامنهی ] 𝑥𝑖 ∈ [−30. +30تعریف میگردد:
(ج)3.

𝑛

𝑛

𝑖=1

𝑖=1

𝑥𝑖2
) 𝑛𝑓(𝑥) = 20 + 𝑒 − 20 exp (−0.2 ∑ ) − exp(∑(cos 2𝜋𝑥𝑖 )/
𝑛
𝑥∗ = 0
𝑓(𝑥 ∗ ) = 0

این محک در [اکلی ]1987b ،ارائه شده است .شکل ج 2.نموداری از )𝑥(𝑓 در دو بعد را نشان میدهد.
تعداد زیاد مینیممهای محلی این تابع را به یک چالش برای الگوریتمهای بهینهسازی بدل میسازد.

شکل ج 2.تابع دو بعدی اَکلی.

ج 1-3.تابع آزمون اَکلی
تابع آزمون اَکلی بهصورت زیر نوشته شده و بر روی دامنهی ] 𝑥𝑖 ∈ [−30. +30تعریف میگردد:
𝑛−1

(ج)4.

2
𝑓(𝑥) = ∑ 3(cos(2𝑥𝑖 ) + sin(2𝑥𝑖+1 )) + exp(−0.2) √𝑥𝑖2 + 𝑥𝑖+1
𝑖=1

توجه داشته باشید که ∗ 𝑥 و )∗ 𝑥(𝑓 برای ان مسئله شناخته شده نیستند .این محک با قلهها و درههای
بسیارش شبیه تابع اَکلی میباشد .این محک در شکل ج 3.نشان داده شده است.
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شکل ج 3.تابع آزمون اَکلی دو بعدی.

ج 1-4.تابع روزنبروک
تابع روزنبروک بهصورت زیر نوشته شده و بر روی دامنهی ] 𝑥𝑖 ∈ [−2.048. +2.048تعریف میگردد:
𝑛−1

(ج)5.

] 𝑓(𝑥) = ∑[100(𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖2 )2 + (𝑥𝑖 − 1)2
𝑖=1

]𝑥 ∗ = [1, … , 1
𝑓(𝑥 ∗ ) = 0

این محک در [روزنبروک ]1964 ،ارائه شده و در رسالهی دکتری دِجونگ تابع  2میباشد .در [اشوفل،
 ]1995نیز این تابع در مسائل  24-2 ،4-2و  25-2ظاهر شده است .شکل ج 4.شکل )𝑥(𝑓 در دو بعد را
نشان میدهد .این شکل دارای درهی باریک و موزی شکلی است که آن را به یک چالش برای الگوریتمهای
بهینهسازی بدل میسازد.
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شکل ج 4.تابع روزنبروک دو بعدی.

ج 1-5.تابع فلچر
تابع فلچر ،که با نام فلچر-پاول نیز شناخته میشود ،بهصورت زیر بوده و بر روی دامنهی
]𝜋 𝑥𝑖 ∈ [−𝜋. +تعریف میگردد:
𝑛

𝑓(𝑥) = ∑(𝐴𝑖 − 𝐵𝑖 )2
𝑖=1

𝑛

) 𝑗𝛼 𝐴𝑖 = ∑(𝑎𝑖𝑗 sin 𝛼𝑗 + 𝑏𝑖𝑗 cos

(ج)6.

𝑖=1
𝑛

) 𝑗𝑥 𝐵𝑖 = ∑(𝑎𝑖𝑗 sin 𝑥𝑗 + 𝑏𝑖𝑗 cos
𝑖=1

}𝑛 𝑖 ∈ {1, … ,
}𝑛 𝑖, 𝑗 ∈ {1, … ,

𝛼𝑖 ∈ [−𝜋, 𝜋],
𝑎𝑖𝑗 , 𝑏𝑖𝑗 ∈ [−100,100],
𝛼 = ∗𝑥
𝑓(𝑥 ∗ ) = 0

این محک در [فلتچر 1و پوول ]1963 ،ارائه شده و در [اشوفل ،]1995 ،مسئلهی  13-2میباشد .شکل
ج 5.نمودار )𝑥(𝑓 را در دو بعد و برای مقادیر خاص 𝑗𝑖𝑎 𝑏𝑖𝑗 ،و 𝑖𝛼 نشان میدهد .این تابع از آن جهت جالب
است که با هر مقدار 𝑗𝑖𝑎 𝑏𝑖𝑗 ،و 𝑖𝛼 تغییر میکند .مقدار این پارامترها معموالً با استفاده از یک تولیدکنندهی
اعداد اتفاقی تعیین میشود.

Fletcher

1
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شکل ج 5.تابع فلچر دو بعدی.

ج 1-6.تابع

Griewank

تابع  Griewankبهصورت زیر بوده و بر روی دامنهی ] 𝑥𝑖 ∈ [−600. +600تعریف میگردد:
𝑛

(ج)7.

𝑖𝑥
) ( − ∏ cos
𝑖√
𝑖=1

𝑛

∑ 𝑥𝑖2 /4000

𝑓(𝑥) = 1 +

𝑖=1
∗

𝑥 =0
𝑓(𝑥 ∗ ) = 0

این محک در [باک و همکاران ،1997a ،بخش ب ]7-2مورد بحث واقع شده است .شکل ج 6.نمودار
دو بعدی )𝑥(𝑓 را نشان میدهد .این تابع دارای بهینههای محلی بسیاری بوده و جملهی ضربی موجود در
معادلهی )𝑥(𝑓 باعث به وجود آمدن مقدار زیادی وابستگی متقابل میان عناصر 𝑥 میشود.

شکل ج 6.تابع گرینوانک دو بعدی.
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ج 1-7.تابع مجازات شماره 1
تابع مجازات شماره  1بهصورت زیر بوده و بر روی دامنهی ] 𝑥𝑖 ∈ [−50. +50تعریف میگردد:
𝜋
) {10 sin2 (𝜋𝑥1
𝑛

= )𝑥(𝑓

𝑛−1

} + ∑(𝑥𝑖 − 1)2 [1 + 10𝑠𝑖𝑛2 (𝜋𝑥𝑖+1 )] + (𝑥𝑛 − 1)2
𝑖=1
𝑛

(ج)8.

𝑖𝑢 ∑ +
𝑖=1
𝑚

)𝑎 𝑘(𝑥𝑖 −
𝑎 > 𝑖𝑥
0
𝑎 ≤ 𝑖𝑥 ≤ 𝑎 −
𝑚)𝑎 𝑘(−𝑥𝑖 −
𝑎𝑥𝑖 < −
𝑥𝑖 + 1
𝑦𝑖 = 1 +
4
]𝑥 ∗ = [1, … ,1
𝑓(𝑥 ∗ ) = 0
{ = 𝑖𝑢

این محک در [یائو و همکاران ]1999 ،داده شده است .مقادیر 𝑘 𝑚 ،و 𝑎 داده نشده است اما معموالً از
 𝑚 = 4 ،𝑘 = 100و  𝑎 = 10استفاده مینماییم .شکل ج 7.نموداری دو بعدی از )𝑥(𝑓 را نشان میدهد .این
تابع دارای تنها یک مینیمم میباشد ،اما همانطور که از شکل نیز پیداست ،پیدا نمودن این مینیمم با دقت باال
بسیار دشوار است.

شکل ج 7.تابع مجازات شماره  1دوبعدی.
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ج 1-8.تابع مجازات شماره 2
تابع مجازات شماره  1بهصورت زیر بوده و بر روی دامنهی ] 𝑥𝑖 ∈ [−50, +50تعریف میگردد:
𝑛−1

]) + ∑(𝑥𝑖 − 1)2 [1 + 𝑠𝑖𝑛2 (3𝜋𝑥𝑖+1

(ج)9.

𝑛

) 0.1{𝑠𝑖𝑛2 (3𝜋𝑥1

𝑖=1

𝑓(𝑥) = ∑ 𝑢𝑖 +
𝑖=1

}]) 𝑛𝑥𝜋+ (𝑥𝑛 − 1)2 [1 + 𝑠𝑖𝑛2 (2
∗
]𝑥 = [1, … ,1
𝑓(𝑥 ∗ ) = 0

در معادلهی باال 𝑖𝑢 را میتوان از معادلهی (ج )8.به دست آورد .این محک در [یائو و همکاران]1999 ،
آورده شده است .همانند تابع مجازات شماره  ،1در اینجا نیز از مقادیر 𝑘 𝑚 ،و 𝑎 داده نشده است اما معمو ًال
از  𝑚 = 4 ،𝑘 = 100و  𝑎 = 5استفاده مینماییم .شکل ج 7.نموداری دو بعدی از )𝑥(𝑓 را نشان میدهد.
این تابع دارای تنها یک مینیمم میباشد ،اما همانطور که از شکل نیز پیداست ،پیدا نمودن این مینیمم با دقت
باال بسیار دشوار است.

شکل ج 8.تابع مجازات شماره  2دو بعدی.

ج 1-9.تابع درجه چهارم
تابع درجه چهارم بهصورت زیر بوده و بر روی دامنهی ] 𝑥𝑖 ∈ [−1.28. +1.28تعریف میگردد:
𝑛

𝑓(𝑥) = ∑ 𝑖𝑥𝑖4

(ج)14.

𝑖=1

𝑥∗ = 0
𝑓(𝑥 ∗ ) = 0
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معموالً )𝑥(𝑓 با نویز همراه است اما این موصوع تأثیری بر مینیمم این تابع نخواهد داشت .این محک در
رسالهی دکتری دِجونگ تابع  4بوده [دِجونگ ]1975 ،و در [یائو و همکاران ]1999 ،نیز حضور دارد .اگر در
تابع درجه چهارم 𝑖𝑥 به توان دو برسد ،آنگاه با نام تابع فرا-بیضوی و یا تابع کروی وزنی شناخته خواهد شد
[راس و هنسن .]2448 ،با این حال ،گاهاً تابع فرا-بیضوی بهصورت زیر نوشته میشود:
𝑛

𝑓(𝑥) = ∑ 2𝑖 𝑥𝑖2

(ج)11.

𝑖=1

شکل ج 9.نموداری دو بعدی از )𝑥(𝑓 را نشان میدهد .مانند توابع مجازات ،تابع درجه چهارم نیز دارای
تنها یک مینیمم است .با این حال این مینیمم نیز بهگونهای است که تعیین آن با دقت باال چالشبرانگیز است.

شکل ج 9.تابع درجه چهارم در دو بعد.

ج 1-15.تابع درجه دهم
تابع درجه دهم بهصورت زیر بوده و بر روی دامنهی ] 𝑥𝑖 ∈ [−5.12. +5.12تعریف میگردد:
𝑛

𝑓(𝑥) = ∑ 𝑥𝑖10

(ج)12.

𝑖=1

𝑥∗ = 0
𝑓(𝑥 ∗ ) = 0

این محک در [اشوفل ]1995 ،تحت عنوان مسئلهی  23-2ارائه شده و در [یائو و همکاران ]1999 ،نیز
وجود دارد .شکل ج 14.نموداری دو بعدی از )𝑥(𝑓 را نشان میدهد .همانند تابع درجه چهارم و توابع
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مجازات ،این تابع نیز دارای تنها یک مینیمم بوده و این مینیمم بهگونهای است که تعیین آن با دقت باال بسیار
چالشبرانگیز است.

شکل ج 15.تابع درجه دهم در دو بعد.

ج 1-11.تابع رستریجین
تابع رستریجین بهصورت زیر بوده و بر روی دامنهی ] 𝑥𝑖 ∈ [−5.12. +5.12تعریف میگردد .این محک
در [راستریجین ]1974 ،1ارائه شده و در [یائو و همکاران ]1999 ،نیز وجود دارد .شکل ج 11.نموداری از
)𝑥(𝑓 را در دو بعد نشان میدهد .تابع رستریجین بسیار مشابه تابع  Grienwankاست .در تابع رستریجین،
تعداد مینیممهای محلی بهصورت نمایی با 𝑛 افزایش مییابد [بیر و اشوفل.]2442 ،

شکل ج 11.تابع رستریجین در دو بعد.

Rastrigin

1
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𝑛

) 𝑖𝑥𝜋𝑓(𝑥) = 10𝑛 + ∑ 𝑥𝑖2 − 10 cos(2

(ج)13.

𝑖=1

𝑥∗ = 0
𝑓(𝑥 ∗ ) = 0

ج 1-12.تابع جمع دوبل اشوفل
تابع جمع دوبل اشوفل ،که با نام تابع خط الرأس اشوفل نیز شناخته میشود [پرایس و همکاران،]2445 ،
بهصورت زیر بوده و بر روی دامنهی ] 𝑥𝑖 ∈ [−65.536. +65.536تعریف میگردد:
2

𝑖

𝑛

) 𝑗𝑥 ∑( ∑ = )𝑥(𝑓

(ج)14.

𝑗=1

𝑖=1
∗

𝑥 =0
𝑓(𝑥 ∗ ) = 0

این محک همچنین با تابع فرا-بیضوی چرخشی نیز شناخته میشود [راس و هنسن .]2448 ،این محک
در [اشوفل ]1995 ،تحت عنوان مسائل  2-1و  9-2ارائه شده است و در [یائو و همکاران ]1999 ،نیز وجود
دارد .این تابع از درجهی دوم بوده و عدد وضعیت آن با  𝑛2متناسب است .شکل ج 12.نموداری از )𝑥(𝑓 را
در دو بعد نشان میدهد.

شکل ج 12.تابع جمع دوبل اشوفل در دو بعد.
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ج 1-13.تابع ماکزیمم اشوفل
تابع ماکزیمم اشوفل ،که با نام تابع اشوفل 2.21نیز شناخته میشود ،بهصورت زیر بوده و بر روی دامنهی
] 𝑥𝑖 ∈ [−100. +100تعریف میگردد .این محک در [اشوفل ]1995 ،ارائه شده و در [یائو و همکاران،
 ]1999نیز وجود دارد .این تابع مشتقناپذیر است .شکل ج 13.نموداری دو بعدی از )𝑥(𝑓 را نشان میدهد.
)}𝑛 𝑓(𝑥) = max(|𝑥𝑖 | ∶ 𝑖 ∈ {1, … ,
𝑖

(ج)15.

𝑥∗ = 0
𝑓(𝑥 ∗ ) = 0

شکل ج 13.تابع ماکزیمم اشوفل در دو بعد.

ج 1-14.تابع قدر مطلق اشوفل
تابع قدر مطلق اشوفل ،که با نام تابع اشوفل  2.22نیز شناخته میشود ،بهصورت زیر بوده و بر روی
دامنهی ] 𝑥𝑖 ∈ [−10. +10تعریف میگردد:
𝑛

𝑛

| 𝑖𝑥|∏ 𝑓(𝑥) = ∑|𝑥𝑖 | +

(ج)16.

𝑖=1

𝑖=1

𝑥∗ = 0
𝑓(𝑥 ∗ ) = 0

این محک در [اشوفل ]1995 ،در مسئلهی  22-2ارائه شده است و در [یائو و همکاران ]1999 ،نیز وجود
دارد .این تابع مشتقناپذیر است .شکل ج 14.نموداری دو بعدی از این تابع را نشان میدهد.
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شکل ج 14.تابع قدر مطلق اشوفل در دو بعد.

ج 1-15.تابع سینوسی اشوفل
تابع سینوسی اشوفل ،که با نام تابع اشوفل  2.26نیز شناخته میشود ،بهصورت زیر بوده و بر روی دامنهی
] 𝑥𝑖 ∈ [−500. +500تعریف میگردد:
𝑛

| 𝑖𝑥|√ 𝑓(𝑥) = − ∑ 𝑥𝑖 sin

(ج)17.

𝑖=1

]𝑥 ∗ = [420.9687, … ,420.9867
𝑓(𝑥 ∗ ) = −12965.5

این محک در [اشوفل ]1995 ،در مسائل  3-2و  26-2ارائه شده است و در [یائو و همکاران ]1999 ،نیز
وجود دارد .این تابع دارای مینیممهای محلی بسیاری است .شکل ج 15.نموداری دو بعدی از این تابع را
نشان میدهد.

شکل ج 15.تابع سینوسی اشوفل در دو بعد.
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ج 1-16.تابع پله
تابع پله بهصورت زیر بوده و بر روی دامنهی ] 𝑥𝑖 ∈ [−100. +100تعریف میگردد:
𝑛
2

))𝑓(𝑥) = ∑(𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝑥𝑖 + 0.5

(ج)18.

𝑖=1

𝑥∗ = 0
𝑓(𝑥 ∗ ) = 0

در معادلهی باال تابع  floorعدد را به سمت پایین رند میکند .این محک در رسالهی دکتری دِجونگ تابع
 3بوده [دِجونگ ]1975 ،و در [یائو و همکاران ]1999 ،نیز وجود دارد .این تابع مشتقپذیر نبود و دارای
سطوح مسطح بسیاری است .شکل ج 16.نمودار دو بعدی )𝑥(𝑓 را نشان میدهد.

شکل ج 16.تابع پله در دو بعد.

ج 1-17.تابع قدر مطلق
تابع قدر مطلق بهصورت زیر بوده و بر روی دامنهی ] 𝑥𝑖 ∈ [−10. +10تعریف میگردد:
𝑛

| 𝑖𝑥|∑ = )𝑥(𝑓

(ج)19.

𝑖=1

𝑥∗ = 0
𝑓(𝑥 ∗ ) = 0

این محک در [اشوفل ]1995 ،در مسئلهی  24-2ارائه شده است .این تابع مشتقپذیر نیست .شکل ج17.
نموداری دو بعدی از )𝑥(𝑓 را نشان میدهد.
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شکل ج 17.تابع قدر مطلق در دو بعد.

ج 1-18.تابع النه روباه

شِکِل1

تابع النه روباه شِکِل بهصورت زیر بوده و بر روی دامنهی ] 𝑥𝑖 ∈ [−65.536. +65.536تعریف میگردد:
−1

(ج)24.

2

1
1
[ = )𝑥(𝑓
+ ∑5
]6
𝑛
500
) 𝑗𝑖𝑎 𝑗=1 𝑗 + ∑𝑖=1(𝑥𝑖 −
∗

]𝑥 = [−32, … , −32
𝑓(𝑥 ∗ ) ≈ 1

در معادلهی باال 𝑗𝑖𝑎 عنصر سطر 𝑖اُم و ستون 𝑗اُم از ماتریس 𝑎 میباشد .در حالتی که تعداد ابعاد برابر
 𝑛 = 2باشد ،ماتریس 𝑎 را میتوان بهصورت زیر به دست آورد:
𝑏0 … 𝑏0
]
𝑏1 … 𝑏5
]𝑏0 = [−32 − 16 0 16 32
]𝑏𝑖 = (16(𝑖 − 1) − 32)[1 1 1 1 1
[=𝑎

(ج)21.

این محک در رسالهی دکتری دِجونگ تابع  5بوده [دِجونگ ]1975 ،و در [یائو و همکاران ]1999 ،نیز
وجود دارد .این تابع دارای چندین مینیمم محلی میباشد .مقدار همهی این مینیممها با هم برابر نیست.
همانطور که در شکل ج 18.نیز واضح است ،این تابع دارای شیب تندی به سمت مینیممهایش است.

Shekel

1
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شکل ج 18.تابع النه روباه شِکِل در دو بعد.

ج 1-19.تابع مایکلویکز
تابع مایکلویکز بهصورت زیر بوده و بر روی دامنهی ]𝜋  𝑥𝑖 ∈ [0.تعریف میگردد:
(ج)22.

𝑖𝑥𝑖2
)
𝜋

𝑛

( 𝑚𝑓(𝑥) = − ∑ sin 𝑥𝑖 𝑠𝑖𝑛 2
𝑖=1

در معادلهی باال 𝑚 پارامتری است که میزان دشواری جستجو را کنترل مینماید .توجه داشته باشید که

∗𝑥

و )∗ 𝑥(𝑓 برای این مسئله معلوم نیستند .این محک در [مایکلویکز ]1996 ،آورده شده است .این تابع دارای
درههایی باریک و عمیق با افت ناگهانی به سمت مینیمم میباشد .نمودار این تابع در شکل ج 19.نشان داده
شده است.

شکل ج 19.تابع مایکلویکز در دو بعد با 𝟎𝟏 = 𝒎.
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ج 1-25.تابع پوش سینوسی
تابع پوش سینوسی بهصورت زیر بوده و بر روی دامنهی ] 𝑥𝑖 ∈ [−100. +100تعریف میگردد:
𝑠𝑖𝑛2 √𝑥𝑖 + 𝑥𝑖+1 − 0.5
) 2
(0.001(𝑥𝑖2 + 𝑥𝑖+1
+ 1)2

(ج)23.

𝑛−1

∑ 𝑓(𝑥) = −
𝑖=1

توجه داشته باشید که ∗ 𝑥 و )∗ 𝑥(𝑓 برای این مسئله معلوم نیستند .این محک که در [چنگ و همکاران،
 ]2448با نام تابع  Schaefferارائه شده است ،دارای درهها و مینیممهای محلی بسیاری است .نمودار این تابع
در شکل ج 24.نشان داده شده است.

شکل ج 25.تابع پوش سینوسی در دو بعد.

ج 1-21.تابع سینی تخم مرغ
تابع سینی تخم مرغ بهصورت زیر بوده و بر روی دامنهی ] 𝑥𝑖 ∈ [−512. +512تعریف میگردد:
(ج)24.

𝑖𝑥
|+ 47| + 𝑥𝑖 sin √|𝑥𝑖 − 𝑥𝑖+1 − 47
2

𝑛−1

𝑓(𝑥) = − ∑(𝑥𝑖+1 + 47) sin √|𝑥𝑖+1 +
𝑖=1

توجه داشته باشید که ∗ 𝑥 و )∗ 𝑥(𝑓 برای این مسئله معلوم نیستند .این محک در [وو و چو ]2447 ،آورده
شده است .نمودار دو بعدی این تابع در شکل ج 21.نشان داده شده است.
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شکل ج 21.تابع سینی تخم مرغ در دو بعد.

ج 1-22.تابع

ویراسترس1

تابع ویراسترس بهصورت زیر بوده و بر روی دامنهی ] 𝑥𝑖 ∈ [−5. +5تعریف میگردد:
𝑥𝑎𝑚𝑘

𝑛

}]))𝑓(𝑥) = ∑ { ∑ [𝑎𝑘 cos(2𝜋𝑏 𝑘 (𝑥𝑖 + 0.5

(ج)25.

𝑘=0

𝑖=1
∗

𝑥 =0
𝑓(𝑥 ∗ ) = 0

در معادلهی باال  𝑏 = 3 ،𝑎 = 0.5و  𝑘𝑚𝑎𝑥 = 20میباشد .این محک در [لیانگ و همکاران ]2445 ،آورده
شده است .این تابع دارای خاصیت جالبی است و آن این است که با میل کردن 𝑛 به سمت بینهایت ،تابع
در همهجا پیوسته بوده ولی در هیچ نقطهای مشتقپذیر نخواهد بود .همچنین این تابع در سراسر دامنهاش
غیریکنوا است .نموداری دو بعدی از این تابع در شکل ج 22.نشان داده شده است.

Weierstrass

1
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شکل ج 22.تابع دوبعدی .Weiestrass

ج 2.محکهای مقید
در بهینهسازی مقید هدف مینیمم نمودن تابع )𝑥(𝑓 بر روی تمام 𝑛 𝑥 ∈ ℱ ∈ ℛمیباشد .در این صورت
 ℱمجموعهی امکانپذیر بوده و 𝑛 نیز ابعاد مسئله است .از ∗ 𝑥 برای نشان دادن مقدار بهینهساز

𝑥 و از ) ∗ 𝑥(𝑓

برای نشان دادن مقدار بهینهی مقید )𝑥(𝑓 استفاده مینماییم:
)𝑥(𝑓 𝑥 ∗ = 𝑎𝑟𝑔 min
𝑥

(ج)26.

بهطوری که:
 𝑔𝑖 (𝑥) ≤ 0برای ]𝑚  𝑖 ∈ [1,و  ℎ𝑗 (𝑥) = 0برای

]𝑝 𝑗 ∈ [1,

این مسئله شامل )𝑝  (𝑚 +قید میباشد 𝑚 .تعداد قیدهای نامساوی بوده و 𝑝 نیز تعداد قیدهای مساوی
است .بسیاری از مسائلی که از این دست هستند دارای فرمهایی پیچیده و طوالنی از )𝑥(𝑓 𝑔𝑖 (𝑥) ،و

)𝑥( 𝑖ℎ

بوده و به همین دلیل تنها برای نوشتن آنها به فضای زیادی نیاز است .بنابراین ،در این بخش تنها محکهای
مقید ساده را مورد بحث قرار داد و برای اطالع از محکهای پیچیدهتر مراجعی را معرفی مینماییم.
توابع محک مقید را میتوان در [آرائوجو 1و همکاران[ ،]2449 ،کوئلو کوئلو[ ،]2444a ،کوئلو کوئلو،
[ ،]2442دب[ ،]2444 ،مزورا-مونتس و کوئلو کوئلو ]2445 ،و [رونارسون و یائو ]2444 ،یافت .اطالعات
دقیق و کامل در مورد محکهای مقید و متریکهای ارزیابی برای مسابقات الگوریتمهای تکاملی در کنگرهی
محاسبات تکاملی  IEEE 2006و  IEEE 2010را میتوان در [لیانگ و همکاران ]2446 ،و [مالیپدی و
Araujo

1
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سوگانتان ]2414 ،پیدا نمود .توجه داشته باشید که [فلوداس و پاردالوس ]1994 ،یک کتاب کامل ،مختص
تعریف محکهای بهینهسازی مقید میباشد .برای اطالع از محکهای چندهدفهی مقید نیز میتوانید به [دب
و همکاران ]2441 ،مراجعه نمایید.
محکهایی مقیدی که در این بخش ذکر شدهاند تماماً از [مالیپدی و سوگانتان ]2414 ،گرفته شده و
همگی در مسابقهی الگوریتمهای تکاملی مقید که در سال  2414و در کنگرهی محاسبات تکاملی برگزار شد،
مورد استفاده واقع شدهاند .در زیربخشهای آتی از نماد 𝑖𝑜 برای نشان دادن آفستی اتفاقی و از 𝑀 برای اشاره
به یک ماتریس چرخشی اتفاقی استفاده نمودهایم (بخش ج 7.را ببینید).
ج 2-1.تابع

C01

تابع  C01بهصورت زیر است:
𝑖𝑧 ∑𝑛𝑖=1 𝑐𝑜𝑠 4 𝑧𝑖 − 2 ∏𝑛𝑖=1 𝑐𝑜𝑠 2
|
∑𝑛𝑖=1 𝑖𝑧𝑖2

| 𝑓(𝑥) = −

𝑛

𝑔1 (𝑥) = 0.75 − ∏ 𝑧𝑖 ≤ 0

(ج)27.

𝑖=1

𝑛

𝑔2 (𝑥) = ∑ 𝑧𝑖 − 7.5𝑛 ≤ 0
𝑖=1

]𝑥𝑖 ∈ [0,10

در معادلهی باال ،برای ]𝑛  𝑧𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 ،𝑖 ∈ [1.میباشد.
ج 2-2.تابع

C02

تابع  C02بهصورت زیر است:
𝑖𝑧 𝑓(𝑥) = max
𝑛

𝑖

1
𝑔1 (𝑥) = 10 − ∑(𝑧𝑖2 − 10 cos(2𝜋𝑧𝑖 ) + 10) ≤ 0
𝑛
𝑖=1

(ج)28.

𝑛

1
∑(𝑧𝑖2 − 10 cos(2𝜋𝑧𝑖 ) + 10) − 15 ≤ 0
𝑛

= )𝑥( 𝑔2

𝑖=1
𝑛

1
ℎ(𝑥) = ∑(𝑦𝑖2 − 10 cos(2𝜋𝑦𝑖 ) + 10) − 20 ≤ 0
𝑛
𝑖=1

]𝑥𝑖 ∈ [−5.12, +5.12
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در معادلهی باال ،برای ]𝑛  𝑧𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 ،𝑖 ∈ [1.و  𝑦𝑖 = 𝑧𝑖 − 0.5میباشد.
ج 2-3.تابع

C03

تابع  C03بهصورت زیر است:
𝑛−1

] 𝑓(𝑥) = ∑[100(𝑧𝑖2 − 𝑧𝑖+1 )2 + (𝑧𝑖 − 1)2
𝑖=1
𝑛−1

(ج)29.

ℎ(𝑥) = ∑(𝑧𝑚 − 𝑧𝑖+1 )2 = 0
𝑖=1

]𝑥𝑖 ∈ [−1000,1000

در معادلهی باال ،برای ]𝑛  𝑧𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 ،𝑖 ∈ [1.میباشد.
ج 2-4.تابع

C04

تابع  C04بهصورت زیر است:
𝑖𝑧 𝑓(𝑥) = max
𝑖
𝑛

1
∑ 𝑧𝑖 cos √|𝑧𝑖 | = 0
𝑛

= )𝑥( ℎ1

𝑖=1
𝑛
−1
2

ℎ2 (𝑥) = ∑(𝑧𝑖 − 𝑧𝑖+1 )2 = 0

(ج)34.

𝑖=1
𝑛

ℎ3 (𝑥) = ∑ (𝑧𝑖2 − 𝑧𝑖+1 ) = 0
𝑛
𝑖= +1
2
𝑛

ℎ4 (𝑥) = ∑ 𝑧𝑖 = 0
𝑖=1

]𝑥𝑖 ∈ [−50,50

در معادلهی باال ،برای ]𝑛  𝑧𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 ،𝑖 ∈ [1.میباشد.
ج 2-5.تابع

C05

تابع  C05بهصورت زیر است:
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𝑖𝑧 𝑓(𝑥) = max
𝑖
𝑛

1
∑[−𝑧𝑖 sin (√|𝑧𝑖 |)] = 0
𝑛

(ج)31.

= )𝑥( ℎ1

𝑖=1
𝑛

1
ℎ2 (𝑥) = ∑[−𝑧𝑖 sin (0.5√|𝑧𝑖 |)] = 0
𝑛
𝑖=1

]𝑥𝑖 ∈ [−600,600

در معادلهی باال ،برای ]𝑛  𝑧𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 ،𝑖 ∈ [1.میباشد.
ج 2-6.تابع

C06

تابع  C06بهصورت زیر است:
𝑖𝑧 𝑓(𝑥) = max
𝑖

𝑦𝑖 = (𝑧𝑖 + 483.6106156535)M − 483.6106156535
𝑛

1
ℎ1 (𝑥) = ∑[−𝑦𝑖 sin (√|𝑧𝑖 |)] = 0
𝑛

(ج)32.

𝑖=1
𝑛

1
∑[−𝑦𝑖 sin (0.5√|𝑧𝑖 |)] = 0
𝑛

= )𝑥( ℎ2

𝑖=1

]𝑥𝑖 ∈ [−600,600

در معادلهی باال ،برای ]𝑛  𝑧𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 ،𝑖 ∈ [1.میباشد.
ج 2-7.تابع

C07

تابع  C07بهصورت زیر است:
𝑛−1

] 𝑓(𝑥) = ∑[100(𝑧𝑖2 − 𝑧𝑖+1 )2 + (𝑧𝑖 − 1)2

(ج)33.

𝑛

𝑛

𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

0.1
1
𝑔(𝑥) = 0.5 − exp [ ∑ 𝑦𝑖2 ] − 3 exp [ ∑ cos(0.1𝑦𝑖 )] + exp(1) ≤ 0
𝑛
𝑛
]𝑥𝑖 ∈ [−140,140

در معادلهی باال برای ]𝑛  𝑦𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 ،𝑖 ∈ [1.و  𝑧𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 + 1میباشد.
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ج 2-8.تابع

C08

تابع  C08بهصورت زیر است:
𝑛−1

] 𝑓(𝑥) = ∑[100(𝑧𝑖2 − 𝑧𝑖+1 )2 + (𝑧𝑖 − 1)2

(ج)34.

𝑛

𝑛

𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

0.1
1
𝑔(𝑥) = 0.5 − exp [ ∑ 𝑦𝑖2 ] − 3 exp [ ∑ cos(0.1𝑦𝑖 )] + exp(1) ≤ 0
𝑛
𝑛
]𝑥𝑖 ∈ [−140,140

در معادلهی باال برای ]𝑛  𝑦𝑖 = (𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 )𝑀 ،𝑖 ∈ [1.و  𝑧𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 + 1میباشد.
ج 2-9.تابع

C09

تابع  C09بهصورت زیر است:
𝑛−1

] 𝑓(𝑥) = ∑[100(𝑧𝑖2 − 𝑧𝑖+1 )2 + (𝑧𝑖 − 1)2
𝑖=1
𝑛

(ج)35.

𝑔(𝑥) = ∑ 𝑦 sin √|𝑦𝑖 | = 0
𝑖=1

]𝑥𝑖 ∈ [−500,500

در معادلهی باال برای ]𝑛  𝑦𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 ،𝑖 ∈ [1.و  𝑧𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 + 1میباشد.
ج 2-15.تابع

C10

تابع  C10بهصورت زیر است:
𝑛−1

] 𝑓(𝑥) = ∑[100(𝑧𝑖2 − 𝑧𝑖+1 )2 + (𝑧𝑖 − 1)2
𝑖=1
𝑛

(ج)36.

𝑔(𝑥) = ∑ 𝑦𝑖 sin √|𝑦𝑖 | = 0
𝑖=1

]𝑥𝑖 ∈ [−500,500

در معادلهی باال برای ]𝑛  𝑦𝑖 = (𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 )𝑀 ،𝑖 ∈ [1.و  𝑧𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 + 1میباشد.
ج 2-11.تابع

C11

تابع  C11بهصورت زیر است:
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𝑛

1
])| 𝑖𝑧|√∑ [−𝑧𝑖 cos (2
𝑛

= )𝑥(𝑓

𝑖=1
𝑛−1

(ج)37.

ℎ(𝑥) = ∑[100(𝑦𝑖2 − 𝑦𝑖+1 )2 + (𝑦𝑖 − 1)2 ] = 0
𝑖=1

]𝑥𝑖 ∈ [−100,100

در معادلهی باال برای ]𝑛  𝑧𝑖 = (𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 )𝑀 ،𝑖 ∈ [1.و  𝑦𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 + 1میباشد.
ج 2-12.تابع

C12

تابع  C12بهصورت زیر است:
𝑛

| 𝑖𝑧|√𝑛𝑖𝑠 𝑖𝑧 ∑ = )𝑥(𝑓
𝑖=1
𝑛

ℎ(𝑥) = ∑(𝑧𝑖2 − 𝑧𝑖+1 )2 = 0

(ج)38.

𝑖=1
𝑛−1

𝑔(𝑥) = ∑[𝑧𝑖 − 100 cos(0.1𝑧𝑖 ) + 10] ≤ 0
𝑖=1

]𝑥𝑖 ∈ [−1000,1000

در معادلهی باال ،برای ]𝑛  𝑧𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 ،𝑖 ∈ [1.میباشد.
ج 2-13.تابع

C13

تابع  C13بهصورت زیر است:
𝑛

1
]| 𝑖𝑧|√𝑛𝑖𝑠 𝑖𝑧𝑓(𝑥) = ∑ [−
𝑛
𝑖=1

𝑛

1
𝑔1 (𝑥) = −50 +
∑ 𝑧𝑖2 ≤ 0
𝑛100
𝑖=1

𝑛−1

(ج)39.

50
𝑖𝑧𝜋
∑ sin ( ) ≤ 0
𝑛
50
𝑛

𝑛

𝑖=1

𝑖=1

= )𝑥( 𝑔2

𝑖=1

𝑧𝑖2
𝑖𝑧
∑[𝑔3 (𝑥) = 75 − 50
− ∏ cos ( ) + 1] ≤ 0
4000
𝑖√
]𝑥𝑖 ∈ [−1000,1000
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در معادلهی باال ،برای ]𝑛  𝑧𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 ،𝑖 ∈ [1.میباشد.
ج 2-14.تابع

C14

تابع  C14بهصورت زیر است:
𝑛−1

] 𝑓(𝑥) = ∑[100(𝑧𝑖2 − 𝑧𝑖+1 )2 + (𝑧𝑖 − 1)2
𝑖=1
𝑛

𝑔1 (𝑥) = ∑ [−𝑦𝑖 cos √|𝑦𝑖 |] − 𝑛 ≤ 0
𝑖=1
𝑛

(ج)44.

𝑔2 (𝑥) = ∑ [𝑦𝑖 cos √|𝑦𝑖 |] − 𝑛 ≤ 0
𝑖=1
𝑛

𝑔3 (𝑥) = ∑ [𝑦𝑖 sin √|𝑦𝑖 |] − 10𝑛 ≤ 0
𝑖=1

]𝑥𝑖 ∈ [−1000,1000

در معادلهی باال برای ]𝑛  𝑦𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 ،𝑖 ∈ [1.و  𝑧𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 + 1میباشد.
ج 2-15.تابع

C15

تابع  C15بهصورت زیر است:
𝑛−1

] 𝑓(𝑥) = ∑[100(𝑧𝑖2 − 𝑧𝑖+1 )2 + (𝑧𝑖 − 1)2
𝑖=1
𝑛

𝑔1 (𝑥) = ∑ [−𝑦𝑖 cos √|𝑦𝑖 |] − 𝑛 ≤ 0

(ج)41.

𝑖=1
𝑛

𝑔2 (𝑥) = ∑ [𝑦𝑖 cos √|𝑦𝑖 |] − 𝑛 ≤ 0
𝑖=1
𝑛

𝑔3 (𝑥) = ∑ [𝑦𝑖 sin √|𝑦𝑖 |] − 10𝑛 ≤ 0
𝑖=1

]𝑥𝑖 ∈ [−1000,1000

در معادلهی باال برای ]𝑛  𝑦𝑖 = (𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 )𝑀 ،𝑖 ∈ [1.و  𝑧𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 + 1میباشد.
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ج 2-16.تابع

C16

تابع  C16بهصورت زیر است:
𝐷

𝑧𝑖2
𝑖𝑧
− ∏ cos ( ) + 1
4000
𝑖√
𝑖=1

𝑛

∑ = )𝑥(𝑓
𝑖=1
𝑛

𝑔1 (𝑥) = ∑[𝑧𝑖2 − 100 cos(𝜋𝑧𝑖 ) + 10] ≤ 0
𝑖=1
𝑛

𝑔2 (𝑥) = ∏ 𝑧𝑖 ≤ 0

(ج)42.

𝑖=1
𝑛

ℎ1 (𝑥) = ∑ [𝑧𝑖 sin √|𝑧𝑖 |] = 0
𝑖=1
𝑛

ℎ2 (𝑥) = ∑ [𝑧 sin √|𝑧𝑖 |] = 0
𝑖=1

]𝑥𝑖 ∈ [−10,10

در معادلهی باال ،برای ]𝑛  𝑧𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 ،𝑖 ∈ [1.میباشد.
ج 2-17.تابع

C17

تابع  C17بهصورت زیر است:
𝑛−1

𝑓(𝑥) = ∑(𝑧𝑖 − 𝑧𝑖+1 )2
𝑖=1
𝑛

𝑔1 (𝑥) = ∏ 𝑧𝑖 ≤ 0

(ج)43.

𝑖=1
𝑛

𝑔2 (𝑥) = ∑ 𝑧𝑖 ≤ 0
𝑖=1
𝑛

ℎ(𝑥) = ∑ 𝑧𝑖 sin (4√|𝑧𝑖 |) = 0
𝑖=1

]𝑥𝑖 ∈ [−10,10

در معادلهی باال ،برای ]𝑛  𝑧𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 ،𝑖 ∈ [1.میباشد.
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ج 2-18.تابع

C18

تابع  C18بهصورت زیر است:
𝑛−1

𝑓(𝑥) = ∑(𝑧𝑖 − 𝑧𝑖+1 )2
𝑖=1
𝑛

1
𝑔(𝑥) = ∑[−𝑧𝑖 sin (√|𝑧𝑖 |)] = 0
𝑛

(ج)44.

𝑖=1
𝑛

1
∑[𝑧𝑖 sin (√|𝑧𝑖 |)] = 0
𝑛

= )𝑥(ℎ

𝑖=1

]𝑥𝑖 ∈ [−50,50

در معادلهی باال ،برای ]𝑛  𝑧𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 ،𝑖 ∈ [1.میباشد.
ج 2-19.خالصهی محکهای مقید
در اینجا ،خالصهای از محکهای معرفی شده در این بخش را ارائه میدهیم .نسبت تخمینی میان اندازهی
مجموعهی امکانپذیر و اندازهی فضای جستجو از میزان سختی برآورده کردن قیود حکایت دارد (معادلهی
( )53-19را ببینید) .جدول ج 1.خالصهای از  18محک مقید را نشان میدهد.
جدول ج 1.خالصهای از  18محک بهینهسازی مقید 𝑵𝒆 .تعداد قیود مساوی را نشان داده و 𝒊𝑵 تعداد قیود نامساوی را نشان
میدهد 𝝆 .نیز نسبت میان اندازهی مجموعهی امکانپذیر و اندازهی فضای جستجو در نسخههای  15و  35بعدی از هر مسئله
میباشد.

تابع

𝑒𝑁

𝑖𝑁

C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13

0
1
1
4
2
2
0
0
1
1
1
1
0

2
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
3

)𝜌(𝑛 = 10
0.997689
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.505123
0.379512
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000

)𝜌(𝑛 = 30
1.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.503725
0.375278
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
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C14
C15
C16
C17
C18

0
0
2
1
1

3
3
2
2
1

0.006123
0.006023
0.000000
0.000000
0.000000

0.000000
0.003210
0.000000
0.000000
0.000000

ج 3.محکهای چندهدفه
در یک مسئلهی بهینهسازی چندهدفه ( ،)MOPهدف مینیمم نمودن تابع)𝑥(𝑓 بر روی تمام 𝑥هاست،
بهگونهای که )𝑥(𝑓 یک بردار و 𝑥 نیز یک بردار تصمیم 𝑛 بعدی است .مینیممسازی بردار موضوعی تعریف
نشده است و به همین دلیل در بخش  1-24مجموعهی پرتو 𝑠𝑃 و مرز پرتو 𝑓𝑃 را تعریف نمودیم .در این
صورت میتوان  MOPرا بهصورت پیدا نمودن بهترین 𝑠𝑃 و 𝑓𝑃 ممکن تعریف نمود .همانطور که در بخش
 2-24نیز بحث نمودیم" ،بهترین" را میتوان به چند روش مختلف تعریف کرد.
اطالعات دقیق و کامل در مورد محکهای چندهدفه و متریکهای ارزیابی برای مسابقات الگوریتمهای
تکاملی در کنگرهی محاسبات تکاملی  IEEE 2007و  IEEE 2009را میتوان در [هوآنگ و همکاران]2447 ،
و [ژانگ و همکاران ]2449 ،یافت .همچنین ،برای دستیابی به مسائل محک چندهدفهی بیشتر میتوانید به
[زیتزلر و همکاران ]2444 ،مراجعه نمایید .محکهای چندهدفهی مقید را در [دب و همکاران ]2441 ،خواهید
یافت .همچنین[ ،دب و همکاران ]2442b ،و [ژانگ و همکاران ]2449 ،رویکردهای طراحی مسائل آزمون
چندهدفه را ارائه میدهند .محکهای چندهدفهی بسیاری در ادبیات مربوطه وجود دارد و همه روزه نیز
محکهای جدید بسیاری ارائه میشوند .در این بخش تنها MOPهای غیرمقید از کنگرهی محاسبات تکاملی
سال  2449را ارائه میدهیم [ژانگ و همکاران .]2449 ،در صورت تمایل ،خواننده میتواند محکهای
چندهدفهی بیشتری را از مراجع باال مطالعه نماید .ابعاد متغیر مستقل در محکهایی که در زیربخشهای آتی
معرفی مینماییم متغیر است .اما در کنگرهی محاسبات تکاملی در سال  2449از  𝑛 = 30استفاده شده بود.
ج 3-1.مسئلهی اول بهینهسازی چندهدفهی نامقید
این مسئلهی دو هدفه بهصورت زیر تعریف میگردد:

(ج)45.

2
𝑗𝜋 2
]) ∑ [𝑥𝑗 − sin (6𝜋𝑥1 +
| |𝐽1
𝑛

𝑓1 (𝑥) = 𝑥1 +

𝑗∈𝐽1

2
𝑗𝜋 2
𝑓2 (𝑥) = 1 − √𝑥1 +
]) ∑ [𝑥𝑗 − sin (6𝜋𝑥1 +
| |𝐽2
𝑛
𝑗∈𝐽2
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در معادلهی باال  𝐽1و  𝐽2بهصورت زیر تعریف میگردند:
}𝑗 فرد ∶ ]𝑛 𝐽1 = {𝑗 ∈ [2,

(ج)46.

}𝑗 زوج ∶ ]𝑛 𝐽1 = {𝑗 ∈ [2,

در این مسئله فضا جستجو برابرست با:
]𝑥1 = [0,1

(ج)47.

]𝑛  𝑗 ∈ [2,برای ]𝑥𝑗 = [−1,1

مرز پرتو برابرست با:
]𝑓1∗ ∈ [0,1

(ج)48.

∗𝑓2∗ = 1 − √𝑓1

و در نهایت ،مجموعهی پرتو برابرست با:
]𝑥1∗ ∈ [0,1

(ج)49.

]𝑛  𝑗 ∈ [2,برای

𝜋𝑗
)
𝑛

𝑥𝑗∗ = sin (6𝜋𝑥1 +

ج 3-2.مسئلهی دوم بهینهسازی چندهدفهی نامقید
این مسئلهی دو هدفه بهصورت زیر تعریف میگردد:
2
∑ 𝑦𝑗2
| |𝐽1

𝑓1 = 𝑥1 +

𝑗∈𝐽1

(ج)54.

2
∑ 𝑦𝑗2
| |𝐽2

𝑓2 = 1 − √𝑥1 +

𝑗∈𝐽2

در معادلهی باال  𝐽1و  𝐽2به همان صورت مسئلهی اول تعریف شده و 𝑗𝑦 نیز بهصورت زیر تعریف میگردد:
(ج)51.

 𝑗 ∈ 𝐽1اگر
 𝑗 ∈ 𝐽2اگر

𝜋𝑗4
𝜋𝑗
) ) + 0.6𝑥1 ] cos (6𝜋𝑥1 +
𝑛
𝑛
= 𝑗𝑦
𝜋𝑗4
𝜋𝑗
𝑥 − [0.3𝑥12 cos (24𝜋𝑥1 +
) ) + 0.6𝑥1 ] sin (6𝜋𝑥1 +
𝑗 {
𝑛
𝑛

در این مسئله فضای جستجو برابرست با:

𝑥𝑗 − [0.3𝑥12 cos (24𝜋𝑥1 +
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]𝑥1 = [0,1

(ج)52.

]𝑛  𝑗 ∈ [2,برای ]𝑥𝑗 = [−1,1

مرز پرتو برابرست با:
]𝑓1∗ ∈ [0,1

(ج)53.

∗𝑓2∗ = 1 − √𝑓1

و در نهایت ،مجموعهی پرتو برابرست با:
]𝑥1∗ ∈ [0,1

(ج)54.

 𝑗 ∈ 𝐽1اگر
 𝑗 ∈ 𝐽2اگر

𝜋𝑗4
𝜋𝑗
) ) + 0.6𝑥1∗ ] cos (6𝜋𝑥1∗ +
𝑛
𝑛
= ∗𝑗𝑥
𝜋𝑗4
𝜋𝑗
∗ )2
∗
∗
∗
[0.3(𝑥1 cos (24𝜋𝑥1 +
) ) + 0.6𝑥1 ] csin (6𝜋𝑥1 +
{
𝑛
𝑛
[0.3(𝑥1∗ )2 cos (24𝜋𝑥1∗ +

ج 3-3.مسئلهی سوم بهینهسازی چندهدفهی نامقید
این مسئلهی دو هدفه بهصورت زیر تعریف میگردد:

(ج)55.

𝜋 𝑗𝑦20
2
( [4 ∑ 𝑦𝑗2 − 2 ∏ cos
]) + 2
| |𝐽1
𝑗√
𝑗∈𝐽1

𝑗∈𝐽1

𝜋 𝑗𝑦20
2
( [4 ∑ 𝑦𝑗2 − 2 ∏ cos
]) + 2
| |𝐽2
𝑗√
𝑗∈𝐽2

𝑓1 = 𝑥1 +

𝑓2 (𝑥) = 1 − √𝑥1 +

𝑗∈𝐽2

در معادلهی باال  𝐽1و  𝐽2به همان صورت مسئلهی اول تعریف شده و 𝑗𝑦 نیز بهصورت زیر تعریف میگردد:
(ج)56.

]𝑛  𝑗 ∈ [2,برای

)3(𝑗−2
]
𝑛−2

0.5[1+

𝑦𝑗 = 𝑥𝑗 − 𝑥1

در این مسئله فضای جستجو برابرست با:
(ج)57.

]𝑛  𝑗 ∈ [1,برای ]𝑥𝑗 = [−1,1

مرز پرتو برابرست با:
(ج)58.
و در نهایت ،مجموعهی پرتو برابرست با:

]𝑓1∗ ∈ [0,1
∗𝑓2∗ = 1 − √𝑓1
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]𝑥1∗ ∈ [0,1

(ج)59.

]𝑛  𝑗 ∈ [2,برای

)3(𝑗−2
0.5[1+
]
𝑛−2

) ∗𝑥𝑗∗ = (𝑥1

ج 3-4.مسئلهی چهارم بهینهسازی چندهدفهی نامقید
این مسئلهی دو هدفه بهصورت زیر تعریف میگردد:
2
) 𝑗𝑦(∑ ℎ
| |𝐽1

(ج)64.

𝑓1 = 𝑥1 +

𝑗∈𝐽1

2
) 𝑗𝑦(∑ ℎ
| |𝐽2

(ج)61.

𝑓2 = 1 − √𝑥1 +

𝑗∈𝐽2

در معادلهی باال  𝐽1و  𝐽2به همان صورت مسئلهی اول تعریف شده و 𝑗𝑦 نیز بهصورت زیر تعریف میگردد:
(ج)62.

]𝑛  𝑗 ∈ [2,برای

𝜋𝑗
)
𝑛

𝑦𝑗 = 𝑥𝑗 − 𝑠𝑖𝑛 (6𝜋𝑥1 +

همچنین ℎ(. ) ،بهصورت زیر تعریف میگردد:
|𝑡|

(ج)63.

|𝑡|1 + 𝑒 2

= )𝑡(ℎ

در این مسئله فضای جستجو برابرست با:
(ج)64.

]𝑥1 ∈ [0,1

]𝑛  𝑗 ∈ [2,برای

]𝑥𝑗 ∈ [−2,2

مرز پرتو برابرست با:
]𝑓1∗ ∈ [0,1
𝑓2∗ = 1 − (𝑓1∗ )2

(ج)65.
و در نهایت ،مجموعهی پرتو برابرست با:
(ج)66.

ج 3-5.مسئلهی پنجم بهینهسازی چندهدفهی نامقید
این مسئلهی دو هدفه بهصورت زیر تعریف میگردد:

]𝑥1∗ ∈ [0,1

]𝑛  𝑗 ∈ [2,برای

𝜋𝑗
)
𝑛

𝑥𝑗∗ = sin (6𝜋𝑥1∗ +
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(ج)67.

1
2
( 𝑓1 = 𝑥1 +
+ 𝜖) |sin(2𝑁𝜋𝑥1 )| +
) 𝑗𝑦(∑ ℎ
| |𝐽1
𝑁2

(ج)68.

1
2
( 𝑓2 = 1 − 𝑥1 +
+ 𝜖) |sin(2𝑁𝜋𝑥1 )| +
) 𝑗𝑦(∑ ℎ
𝐽|
𝑁2
|2

𝑗∈𝐽1

𝑗∈𝐽2

در معادلهی باال  𝐽1و  𝐽2به همان صورت مسئلهی اول تعریف شده 𝑁 ،یک عدد صحیح بوده (در کنگرهی
محاسبات تکاملی  𝑁 = 10بوده است) و 𝜖 یک عدد حقیقی مثبت میباشد (در کنگرهی محاسبات تکاملی
 𝜖 = 0.5بوده است) .همچنین 𝑗𝑦 بهصورت زیر تعریف میگردد:
(ج)69.

𝜋𝑗
)
𝑛

]𝑛  𝑗 ∈ [2,برای

𝑦𝑗 = 𝑥𝑗 − 𝑠𝑖𝑛 (6𝜋𝑥1 +

)  ℎ(.نیز بهصورت زیر تعریف میگردد:
(ج)74.

ℎ(𝑡) = 2𝑡 2 − cos(4𝜋𝑡) + 1

در این مسئله فضای جستجو برابرست با:
]𝑥1 ∈ [0,1

(ج)71.

]𝑛  𝑗 ∈ [2,برای

]𝑥𝑗 ∈ [−1,1

مرز پرتو دارای ) (2𝑁 + 1نقطهی گسسته میباشد:
(ج)72.

] 𝑖 ∈ [1,2𝑁 + 1برای

𝑖
𝑖
(𝑓1𝑖∗ , 𝑓2𝑖∗ ) = ( , 1 −
)
𝑁2
𝑁2

مجموعهی پرتو نیز دارای ) (2𝑁 + 1نقطهی گسسته است ،اما به دلیل اینکه نمیتوان این نقاط را
بهصورت تحلیلی بیان نمود ،آنها را در اینجا نشان ندادهایم.
ج 3-6.مسئلهی ششم بهینهسازی چندهدفهی نامقید
این مسئلهی دو هدفه بهصورت زیر تعریف میگردد:
(ج)73.

1
( 𝑓1 = 𝑥1 + max {0,2
+ 𝜖) 𝑠𝑖𝑛(2𝑁𝜋𝑥1 )} + 𝑧1
𝑁2
1
( 𝑓2 = 1 − 𝑥1 + max {0,2
+ 𝜖) 𝑠𝑖𝑛(2𝑁𝜋𝑥1 )} + 𝑧2
𝑁2
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𝑁 یک عدد صحیح بوده (در کنگرهی محاسبات تکاملی  𝑁 = 2بوده است) و 𝜖 یک عدد حقیقی مثبت
میباشد (در کنگرهی محاسبات تکاملی  𝜖 = 0.1بوده است) .همچنین 𝑖𝑧 بهصورت زیر تعریف میگردد:
(ج)74.

] 𝑖 ∈ [1,2برای

𝜋 𝑗𝑦20
2
( (4 ∑ 𝑦𝑗2 − 2 ∏ cos
))
| 𝑖𝐽|
𝑗√
𝑖𝐽∈𝑗

= 𝑖𝑧

𝑖𝐽∈𝑗

در معادلهی باال  𝐽1و  𝐽2به همان صورت مسئلهی اول تعریف شده و 𝑗𝑦 بهصورت زیر تعریف میگردد:
(ج)75.

]𝑛  𝑗 ∈ [2,برای

𝜋𝑗
)
𝑛

𝑦𝑗 = 𝑥𝑗 − 𝑠𝑖𝑛 (6𝜋𝑥1 +

در این مسئله فضای جستجو برابرست با:
(ج)76.

]𝑥1 ∈ [0,1

]𝑛  𝑗 ∈ [2,برای

]𝑥𝑗 ∈ [−1,1

مرز پرتو دارای یک نقطهی گسسته ) (0.1بوده و شامل 𝑁 تکهی جدا از هم میشود:
𝑖2𝑖 − 1 2
] ,
𝑁2𝑁 2

(ج)77.

𝑁

[⋃ =

∗𝑓1

𝑖=1

∗𝑓2∗ = 1 − 𝑓1

مجموعهی پرتو نیز دارای یک نقطهی گسسته میباشد ،اما به دلیل اینکه نمیتوان این نقاط را بهصورت
تحلیلی بیان نمود ،آنها را در اینجا نشان ندادهایم.
ج 3-7.مسئلهی هفتم بهینهسازی چندهدفهی نامقید
این مسئلهی دو هدفه بهصورت زیر تعریف میگردد:

(ج)78.

2
∑ 𝑦𝑗2
| |𝐽1

+

1/5

𝑓1 = 𝑥1

𝑗∈𝐽1

2
+
∑ 𝑦𝑗2
| |𝐽1

1/5
𝑥1

𝑓2 = 1 −

𝑗∈𝐽1

در معادلهی باال  𝐽1و  𝐽2به همان صورت مسئلهی اول تعریف شده و 𝑗𝑦 نیز بهصورت زیر تعریف میگردد:
(ج)79.

]𝑛  𝑗 ∈ [2.برای

𝜋𝑗
)
𝑛

𝑦𝑗 = 𝑥𝑗 − sin (6𝜋 +
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در این مسئله فضای جستجو برابرست با:
]𝑥1 ∈ [0,1

(ج)84.

]𝑛  𝑗 ∈ [2,برای

]𝑥𝑗 ∈ [−1,1

مرز پرتو برابرست با
]𝑓1∗ ∈ [0,1
∗𝑓2∗ = 1 − 𝑓1

(ج)81.
مجموعهی پرتو نیز بهصورت زیر است:

]𝑥1∗ ∈ [0,1

(ج)82.

]𝑛  𝑗 ∈ [2,برای

𝜋𝑗
)
𝑛

𝑥𝑗∗ = sin (6𝜋𝑥1 +

ج 3-8.مسئلهی هشتم بهینهسازی چندهدفهی نامقید
این مسئلهی سه هدفه بهصورت زیر تعریف میگردد:
2
𝑗𝜋 2
]) ∑ [𝑥𝑗 − 2𝑥2 sin (2𝜋𝑥1 +
| |𝐽1
𝑛

𝑓1 = cos(0.5𝑥1 𝜋) cos(0.5𝑥2 𝜋) +

𝑗∈𝐽1

(ج)83.

2
𝑗𝜋 2
𝑓2 = cos(0.5𝑥1 𝜋) sin(0.5𝑥2 𝜋) +
]) ∑ [𝑥𝑗 − 2𝑥2 sin (2𝜋𝑥1 +
| |𝐽2
𝑛
𝑗∈𝐽2

2
𝑗𝜋 2
]) ∑ [𝑥𝑗 − 2𝑥2 sin (2𝜋𝑥1 +
| |𝐽3
𝑛

𝑓3 = sin(0.5𝑥1 𝜋) +

𝑗∈𝐽3

در معادله باال  𝐽2 ،𝐽1و  𝐽3بهصورت زیر تعریف میشوند:
} 𝑗 − 1مضربی از  3است ∶ ]𝑛 𝐽1 = {𝑗 ∈ [3,

(ج)84.

} 𝑗 − 2مضربی از  3است ∶ ]𝑛 𝐽2 = {𝑗 ∈ [3,
}𝑗 مضربی از  3است ∶ ]𝑛 𝐽3 = {𝑗 ∈ [3,

در این مسئله فضای جستجو برابرست با:
(ج)85.

]𝑥1 ∈ [0,1
]𝑥2 ∈ [0,1

]𝑛  𝑗 ∈ [3,برای

]𝑥𝑗 = [−2,2
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مرز پرتو برابرست با:
(ج)86.

)∗ (𝑓1∗, 𝑓2∗ , 𝑓3بهطوری که ] 𝑓1∗ ∈ [0,1], 𝑓2∗ ∈ [0,1], 𝑓3∗ ∈ [0,1و

(𝑓1∗ )2 +

(𝑓3∗ )2

(𝑓2∗ )2

=1

+

و در نهایت مجموعهی پرتو برابرست با
]𝑥1∗ ∈ [0,1
]𝑥2∗ ∈ [0,1

(ج)87.

]𝑛  𝑗 ∈ [3,برای

𝜋𝑗
) +
𝑛

∗sin (2𝜋𝑥1

∗2𝑥2

=

∗𝑗𝑥

ج 3-9.مسئلهی نهم بهینهسازی چندهدفهی نامقید
این مسئلهی سه هدفه بهصورت زیر تعریف میگردد:
(ج)88.

𝑓1 = 0.5[max{0, (1 + 𝜖)(1 − 4(2𝑥1 − 1)2 )} + 2𝑥1 ]𝑥2 + 𝑧1
𝑓2 = 0.5[max{0, (1 + 𝜖)(1 − 4(2𝑥1 − 1)2 )} − 2𝑥1 + 2]𝑥2 + 𝑧2
2
𝑗𝜋 2
𝑓3 = 1 − 𝑥2 +
]) ∑ [𝑥𝑗 − 2𝑥2 sin (2𝜋𝑥1 +
| |𝐽3
𝑛
𝑗∈𝐽3

𝜖 یک عدد حقیقی مثبت بوده (در کنگرهی محاسبات تکاملی سال  𝜖 = 0.1 2449،بوده است) و

𝑖𝑧

بهصورت زیر تعریف میگردد:
(ج)89.

] 𝑖 ∈ [1,2برای

2
𝑗𝜋 2
]) ∑ [𝑥𝑗 − 2𝑥2 sin (2𝜋𝑥1 +
| |𝐽1
𝑛

= 𝑖𝑧

𝑗∈𝐽1

مجموعههای  𝐽2 ،𝐽1و  𝐽3همانند  MOPنامقید هشتم تعریف میشوند .در این مسئله فضای جستجو
برابرست با:
(ج)94.

]𝑥1 ∈ [0,1
]𝑥2 ∈ [0,1

]𝑛  𝑗 ∈ [3,برای

]𝑥𝑗 = [−2,2

مرز پرتو دارای دو بخش است .اولین بخش بهصورت زیر خواهد بود:
(ج)91.

]𝑓3∗ ∈ [0,1
]𝑓1∗ ∈ [0, (1 − 𝑓3 )/4
∗𝑓2∗ = 1 − 𝑓3∗ − 𝑓1
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بخش دوم نیز بهصورت زیر خواهد بود:
]𝑓3∗ ∈ [0,1
]𝑓1∗ ∈ [3(1 − 𝑓3 )/4,1
∗𝑓2∗ = 1 − 𝑓3∗ − 𝑓1

(ج)92.
در نهایت مجموعه پرتو بهصورت زیر میباشد:
(ج)93.

]𝑛  𝑗 ∈ [3,برای

]𝑥1∗ ∈ [0,0.25] ∪ [0.75,1
]𝑥2∗ ∈ [0,1
𝜋𝑗
) 𝑥𝑗∗ = 2𝑥2 sin (2𝜋𝑥1 +
𝑛

ج 3-15.مسئلهی دهم بهینهسازی چندهدفهی نامقید
این مسئلهی سه هدفه بهصورت زیر تعریف میگردد:
2
]∑[4𝑦𝑗2 − cos(8𝜋𝑦𝑗 ) + 1
| |𝐽1

𝑓1 = cos(0.5𝑥1 π) cos(0.5𝑥2 π) +

𝑗∈𝐽1

(ج)94.

2
𝑓2 = cos(0.5𝑥1 π) sin(0.5𝑥2 π) +
]∑[4𝑦𝑗2 − cos(8𝜋𝑦𝑗 ) + 1
| |𝐽2
𝑗∈𝐽2

2
]∑[4𝑦𝑗2 − cos(8𝜋𝑦𝑗 ) + 1
| |𝐽3

𝑓3 = sin(0.5𝑥1 π) +

𝑗∈𝐽3

مجموعههای  𝐽2 ،𝐽1و  𝐽3همانند  MOPنامقید هشتم تعریف شده و 𝑗𝑦 بهصورت زیر تعریف میگردد:
(ج)95.

]𝑛  𝑗 ∈ [3,برای

𝜋𝑗
)
𝑛

𝑦𝑗 = 𝑥𝑗 − 2𝑥2 sin (2𝜋𝑥1 +

فضای جستجو ،مرز پرتو و مجموعهی پرتوی این مسئله مشابه  MOPنامقید هشتم میباشد.
ج 4.محکهای پویا
طی سالها مسائل محک پویای بسیاری توسط محققین ارائه شده است [برانک .]1999 ،برخی مسائل
پویای مقید در [نگویان 1و یائو ]2449 ،و برخی مسائل پویای چندهدفه در [ری و همکاران ]2449a ،آورده
شده است.در [یانگ ]2448a ،نیز تعدادی از محکهای پویای ترکیبی ذکر شدهاند .این مسائل شامل مسئلهی

Nguyan

1
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کولهپشتی پویا و مسئلهی فروشندهی دورهگرد پویا میشوند [برانک و همکاران[ ،]2446 ،ماوروونیوتیس 1و
همکاران .]2411 ،اما ما در اینجا بحث خود را به محکهای پویای پیوسته محدود میسازیم.
این بخش خالصهای از مسائل بهینهسازی [لی و همکاران ]2448 ،به دست میدهد .این مرجع شامل
محکهای پیوستهای میباشد که در مسابقهی بهینهسازی پویا که در سال  2449و در کنگرهی محاسبات
تکاملی برگزار شد ،مورد استفاده واقع شدهاند .محکهای پویا بر پایهی برخی مسائل نامقید از ضمیمهی ج1.
میباشند .محکهای پویا شامل آفستها و ماتریسهای چرخشی (ضمیمهی ج 7.را ببینید) ،توابع متغیر با
زمان و جمع برخی از این توابع ،میباشند .در بخش ج 4-1.توصیف کاملی از محکهای پویای کنگرهی
محاسبات تکاملی سال  2449را در اختیار خواننده قرار داده و سپس در بخش ج 4-2.نسخهی بسیاری
سادهای از این نوع محکها را ارائه خواهیم نمود.
ج 4-1.توصیف کامل محک پویا
یکی از توابع 𝑛 بعدی بخش ج 1.را در نظر بگیرید .ابتدا اندازهی (دامنهی) تابع را نرمالیزه مینماییم .این
کار را از این جهت انجام میدهیم که مطمئن باشیم تابع متغیر با زمانی که بعداً اضافه خواهد شد ،تأثیر نسبی
مطلوب را داشته باشد .اندازهی محک را بهصورت زیر نرمالیزه مینماییم:
(ج)96.

)𝑥(𝑓𝐶 = )𝑥(  𝑓 ′که در آن
𝑓
𝑥𝑎𝑚

𝐶 = 2000

ثابت 𝐶 در معادلهی باال بهگونهای انتخاب میشود که تمام محکهای مقیاس شده دارای اندازهی یکسانی
بوده تا بدین ترتیب تأثیر عنصر متغیر با زمان ،که بعدا اضافه خواهد شد ،بر روی تمام محکهای مقیاس شده
یکسان باشد.
حال به بحث در مورد نحوهی تعیین 𝑥𝑎𝑚𝑓 در معادلهی (ج )96.میپردازیم .برای محکهای پویا معمو ًال
از تابع پایهای استفاده میشود که با افزایش 𝑥 ،افزایش مییابد .با اینکه بسیاری از توابع ضمیمهی ج 1.تعداد
زیادی قله و درهی محلی دارند ،اما بسیاری از آنها هنگامی به ماکزیمم خود نزدیک هستند که تمام عناصر
𝑥 در مقدار بیشینهی خود هستند .بنابراین ،مقدار 𝑥𝑎𝑚𝑓 در معادلهی (ج )96.بهصورت زیر تخمین زده میشود:
(ج)97.

)𝑄 𝑥𝑎𝑚𝑥(𝑓 ≈ 𝑥𝑎𝑚𝑓

𝑄 ماتریس چرخش بوده و کمی جلوتر در مورد آن سخن خواهیم راند 𝑥𝑚𝑎𝑥 .نیز بهصورت عنصر-به-
عنصر تعریف میگردد:
Mavrovouniotis

1
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(ج)98.

] 𝑛𝑥 …  𝑥 = [𝑥1که در آن

] 𝑥𝑎𝑚𝑥𝑖 ∈ [𝑥𝑖,𝑚𝑖𝑛 , 𝑥𝑖,

] 𝑥𝑎𝑚⟹ 𝑥𝑚𝑎𝑥 = [𝑥1,𝑚𝑎𝑥 … 𝑥𝑛,

سپس )𝑥(  𝑓 ′را شیفت داده و )𝜃  𝑓 ′ (𝑥 −را به دست میآوریم 𝜃 .یک بردار گرایش 𝑛 عنصری اتفاقی
است .هر عنصر بردار گرایش دارای توزیع یکنواختی است که باعث میشود بهینهی )𝜃  𝑓 ′ (𝑥 −دارای توزیع
یکنواخت بر روی دامنهی 𝑥 باشد .برای نمونه ،فرض کنید که از تابع اَکلی بهعنوان تابع پایه استفاده نماییم.
دامنهی تابع اَکلی برای ]𝑛  𝑖 ∈ [1.برابر ] 𝑥𝑖 ∈ [−30.30میباشد .مقدار بهینهی تابع اَکلی بدون گرایش برای
]𝑛  𝑥𝑖∗ = 0 ،𝑖 ∈ [1.میباشد .بنابراین ،هر عنصر 𝜃 باید برای همهی 𝑖ها دارای توزیع یکنواخت بر روی
] [−30.30باشد .همانظور که در بخش ج 7-1.نیز بحث شده است ،این کار باعث میشود مقایسهی عادالنهای
میان الگوریتمهای تکاملی صورت بپذیرد.
سپس ،محک شیفت یافته و مقیاس شده را میچرخانیم تا )𝑄)𝜃  𝑓 ′ ((𝑥 −به دست آید 𝑄 .یک ماتریس
چرخشی عمودی اتفاقی است .همانطور که در بخش ج 7-2.نیز بحث شده است ،این یکی دیگر از مواردی
است که باعث میشود مقایسهی عادالنهای میان الگوریتمهای تکاملی صورت بپذیرد .توجه داشته باشید که
از 𝑄 در معادلهی (ج )97.برای تخمین 𝑚𝑎𝑚𝑓 نیز استفاده شده است.
سپس ،تابع متغیر با زمان )𝑡(𝜙 را اضافه مینماییم تا )𝑡(𝜙  𝑓 ′ ((𝑥 − 𝜃)𝑄) +به دست آید .میتوان تابع
)𝑡(𝜙 را از یک نسل به نسل دیگر بهصورت زیر اصالح نمود:
(ج)99.

𝜙∆ 𝜙(𝑡) ← 𝜙(𝑡 − 1) +
) 𝑥𝑎𝑚𝜙 𝜙(𝑡) ← min(𝜙(𝑡) +
) 𝑛𝑖𝑚𝜙 𝜙(𝑡) ← max(𝜙(𝑡) +

در معادلهی باال 𝑡 شمارهی دفعهی بهروزرسانی تابع بوده (این مقدار الزاما شماره نسل الگوریتم تکاملی
نمیباشد) و 𝑛𝑖𝑚𝜙 و 𝑥𝑎𝑚𝜙 نیز کمترین و بیشترین مقدار مجاز )𝑡(𝜙 میباشند .مقدار تغییرات  𝜙Δمیتواند
اشکال مختلفی داشته باشد .ابتدا پویاییهایی را که در [لی و همکاران ]2448 ،و [لی و یانگ ]2448 ،به آنها
بهعنوان پویاییهای کوچک-گام اشاره شده است ،مورد بحث قرار میدهیم:
(ج)144.

𝑠𝜙): ∆𝜙 = 𝛼𝜙𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑟(𝑡 − 1گام کوچک

در معادلهی باال 𝛼 یک ثابت 𝜙𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 ،برد مجاز )𝑡(𝜙 𝜙𝑠 ،ثابتی برای تعریف شدت تغییر )𝑡(𝜙 و
) 𝑟(𝑡 − 1عددی اتفاقی با توزیع یکنواخت بر روی ] [−1.1میباشد[ .لی و همکاران ]2448 ،از مقادیر زیر
برای این پارامترهای استفاده مینماید:

ضمیمه ج :توابع بهینهسازی محک 910 /
𝛼 = 0.04
𝜙𝑠 = 5
𝜙𝑚𝑖𝑛 = 10
𝜙𝑚𝑎𝑥 = 100
𝑛𝑖𝑚𝜙𝜙𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 = 𝜙𝑚𝑎𝑥 −

(ج)141.

مقدار اولیهی )𝑡(𝜙 در  𝑡 = 0بهصورت اتفاقی و از یک توزیع یکنواخت میان 𝑛𝑖𝑚𝜙 و 𝑥𝑎𝑚𝜙 به دست
میآید .میتوان از معادالت (ج(-)99.ج )144.دید که پویاییهای کوچک-گام نمیتوانند تغییری بیش از 18
واحد در هر نسل را برای )𝑡(𝜙 ایجاد کنند .همچنین ،از معادلهی (ج )96.میبینیم که تقریباً
] 𝑓 ′ (𝑥) ∈ [−2000.2000میباشد .بنابراین ،بیشترین تغییر )𝑡(𝜙 نسبت به بیشترین مقدار )𝑥(  𝑓 ′برای تغییر
18
 2000میباشد.
کوچک-گام برابر = 0.9%

توجه داشته باشید که معادلهی (ج )99.در هر نسل اعمال نمیشود و تنها در حلقهی  whileاجرا میگردد.
در [لی و همکاران ]2448 ،پیشنهاد شده است معادلهی (ج )99.به ازای هر  14444بار ارزیابی تابع ،یکبار
اجرا شود .در این مرجع همچنین پیشنهاد شده است کل الگوریتم تکاملی برای  644444ارزیابی تابع اجرا
شود .به عالوه ،هر  14444به ازای هر  14444بار ارزیابی تابع برازندگی ،یکبار از ماتریس 𝑄 برای چرخاندن
بردار 𝜃 استفاده میشود:
(ج)142.

𝑄)𝜃(𝑡) ← 𝜃(𝑡 − 1

در آخر 𝑚 ،عدد از این توابع مقیاس شده ،شیفت داده شده ،چرخیده و متغیر با زمان تولید کرده ،آنها را
به هم اضافه نموده تا یک تابع ترکیبی پویا به دست آید:
𝑚

(ج)143.

])𝑡( 𝑖𝜙 𝐹(𝑥, 𝑡) = ∑ 𝑤𝑖 [𝑓 ′ ((𝑥 − 𝜃𝑖 (𝑡))𝑄𝑖 ) +
𝑖=1

در معادلهی باال هر 𝑖𝑤 یک مقدار وزندهی است و بهصورت زیر به دست میآید:
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1
2 2

))𝑡( 𝑘𝑖𝜃 −
] )
𝑛2

𝑘𝑥(∑𝑛𝑘=1

( 𝑤𝑖 ← exp [−

} 𝑖𝑤{𝑤𝑚𝑎𝑥 ← max

(ج)144.

𝑥𝑎𝑚𝑤 = 𝑖𝑤 اگر
𝑥𝑎𝑚𝑤 ≠ 𝑖𝑤 اگر

𝑖𝑤

) 10
𝑥𝑎𝑚𝑤 𝑤𝑖 (1 −

{ ← 𝑖𝑤

𝑖𝑤
𝑚
𝑗𝑤 ∑𝑗=1

← 𝑖𝑤

معادلهی باال برای ]𝑚  𝑖 ∈ [1,صادق است .توجه داشته باشید که ] 𝑤𝑖 ∈ [0,1بوده و هر چه 𝑥 از
دورتر شود ،کوچکتر خواهد شد .در [لی و همکاران ]2448 ،از  𝑚 = 10استفاده شده است .هر بردار

𝑖𝜃

)𝑡( 𝑖𝜃

در معادلهی (ج )143.یک بردار اتفاقی 𝑛 عنصری بوده که به ازای هر  14444بار ارزیابی تابع ،یکبار دچار
چرخش میگردد .همچنین 𝜃𝑖𝑘 (𝑡) ،در معادلهی (ج )144.معرف 𝑘اُمین عنصر )𝑡( 𝑖𝜃 میباشد .هر 𝑖𝑄 یک
ماتریس چرخش اتفاقی 𝑛 × 𝑛 نامتغیر با زمان بوده و هر تابع )𝑡( 𝑖𝜙 نیز تابعی اتفاقی و اسکالر بوده و مقدار
آن از معادلهی (ج )144.به دست میآید .این تابع به ازای هر  14444بار ارزیابی تابع ،یکبار بهروزرسانی
میشود .هر یک از 𝑚 تابعی که در معادلهی (ج )143.جمع شده است دارای عنصر متغیر با زمان متفاوتی
میباشد .بنابراین ،هنگامی که این 𝑚 تابع را با یکدیگر جمع میکنیم تابع مرکبی به دست میآید که مقدار
مینیمم آن از یک نسل به نسل دیگر متفاوت خواهد بود.
با جمعبندی نتایجی که در پاراگرافهای باال ارائه شد ،الگوریتم شکل ج 23.برای ایجاد تابع محک پویا
به دست خواهد آمد.
شکل ج 23.تعریف توابع محک پویا برای پویایی گام-کوچک میباشد .در [لی و همکاران ]2448 ،و
[لی و یانگ ]2448 ،شش نوع مختلف پویایی معرفی شده است.
 .1پویایی گام-کوچک که در معادالت (جو(-)99ج )141.خالصه شده است.
 .2پویایی گام-بزرگ که بهصورت زیر تعریف میگردد:
(ج)145.

گام بزرگ∆𝜙 = 𝜙𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 [𝛼 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑟(𝑡 − 1)) + (𝛼𝑚𝑎𝑥 − 𝛼)𝑟(𝑡 − 1)]𝜙𝑠 :

در معادلهی باال ) 𝑟(𝑡 − 1یک عدد اتفاقی با توزیع یکنواخت بر روی ] [−1,1میباشد .تنها ثابت جدید
در معادلهی باال 𝑥𝑎𝑚𝛼 میباشد .این مقدار در [لی و همکاران ]2448 ،برابرست با:
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(ج)146.

𝛼𝑚𝑎𝑥 = 0.1

میتوان از معادالت (ج( ،)141.ج )145.و (ج )146.دید که در صورتی که پویایی گام-بزرگ باشد ،مقدار
)𝑡(𝜙 بیشتر از  45واحد در یک نسل تغییر نمیکند .همچنین از معادلهی (ج )96.واضح است که

∈ )𝑥( 𝑓 ′

] .[−2000,2000بنابراین ،بیشترین تغییر )𝑡(𝜙 در یک نسل نسبت به بیشترین مقدار )𝑥(  𝑓 ′برای تغییر گام-
45
 2000میباشد.
بزرگ برابر = 2.25%

مقداردهی اولیه را آغاز کن
تابع پایه از قسمت . 1ج = ) 𝑓(.
فضای جستجوی 𝑛 بعدی = ] 𝑥𝑎𝑚𝑥 [𝑥𝑚𝑖𝑛 ,
مقدار بهینهساز 𝑛 بعدی )𝑥(𝑓 = ∗ 𝑥
تعداد ارزیابیهای تابع بین بهروزرسانیهای پویا = 𝑒𝑡𝑎𝑑𝑝𝑢𝐸
تعداد توابعی که در محک ترکیب میشوند = 𝑚

برای

𝑚 تا 𝑖 = 1

یک ماتریس چرخشی اتفاقی مانند 𝑖𝑄 تولید کن (بخش ج 2-7.را ببینید)
یک بردار اتفاقی بایاس مانند 𝑖𝜃 تولید کن بهطوری

که ] 𝑥𝑎𝑚𝑥 𝑥 ∗ + 𝜃𝑖 ∈ [𝑥𝑚𝑖𝑛 ,

𝑖 بعدی
)𝑄 𝑥𝑎𝑚𝑥(𝑓 = 𝑥𝑎𝑚𝑓
𝐶 = 2000

تعریف تابع:

𝑥𝑎𝑚𝑓𝑓 ′ (𝑥) = 𝐶𝑓(𝑥)/

] 𝑥𝑎𝑚𝜙 𝜙(0) ← 𝑈[𝜙𝑚𝑖𝑛 ,
تعداد ارزیابیهای تابع = 𝐸 ← 0

پایان مقداردهی اولیه
زمانی که آمادهی ارزیابی تابع محک برای راهحل نامزد 𝑥 میشویم
از معادلهی (ج )144.برای محاسبهی 𝑖𝑤 برای ]𝑚  𝑖 ∈ [1,استفاده کن
𝐸 ←𝐸+1

اگر  (𝐸 𝑚𝑜𝑑 𝐸𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 ) = 0آنگاه
از معادالت (ج( – )99.ج )141.برای بهروزرسانی )𝑡( 𝑖𝜙 برای ]𝑚  𝑖 ∈ [1,استفاده کن

 / 914الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی
از معادلهی (ج )142.برای بهروزرسانی )𝑡( 𝑖𝜃 برای ]𝑚  𝑖 ∈ [1,استفاده کن
پایان اگر
از معادلهی (ج )143.برای ارزیابی راهحل نامزد 𝑥 استفاده کن
ارزیابی محک بعدی
شکل ج 23.تعریف یک تابع پویای 𝒏 بعدی بر اساس تابع محک استاندارد )  𝒇(.با پویایی گام-کوچک.

) 𝒆𝒕𝒂𝒅𝒑𝒖𝑬 𝒅𝒐𝒎 𝑬(

باقیماندهی تقسیم دو عدد صحیح 𝑬 و 𝒆𝒕𝒂𝒅𝒑𝒖𝑬 میباشد.

 .3پویاییهای اتفاقی بهصورت زیر تعریف میگردد:
اتفاقی∆𝜙 = 𝜙𝑠 𝜌(𝑡 − 1) :

(ج)147.

در معادلهی باال ) 𝜌(𝑡 − 1عددی اتفاقی است که از یک توزیع گاوسی با واریانس واحد و میانگین صفر
گرفته شده است .از آنجایی که یک عدد گاوسی بدون کران است 𝜙(𝑡) ،میتواند در یک نسل از مقدار مینیمم
به مقدار ماکزیمم تغییر کند .با این حال ،در  %9977از مواقع تغییرات )𝑡(𝜙 در حدود 𝜎 3واقع میشود .در
صورت پویا بودن تغییرات ،تغییرات 𝜎 3در )𝑡(𝜙 در یک نسل نسبت به بیشترین مقدار )𝑥(  𝑓 ′برابرست با
15
.2000
= 0.75%

 .4پویاییهای آشوبی بهصورت زیر تعریف میگردند:
(ج)148.

آشوبی:

]𝑙 𝜙(𝑡) = 𝐴[𝜙(𝑡 − 1) − 𝜙𝑚𝑖𝑛 ][1 −

در معادلهی باال ) 𝑟(𝑡 − 1عددی اتفاقی با توزیع یکنواخت بر روی ] [−1.1میباشد .تنها ثابت جدید
در معادلهی باال 𝐴 بوده که این ثابت در [لی و همکاران ]2448 ،بهصورت زیر تعریف شده است
(ج)149.

𝐴 = 3.67

 .5پویاییهای بازگشتی بهصورت زیر تعریف میشوند:
(ج)114.

بازگشتی:

)2𝜋(𝑡−1
]+𝜁)+1
𝑃

2

(𝜙𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 [sin

𝜙(𝑡) = 𝜙𝑚𝑖𝑛 +

اینها تنها پویاییهای قطعی هستند که در [لی و همکاران ]2448 ،تعریف شدهاند .تنها ثابتهای جدید
در معادلهی باال 𝑃 (دوره) و 𝜁 (فاز اولیه) میباشند .این دو ثابت در [لی و همکاران ]2448 ،بهصورت زیر
تعریف شدهاند:
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𝑒𝑡𝑎𝑑𝑝𝑢𝐸𝑃 = 12

(ج)111.

]𝜋𝜁 = 𝑈[0,2

در معادلهی باال 𝑒𝑡𝑎𝑑𝑝𝑢𝐸 تعداد ارزیابیها میان بهروزرسانی پویاییها را نشان داده و ]𝜋 𝑈[0.2نیز عددی
اتفاقی با توزیع یکنواخت میان  4و 𝜋 2میباشد.
 .6پویاییهای بازگشتی نویزی بهصورت زیر تعریف میشوند:
(ج)112.

بازگشتی نویزی:

)2𝜋(𝑡−1
]+𝜁)+1
𝑃

2

(𝜙𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 [sin

𝜙(𝑡) = 𝜙𝑚𝑖𝑛 +

در معادلهی باال ) 𝜌(𝑡 − 1عددی اتفاقی است که از یک توزیع گاوسی با واریانس واحد و میانگین صفر
گرفته شده است .تنها ثابت جدید در معادلهی باال 𝑠𝜌 بوده که شدت پویایی نویزی را تعیین مینماید .این
ثابت در [لی و همکاران ]2448 ،بهصورت زیر تعریف شده است:
(ج)113.

𝜌𝑠 = 0.8

میتوان شکل ج 23.را جهت پیادهسازی هر یک از پویاییهای باال اصالح نمود .برای این کار تنها باید
خط "]𝑚  "use equation (c.99)-(c.101) to update 𝜙𝑖 (𝑡) for 𝑖 ∈ [1.از شکل ج 23.را عوض نماییم.
 .1اگر پویایی گام-کوچک مد نظرمان باشد باید شکل ج 23.را به همان شکلی که هست پیادهسازی
نماییم.
 .2اگر پویایی گام-بزرگ مد نظرمان باشد باید از معادلهی (ج )145.برای بهروزرسانی )𝑡( 𝑖𝜙 استفاده
نماییم.
 .3اگر پویایی اتفاقی مد نظرمان باشد باید از معادلهی (ج )147.برای بهروزرسانی )𝑡( 𝑖𝜙 استفاده نماییم.
 .4اگر پویایی آشوبی مد نظرمان باشد باید از معادلهی (ج )148.برای بهروزرسانی )𝑡( 𝑖𝜙 استفاده نماییم.
 .5اگر پویایی بازگشتی مد نظرمان باشد باید از معادلهی (ج )114.برای بهروزرسانی )𝑡( 𝑖𝜙 استفاده
نماییم.
 .6اگر پویایی بازگشتی نویزی مد نظرمان باشد باید از معادلهی (ج )112.برای بهروزرسانی

)𝑡( 𝑖𝜙

استفاده نماییم.
در [لی و همکاران ]2448 ،پنج تابع مختلف برای استفاده بهعنوان تابع پایه در شکل ج 23.پیشنهاد شده
است :تابع کروی (بخش ج ،)1-1.تابع رستریجین (بخش ج ،)1-11.تابع ویراسترس (بخش ج ،)1-22.تابع
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گرینوانک (بخش ج )1-6.و تابع اَکلی (بخش ج .)1-2.توجه داشته باشید که نسخههای اصلی و شیفت نیافته
از این توابع دارای راهحل بهینه در ∗ 𝑥 میباشند.
ج 2-4.توصیف ساده شده محک پویا
شکل ج 23.نشان میدهد چند پویایی متعامل در توابع محک وجود دارد .این پویاییها شامل وزنهای
} 𝑖𝑤{ ،که خود تابعی از راهحل نامزد هستند ،متغیرهای پویای )𝑡( 𝑖𝜙 و متغیرهای گرایش پویای )𝑡( 𝑖𝜃،
میشوند .با این حال ،به نظر میرسد بتوان ماهیت پویاییها را از متغیرهای گرایش به دست آورد .سایر
متغیرها تنها تأثیرات جانبی دارند .به عالوه ،برای به دست آوردن تابعی با پویایی بسیار نیازی به اضافه نمودن
چندین تابع به یکدیگر نیست .به بیان دیگر ،میتوان در شکل ج 23.از  𝑚 = 1استفاده نمود و همچنان محک
پویای خوبی به دست آورد .این موضوع منجر به شکل ج ،24.که یک تولیدکنندهی تابع محک پویای مؤثر
است ،میشود.
در آخر ،متذکر میشویم که میتوان از روشهای دیگری غیر از معادلهی (ج )142.برای بهروزرسانی
)𝑡(𝜃 استفاده نمود .معادلهی (ج )142.شامل چرخش )𝑡(𝜃 به دور مبدا فضای جستجو میباشد 𝜃(𝑡) .را
میتوان به روش قابل پیشبینی دیگری (برای مثال خطی و یا متناوب) تغییر داد .همچنین میتوان یک )𝑡(𝜃
اتفاقی در هر بار تغییر پویا ایجاد نمود .در مسائل دنیای واقعی میتوان از روشهای مختلفی برای تغییر دادن
)𝑡(𝜃 جهت ارائه نمودن پویایی استفاده نمود.
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مقداردهی اولیه را آغاز کن
تابع پایه از بخش . 1ج = ) 𝑓(.
فضای جستجوی 𝑛 بعدی = ] 𝑥𝑎𝑚𝑥 [𝑥𝑚𝑖𝑛 ,
مقدار بهینهساز 𝑛 بعدی )𝑥(𝑓 = ∗ 𝑥
تعداد ارزیابیهای تابع بین بهروزرسانیهای پویا = 𝑒𝑡𝑎𝑑𝑝𝑢𝐸

یک ماتریس چرخشی اتفاقی مانند 𝑄 تولید کن (بخش ج 2-7.را ببینید)
یک بردار اتفاقی بایاس مانند 𝜃 تولید کن بهطوری که

] 𝑥𝑎𝑚𝑥 𝑥 ∗ + 𝜃 ∈ [𝑥𝑚𝑖𝑛 ,

پایان مفداردهی اولیه
زمانی که آمادهی ارزیابی تابع محک برای راهحل نامزد 𝑥 میشویم
𝐸 ←𝐸+1

اگر  (𝐸 𝑚𝑜𝑑 𝐸𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 ) = 0آنگاه
از معادلهی (ج )142.برای بهروزرسانی )𝑡(𝜃 استفاده کن
پایان اگر
از )𝑄))𝑡(𝜃  𝐹(𝑥, 𝑡) = 𝑓 ((𝑥 −جهت ارزیابی 𝑥 استفاده کن
ارزیابی محک بعدی
ج 24.تعریف سادهی تابع برای یک تابع پویای 𝒏 بعدی بر اساس محک استاندارد ) .𝒇(.

ج 5.محکهای نویزی
مسائل محک نویزی را میتوان به سادگی تولید نمود .برای این کار کافی است به توابع استاندارد محک
نویز اضافه نماییم .میتوان از نویزهای مختلفی برای این کار استفاده نمود :برخی نویزها دارای شاخصههای
آماری مسقل از راهحل نامزد 𝑥 میباشند (معادلهی ( )39-21را ببینید) ،برخی نویزها بهگونهای با 𝑥 تغییر
میکنند (معادلهی ( )42-21را ببینید) ،نویز گاوسی و یا هر نویز دیگری که مطلوبمان باشد.
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ج 6.مسائل فروشنده دورهگرد
وبسایت  TSPLIBدارای مجموعهای از بیش از  144محک  TSPمیباشد [رینلت .]2448 ،1سادهترین
نوع  TSPدر این مجموعه محک  Ulysses16است که بر پایهی  16شهری است که پادشاه افسانهای یونان
در طول سفر خود به مدیترانه از آنها گذر کرده بود [گروتشل 2و پدبرگ .]2441 ،3بزرگترین  TSPاین
وبسایت یک مسئلهی ارائه منطقی قابل برنامهنویسی با بیش از  85944گره میباشد .مرکز ریاضیات گسسته
و علوم کامپیوتر نظری دارای وبسایتی در مورد محکهای  TSPمقیاس بزرگ بوده که بزرگترین آنها دارای
بیش از  24میلیون گره میباشد [دمترسکیو.]2412 ،4
هر  TSPدر یک فایل با پسوند  TSPتعریف شده است – برای مثال .ULYSSES.TSP ،هر فایل

TSP

شامل مختصات هر شهر به فرم  DD.MMمیباشد .به این ترتیب  DDزاویه و  MMنیز دقیقهی زاویهای را
معین مینماید .فایل  TSPهمچنین "نوع وزن لبه" مسئله را نیز تعیین میکند .این مقدار یا  EUC_2Dو یا
 GEOبوده و نحوهی محاسبه فاصله میان شهرها را تعیین مینماید.
برای مسائل  EUC_2Dباید از فاصلهی اقلیدسی میان شهرها ،که بهصورت زیر محاسبه میشود ،استفاده
نمود:
𝑘𝐵 ∆𝐵 = 𝐵𝑖 −

𝑘𝐿 ∆𝐿 = 𝐿𝑖 −

(ج)114.
∆𝐿2

+

𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 √∆𝐵2

= )𝑘 𝐷(𝑖,

در معادلهی باال 𝑖𝐵 و 𝑖𝐿 به ترتیب عرض و طول جغرافیایی شهر 𝑖اُم بوده و تابع  roundنیز عدد ورودی
خود را به نزدیکترین عدد صحیح رند مینماید .رندسازی الزامی نیست اما بهصورت سنتی برای مسائل
 TSPLIBانجام میشود .به همین دلیل بهتر است برای انجام مقایسهی عادالنه میان الگوریتمهای  TSPو
نتایجی که پیش از این منتشر شدهاند ،از رندسازی استفاده نماییم.
برای مسائل  ،GEOباید فاصلهی جغرافیایی میان شهرهای 𝑖 و 𝑘 را محاسبه نماییم .با فرض این که زمین
یک کرهی کامل است این فاصله بهصورت زیر محاسبه خواهد شد:
(ج)115.

) 𝑘𝐿 𝑞1 = cos(𝐿𝑖 −
) 𝑘𝐵 𝑞2 = cos(𝐵𝑖 −
) 𝑘𝐵 𝑞3 = cos(𝐵𝑖 +
1

Reinlet
Grotschel
3
Padberg
4
Demetrescu
2
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] [(1 + 𝑞1 )𝑞2 − (1 − 𝑞1 )𝑞3
⌋} + 1
2

{ 𝐷(𝑖, 𝑘) = ⌊𝑅 arccos

در معادلهی باال  𝑅 = 6378.388شعاع کرهی زمین بوده  .تابع ⌋  ⌊.نیز عدد صحیحی را که کوچکتر از
آرگومان است ،به دست میدهد .این تابع و همچنین به عالوهی  1که در انتهای محاسبهی )𝑘  𝐷(𝑖.وجود
دارد الزامی نیست ،اما در محکهای  TSPLIBو در محاسبهی فاصلهی جغرافیایی استاندارد لحاظ میشوند.
استنتاج فاصلهی جغرافیایی
معادلهی (ج )115.را میتوان با تبدیل عرض و طول جغرافیایی به مختصات کارتزین ،استنتاج نمود.
بدین ترتیب خواهیم داشت:
) 𝑖𝐿(𝑥𝑖 = Rcos(𝐵𝑖 ) cos
) 𝑖𝐿(𝑦𝑖 = Rcos(𝐵𝑖 ) sin
) 𝑖𝐵(𝑧𝑖 = Rsin

(ج)116.

به همین ترتیب مختصات مشابهی برای 𝑘𝑥 𝑦𝑘 ،و 𝑘𝑧 ،که مختصات 𝑘اُمین شهر میباشند ،به دست خواهد
آمد .به خاطر آورید که میتوان ضرب داخلی دو بردار 𝐴 و 𝐵 را بهصورت زیر تعریف نمود
(ج)117.

𝜃𝑠𝑜𝑐|𝐵| 𝐴. 𝐵 = |𝐴|.

در معادلهی باال 𝜃 زاویهی میان دو بردار است .بنابراین ،میتوان ضرب داخلی میان بردارهای دو شهر

𝑖

و 𝑘 را بهصورت زیر نوشت
(ج)118.

) 𝑘𝐿(Rcos(𝐵𝑖 ) cos(𝐿𝑖 ) Rcos(𝐵𝑘 ) cos
𝜃𝑠𝑜𝑐 [ Rcos(𝐵𝑖 ) sin(𝐿𝑖 ) ] [ Rcos(𝐵𝑘 ) sin(𝐿𝑘 ) ] = 𝑅2
) 𝑖𝐵(Rsin
) 𝑘𝐵(Rsin

در معادلهی باال 𝜃 زاویهی میان دو شهر 𝑖 و 𝑘 میباشد .با ضرب دو طرف معادلهی باال در  𝑅2و بسط
دادن آن خواهیم داشت
(ج)119.

𝜃𝑠𝑜𝑐 = 𝑘𝐵𝑛𝑖𝑠 𝑖𝐵𝑛𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑠𝐵𝑖 𝑐𝑜𝑠𝐿𝑖 𝑐𝑜𝑠𝐵𝑘 𝑐𝑜𝑠𝑙𝑘 + 𝑐𝑜𝑠𝐵𝑖 𝑠𝑖𝑛𝐿𝑖 𝑐𝑜𝑠𝐵𝑘 𝑠𝑖𝑛𝐿𝑘 +

این معادله را میتوان بهصورت زیر سادهسازی نمود
(ج)124.

𝜃𝑠𝑜𝑐 = 𝑘𝐵𝑛𝑖𝑠 𝑖𝐵𝑛𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑠𝐵𝑖 𝑐𝑜𝑠𝐵𝑘 (𝑐𝑜𝑠𝐿𝑖 𝑐𝑜𝑠𝐿𝑘 + 𝑠𝑖𝑛𝐿𝑖 𝑠𝑖𝑛𝐿𝑘 ) +

میتوان از تبدیالت مثلثاتی استفاده نمود و معادلهی باال را بهصورت زیر نوشت
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(ج)121.

1
) 𝑘𝐿 [cos(𝐵𝑖 + 𝐵𝑘 ) + cos(𝐵𝑖 − 𝐵𝑘 )] cos(𝐿𝑖 −
2
1
𝜃𝑠𝑜𝑐 = ]) 𝑘𝐵 + [cos(𝐵𝑖 − 𝐵𝑘 ) − cos(𝐵𝑖 +
2

با حل معادلهی باال برای 𝜃 خواهیم داشت
(ج)121.

1
}] 𝜃 = arccos{ [𝑞1 (𝑞2 + 𝑞3 ) + 𝑞2 − 𝑞3
2

دو نقطه بر روی یک کره با شعاع 𝑅 که با زاویهی 𝜃 از یکدیگر جدا شدهاند ،دارای فاصلهای برابر

𝜃𝑅

بر روی سطح کره بوده و معادلهی (ج )115.را به دست میدهد.
سایر متریکهای فاصله
در [رینلت ]2448 ،متریکهای فاصلهی دیگری نیز وجود دارد .این متریکها شامل فاصلهی اقلیدسی
سه بعدی ،فاصلهی منهتن ،که در آن فرض بر آن است که مسیرها بر روی یک شبکهی متعامد قرار دارند،
فاصلهی ماکزیمم ،که فاصله را در طول مختصاتی که بیشترین فاصله را شامل میشوند اندازه میگیرد ،فاصلهی
شبهاقلیدسی ،که مشابه معادلهی (ج )114.میباشد ،و نوع خاصی از تابع فاصله که به بلورشناسی اشعه ایکس
مربوط میباشد ،میشوند.
مسائل ترکیبی دیگر
هم TSPهای متقارن و هم نامتقارن را میتوان در [رینلت ]2448 ،یافت .وبسایت همچنین شامل انواع
مرتبط مسائل میشود .از این جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
 .1مسئلهی مرتبسازی ترتیبی نوعی  TSPنامتقارن است که شامل محدودیت تقدم میباشد [دوریگو و
استاتزل .]2444 ،این بدین معنی است که با فرض در اختیار داشتن 𝑛 شهر ،باید کوتاهترین مسیر را
بهگونهای یافت که برای ]𝑚  ،𝑚 ∈ [1.شهر 𝑚𝑖 قبل از شهر 𝑚𝑘 بازدید شود 𝑀 .تعداد قیدها میباشد.
 .2مسئلهی مسیریابی وسیله نقلیه شامل ) (𝑛 − 1گره و یک انبار میباشد [توث و ویگو .]2442 ،در
این مسئله باید از کامیونها برای رساندن محمولهها از انبار به گرهها استفاده نمود .هر گره دارای
میزان تقاضای خاصی برای محمولهها بوده و کامیونها دارای ظرفیت یکسان میباشند .هر مسیر از
انبار آغاز شده ،از برخی از گرهها عبور کرده و در نهایت به انبار باز میگردد .تابع هزینه در این مسئله
را میتوان مجموع مسافت کل طی شده و یا مدت زمان کل مورد نیاز برای تحویل محمولهها تعریف
نمود.
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 .3مسئله مسیر همیلتونی شامل پیدا کردن مسیری است که از هر گره تنها یک بار عبور نماید
[باالکریشنان .]1997 ،1مسئلهی چرخهی همیلتونی نیز تنها دارای یک شرط اضافی است و آن این
است که مسیر باید به نقطهی آغازین بازگردد .شکل ج 25.نمونهای از یک مسئلهی مسیر همیلتونی
را نشان میدهد .راهحل گراف سمت چپ  1 → 3 → 2 → 5 → 4میباشد .با این حال ،گراف سمت
چپ مسیر همیلتونی ندارد .در گراف سمت راست میتوان مسیری را یافت که از همهی گرهها یک
بار عبور نماید ،اما هر مسیری که در این گراف در نظر بگیرید ،از برخی گرهها بیش از یک بار عبور
خواهد نمود (برای مثال.)5 → 2 → 3 → 1 → 3 → 4 ،

شکل ج 25.دو گراف متصل .گراف سمت چپ دارای مسیر همیلتونی است در حالی که گراف سمت راست مسیر همیلتونی
ندارد.

ج 7.آنبایاس نمودن فضای جستجو
در این بخش به بحث مسائل بهینهسازی پیوسته باز میگردیم .برخی الگوریتمهای تکاملی بهصورت
طبیعی بر روی برخی توابع محک عملکرد خوبی دارند .علت این موضوع صرفاً آن است که تغییرات آن
محکها در راستای تغییرات الگوریتم تکاملی قرار میگیرند .این موضوع مبین خوبی برای عملکرد
الگوریتمهای تکاملی نیست و تنها بدین معنی است که خواص بسیاری از محکهای مصنوعی نمایندهی
مسائل دنیای واقعی نیستتند .این بخش به بحث در مورد استفاده از آفستها و ماتریسهای چرخش در
محکهای بهینهسازی جهت چالشیتر و واقعگرایانهتر نمودن آنها میپردازد.
ج 7-1.آفستها
برخی الگوریتمهای تکاملی بهصورت طبیعی به نوع خاصی از نواحی جستجو گرایش دارند .برای مثال،
در بخش  2-16مشاهده نمودیم که برخی انواع خاص یادگیری مقابله-محور ( )OBLتمایل دارند راهحلهای
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نامزد را به سمت مرکز فضای جستجو سوق دهند .بنابراین OBL ،بهصورت طبیعی بر روی مسائلی که
راهحلشان در نزدیکی مرکز فضای جستجو واقع شده است ،عملکرد مناسبی دارد .با این حال ،این عملکرد
خوب  OBLگمراه کننده است چرا که این موضوع یکی از تأثیرات جانبی مصنوعی این حقیقت است که
راهحل بسیاری از توابع محک در نزدیکی مرکز فضای جستجو واقع شده است .یک مثال دیگر ،تکاملی
دیفرانسیلی ( )DEاست .این الگوریتم راهحلهای نامزد را بر اساس بردارهای تفاوت اصالح مینماید .بنابراین
 DEبر روی مسائل مقیدی که نواحی امکانپذیرشان بهصورت موازی با هم قرار دارند ،عملکرد خوبی دارد.
در اینجا نیز عملکرد خوب  DEگمراه کننده است چرا که این عملکرد خوب در واقع اثر جانبی مصنوعی
این حقیقت است که بسیاری از توابع محک دارای نواحی امکانپذیر موازی میباشند .راهحل بسیاری از
محکهای ارائه شده در این بخش درست در مرکز فضای جستجو واقع شده است .بنابراین ،استفاده از چنین
محکهای برای ارزیابی عملکرد الگوریتم تکاملی عادالنه نیست.
گاهاً ،و نه همیشه ،میتوان تشخیص داد که یک الگوریتم دارای گرایش (بایاس) است و هنگامی که
راهحل در مرکز جستجو واقع شده باشد ،الگوریتم آن را راحتتر پیدا میکند [کلرک .]2412b ،برای مثال،
میتوان الگوریتم را بر روی یک مسئلهی دو بعدی با فضای جستجوی ] 𝑥1 ∈ [−1, +1و

]𝑥2 ∈ [−1, +1

و تابع هزینه  𝑓(𝑥) = 1برای تمامی 𝑥ها ،اجرا نماییم .حال فرض کنید پس از گذشت تعداد زیادی نسل،
نمودار جمعیت را بر روی دامنهی جستجوی دو بعدی رسم نماییم .اگر الگوریتم دارای گرایش نباشد ،باید
توزیعی یکنواخت به دست آید .با این حال ،برای بسیاری از الگوریتمها توزیع در اطراف نقطهی
) 𝑥 = (0,0دارای تمرکز بیشتری است .در چنین حالتی میتوان نتیجه گرفت که الگوریتم دارای گرایش
است .تفاوت تمرکز برای چند الگوریتم مختلف ممکن است قابل تفکیک نباشد ،بنابراین تنها راه مطمئن
برای ارزیابی الگوریتمهای تکاملی آن است که هیچگاه از توابع هزینهای که راهحلشان در مرکز دامنهی
جستجو واقع شده است ،استفاده ننماییم.
میتوان با اضافه نمودن آفست به متغیرهای مستقل مسائل محک ،بایاس و گرایش آنها را از بین برد و
به اصطالح آنها را آنبایاس نمود [لیانگ و همکاران[ ،]2445 ،سوگانتان و همکاران .]2445 ،تابع کروی از
معادلهی (ج )2.را در نظر بگیرید
𝑛

(ج)123.

𝑓(𝑥) = ∑ 𝑥𝑖2
𝑖=1
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بهینهی این تابع در  𝑥 ∗ = 0واقع شده است .اگر فضای جستجو برای تمامی 𝑖ها در ]𝐶  𝑥𝑖 ∈ [−𝐶,باشد،
آنگاه بهینه در مرکز فضای جستجو واقع خواهد شد .بنابراین معادلهی (ج )123.را بهصورت زیر اصالح
مینماییم:
(ج)124.

 𝑓(𝑥) = ∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑜𝑖 )2که در آن ]𝐶  𝑜𝑖 ~𝑈[−𝐶,برای

]𝑛 𝑖 ∈ [1,

همچنین میتوان از توزیع دیگری به غیر از توزیع یکنواخت برای تولید 𝑖𝑜 استفاده نمود .اما معموالً

𝑖𝑜

را به ]𝐶  [−𝐶,محدود مینماییم تا مطمئن باشیم بهینهی جهانی معادلهی (ج )124.در فضای جستجو واقع
میشود .شکل تابع کروی شیفت یافتهی معادلهی (ج )124.همانند شکل تابع کروی اصلی معادلهی (ج)123.
میباشد اما راه حل آن در محلی اتفاقی در فضای جستجو واقع شده است .بدین ترتیب اطمینان خواهیم
داشت که هیچ الگوریتم تکاملی دارای برتری ناعادالنه در ارزیابی محک نخواهد بود .شکل ج 26.نسخهی
شیفت یافتهی تابع کروی را نشان میدهد.
هنگام ارزیابی الگوریتمهای تکاملی بر روی تابع کروی شیفت یافته باید چند شبیهسازی مونت کارلو،
هر کدام با یک شیفت متفاوت ،اجرا نماییم .این رویکرد ،که در شکل ج 27.نشان داده شده است ،به ما این
اجازه را میدهد که بهترین الگوریتم تکاملی برای توابع شبه-کروی را ،با پرهیز از گرایشی که ناشی از محل
بهینه است ،تعیین نماییم .پس از تکمیل حلقهی شکل ج 𝑀 ،27.نتیجه برای الگوریتم تکاملی اول 𝑀 ،نتیجه
برای الگوریتم تکاملی دوم و  ...به دست خواهیم آورد .الگوریتمهای تکاملی را میتوان با میانگینگیری از
مجموعهی 𝑀 نتیجهی حاصل شده برای هر الگوریتم ،یا با استفاده از بهترین نتیجه ،یا با استفاده از بدترین
نتیجه ،و یا با استفاده از هر اندازهگیری دیگری ،مقایسه نمود .انتخاب کمیت مورد مقایسه به میزان اهمیت
آن کمیت بستگی دارد (ضمیمهی ب 2.را ببینید).

شکل ج 26.شکل سمت چپ تابع کروی دو بعدی اصلی بدون شیفت و شکل سمت راست تابع کروی شیفت یافته است.
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تعداد ارزیابیهای الگوریتمهای تکاملی = 𝑃
تعداد شبیهسازیهای مونت کارلو = 𝑀

برای

𝑀 تا 𝑗 = 1

𝑖𝑜 اتفاقی را برای ]𝑛  𝑖 ∈ [1,تولید کن
برای

𝑃 تا 𝑝 = 1

𝑝اُمین عملکرد الگوریتم تکاملی بر روی )𝑜  𝑓(𝑥 −را محاسبه کن
الگوریتم تکاملی بعد
شبیهسازی مونت کارلوی بعد
شکل ج 27.شبیه سازی مونت کارلو برای ارزیابی عملکرد الگوریتم تکاملی بر روی توابع 𝒏 بعدی شیفت یافته .گرایش ناشی
از محل قرارگیری بهینه حذف گردیده است.

ج 7-2.ماتریسهای چرخش
فرایند جستجوی برخی الگوریتمهای تکاملی به سمت برخی متغیرهای مستقل گرایش دارد .برای مثال،
یک استراتژی جهش و یا یک استراتژی تپهنوردی که در هر زمان تنها یک متغیر مستقل را تغییر میدهد ،در
هر دوره در راستای تنها یک بعد به جستجو میپردازد .این نوع الگوریتمهای بهینهسازی بر روی مسائلی که
گرادیانشان به موازات متغیرهای مستقل قرار دارند ،عملکرد خوبی دارند .با این حال ،این عملکرد خوب
میتواند گمراهکننده باشد چرا که ناشی از از این حقیقت است که بسیاری از محکها دارای گرادیان موازی
با بردارهای یکهی فضای جستجو میباشند .بسیاری از محکهای این ضمیمه دارای چنین گرادیانهایی
میباشند .استفاده از چنین محکهایی برای ارزیابی عملکرد الگوریتم تکاملی عادالنه نیست.
بنابراین ،باید محکها را با استفاده از ماتریسهای چرخش در مسئله اصالح نمود [سالومون،]1996 ،
[سوگانتان و همکاران .]2445 ،تابع ماکزیمم اشوفل از معادلهی (ج )25.را در نظر بگیرید:
(ج)125.

)}𝑛 𝑓(𝑥) = max(|𝑥𝑖 | ∶ 𝑖 ∈ {1, … ,
𝑖

در این مسئله میخواهیم )𝑥(𝑓 را مینیمم نماییم .یک فرایند جستجوی ساده که هر بار یک عنصر از

𝑥

کم میکند بر روی این مسئله عملکرد بسیار خوبی خواهد داشت .چنین فرایند جستجوی سادهای حتی
میتواند بر روی مسائل دنیای واقعی نیز عملکرد خوبی داشته باشد .اما مسائل بسیاری در دنیای واقعی وجود
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دارد که به فرایندهای جستجوی پیچیدهتری نیاز دارند .بنابراین ،معادلهی (ج )125.را بهصورت زیر اصالح
مینماییم:
(ج)126.

)}𝑛  𝑓(𝑥) = max(|𝑦𝑖 | ∶ 𝑖 ∈ {1, … ,که در آن
𝑖

𝑄𝑥 = 𝑦

بردارهای 𝑛 عنصری 𝑥 و 𝑦 بردارهای سطری بوده و 𝑄 نیز یک ماتریس چرخش 𝑛 × 𝑛 میباشد .یک
ماتریس چرخش ماتریسی است که وقتی در یک بردار ضرب میشود آن بردار را در دامنهی 𝑛 بعدیاش
میچرخاند [گوالن .]2447 ،یک ماتریس چرخش معادل یک ماتریس متعامد است و یک ماتریس متعامد
ماتریسی است که ترنسپوز آن با دترمینان آن برابر است و دترمینان آن نیز برابر  1است:
(ج)127.

𝑇𝑄 =  𝑄−1و

|𝑄| = 1

یک ماتریس چرخش اتفاقی را میتوان با تجزیه  QRتولید نمود [گوالن .]2447 ،تجزیهی  QRشامل پیدا
نمودن یک ماتریس متعامد 𝑄 و یک ماتریس باالمثلثی 𝑅 است بهصورتی که برای یک ماتریس مشخص مانند
𝐷 𝑄𝑅 = 𝐷 ،شود .هر ماتریس حقیقی 𝐷 دارای تجزیهی  QRمیباشد .اگر یک ماتریس 𝐷 با ابعاد 𝑛 × 𝑛 و
با درایههای اتفاقی تولید نماییم و سپس تجزیهی  QRآن را محاسبه نماییم ،نگاه ماتریس 𝑄 یک ماتریس
چرخش اتفاقی خواهد بود .بنابراین ،در محیط  MATLABمیتوان بهصورت زیر یک ماتریس چرخش اتفاقی
𝑄 ،با ابعاد 𝑛 × 𝑛 ،تولید نمود:
;)𝑛(𝑑𝑛𝑎𝑟 = 𝐷
;)𝐷(𝑅𝑄 = ]𝑅 [𝑄,

در باال )𝑛(𝑑𝑛𝑎𝑟 تابعی است در  MATLABکه یک ماتریس 𝑛 × 𝑛 تولید مینماید ،بهصورتی که تمامی
درایهها از یک توزیع گاوسی با میانگین صفر و واریانس یک گرفته میشوند .همچنین تایع 𝑅𝑄 در باال تابع
تجزیهی  QRدر  MATLABمیباشد .دیگر کتابخانههای جبر خطی و نرمافزارها دارای توابع مشابه میباشند.
شکل تابع ماکزیمم اشوفل شیفت یافته از معادلهی (ج )126.همانند شکل تابع ماکزیمم اشوفل اصلی است
تنها با این تفاوت که نسبت به مبدأ فضای جستجو چرخیده است .بنابراین ،گرادیان تابع هدف موازی ابعاد
متغیر مستقل نخواهد بود .این موضوع این اطمینان را به ما خواهد داد که هیچ الگوریتم تکاملی خاصی دارای
برتری ناعادالنه در ارزیابی محک نخواهد بود .شکل ج 28.تابع ماکزیمم اشوفل را که به اندازهی چند درجه
در جهت خالف عقربههای ساعت چرخیده است ،نشان میدهد.
هنگام مقایسهی الگوریتمهای تکاملی بر روی تابع ماکزیمم اشوفل باید از چند شبیهسازی مونت کارلو
استفاده نماییم در هر شبیهسازی نیز ار ماتریسهای چرخش متفاوت استفاده نماییم .این رویکرد مشابه رویکرد
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نشان داده شده در شکل ج 27.بوده در شکل ج 29.نشان داده شده است .این رویکرد به ما اجازه میدهد با
پرهیز از گرایش ناشی از طبیعت موازی گرادیان تابع اصلی ،بهترین الگوریتم تکاملی را تعیین نماییم .پس از
کامل شدن حلقهی شکل ج 𝑀 ،29.نتیجه برای الگوریتم تکاملی اول 𝑀 ،نتیجه برای الگوریتم تکاملی دوم و
 ...به دست خواهیم آورد .الگوریتمهای تکاملی را میتوان با میانگینگیری از مجموعهی 𝑀 نتیجهی حاصل
شده برای هر الگوریتم ،یا با استفاده از بهترین نتیجه ،یا با استفاده از بدترین نتیجه ،و یا با استفاده از هر
اندازهگیری دیگری ،مقایسه نمود .انتخاب کمیت مورد مقایسه به میزان اهمیت آن کمیت بستگی دارد
(ضمیمهی ب 2.را ببینید) .میتوان منطقهای شکل ج 27.و ج 29.را ترکیب کرد و از آن برای مقایسهی
الگوریتمهای تکاملی بر روی توابع )𝑄)𝑜  ،𝑓((𝑥 −که هم شیفت داده شده و هم چرخیدهاند ،استفاده نمود.

شکل ج 28.شکل سمت چپ تابع ماکزیمم اشوفل دو بعدی و شکل سمت راست همان تابع را با چرخش چند درجهای در
جهت خالف عقربههای ساعت را نشان میدهد.
تعداد ارزیابیهای الگوریتمهای تکاملی = 𝑃
تعداد شبیهسازیهای مونت کارلو = 𝑀

برای

𝑀 تا 𝑗 = 1

یک ماتریس چرخشی اتفاقی مانند 𝑄 تولید کن
برای

𝑃 تا 𝑝 = 1

𝑝اُمین عملکرد الگوریتم تکاملی بر روی )𝑄𝑥(𝑓 را محاسبه کن
الگوریتم تکاملی بعد
شبیهسازی مونت کارلوی بعد
شکل ج 29.شبیه سازی مونت کارلو برای ارزیابی عملکرد الگوریتم تکاملی بر روی مسائل چرخیده .بایاس ناشی از موازی
بودن گرادیان با سیستم مختصات حذف شده است.

واژه نامه انگلیسی به
فارسی

بهطور مشابه لغات پانویسی شده باید در اینجا به ترتیب حروف الفبای انگلیسی و از چپ به راست آورده
.شود
Acceptance probability constant
Acceptance test
Ackley
Active Learning
Adaptive Culture Model
Adaptive Penalty Methods
Adaptive Segregational Constraint
Handling Evolutionary Algorithm
Additive Penalty Method
Adjacency Representation
All Topology

ثابت احتمال پذیرش
آزمایش پذیرش
اکلی
یادگیری فعال
مدل فرهنگی انطباقی
روشهای مجازات انطباقی
الگوریتم تکاملی ادارهی تبعیضی و انطباقی قید
روش مجازات افزایشی
نمایش مجاورت
توپولوژیِ همه

Alternating Edges Crossover

برش شاخههای متناوب

Ant Colony System

سیستم کلونی مورچگان

Approximated non-deterministic Tree
Search
Argentine Ant
Arithmetic crossover
Artificial Fish Swarm Algorithm

درخت جستجوی غیرقاطع تخمینی
مورچههای آرژانتین
برش حسابی
الگوریتم تجمع مصنوعی ماهیها

Artificial Immune Systems

سیستم دفاعی مصنوعی

Bacterial Chemotaxis Model

مدل کموتاکسی باکتری

Bacterial Foraging Optimization Algorithm
Barrier Methods

الگوریتم بهینهسازی کاوش باکتریایی
روشهای مانع
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Bat-inspired Algorithm
Bayesian Optimization Algorithm
Behavioral Memory
Belief Space
Bernoulli’s Principal of Insufficient Reason
Big Bang Big Crunch Algorithm
Bin Packing Problem
Bivariate Marginal Distribution Algorithm
Blended crossover
Boltzmann’s constant
Building Block
Capacitated Vehicle Routing Problem
Central Force Optimization
Charged System Search
Chemical Reaction Optimization

الگوریتم الهام گرفته شده از خفاش
الگوریتم بهینهسازی بیزی
حافظهی رفتاری
فضای عقیده
قاعدهی دلیل ناکافی برنولی
الگوریتم بحران بزرگ مهبانگ
مسئلهی بستهبندی صندوق
الگوریتمهای تخمین حاشیهای دومتغیره
برش مخلوط شده
ثابت بولتزمن
بلوک سازه
مسئلهی مسیریابی وسیله نقلیه تقویتشده
بهینهسازی نیروی مرکزی
جستجوی سیستم باردارشده
بهینهسازی واکنش شیمیایی

Cluster Topology

توپولوژیِ خوشهای

Coevolutionary Penalty

مجازات همتکاملی

Combining Optimizers with Mutual
Information Trees
Compact Genetic Algorithm

ترکیب بهینهسازها با استفاده از درخت اطالعات
متقابل
الگوریتم ژنتیک فشرده

Contour Matching

تطبیق شکل

Corridor Problem

مسئلهی دهلیز

Covariance Matrix Adaptation

انطباق ماتریس کووارینس
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Cross Validation
Cuckoo Search
Cycle crossover
Death Penalty Approaches
Decoder Approach
Design and Analysis of Computer
Experiments
Discrete Sexual Crossover
Displacement
Diversity Evolutionary Multi-objective
Optimizer
Divide-and-Conquer Method
Dominant Crossover

Dynamic Approximate Fitness Hybrid EA

تأیید متقابل
جستجوی فاخته
برش چرخشی
رویکردهای مجازات مرگ
رویکرد کدبردار
طراحی و تحلیل آزمایشهای کامپیوتری
برش گسستهی جنسی
جابهجایی
بهینهسازی تکاملی چندهدفهی تنوع
غلبه-و-روش تقسیم
برش غالب
الگوریتم تکاملی ترکیبی مبتنی بر تخمین پویای
برازندگی

Equilibrium-energy configurations

 متعادل-پیکربندیهای انرژی

Estimation of Bayesian networks algorithm

الگوریتم تخمین شبکهی بیزی

Estimation of Distribution Algorithm
Evolutionary Algorithms
Evolutionary Program
Evolutionary Programming
Evolutionary Strategiy
Expected Value
Exponential Dynamic Penalties
Extended Compact Genetic Algorithm

الگوریتم تخمین توزیع
الگوریتمهای تکاملی
برنامهی تکاملی
برنامهنویسی تکاملی
استراتژی تکامل
امید ریاضی
مجازاتهای پویای نمایی
الگوریتم ژنتیک فشردهی تعمیمیافته
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Exterior Approaches
Factorized Distribution Algorithm
Feasible Set
Feral children
Finite State Machines

روشهای خارجی
الگوریتم توزیع فاکتور گرفته شده
مجموعهی امکانپذیر
کودکان یاغی
ماشینهای حالتِ متناهی

Fitness Inheritance

وراثت برازندگی

Fitness Landscape

دورنمای برازندگی

Flat crossover
Fully Informed Particle Swarm
Fuzzy Logic

برش مسطح
تجمع ذرات کامالً آگاه
منطق فازی

Fuzzy Logic Systems

سیستمهای با منطق فازی

Fuzzy recombination

بازترکیب فازی

Fuzzy Systems
Gaussian Adaptation
Gaussian Mutation centered at the middle
of search domain

سیستمهای فازی
انطباق گاوسی
جهش گاوسی متمرکز در مرکز محدودهی
جستجو

Gene pool recombination

بازترکیب استخر ژن

Genetic programming

برنامهنویسی ژنتیک

Genocop
Genocop Algorithm
Genotype
Global Crossover
Global uniform crossover

ژنوکوپ
الگوریتم ژنوکوپ
ژنوتیپ
برش سراسری
برش یکنواخت جهانی
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Glow worm Swarm Optimization
Goal Programming
Grammatical Evolution
Graph Coloring Problem
Gravitational Search Algorithm
Great Deluge Algorithm and record-torecord Travel
Greedy
Habitat Suitability Index
Hajela-Lin Genetic Algprithm
Hamiltonian Path Problem

بهینهسازی تجمع کرم شبتاب
برنامهنویسی هدف
تکامل گرامری
مسئلهی رنگآمیزی گراف
الگوریتم جستجوی گرانشی
رکورد-به-الگوریتم طوفان بزرگ و سفر رکورد
حریص
شاخص تناسب زیستگاهی
لین-الگوریتم ژنتیک حاجال
مسئلهی مسیر همیلتون

Hard Computing

محاسبات سخت

Harmony Seacrh

جستجوی هارمونی

Heuristic Crossover

برش ابتکاری

Hill Climbing

تپهنوردی

Hill Descending

درهنوردی

Hybrid Methods

روشهای ترکیبی

Hypermutation
Hypervolume
Immigrant-Based Eas
Imperialist Competitive Algorithm
Inertia
Infeasibility Driven Evolutionary
Algorithm
Infeasible Set

فراجهش
فراتوده
محور-الگوریتمهای تکاملی مهاجرت
الگوریتم رقابتی امپریالیست
اینرسی
الگوریتم تکاملی منتج از امکانناپذیری
مجموعهی امکان ناپذیر
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Informed Operator
Insertion
Integrated Radiation Optimization
Intelligent Water Drops
Interior Point Approaches

اپراتور آگاه
الحاق
بهینهسازی تشعشع یکپارچه
قطرات آب هوشمند
روشهای نقطهی داخلی

Intermediate Global Crossover

برش سراسری میانی

Intermediate Sexual Crossover

برش جنسی میانی

Intersection Crossover
Invasive Weed Optimization
Inversion
Job Shop Scheduling
Knapsack Problem
Krill Herd
Latin Hypercube Sampling
Lexicographic Ordering
Linear crossover
Markov Network Factorized Distribution
Algorithm
Matrix Representation
Maximum Likelihood Estimate

برش اشتراکی
بهینهسازی علف مهاجم
واژگونی
مسئلهی زمانبندی کار کارگاهی
مسئلهی کولهپشتی
گلهی کریل
نمونهگیری فرامکعب التین
رویکردهای مرتبسازی وابسته به واژهنگاری
برش خطی
الگوریتم توزیع فاکتوریزه شبکهی مارکوف
نمایش ماتریسی
برآورد درستنمایی بیشینه

Maximum Likliehood

درستنمایی بیشینه

Membrane Computing

محاسبات غشایی

Memetic Algorithms
Memory-Based Eas

الگوریتمهای ممتیک
محور-الگوریتمهای تکاملی حافظه
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Metaheuristic
Minimum Spanning Tree Problem
Multimembered Evolutionary Strategy
Multimodal
Multi-Objective Biogeography-Based
Optimization
Multi-Objective Evolutionary Algorithms
Multi-Objective Genetic Algorithm
Multi-Objective Optimization
Multi-Objective Optimization Problem

فرااکتشافی
مسئلهی درخت پوشای مینیمم
استراتژی تکامل چند عضوه
چندپیمانهای
-الگوریتم بهینهسازی چندهدفهی زیستجغرافی
محور
الگوریتمهای تکاملی چندهدفه
الگوریتم ژنتیک چندهدفه
بهینهسازی چندهدفه
مسائل بهینهسازی چندهدفه

Multi-parent crossover

 والده-برش چند

Multi-point crossover

برش چند نقطهای

Mutual Information maximization for Input
Clustering
Neural Network
Niched Pareto BBO
Niched Pareto Genetic Algorithm
Niched-Penalty Approach
Nondominated Sorting BiogeographyBased Optimization

Non-dominated Sorting Genetic Algorithm

بیشینهسازی اطالعات متقابل برای خوشهسازی
ورودی
شبکههای عصبی
محور نیچه-الگوریتم بهینهسازی زیستجغرافی
الگوریتم ژنتیک پرتوی نیچه
رویکرد جریمهی نیچه
محور-الگوریتم بهینهسازی زیستجغرافی
مرتبکنندهی نامغلوب
الگوریتم ژنتیک مرتبسازی بر حسب ذرات
غیرمغلوب

None-Death-Penalty Approaches

مرگ-رویکردهای مجازات غیر
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Online Surrogate Updating

به روز رسانی جانشین

Opposition Based Learning

یادگیری مقابله محور

Order crossover

برش ترتیبی

Order-Based crossover

محور-برش ترتیب

Ordinal Representation

نمایش ترتیبی

Other Dynamic Penalty Approaches
Overfitting
Over-Selecting
Panmictic Crossover
Pareto
Pareto Archived Evolutionary Strategy
Pareto Front
Pareto Optimality

رویکردهای مجازات پویای دیگر
بیش برازش
انتخاب بیش از حد
برش پانمیکتیک
پَرِتو
استراتژی تکاملی پرتوی آرشیو شده

مرز پرتو
بهینگی پرتو

Partially Matched crossover

برش تطبیقیافته جزیی

Particle Swarm Optimization

بهینهسازی تجمع ذرات

Path Representation
Peer Review
Peer-to-Peer File Sharing
Penalized Cost Function
Penalty Function Approaches
Phenotype
Population Based Incremental Learning
Pre-Allocating Arrays

نمایش مسیر
داوری همتا
اشتراک گذاری فایل بهصورت نظیر به نظیر
تابع هزینهی مجازات شده
روشهای تابع مجازات
فنوتیپ
محور-یادگیری افزایشی جمعیت
ارائههای پیش تخصیص
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Predictive EA
Quasi Opposites
Rank-Based Selection
Reciprocal Exchange
Recursive Least Squares Algorithm

الگوریتم تکاملی پیشگو
مخالفان کوشی
 محور-انتخاب رتبه
تبادل همپاسخ
الگوریتم بازگشتی حداقل مربعات

Relative Coverage

پوشش نسبی

Repair Algorithms

الگوریتمهای بازسازی

Ring Topoogy
River Foundation Dynamic
Segmented crossover
Segregated Genetic Algorithm
Self-Adaptive Fitness Formulation
Self-Adaptive Penalty Function
Sequential Ordering Problem
Shuffle crossover
Sigma Scaling
Simple Evolutionary Multi-objective
Optimizer
Simple Genetic Algorithm
Simulated Binary crossover
Single-point crossover
Society and Civilization Algorithm
Soft Computing
Space Gravitational Optimization

توپولوژی حلقه
دینامیک تشکیل رودخانه
برش قطعه قطعه شده
الگوریتم ژنتیک تبعیضی
فرمولبندی برازندگی خود انطباق
تابع مجازات خود انطباق
مسئلهی مرتبسازی متوالی
برش شافل
مقیاسگذاری سیگما
بهینهساز تکاملی چندهدفه ساده
الگوریتم ژنتیک ساده
برش شبیهسازی شدهی دودویی
برش تک نقطهای
الگوریتم جامعه و تمدن
محاسبات نرم
بهینهسازی گرانش فضایی
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Special Operators

عملگرهای خاص

Special Representations

نمایشهای خاص

Square Topology
Squeaky Wheel Optimization
Steepest Ascent Hill Climbing
Stochastic Diffusion Search
Stochastic Hill Climbing with Learning by
Vectors of Normal Distribution
Stochastic Ranking
Stochastic Sampling

Strength Pareto BBO

توپولوژی مربعی
بهینهسازی چرخ جیرجیری
تپهنوردی با شدیدترین شیب
جستجوی انتشار اتفاقی
تپهنوردی اتفاقی یا یادگیری با استفاده از
بردارهای توزیع نرمال
رتبهبندی اتفاقی
نمونهبرداری اتفاقی
محور-الگوریتم بهینهسازی زیستجغرافی
استحکام پرتو

Strength Pareto Evolutionary Algorithm
Suitability Index Variables
Super Opposites
Superiority of Feasible Points
Supported Vector Machines
Survival of The Fittest
Survival of the Mediocre
Tabu Search

الگوریتم تکاملی استحکام پرتو
متغیرهای شاخص سازگاری
فرامخالفان
برتری نقاط امکانپذیر
ماشینهای بردار پشتیبان
بقای برازندهترین
بقای متوسط
جستجوی ممنوعه

Teaching-learning Based Optimization

بهینهسازی تعلیم و تعلم محور

The Eclectic Evolutionary Algorithms

الگوریتم تکاملی گزینشی

The Law of Conservation of General
Performance

قاعدهی پایداری عملکرد کلی
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The Law of Conservation of Information
The Messenger Problem
Threshold Accepting
Traveling Salesman Problem
Trust Regions
Uniform crossover
Uniform Mutation centered
Uniform Mutation centered at the middle of
search domain
Union Crossover
Univariate Marginal Distribution
Algorithm
Vector Evaluated Biogeography-Based
Optimization
Vector Evaluated Genetic Algorithm
Wheel Topology

قانون پایداری اطالعات
مسئلهی پیامرسان
آستانه پذیرش
مسئلهی فروشندهی دوره گرد
نواحی اعتماد
برش یکنواخت
جهش یکنواخت متمرکز
جهش یکنواخت متمرکز در مرکز محدودهی
جستجو
برش اجتماع
الگوریتم تخمین حاشیهای تکمتعیره
محور-الگوریتم بهینهسازی زیستجغرافی
برداری سنجیده
الگوریتم ژنتیک برداری سنجیده شده
توپولوژی چرخ
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