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Abstract- Science progress has introduced new issues into the world requiring optimization algorithm with fast
adaptation with uncertain environment changing with time. In these issues, location and optimized value
change over time, so optimization algorithm should be capable of fast adaptation with variable conditions. This
study has proposed a new algorithm based on particle optimization algorithm called Adaptive
Increasing/Decreasing PSO. This algorithm, adaptively with an increase and decrease in the number of
algorithm particles and effective search limit, is capable of searching and finding optimized number changed
with time in non-linear and dynamic environments with undetectable changes. Also, a new definition, focused
search zone, is provided for signalizing hopeful areas in order to accelerate local search process and prevent
premature convergence, and success index as an indicator of the behavior of centralized search area in relation
to environmental conditions. Results of the proposed algorithm on the moving peaks benchmark were assessed
and compared with the results of some other studies. Results show positive effects of adaptive mechanisms
such as a decrease and an increase in the particles and search limit on the duration of searching and finding
optimization in comparison with other multi-population based optimization algorithms.
Keywords- Adaptive Increasing and Decreasing Particles, Adaptive Search Radius, Dynamic Optimization
Problems (DOPs), Local Search, Multi-population, Particle Swarm Optimization.
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چکیده -با پیشرفت روزافزون علم ،همواره با مسائل جدیدی در دنیای واقعی روبهرو میشویم که نیاز به الگوریتم بهینهسازی با قابلیت
انطباق سریع با محیطِ در حال تغییر با زمان و غیرقطعی را بیشتر نمایان میکند .در اینگونه مسائل ،شرایط همواره بههگونههای پهیش
میرود که مکان و مقدار بهینه در طول زمان تغییر مییابد؛ ازاینرو الگوریتم بهینهسازی باید توانایی انطباق سریع با شهرایط متغیهر را
داشته باشد .در این مقاله ،الگوریتم جدیدی برمبنای الگوریتم بهینهسازی ذرات ،به نام الگوریتم انطباقی بهینهسهازی ذرات افزایشهی
کاهشی ،پیشنهاد شده است .این الگوریتم همواره در روند بهینهسازی بهطور انطباقی با کهاهش یها افهزایش تعهداد ذرات الگهوریتم و
محدودۀ جستجوی مؤثر ،توانایی یافتن و دنبالکردن تعداد بهینۀ متغیر با زمان در محیط های غیرخطی و پویایی که تغییرات آن قابهل
آشکارسازی نیست را دارد .عالوه بر این ،تعاریف جدیدی به نام ناحیۀ جستجوی متمرکز با هدف برجستهکردن فضاهای امیدبخش برای
سرعتبخشیدن به فرایند جستجوی محلی و جلوگیری از همگرایی زودرس و شاخص موفقیت بهعنوان معیاری برای چگهونگی رفتهار
ناحیۀ جستجوی متمرکز ،نسبت به شرایط محیطی ،تعریف شده است .نتایج حاصل از الگوریتم پیشنهادی ،روی تابع محه

قلههههای

متحرک ارزیابی شده و با نتایج چندین الگوریتم معتبر مقایسه شده است .نتایج ،نشاندهنهدۀ تهثثیر مثبهت مکهانیزمههای انطبهاقی
بهکارگرفته شده از جمله کاهش و افزایش ذرات و محدودۀ جستجو بر زمان یافتن و دنبالکردن چنهدین بهینهه در مقایسهه بها سهایر
الگوریتمهای بهینهسازی مبتنی بر چندجمعیتی است.
واژههای کلیدی :کاهش و افزایش انطباقی ذرات ،شعاع جستجو انطباقی ،مسائل بهینهسازی پویا ( ،)DOPsجستجوی محلی ،چندجمعیتی ،الگوریتم
بهینهسازی ذرات

در حال تغییر با زمان هستند .از اینرو الگوریتمهای بهینهسازی
نهتنها باید پاسخ بهینۀ سراسری را در فضای جستجوی خاصی
پیدا کنند ،بلکه نیاز دارند که بهطور پیوسته تغییرات بهینۀ
سراسری و گاه چندین بهینۀ نزدیک به آن را در محیطهای
مختلف که تغییرات غیرخطی دارند ،دنبال کنند .ازاینرو
الگوریتمها باید توانایی تطابق با تغییرات محیطی را داشته باشند.
بنابراین اهداف ،چالشها و سنجش عملکرد و توابع محک در

 -1مقدمه
مسائل دنیای واقعی مانند آنچه در طبیعت رخ میدهد همواره با
گذشت زمان در حال تغییر است؛ از اینرو امروزه برای حل مسائل
بهینهسازی پویا ،استفاده از الگوریتمهای تکاملی و هوش جمعی
که برگرفته از طبیعت است ،در کانون توجه قرار دارد [ 7و  .]2در
محیطهای پویا ،برخالف محیطهای ایستا ،مکان بهینهها همواره
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یکی دیگر از مشکالت پیش رو در بهینهسازی مسائل پویا،
مشخصشدن زمان تغییر در محیط برای الگوریتم است .بسیاری از
الگوریتمهای بهینهسازی پویا برمبنای آشکارسازی تغییر در محیط
شکل گرفتهاند و در این دسته از الگوریتمها بهمحض احساس
تغییر در محیط ،شروع به پراکندهکردن ذرات و درواقع افزایش
تنوع در محیط جدید میکنند .حالتی را فرض کنید که فقط
قسمتی از کل فضای جستجو دستخوش تغییر شود ،در این زمان
پیشبینی آن زیرفضا و یا آشکارسازی تغییر بسیار دشوار میشود و
همۀ عملکردهای الگوریتم را تحتالشعاع قرار میدهد .به این دلیل
الگوریتمهایی که نیازی به آشکارسازی تغییرات در محیط نداشته
باشند ،در محیطهای گوناگون عملکرد بهتری از خود نشان
میدهند.

بهینهسازی محیطهای پویا با محیطهای ایستا کامال متفاوت است.
در محیطهای ایستا ،همگرایی زودرس ،گیرافتادن در بهینۀ محلی
و مصالحه بین اکتشاف و استخراج ،از جمله چالشهایی است که با
آن برخورد میکنیم .در محیطهای پویا عالوه بر چالشهای قبلی
آشکارسازی تغییر در محیط ،تبدیل بهینۀ محلی به بهینۀ سراسری
و برعکس ،ازدستدادن تنوع بعد از یک تغییر ،حافظۀ منسوخشده
بعد از یک تغییر ،احاطۀ بیش از یک بهینه توسط یک زیرجمعیت
و بیاطالعی از میزان و نحوۀ تغییرات در محیط ،تغییر قسمتی از
محیط و بیاطالعی از زمان تغییر در محیط نیز نام برد.
در سالهای اخیر ،روشهای مختلفی برای ارتقای الگوریتمهای
تکاملی سنتی که در محیطهای ایستا کاربرد داشتند ،پیشنهاد
شدهاند .این روشها را میتوان به  8گروه دستهبندی کرد:
-

افزایش تنوع بعد از تغییر در محیط []9-3

-

حفظ تنوع در طول اجرا []3-76

-

طرحهای حافظه [ 78و ]71

-

روشهای چندجمعیتی []77-29

-

هیبریداسیون []26-21

در این مقاله برای استفادۀ مؤثر از روش چندجمعیتی در
2
محیطهای غیرخطی و تغییرپذیر با زمان الگوریتم AidPSO
9
پیشنهاد شده است .الگوریتم معرفیشده برمبنای الگوریتم PSO
برای محیطهای پویا طراحی شده است و برای مشکالتی مثل
چگونگی ایجاد زیرجمعیتها ،جلوگیری از همگرایی زودرس،
اجتماع بیشازحد افراد و تعداد آنها و چگونگی تطبیق رفتار افراد
با شرایط محیطی راهکارهای نوینی ارائه شده است.
برای ارزیابی الگوریتم پیشنهادی ،مسألۀ قلههای متحرک که یکی
از معروفترین مسائل بهینهسازی در محیطهای پویا است ،بهکار
گرفته شده است [ 92و  .]97برای ارزیابی ،عملکرد  AidPSOبا
چندین الگوریتم که از روشهای چندجمعیتی برای حل مسائل
بهینهسازی پویا استفاده کردهاند ،مقایسه شده است .همچنین
برای بررسی مکانیزمهای انطباقی که رفتار الگوریتم را در شرایط
محیطی مختلف کنترل میکند ،آزمایشهایی انجام شده است.

در بسیاری از تحقیقات که برای حل مسائل بهینهسازی پویا
صورت گرفته است ،یافتن و دنبالکردن مجموعهای از بهینهها
نسبت به یک بهینۀ سراسری را مؤثرتر دانستهاند [ .]27-23بدین
دلیل که دنبالکردن بهینۀ سراسری در مجموعهای از بهترین
بهینهها ،هنگامیکه محیط متغیر با زمان بوده ،کارآمدتر است .در
همین راستا به نظر میرسد استفاده از روشهای چندجمعیتی،
برای یافتن و دنبالکردن چندین بهینۀ محلی نزدیک به بهینۀ
سراسری در بهینهسازی مسائل پویا نسبت به سایر روشها کارایی
بهتری داشته باشد .در این روش ،کل فضای جستجو به
زیرفضاهایی 7تقسیم میشود .هر زیرفضا با عنوان زیرجمعیت
شناخته میشود که یک یا تعداد کمی بهینۀ محلی را پوشش
میدهد .از این پس الگوریتم بهطور جداگانه ذرات هر زیرجمعیت
را بهروزرسانی کرده و به جستجوی بهینۀ بهتر میپردازد .موضوع
چالش برانگیز در روشهای چندجمعیتی چگونگی ایجاد تعداد
مناسب زیرجمعیت و تعداد مناسب افراد برای پوششدادن
زیرفضاهای مختلف در فضای جستجو است .بهعنوان نمونه در
تحقیقات لی و یانگ روش خوشهبندی سلسلهمراتبی ،برای تقسیم
خودکار فضای جستجو به زیرجمعیتها بهکار گرفته شده است
[ 23و .]97

سازماندهی این مقاله به این صورت است که در بخش ( )2بهمرور
روشهای چندجمعیتی که برای حل مسائل پویا توسعه یافتهاند،
میپردازیم .ساختار الگوریتم پیشنهادی  AidPSOدر بخش ()9
بیان میکنیم .بخش ( )6شامل نتایج بهدستآمده از عملکرد
الگوریتم در مواجهه با تابع محک قلههای متحرک با تنظیمهای
مختلف است و درنهایت مقاله با نتیجهگیری و بحث در بخش ()8
به پایان میرسد.
 -2بهینهسازی با روشهای چندجمعیتی
در این بخش ،تعدادی از الگوریتمهایی که در این زمینه مطرح
شدهاند ،مرور میشوند.
الگوریتم بهینهسازی ذرات خوشهای 6در تحقیقات [ 23و  ]97ارائه
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محیطهای پویا ،ذرات به دو گروه ذرات آزاد و ذرات متمرکز
تقسیم میشوند.

شده است که در آن از یک روش خوشهبندی سلسلهمراتبی برای
تقسیم جمعیت اولیه به زیرجمعیتهایی برای پوششدادن به
مناطق مختلف محلی استفاده شده است.

وظیفۀ ذرات آزاد ،جستجوی همیشگی در تمام فضای جستجو
است .زمانی که این ذرات به سمت همگرایی پیش بروند ،تعدادی
از آنها که در محدودهای به نام ناحیۀ جستجوی متمرکز)FSZ( 7
قرار دارند ،بهعنوان ذرات متمرکز معرفی میشوند .محدودۀ ناحیۀ
جستجوی متمرکز حول بهترین ذره متمرکز با شعاعی با نام شعاع
جستجوی انطباقی )ASR( 5مشخص میشود .با بهروزرسانی ذرات
متمرکز در صورت بهبود بهترین ذره ،مرکز  FSZنیز به مکان
بهترین ذرۀ متمرکز تغییر پیدا میکند و سایر ذرات متمرکز این
ناحیه ،جستجوی متمرکز ملزم به قرارگرفتن و جستجو در این
زیرفضا میشوند .همزمان تمامی ذرات آزاد برای یافتن نقاط بهینۀ
دیگر در فضای جستجو پراکنده میشوند .درواقع وظیفه ذرات آزاد
جستجوی ابتدایی و یافتن زیر فضاهای محتمل و وظیفۀ ذرات
متمرکز ،یافتن و بهبود بهینه و دنبالکردن آن در حین تغییرات
محیط است .تعداد ذرات متمرکز و مقدار شعاع جستجوی انطباقی
با معیاری با نام شاخص موفقیت تحتکنترل قرار میگیرد .بدین
صورت است که همواره تعداد ذرات بهطور تطبیقی درحال تغییر
است.

در [ ]99الگوریتم  PSOچندجمعیتی براساس مدل جزیرهای
معرفی شده است؛ بهطوریکه ذرات بهطور منظم بین جمعیتهای
مختلف مهاجرت میکنند .در [ ]26الگوریتم متفاوت عمل کرده و
ارتباط بین جمعیتها فقط زمانی رخ میدهد که تغییر در محیط
مشاهده شود.
در پژوهش [ ]96کل جمعیت به دو دسته جمعیت والدین که
موظف به جستجوی فضای جستجو و جمعیت فرزندان که موظف
به دنبالکردن بهینهها هستند ،تقسیم شدهاند .جمعیت والدین
همواره در حال بررسی شرایط برای ایجاد جمعیت کودکان هستند.
قابلذکر است که تعداد کل افراد همواره ثابت است .الگوریتم
بهینهسازی چندجمعیتی سریع ]98[ 8با این تفاوت که جمعیت
والدین بهعنوان جمعیت پایه بعد از تغییر در محیط بهدنبال
مناطق محتملتر میشود و جمعیت کودکان برای جستجوی
محلی در این مناطق محتمل استفاده میشوند ،ارائه شد .ایدهای
مشابه در [ ]91معرفی شده است که در آن جمعیت کودکان در
صورت مؤثرنبودن تا زمانی که تغییر در محیط احساس نشود،
بهاصطالح در خواب زمستانی میروند.

با توجه به اهمیت حفظ تنوع در حل مسائل بهینهسازی پویا و
وابستگی آن به تشخیص تغییرات محیط ،حائز اهمیت است که
عملکرد الگوریتمهایی که برای محیطهای پویا پیشنهاد میشود
وابسته به شناسایی تغییرات در محیط نباشند .الگوریتم پیشنهادی
نیازی به کشف تغییر در محیط ندارد و همواره بهصورت تطبیقی
خود را با شرایط محیطی وقف میدهد.

بلکوال و برانک از خواص اتمها و اصل دافعۀ ذرات با بار همنام
برای حفظ تنوع در جمعیتها استفاده کردهاند [ .]97بدین صورت
که جمعیتهای باردار برای پوششدادن بهینهها بهصورت مجزا
معرفی شدهاند .در نسخۀ بهبودیافته [ ]95دو قانون ابتکاری برای
افزایش تنوع اضافه شده است .بهموجب یکی از قوانین ،در زمان
ایجاد تغییر در محیط ،تعداد ذرات کوانتوم افزایش و تعداد
مسیرهای ذرات کاهش مییابد .در قانون دوم ذرات با عملکرد
نامناسب مقداردهی اولیه و یا متوقف میشوند.

 -1-3الگوریتم انطباقی بهینهسازی ذرات افزایشی کاهشی

در این بخش ،الگوریتم جدیدی به نام الگوریتم انطباقی
بهینهسازی ذرات افزایشی کاهشی برای بهینهسازی در محیطهای
پویا (تغییرپذیر با زمان) معرفی شده است .این الگوریتم بهدلیل
مکانیزم کوتاه و انطباق سریع با شرایط محیطی ،برای حل مسائل
بهینهسازی پویا با سرعت تغییرات باال نیز مناسب است .در
الگوریتم  7چهارچوب کلی الگوریتم نشان داده شده است.

همچنین بسیاری از تحقیقاتی [ ]93که تاکنون برای حل مسائل
بهینهسازی پویا )DOPs( 1برمبنای الگوریتمهای تکاملی صورت
گرفته است ،مبتنی بر تشخیص تغییر در محیط [ ]97[ ،]23و
[ ]97یا پیشبینی تغییرات با فرض اینکه تغییرات از یک الگوی
خواص تبعیت میکند [ ،]67توسعه یافتهاند .هنگامی که تغییرات
تشخیص داده و یا پیشبینی شد ،آنگاه از استراتژیهای گوناگونی
برای افزایش تنوع بهره میگیرند.

حلقۀ اصلی الگوریتم پیشنهادی با مقداردهی اولیه برای ذرات آزاد
شروع میشود و در مرحلۀ بعدی مکانهای این ذرات توسط PSO
مرسوم بهروز میشود .در ادامه ،همگرایی ذرات آزاد بررسی شده و
در صورت تشخیص امکان همگرایی ،ذراتی که در ناحیۀ جستجوی
متمرکز ( )FSZیعنی در محدودۀ شعاع جستجوی انطباقی ()ASR
حول بهترین ذره باشند ،بهعنوان ذرات متمرکز شناخته شده و یک

 -3الگوریتم پیشنهادی
در الگوریتم پیشنهادی برای همگامسازی  PSOمرسوم برای
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در گام بعدی ،موقعیت ذرات آزاد از طریق الگوریتم  PSOکه اولین
بار از سوی کندی و ابرهارت پیشنهاد شد [ ،]67بهروزرسانی
میشود .روند الگوریتم  PSOدر الگوریتم  2نشان داده شده است.

ناحیۀ جستجوی متمرکز جدید ایجاد میشود .حال ،ذرات متمرکز
هر ناحیه جستجوی متمرکز بهطور جداگانه توسط PSO
بهروزرسانی میشود و در صورت بهبود بهینۀ هر  ،FSZمرکز ناحیه
جستجوی متمرکز به بهینۀ مناسبتر یافتشده انتقال مییابد .در
مرحلۀ بعدی نواحی جستجوی متمرکز پس از طی زمان خاص به
نام زمان تکامل ،از جهت رویهمافتادگی بررسی میشوند و امکان
اصالح شعاع جستجوی انطباقی را فراهم میآورد .در مرحلۀ بعدی
به  FSZهایی که بهینۀ خود را در اثر تغییرات شدید شرایط
محیطی از دست دادهاند ،زمان ارتقا تخصیص داده میشود تا
دوباره بهینۀ خود را بیابند و بالفاصله حذف نشوند .اختصاص زمان
ارتقا بدین دلیل است که در اکثر موارد ،پس از تغییر در محیط
مکان جدید بهینه به نواحی اطراف محل قبلی خود تغییر مییابد.
در این حالت با تخصیص زمان ارتقا و افزایش شعاع انطباقی
جستجو و تعداد ذرات متمرکز ،میتوان با سرعت بیشتری بهینۀ
مدنظر را ردیابی کرد .نهایتا در مرحلۀ بعدی با استفاده از شاخص
موفقیت ،شعاع جستجوی انطباقی و تعداد ذرات متمرکز و آزاد
برای شرایط کنونی محیط محاسبه میشود.

الگوریتم  :2الگوریتم بهینهسازی ذرات.
Algorithm 2 PSO
1
Evaluate the fitness of each particle
for each particle i do
2
;)Update particle i according to (1) and (2
3
if
⃗
⃗(
) then
4
5
⃗
⃗
6
if
⃗
⃗(
) then
7
⃗
⃗
8
end if
9
end if
10
end for

هر ذرۀ  iبا یک بردار سرعت ⃗ بردار موقعیت ⃗ نمایش داده
میشود و از طریق نسخۀ [ ]62با وزن انرسی 3بهصورت زیر
بهروزرسانی میشود.
() )7

(

)

(

()2
سرعت
موقعیت قبلی،
موقعیت کنونی،
در رابطۀ فوق
⃗ بهترین
کنونی و سرعت قبلی ذره iام در بعد dام است.
⃗ بهترین موقعیت در بین کل
موقعیت ذره iام تاکنون و
وزن انرسی است و میزان تأثیر سرعت
ذرات است.
اعدادی
قبلی در سرعت کنونی ذره را تعیین میکند .و
تصادفی بین صفر و یک هستند .و با نام ثابت شتاب شناخته
میشوند و بهترتیب میزان تبعیت ذره از بهترین خود (جزء
شناختی) و بهترین جمعی (جزء اجتماعی) را نشان میدهد.

الگوریتم  :1چهارچوب کلی الگوریتم پیشنهادی.
Algorithm 1 AidPSO
1
Initialize the free particles
2
while stop criteria is not satisfied do
3
for free particles do
4
;)(PSO
5
end for
6
)convergenceChecking (free particles
7
if FSA exist then
8
for each FSZ[i] do
9
)]PSO(FSZ[i
10
Update FSZ centers
11
Check velocity of focus particles
12
end for
13
end if
14
)ASRoverlapChecking (FSZ,ASR
15
RemoveUselessFSZ
16
CalcASR&NumOfFocusPartc
17
CalcNumOfFreePartc
18
end while

در گام بعدی ،حلقۀ اصلی الگوریتم پیشنهادی ،روند همگرایی
ذرات آزاد بررسی میشود که در الگوریتم  9نمایش داده شده
است .شرط همگرایی اولیه ،بدین صورت است که میزان تغییرات
موقعیت  xgbestذرات آزاد و برازندگی آن نسبت به مرحلۀ قبل
سنجیده میشود .در صورتی که تغییرات  xgbestکمتر از  rconv/5و
تغییرات برازندگی آن کمتر از  rconvباشد ،الگوریتم امکان همگرایی
ذرات آزاد را تشخیص میدهد .در این مرحله به بررسی موقعیت
بهترین نقطۀ یافتشده پرداخته میشود .در صورتی که نقطۀ
مذکور در هریک از  FSZها واقع شده باشد و مقدار برازندگی آن
بهتر از برازندگی مرکز  FSZواقع در آن باشد FSZ ،مذکور و بهتبع
آن ذرات متمرکز عضو حذف و  FSZجدید با تعداد ذرات آزادی که
در محدودۀ  ASRبه مرکزیت  xgbestباشند ،تشکیل میشود و
تمامی ذرات آزاد برای جستجوی نواحی محتمل دیگر در کل

در الگوریتم پیشنهادی ،ذرات به دو گروه ذرات آزاد و ذرات
متمرکز تقسیم میشوند .ذرات آزاد در مرحلۀ اول الگوریتم به
تعداد ازپیشتعیینشده ،مقداردهی اولیه میشوند و پس از آن
همواره تعداد آنها از طریق الگوریتم تعیین میشود .یکی از
ویژگیهای الگوریتم پیشنهادی ،متغیربودن تعداد ذرات آزاد و
متمرکز در طول زمان ،بسته به شرایط محیط است .بدینسان
تعداد کل ذرات در طول اجرای الگوریتم ،همواره تابع شرایط
محیطی است و هنگامی که الگوریتم بهسمت بهینه همگرا
میشود ،تعداد ذرات به تناسب کاهش مییابد .این ویژگی الگوریتم
را از قید بهروزرسانی همیشگی تعداد باالی ذرات جدا میسازد.
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هستند ،در نظر گرفته میشوند .دستههای مذکور باید بهاصطالح
به پایداری نسبی رسیده باشند؛ یعنی زمان تکامل که مربوط به
 FSZهای جدید و زمان ارتقا که مربوط به  FSZهایی است که
بهینۀ خود را در شرایط محیطی جدید از دست دادهاند ،طی کرده
باشند .حال برای اجتناب از تحتتأثیر قرارگرفتن الگوریتم از
بهینههای محلی ،میانگین برازندگی بهینههای یافتشده از طریق
سایر  FSZها محاسبه میشود .در صورتی که برازندگی مراکز دو
 FSZمذکور بهتر از ضریبی ( )Pmeanاز میانگین برازندگی مراکز
سایر  FSZها بود ،شعاع جستجو به نصف فاصلۀ مراکز این دو FSZ
کاهش مییابد تا هر دو بهینۀ خود را در بر گرفته و دنبال کنند.

فضای جستجو پراکنده میشوند .از سوی دیگر ،زمانی که مقدار
برازندگی  xgbestبدتر از برازندگی مرکز  FSZواقع در آن باشد،
تمامی ذرات آزاد پراکنده میشوند.
پس از ارضای شرط اولیۀ همگرایی ،اگر موقعیت بهترین نقطۀ
ذرات آزاد ،در هیچیک از  FSZها واقع نشده باشد ،آنگاه به بررسی
مجموع فواصل دو ذرۀ آزاد که کمترین فاصله را نسبت به xgbest
دارند ،پرداخته میشود .در صورتی که این مجموع نیز مقداری
کمتر از  rconvداشته باشد ،نشانۀ آن است که ذرات آزاد رو به
همگرایی هستند و  xgbestبهعنوان مرکز  FSZدر نظر گرفته شده و
به تعداد ذرات متمرکز از ذرات آزادی که در محدودۀ  ASRنسبت
به این مرکز باشند ،بهعنوان ذرات متمرکز آن  FSZمعرفی
میشوند و تمامی ذرات آزاد برای جستجوی مناطق محتمل دیگر
در کل فضای جستجو پراکنده میشوند .همچنین برای آنکه در
مراحل بعدی الگوریتم این دسته را بهعنوان دستۀ اضافی حذف
نکند ،زمان تکامل در نظر گرفته میشود که طی آن دستۀ مدنظر
فرصت دارد مقدار بهینۀ خود را بهبود بخشد.

حال اگر برازندگی یکی یا هر دو  FSZبدتر از ضریبی ( )Pmeanاز
میانگین برازندگی مراکز سایر  FSZها بود FSZ ،ای که برازندگی
بهینۀ یافتشدۀ آن با ذرات متمرکز مقدار بدتری نسبت به دیگری
داشت ،بهعنوان بهینۀ محلی تلقی شده و  FSZمذکور و ذرات
متمرکز مربوط به آن حذف میشود .بدینصورت هم از جستجوی
چند  FSZدر یک ناحیه از فضای جستجو جلوگیری شده و هم از
گیرافتادن در بهینههای محلی اجتناب میشود که نتیجۀ آن
افزایش سرعت الگوریتم در یافتن نقاط بهینۀ بیشتر در کل فضای
جستجو در زمان کمتری است .در الگوریتم  6روند بررسی
همپوشانی  FSZها نمایش داده شده است.

الگوریتم  :3بررسی همگرایی ذرات آزاد.
)( Algorithm 3 convergenceChecking
1
< ||if (f(xgbest)t-1-f(xgbest)t < rconv) and (||(xgbest)t-1, (xgbest)t
rconv/5) then
2
if xgbest was within FSZ[i] then
3
if f(xgbest) better than f(centerFSZ[i]) then
4
Replace selected free particles with focus
]particles in FSZ[i
5
re-initialize the free particles
6
else
7
re-initialize the free particles
8
end if
9
else
10
create a new FSZ with selected free particles as the
focus particles
11
re-initialize the free particles
12
end if
13
end if

الگوریتم  :4بررسی همپوشانی نواحی جستجوی متمرکز (.)FSZ
)Algorithm 4 ASRoverlapChecking (FSZ,ASR
1
]if FSZ[i] & FSZ[j] are stable and distance between FSZ[i
center and FSZ[j] center < 2*ASR then
2
fmean(centerFSZ) = Calculation of mean fitness other
centers
3
if f(centerFSZ[i]) and f(centerFSZ[j]) beter than
Pmean* fmean(centerFSZ) and ASR>1 then
4
]ASR = (distance between FSZ[i] center and FSZ[j
center) / 2
5
else
6
delete FSZ with worst fitness between FSZ[i] and
]FSZ[j
7
end if
8
end if

در گام بعدی موقعیت ذرات متمرکز هر  FSZبهطور مجزا با
الگوریتم  PSOبهروزرسانی میشوند و در صورت بهبود بهترین ذرۀ
هر  ،FSZمرکز آن  FSZبه موقعیت بهترین ذره تغییر مکان
میدهد .بدینصورت موقعیت مکانی  FSZها نیز در فضای جستجو
بهروزرسانی میشود  .الگوریتم همچنین سرعت ذرات متمرکز را
رصد میکند تا هر زمان نزدیک به صفر شدند ،با پراکندهکردن
ذرات متمرکز مذکور در محدودۀ  FSZخودشان از گیرافتادن در
بهینۀ محلی جلوگیری کند.

ایدۀ دیگر بهکارگرفتهشده در الگوریتم پیشنهادی که در الگوریتم
 8نمایش داده شده است ،اختصاص زمان ارتقا برای  FSZهایی
است که پس از تغییرات شدید در محیط دیگر شاهد نقطۀ بهینه
در منطقۀ خود نیستند و یا ذرات متمرکزشان در بهینۀ محلی گیر
افتادهاند .زمان ارتقا این فرصت را به  FSZهای مذکور میدهد که
بهینۀ خود را پیدا و دنبال کنند .همچنین دربارۀ ذرات متمرکزی
که در بهینۀ محلی گیر افتادهاند ،با افزایش سرعت در زمان ارتقا
فرصت دارند از بهینۀ محلی آزاد شوند .در اینجا نیز ضریبی
( )Pmeanاز میانگین برازندگی نقاط بهینۀ یافتشده بهعنوان معیار
سنجش معرفی میشود و در هر مرحله با مقایسۀ بدترین بهینه در

در الگوریتم پیشنهادی مکانیزمی برای جلوگیری از همپوشانی
نواحی جستجوی متمرکز و موازیکاری ذرات متمرکز بهکار گرفته
شده است .در این روش ،فواصل بین مراکز  FSZها محاسبه شده و
دو  FSZهمسایه که فاصلۀ مراکزشان کمتر از دو برابر  ASRاز هم
12
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جستجوی متمرکزتری حاصل شود.

 FSZها با این معیار در صورتی که مقداری نامناسبتر داشته
باشند FSZ ،مربوطه همراه با ذرات متمرکز آن پس از طی زمان
ارتقا ،حذف میشوند.

()1
نهایتا در حالتی که هیچ  FSZای در دورۀ ارتقا نباشد ،برای
جستجوی متمرکزتر و افزایش سرعت الگوریتم ARS ،و تعداد
ذرات متمرکز ( )Num_FPبا توجه به بهبود شاخص موفقیت طبق
روابط زیر کاهش مییابند.

الگوریتم  :5حذف نواحی جستجوی متمرکز ( )FSZغیرضروری.
Algorithm 5 RemoveUselessFSZ
1 fmean(centerFSZ) = Calculation of mean all fitness centers
)2 if FSZ[i] is stable and worst f(centerFSZ[i]) > fmean(centerFSZ
then
3
]delete FSZ with worst fitness FSZ[i
4 end if

()7

یکی از ویژگیها ی بارز این الگوریتم که سرعت آن را در یافتن
بهینه افزایش داده است ،رصد شرایط محیطی و بهتبع آن تنظیم
رفتار الگوریتم با مدیریت تعداد ذرات و محدودۀ جستجو است.
بدینسان شاخص موفقیت 77بهعنوان معیاری برای میزان
بهینهسازی الگوریتم تعریف شده است .در این شاخص با توجه به
میانگین مقدار بهینۀ دستهها و مقایسۀ آن با بدترین مقدار بهینۀ
یافتشده ،معیاری از کلیت رفتار دستهها در مواجهه با شرایط
محیطی به دست میآید (رابطۀ .)9

()5
برای افزایش سرعت الگوریتم ،همواره تعداد ذرات آزاد براساس
تعداد نقاط بهینۀ واقعی یافتشده تعیین میشود .تعداد نقاط
بهینه زمانی سنجیده میشود که تمامی دستهها دورۀ ارتقای خود
را سپری کردهاند .در این حالت معیار ،تعداد  FSZهایی هستند که
در دورۀ تکامل نباشند و بهاصطالح به پایداری نسبی رسیدهاند.
طبق رابطۀ ( )3تعداد ذرات آزاد )Num_FreeP( 72برای یافتن
نواحی محتمل جدید براساس تعداد نقاط بهینه)Num_optm( 79
یافت شده محاسبه میشود.

()9
حال که معیاری از رفتار الگوریتم و شرایط محیطی به دست آمد،
برای بهینهکردن هرچه بیشتر عملکرد الگوریتم باید میزان شعاع
جستجو و تعداد ذرات متمرکز دستهها را با شرایط محیطی انطباق
داد .در صورتی که در محیط تغییراتی ایجاد شود ،برخی از  FSZها
بهینۀ خود را از دست میدهند و درنتیجه مقدار شاخص موفقیت
کاهش مییابد .همانگونه که قبال اشاره شد در این حالت زمان
ارتقاء برای  FSZهای مذکور در نظر گرفته میشود تا قبل از حذف
شدن از سوی الگوریتم بهعنوان دستۀ غیرضروری ،فرصت وقف با
شرایط محیطی جدید و درنتیجه یافتن بهینۀ تحتپوشش خود را
داشته باشند .از آنجایی که الگوریتم اطالعی از میزان تغییرات در
محیط ندارد ،برای سرعتبخشیدن به روند یافتن بهینه با توجه به
مقدار شاخص موفقیت اقدام به افزایش شعاع جستجوی انطباقی
( )ASRو تعداد ذرات متمرکز )Num_FP( 77در  FSZطبق روابط
زیر میکند.

()3
 -4نتایج شبیهسازی
در این بخش الگوریتم پیشنهادی برای حل مسأله ]97[ MPB
بهکار گرفته شده است .ابتدا به معرفی مسألۀ قلههای متحرک و
نحوۀ اندازهگیری عملکرد الگوریتمهای پویا پرداخته میشود .پس
از آن آزمایشهای صورتگرفته به دو بخش تقسیم میشوند .هدف
از قسمت اول ،بررسی مکانیزم کار پارامترهای انطباقی AidPSO
در مواجهه با مسألۀ  MPBاست و در قسمت دوم از آزمایشها،
عملکرد  AidPSOبا تعدادی از الگوریتمهایی که در این زمینه
معرفی شدهاند ،مقایسه شده است .نتایج تمام الگوریتمهایی که در
این مقاله نشان داده شدهاند ،برگرفته از نتایج و پیشنهادهای
مطالعات پیشین است.

()6

در الگوریتم  PSOثابتهای شتاب و به ترتیب میزان تبعیت
ذره از بهترین خود (جزء شناختی) و بهترین جمعی (جزء
اجتماعی) را نشان میدهد و وزن انرسی سرعت همگرایی را تغییر
میدهد .با توجه به وظایف مختلفی که برای ذرات آزاد و ذرات
متمرکز در  AidPSOدر نظر گرفته شده است ،مقادیر ثابتهای
شتاب و وزن انرسی برای بهروزرسانی ذرات آزاد که وظیفۀ یافتن

()8
در حین زمان ارتقا  FSZها ،بهینۀ یافتشده بهبود مییابد و نمود
این بهبود در افزایش شاخص موفقیت پدیدار میشود .در این حال،
شعاع جستجوی انطباقی ( )ASRطبق رابطۀ ( )1کاهش مییابد تا
19
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است .ارتفاع قله بهصورت تصادفی در بازۀ ] [30,70و پهنای آن در
بازۀ ] [1,12تغییر میکند.

نواحی محتمل در کل فضای جستجو و ذرات متمرکز که موظف به
یافتن و دنبالکردن بهینه در  FSZخودشان هستند ،متفاوت در
و  ωذرات آزاد برای
نظر گرفته شده است .مقادیر ،
جستجوی کلی بهترتیب  2 ،2و  7/6و برای ذرات متمرکز با
جستجوی دقیق  7 ،9و  7/8در نظر گرفته شده است.

جدول  :1تنظیمات پیشفرض مسثله قلههای متحرک.
Value
][1,200
5000
7.0
1.0
Cone
No
1.0
5
0
][0,100
][30,70
][1,12
50.0

 -1-4مسثلۀ قلههای متحرک ()MPB

تابع محک قلههای متحرک [ ]97یکی از معروفترین مسائل
بهینهسازی در محیطهای پویا است و بهطور گستردهای برای
ارزیابی الگوریتمهای بهینهسازی پویا بهکار گرفته شده است .در
مسأله  ،MPBبهینه میتواند با سه ویژگی موقعیت ،ارتفاع و عرض
قلهها تغییر کند .این مسأله در  Dبعد بهصورت زیر تعریف میشود.
()77

⃗
(

)

∑

 -2-4اندازه گیری عملکرد الگوریتم

برای اندازهگیری عملکرد الگوریتمها در محیطهای پویا چندین
معیار سنجش معرفی شده است [ .]69بهمنظور ایجاد نتایج
قابلقیاس با سایر الگوریتمها در این زمینه ،از معیار خطای
آفالین 71که بهصورت میانگین اختالف مقدار بهینۀ یافتشده
توسط الگوریتم با مقدار بهینۀ سراسری در هر محیط تعریف
میشود ،استفاده شده است.

در رابطۀ ( Hi(t) )77و ) Wi(tبهترتیب ارتفاع و پهنای قله  iدر زمان
 tو ) j Xij(tامین عنصر از مکان قله  iدر زمان  tاست .پارامتر p
مستقال برای قلههای مشخص ،از طریق تابع  maxمخلوط میشود.
76
مکان قله در جهتی تصادفی از طریق بردار ⃗ بهاندازه یکفاصله s
که معرف حساسیت پویایی مسأله است ،انتقال مییابد .حرکت یک
قلۀ تنها ،بهصورت رابطۀ زیر تعریف میشود.
()77

Parameter
Number of peaks, p
Change frequency, U
Height severity
Width severity
Peak shape
Basic function
Shift length, s
Number of dimensions, D
Correlation coefficient, λ
Peaks location range
Peak height, H
Peak width, W
Initial value of peaks

)

⃗

⃗

(

|

⃗

⃗|

⃗

()78

⃗ یک ترکیب خطی از بردار تصادفی ⃗ و بردار
بردار انتقال
⃗ بوده و نسبت به طول تغییر  sنرمالیزه شده
انتقال قبلی
است .مقدار پارامتر همبستگی صفر در نظر گرفته شده که
نشاندهندۀ ناهمبستگی حرکات قله است .روابط تغییرات یک قله
بهصورت زیر بیان میشود.

∑

در رابطۀ فوق  fkبهترین جواب یافتشده توسط الگوریتم تا قبل از
تغییر  kام در محیط و  hkمقدار بهینۀ محیط  kام استOE .
میانگین اختالف  fkو  hkدر کل  Kتغییر در محیط است .همۀ نتایج
گزارششده برای بیش از  87بار اجرای برنامه برای  777تغییر در
محیط است.

()72

 -3-4بررسی پارامترهای انطباقی الگوریتم

()79

برای نمایش روند تصمیمگیری الگوریتم برای مقادیر شعاع
جستجوی انطباقی و تعداد ذرات آزاد و متمرکز در شرایط مختلف
محیطی آزمایشاتی روی  MPBبا مقادیر پیشفرض صورت گرفته
است.

()76

⃗

⃗

⃗

که در آن  σیک عدد تصادفی با توزیع نرمال و میانگین صفر و
واریانس یک است.

همانگونه که قبال اشاره شد ،درصد بیشتری از بهینهها در زمان
تغییر در محیط ،جای خود را در حوالی مکان قبلی تغییر میدهند.
ازاین رو میتوان با افزایش همزمان محدودۀ جستجو و تعداد ذرات
هر ناحیه جستجوی متمرکز با سرعت و دقت بیشتری بهینهها را
پس از تغییر در محیط پیدا کرد .در شکل  7نحوۀ عملکرد

تنظیمات پیشفرض تابع محک در این مقاله مانند سایر تحقیقات،
در جدول  7نشان داده شده است .اصطالح فرکانس تغییر U
بهمعنای تغییر محیط بعد از  Uبار ارزیابی تابع برازندگی است .بازۀ
تغییرات مکان قله 78در واقع محدودۀ فضای جستجو در هر بعد
16
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تکرار هفتم ارزیابی برازندگی و ایجاد اولین  8 ،FSZذره با
برازندگی بهتر بهعنوان ذرات متمرکز شناخته شده و پس از آن
همۀ ذرات

الگوریتم برای تنظیم مقادیر شعاع جستجوی انطباقی و تعداد
ذرات متمرکز هر ناحیه جستجوی متمرکز در مواجهه با تغییرات
شرایط محیطی نشان داده شده است .همانگونه که مشخص است،
زمانی که محیط تغییر میکند ،الگوریتم با توجه به میزان کاهش
شاخص موفقیت ،اقدام به افزایش شعاع و تعداد ذرات متمرکز هر
ناحیه میکند .در ادامه با بهبود شاخص موفقیت برای افزایش
سرعت الگوریتم و تمرکز برای یافتن بهینههای جدید ،شعاع و
تعداد ذرات متمرکز کاهش مییابد.
بهمنظور تجسم رفتار الگوریتم قبل و پس از تغییر در محیط ،شکل
 2برای محیطی دو بعدی آورده شده است .در این شکل ذرات آزاد
با عالمت بهعالوۀ آبی ،مکان قلهها با مربع مشکی ،ذرات متمرکز با
نقاط آبی ،ناحیۀ جستجوی متمرکز با دوایر آبی و مراکز آن با
ستاره قرمز رنگ مشخص شدهاند.

شکل  :1عملکرد الگوریتم در تنظیم تعداد ذرات متمرکز در هر
ناحیه و شعاع جستجوی انطباقی.

روند بهینهسازی از (الف) تا (د) نشان میدهد که الگوریتم با ذرات
آزاد شروع به کار میکند و با پیداشدن اولین منطقۀ محتمل در

آزاد پراکنده میشوند و همین روند برای یافتن تمامی قلهها ادامه

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل  :2روند الگوریتم در یافتن قلهها و تغییر تعداد ذرات و شعاع جستجوی انطباقی قبل و پس از تغییر در محیط دو بعدی .الف) ی
قبل از تغییر در محیط ،ب) ایجاد تغییر در محیط ،ج) ی

تکرار پس از تغییر در محیط ،د) هفده تکرار پس از تغییر در محیط.
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مییابد .شکل ( 2الف) یک گام قبل از ایجاد تغییر در محیط است
که تمامی قلهها با  FSZها احاطه شدهاند .پس از تغییر در محیط
مکان قلهها تغییر یافته و با کاهش شاخص موفقیت الگوریتم
تصمیم به افزایش شعاع جستجو و تعداد ذرات متمرکز در هر FSZ
میکند .همانگونه که در شکل ( 2ب) مشخص است ،با این
مکانیزم اکثر قلهها پس از تغییر در محیط نیز در ناحیۀ جستجوی
متمرکز قرار میگیرند و افزایش مقطعی تعداد ذرات متمرکز سبب
افزایش سرعت پیداکردن قلههای مربوط به خود میشود .در شکل
( 2ج) شعاع جستجوی انطباقی به مقدار  9/11و تعداد ذرات
متمرکز به  3عدد برای هر  FSZافزایش مییابد .پس از بهبود
نسبی شاخص موفقیت مقادیر  ASRو تعداد ذرات متمرکز
بهترتیب  2و  6کاهش پیدا میکند و درنهایت قلههایی که در هیچ
 FSZای قرار نگرفتهاند ،از طریق ذرات آزاد پیدا میشوند و نواحی
جستجوی متمرکزی که قلهای را در بر ندارند توسط الگوریتم
حذف میشود .پس از بهبود شاخص موفقیت شعاع موفقیت شعاع
جستجو و تعداد ذرات متمرکز کاهش مییابد (شکل  2د).

جدول  :2تنظیمات اولیۀ  AidPSOبرای حل مسثله .MPB
Parameter
rconv
Pmean
Evolution time
Upgrade time

Value
0.5
0.3
20 iteration
30 iteration

در ادامه آزمایشهای انجامشده برای نمایش تأثیرات تغییر تعداد
قلهها ،طول تغییر و فرکانس تغییرات محیط  Uبر خطای آفالین
الگوریتم پیشنهادی آمده است.
در مجموعه آزمایشهایی که در جدول  9جمعآوری شده است،
چگونگی برخورد الگوریتم با تغییر تعداد قلهها برای مسأله MPB
نمایش داده شده است .الگوریتم پیشنهادی برمبنای خطای آفالین
و انحرافمعیار با  76الگوریتم دیگر مقایسه شده است .مقادیر
آوردهشده برای الگوریتمهای دیگر ،برگرفته از مقاالت محققان
پیشین و با تنظیمات بهینه است .با توجه به جدول  ،9نتایج برای
الگوریتم پیشنهادی برای تمامی تعداد قلهها بهتر از سایر
الگوریتمها در حل مسألۀ قلههای متحرک است.

 -4-4مقایسه با سایر الگوریتمها

با دقت در مقادیر خطای آفالین  AidPSOو سایر الگوریتمها در
جدول  9درمییابیم که با افزایش تعداد قلهها ،مقدار خطای آفالین
کاهش مییابد؛ زیرا با افزایش تعداد بهینههای محلی یافتشده،
احتمال نزدیکترشدن مقدار برازندگی این بهینهها به برازندگی
بهینۀ سراسری افزایش مییابد و همچنین مناطق بیشتری در
فضای جستجو از طریق ذرات متمرکز تحتنظر و جستجو هستند
که درنتیجه پس از تغییر در محیط ،امکان حضور بهینۀ سراسری
در این مناطق بیشازپیش افزایش مییابد.

در این بخش از آزمایشات ،الگوریتم پیشنهادی با سایر
الگوریتمهای مطرح در این مبحث از جمله ]،CPSO [29,30
]SPSO ،rSPSO [44] ،CESO [43] ،mQSO [37] ،mCPSO [37
]FTMPSO ،APSO [47] ،mPSO [46] ،AmQSO [45] ،[28
] CDEPSO [51] ،PSO-AQ [50] ،SFA [49] ،[48و CbDE-
] wCA [52در حل مسأله  MPBبا تنظیمات مختلف مقایسه شده
است .مقادیر بهینۀ پارامترهای  AidPSOبرای حل مسأله  MPBبا
مقادیر پیشفرض در جدول  2آمده است.

در جدول  6مقادیر خطای آفالین شش الگوریتم مشابه در این
زمینه و الگوریتم  AidPSOبرای چهار طول تغییر مختلف آورده
شده است .تنظیمات محیط همان مقادیر پیشفرض و مقادیر طول

جدول  :3مقایسۀ خطای آفالین الگوریتمها برای تعداد قلههای متفاوت در مسثلۀ  MPBدر فرکانس تغییرات .U = 5000
200
)1.24(0.06
)2.44(0.04
)2.24(0.05
)2.79(0.05
)3.82(0.05
)2.62(0.10
)2.24(0.05
)1.90(0.01
)1.67(0.03
)1.99(0.06
)1.96(0.04
)2.11(0.01
)1.29(0.02
)0.13(0.04

100
)1.41(0.08
)2.49(0.04
)2.35(0.06
)1.28(0.02
)2.93(0.06
)4.01(0.07
)2.68(0.12
)2.35(0.06
)1.95(0.01
)1.61(0.03
)2.01(0.04
)1.95(0.05
)1.54(0.01
)1.35(0.03
)0.15(0.02

50
)1.54(0.12
)2.65(0.06
)2.53(0.08
)1.45(0.01
)2.72(0.08
)3.86(0.08
)2.43(0.13
)2.53(0.08
)1.95(0.02
)1.32(0.04
)1.87(0.05
)1.77(0.05
)2.20(0.01
)1.31(0.04
)0.17(0.01

Number of peaks, p
20
30
)1.59(0.22
)1.58(0.17
)2.64(0.07
)2.63(0.08
)2.48(0.09
)2.51(0.10
)1.72(0.02
)1.24(0.01
)2.20(0.07
)2.62(0.07
)3.21(0.07
)3.64(0.07
)2.00(0.15
)2.19(0.17
)2.48(0.09
)2.51(0.10
)1.69(0.05
)1.78(0.02
)0.93(0.04
)1.14(0.04
)1.48(0.05
)1.56(0.06
)1.45(0.06
)1.52(0.04
)1.54(0.01
)2.62(0.01
)0.98(0.05
)1.34(0.04
)0.39(0.03
)0.37(0.04
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10
)1.06(0.24
)2.08(0.07
)1.85(0.08
)1.38(0.02
)1.50(0.08
)2.51(0.09
)1.51(0.10
)1.85(0.08
)1.31(0.03
)0.67(0.04
)1.05(0.04
)0.89(0.03
)1.22(0.01
)0.86(0.08
)0.32(0.05

5
)0.72(0.30
)2.07(0.08
)1.82(0.08
)1.04(0.03
)2.15(0.07
)1.01(0.09
)1.82(0.08
)1.05(0.06
)0.47(0.05
)0.89(0.07
)0.80(0.12
)0.97(0.01
)0.30(0.02
0.02(0.01)e-1

1
)0.14(0.11
)4.93(0.17
)2.24(0.05
)1.04(0.00
)1.42(0.06
)2.64(0.10
)2.62(0.10
)2.42(0.05
)0.53(0.01
)0.18(0.01
)0.42(0.03
)0.34(0.02
)0.41(0.00
)0.14(0.03
0.15(0.02)e-10

Algorithm
CPSO
mCPSO
)mQSO(5,5q
CESO
rSPSO
SPSO
AmQSO
mPSO
APSO
FTMPSO
SFA
PSO-AQ
CDEPSO
CbDE-wCA
AidPSO
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مسأله MPB

بهینه است .در جدولهای  8تا  7نتایج حاصل از حل
با تعداد قلههای مختلف و فرکانس تغییر محیط  7777 ،877و
 77777آمده است؛ برای نمونه برای  77قله در فرکانس تغییر
 877خطای آفالین  2/89به دست آمد .با افزایش فرکانس به
 7777الگوریتم فرصت بیشتری داشته و خطای آفالین به مقدار
 7/75میرسد .در فرکانس تغییر  77777مقدار خطای آفالین تا
مقدار  7/79کاهش مییابد.

تغییر  9 ،2 ،7و  8است .همانطور که میدانیم با افزایش مقدار
طول تغییر ،میزان جابهجایی مکان قلهها پس از تغییر در محیط
افزایش مییابد و بهعبارت دیگر ،هرچه مقدار طول تغییر بیشتر
افزایش یابد ،پس از تغییر در محیط ،مکان بهینه به فاصلۀ دورتری
جابهجا میشود و این قضیه کار الگوریتم را برای دنبالکردن بهینه
ازاینرو با توجه به جدول  6مقادیر خطای
سختتر میکند.
آفالین برای الگوریتمها افزایش مییابد .میزان افزایش محدود
خطای آفالین به ازای افزایش طول تغییر برای الگوریتم
پیشنهادی ،نشان از پایداری باالی الگوریتم در یافتن و دنبالکردن
بهینه در هر شرایطی دارد.

در شکل  9نمودار مقدار شایستگی براساس تعداد فراخوانی
بههمراه مقایسه با روشهای دیگر ارائه شده است .برای نمایش
توانایی و سرعت انطباق الگوریتم با تغییر شرایط محیطی ،فرکانس
تغییر محیط  7777در نظر گرفته شده است .سایر تنظیمات
مسأله قلههای متحرک بهصورت پیشفرض است .ذرات در
الگوریتم پیشنهادی با سرعت بیشتری نسبت به سایر الگوریتمها به
مقادیر بهینهتری همگرا میشوند.

جدول  :4مقایسۀ خطای آفالین الگوریتمها برای مقادیر مختلف
طول تغییر در مسثله .MPB
5
)1.58(0.32
)4.89(0.11
)4.24(0.10
)2.52(0.06
)3.25(0.09
)6.76(0.15
)0.49(0.09

Shift severity, s
2
3
)1.17(0.22
)1.36(0.28
)2.80(0.07
)3.57(0.08
)2.40(0.06
)3.00(0.06
)1.78(0.02
)2.03(0.03
)1.87(0.05
)2.40(0.08
)3.78(0.09
)4.96(0.12
)0.41(0.07
)0.46(0.06

1
)1.06(0.24
)2.05(0.07
)1.85(0.08
)1.38(0.02
)1.50(0.08
)2.51(0.09
)0.32(0.05

Algorithm
CPSO
mCPSO
)mQSO(5,5q
CESO
rSPSO
SPSO
AidPSO

تغییر در فرکانس تغییر محیط  Uدرواقع زمان الگوریتم برای یافتن
بهینه در هر محیط قبل از تغییر را مشخص میکند .واضح است
که مقدار فرکانس کمتر یعنی زمان بهمراتب کمتر برای یافتن
جدول  :5مقایسۀ خطای آفالین الگوریتمها برای تعداد قلههای متفاوت در مسثله  MPBدر فرکانس تغییرات .U = 500
100
)8.54(0.16
)7.34(0.31
)8.91(0.17
)6.08(0.06
)5.31(0.11
)6.15(0.08
)1.11(0.02

200
)8.19(0.17
)7.48(0.19
)8.88(0.14
)6.20(0.04
)5.52(0.21
)6.18(0.11
)1.03(0.02

50
)8.72(0.20
)7.57(0.32
)8.76(0.18
)5.95(0.06
)4.98(0.15
)5.94(0.15
)1.45(0.01

Number of peaks, p
20
30
)9.07(0.25
)8.80(0.21
)6.82(0.34
)7.10(0.39
)8.01(0.19
)8.43(0.17
)5.81(0.08
)6.03(0.07
)4.83(0.19
)5.05(0.21
)5.72(0.13
)5.97(0.12
)1.89(0.03
)1.68(0.06

10
)9.62(0.34
)5.37(0.42
)7.19(0.23
)5.16(0.11
)3.91(0.19
)5.11(0.14
)2.53(0.04

5
)11.91(0.76
)5.77(0.56
)6.69(0.26
)4.95(0.11
)2.93(0.18
)4.88(0.12
)2.29(0.03

1
)33.67(3.42
)3.02 (0.32
)8.71(0.48
)4.81(0.14
)1.76(0.09
)4.72(0.12
)0.35(0.04

Algorithm
)mQSO(5,5q
AmQSO
mPSO
APSO
FTMPSO
SFA
AidPSO

جدول  :6مقایسه خطای آفالین الگوریتمها برای تعداد قلههای متفاوت در مسثله  MPBدر فرکانس تغییرات .U = 1000
100
)5.83(0.13
)4.77(0.45
)5.60(0.09
)4.26(0.04
)3.63(0.09
)4.40(0.07
)0.72(0.03

200
)5.54(0.11
)5.75(0.26
)5.78(0.09
)4.21(0.02
)3.74(0.09
)4.43(0.07
)0.75(0.05

50
)5.87(0.13
)6.06(0.14
)5.33(0.10
)4.11(0.03
)3.29(0.10
)4.12(0.07
)0.76(0.03

Number of peaks, p
20
30
)5.85(0.15
)5.81(0.15
)5.36(0.47
)5.20(0.38
)4.97(0.13
)5.15(0.12
)4.13(0.06
)4.12(0.04
)3.01(0.12
)3.06(0.10
)4.01(0.07
)4.02(0.08
)1.03(0.06
)0.81(0.03

10
)5.71(0.22
)4.56(0.40
)4.57(0.18
)3.87(0.08
)2.36(0.09
)3.64(0.04
)1.18(0.05

5
)6.56(0.38
)2.90(0.32
)3.93(0.16
)2.99(0.09
)1.70(0.10
)2.71(0.06
)1.23(0.04

1
)18.60(1.63
)2.33(0.31
)4.44(0.02
)2.72(0.04
)0.89(0.05
)2.45(0.12
)0.01(0.00

Algorithm
)mQSO(5,5q
AmQSO
mPSO
APSO
FTMPSO
SFA
AidPSO

جدول  :7مقایسه خطای آفالین الگوریتمها برای تعداد قلههای متفاوت در مسثله  MPBدر فرکانس تغییرات .U = 10000
200
)1.71(0.04
)2.52(0.10
)1.48(0.02
)1.36(0.01
)1.13(0.04
)1.52(0.03
0.58(0.03)e-2

100
)1.85(0.05
)1.89(0.14
)1.50(0.03
)1.38(0.01
)1.08(0.03
)1.44(0.04
0.52(0.02)e-2

50
)1.99(0.07
)1.55(0.08
)1.47(0.04
)1.46(0.01
)0.86(0.02
)1.19(0.04
)0.01(0.00

Number of peaks, p
20
30
)1.84(0.09
)2.00(0.09
)1.28(0.12
)1.78(0.09
)1.34(0.08
)1.43(0.05
)1.23(0.02
)1.39(0.02
)0.56(0.01
)0.69(0.09
)0.91(0.03
)0.99(0.04
)0.04(0.00
)0.04(0.00
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10
)1.10(0.07
)0.76(0.06
)0.97(0.04
)0.82(0.02
)0.43(0.03
)0.72(0.02
)0.03(0.00

5
)1.03(0.06
)0.45(0.04
)0.70(0.10
)0.57(0.03
)0.31(0.04
)0.53(0.04
)0.04(0.00

1
)1.90(0.18
)0.19(0.02
)0.27(0.02
)0.25(0.01
)0.09(0.00
)0.26(0.03
0.1(0.05)e-13

Algorithm
)mQSO(5,5q
AmQSO
mPSO
APSO
FTMPSO
SFA
AidPSO

الگوریتم انطباقی بهینهسازی ذرات افزایشی کاهشی برای حل مسائل بهینهسازی پویا  .........................................................اجابتی و ظهیری
تعداد کل ذرات و اندازۀ نواحی محتمل که امکان یافتن بهینه در
آن بیشتر است ،کنترل میشود.
در بهینهسازی پویا ،کاستن از زمان بهینهسازی حائز اهمیت است.
کاهش زمان بهینهسازی ارتباط مستقیم با همگرایی سریعتر
الگوریتم به بهینۀ سراسری دارد .در مسائل پویا این همگرایی باید
با حفظ تنوع در کل فضای جستجو توأم باشد .به همین دلیل،
اکثر الگوریتمهای بهینهسازی در مسائل پویا با تعداد باالی ذرات
شروع به کار میکنند و با پیشرفت روند بهینهسازی از تعداد ذرات
کاسته میشود .این قضیه به معنای صرف زمان بیهوده برای
محاسبۀ برازندگی تعداد ذرات باال در مراحل اولیۀ بهینهسازی
است .برای جلوگیری از این دست محاسبات بیهوده ،الگوریتم
پیشنهادی با ذرات کم شروع به کار میکند و همواره افزایش تعداد
ذرات ،تابع شرایط محیط است که عبارتاند از :افزایش تعداد نقاط
بهینه ،تغییر در شرایط محیطی و یا کاهش مقدار شاخص موفقیت
که نمایندۀ پیشرفت مطلوب الگوریتم است .در مقابل ،با
پایدارشدن شرایط محیط ،الگوریتم اقدام به کاهش تعداد ذرات
کرده و خود سبب کاهش بار محاسباتی و افزایش سرعت
بهینهسازی میشود.

شکل  :3مقایسۀ خطای آفالین با تعداد قله  11و فرکانس 1111

برای نمایش سرعت اجرای الگوریتم پیشنهادی جدول  5آورده
شده است .دادهها برای یک بار تغییر در محیط پنجبعدی و تعداد
قله  77برای فرکانس  7777برای الگوریتم  AidPSOو  8الگوریتم
دیگر نشان داده شده است .نتایج این جدول در کنار جدول 1
نشان از سرعت و دقت الگوریتم در رسیدن به پاسخ بهینهتر است.
الگوریتم با صرف زمان کمتر به مقدار خطای آفالین بهتری نسبت
سایر الگوریتمها دست یافته است.
جدول  :8مقایسۀ زمان اجرای الگوریتمها برای مسثله .MPB
time, s
79.2394
81.8219
80.3029
81.2834
78.3975
65.8952

Algorithm
CPSO
mCPSO
)mQSO(5,5q
CESO
rSPSO
AidPSO

در محیطهای پویا تغییرات محیطی همواره به گونهای نیست که
آشکارشدنی باشد .مثال امکان دارد فقط ناحیهای از کل فضای
جستجو دستخوش تغییر شود و یا تغییر در محیطهای نویزی را
نمیتوان به سادگی آشکارسازی کرد .در این صورت عملکرد
الگوریتمهای مبتنی بر آشکارسازی تغییرات محیط دچار مشکل
اساسی میشوند .برای رفع این کاستی ،الگوریتم AidPSO
بهگونهای طراحی شده است که نیاز به آشکارسازی تغییر در
محیط را ندارد و همواره خود را با شرایط محیط وفق میدهد.

 -5نتیجهگیری
امروزه الگوریتمهای تکاملی برای حل مسائل بهینهسازی در
محیطهای پویا که بهینه با زمان تغییر میکند ،بسیار بهکار گرفته
شدهاست .به این دلیل که مکانیزم کار این الگوریتمها برگرفته از
طبیعت است و شرایط طبیعی نیز همراه با زمان در حال تغییر و
تحول است .در این راستا ،نهتنها یافتن بهینه ،بلکه دنبالکردن
بهینۀ یافت شده حائز اهمیت است .برای دستیابی به این هدف ،در
بسیاری از تحقیقات ،روشهای چندجمعیتی پیشنهاد شده است.

الگوریتم پیشنهادی برای حل مسألۀ قلههای متحرک ( )MPBکه
یکی از معروفترین توابع محک در محیطهای پویا است ،مورد
بررسی قرار گرفته است .گستردگی آزمایشها برای تنظیمات
مختلف مسأله  MPBاعم از تعداد قلههای متفاوت ،تغییر طول
تغییر و فرکانس تغییر محیط ،نشان از عملکرد مناسب الگوریتم در
مقایسه با سایر الگوریتمهای مطرح در زمینۀ بهینهسازی پویا دارد.

در این مقاله الگوریتم نوینی برای بهینهسازی در محیطهای
غیرخطی پویا پیشنهاد شده است .الگوریتم انطباقی بهینهسازی
ذرات افزایشی کاهشی بهصورت انطباقی تعداد ذرات را با شرایط
محیط برای یافتن و دنبالکردن بهینه ،افزایش و یا کاهش
میدهد  .در این الگوریتم ذرات به دو گروه ذرات آزاد با وظیفۀ
کشف نواحی محتمل و ذرات متمرکز با وظیفۀ یافتن بهینه در
نواحی محتمل و دنبالکردن آن ،تقسیم شدهاند و با مکانیزمهایی

برای پژوهشهای آتی ،بهکارگیری الگوریتم برای بهینهسازی
مسائل واقعی دنیا ،پیشنهاد میشود .همچنین بهکارگیری الگوریتم
در خوشهیابی 77پویا مانند دادههای  webمدنظر است .بهکارگیری
مکانیزمهای خودانطباقی برای پارامترهای ساختاری الگوریتم
میتواند توانایی روش را برای انطباق سریعتر با شرایط محیطی در
پی داشته باشد.
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B. van Veen, M. Emmerich, Z. Yang, T. B¨ack, J. Kok, “Ant
colony algorithms for the dynamic vehicle routing problem with
time windows”, In 5th International Work-Conference on the
Interplay Between Natural and Artificial Computation (IWINAC),
pp. 1–10, 2013.
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