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هر نفسی که . منت خداي را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت
پس در هر نفسی، دو نعمت موجود است . آید مفرح ذات و چون برمی ممد حیات است  رود، فرو می

 .و بر هر نعمتی شکري واجب
 دـکه برآی از دست و زبان

  کز عهده شکرش به درآید
م و ادب در یسر تعظ اما بر حسب وظیفه !از بندگانش را ینه زبان شکر او را دارم و و نه توان قدردان

شان به خاطر تمام یآورم و از ا یفرود م یار لطفیدکتر شهر يمقابل استاد ارجمندم جناب آقا
در . مینما یم یو قدردانتشکر نامه  انیدر مراحل انجام پاشان  مدبرانه يها تیها و هدا ییراهنما

ها و  ییبه خاطر راهنما يگرگر پز ل آتشیمهندس اسماع يدانم از جناب آقا یجا الزم م نیا
 شانیا یدر صفحه شخص فراهم آوردن اطالعاتو  يآور جمعنه یشان در زمیا غیدر یب يها کمک

  .میتشکر نما
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  يها يج مطالعات، ابتکارات و نوآوریمترتب بر نتا يه حقوق مادیکل
  نامـــه انین پایق موضــوع ایاز تحق یناش

  .ز استیتبر) ص(اکرم  ینب یمتعلق به موسسه آموزش عال
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  م بهیتقد
که  يپدر و مادرو  جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را دیکه آفر ییخدا

د و یسبب درخشش نور ام غشانیدر یبه خاطر زحمات بکه  یآنان .دیعشقشان را در وجودم دم

 .ام شدند یدر تمام مراحل زندگ یستگیشا

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

 دیروز عه ز باغ ادب تا ب یگل دمیچ
 ادب پرور آورم ریدر بارگاه م

 نثار یاست با خسان گل دانش کن فیح
  من گل نثار مردم دانشور آورم
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  شگفتاریپ

شود نقطه بهینه توابع را با توجـه بـه تعـدادي     اي از علوم ریاضیات است که در آن سعی می شاخهسازي  بهینه
سـخت  -اي سازي اغلب از نوع مسائل غیر چند جملـه  امروزه بسیاري از مسائل بهینه  . محدودیت به دست آورد

هـاي تقریبـی یـا     وریتمگونـه مسـائل، اسـتفاده از الگـ     هاي موجود در برخـورد بـا ایـن    حل از جمله راه. هستند
دهند که جواب به دست آمده بهینه باشد و تنها بـا صـرف    ها تضمینی نمی گونه الگوریتم این. اي است مکاشفه

توان جواب به نسبت دقیقی را به دست آورد و در حقیقت بسته بـه زمـان صـرف شـده، دقـت       زمان بسیار می
در سه دهه گذشته گونه جدیـدي از  . یکدیگر هستنددو عامل سرعت و دقت در تضاد با . کند جواب تغییر می

اي پایـه را بـه    هـاي مکاشـفه   اسـت کـه سـعی دارد روش      اي ایجاد شده هاي تقریبی به نام فرامکاشفه الگوریتم
انبوه کارهاي صـورت گرفتـه    .جو در سطوح باالتر ترکیب نمایند و جوي کارا و مؤثر فضاي جست و منظور جست

بـه همـین دلیـل    . سـازي اسـت   ها در مسـائل بهینـه   گونه الگوریتم روزافزون کاربرد این روز دنیا حاکی از رشد
ها از مالحظه و بررسی  بسیاري از این ایده. اند هاي اخیر ارائه شده اي مختلفی در سال هاي فرامکاشفه الگوریتم

هیـان یـا پرنـدگان    براي مثال حرکت جمعی و گروهـی ما . گیرند موجودات گوناگون طبیعت پیرامون الهام می
دگی اجتمـاعی زنبورهـا در     . منجر به طرح الگوریتم گروه ذرات گردید برخی دیگر مانند الگوریتم زنبـور از زـن

ارائـه   یواقع يایل دنائجهت حل مسکارا  یشده است روش یز سعینامه ن انین پایدر ا .گیرند کنار هم الهام می
نامه  انین پایمختلف در ا يها با مطالعه روش نی؛ بنابرانمودنه علوم مختلف استفاده یشود تا بتوان از آن در زم

ر بـه  منج تیدر نها کهاند  شده به طور جداگانه اعمال ییبهبودها  يو رقابت استعمار یتکامل يها تمیدر الگور
. شـود  یمارائه  يدیجد یبیترکتم یتم، الگورین دو الگوریب ایدر ادامه از ترک. اند د شدهیجد يها تمیارائه الگور

و در نظـر   يگـذار  ت، سـن یمانند اسـتفاده از جنسـ   ییبا استفاده از بهبودها يشاوندیر خویغ یتم تکاملیالگور
ز با یبر اجتماع ن یتم مبتنیالگور. است یتم تکاملیاز الگور يا افتهینسخه بهبود  يشاوندیر خویگرفتن روابط غ

شامل  يشاوندیر خویتم غیت الگوریدر نها. به دست آمده است يت استعمارو رقاب یتم تکاملیب دو الگوریترک
  .است یبیترکد و یم جدیف مفاهیق تعریارائه شده از طر يبهبودها یتمام
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یپ  

  چکیده
تم یالگـور . در علوم مختلف دارد يادیکه امروزه کاربرد زباشد  یم یتم تکاملیارائه شده الگور يا فرامکاشفه يها تمیاز جمله الگور

 يبرا یمختلف يبهبودهانامه  انین پایدر ا. الهام گرفته است یانسان-یده اجتماعیک پدیز از ین يرقابت استعمار افتهی       تازه ظهور

اسـتفاده از   ،يشـاوند یخو ریـ در نظر گرفتن روابط غت، یجنس ،يگذار سناستفاده از مانند  يو رقابت استعمار یتم تکاملیالگور

و  یتم تکـامل یاز بهبـود الگـور   یتکـامل  يشـاوند یر خویـ تم غیالگـور  نی؛ بنابرااند ارائه شدهورباغه و انواع کشورها تم قیده الگوریا

ب یت با ترکیدر نها .اند ارائه شدهها در جوامع مختلف  انسان یگروه یده زندگیا یاضیر يساز با مدل بر اجتماع  یتم مبتنیالگور

اسـتفاده   یمختلفـ  توابع محـک  ،دیجد يها تمیالگور یینشان دادن توانا يبرا. ارائه شده است يشاوندیر خویتم غین دو الگوریا

   یدهـ  وزندر هـا   آن از نیچنـ  هـم  .د اسـت یـ جد يهـا  تمیالگـور  يبـاال  ییکـارآ گـر   انیـ ب یج حاصـل بـه خـوب   یانـد و نتـا   شده

مـوارد   از درصـد  90ک بـه  یـ نزد در .اسـتفاده شـده اسـت   و رودخانـه مـارون    WINEمسـأله   ينمونـه مـورد  دو  یشبکه عصب

  .دنارائه کن سهیمورد مقا يها تمیر الگورینسبت به سا را يبهترج ینتااند  ارائه شده توانسته يها تمیالگور

  یتم تکـامل ی، الگـور يتم رقابـت اسـتعمار  ی، الگـور یتم تکـامل یالگـور  سـخت، -اي غیر چند جمله، سازي بهینه :کلیدي يها واژه

  يشاوندیر خویتم غیو الگور بر اجتماع یتم مبتنی، الگوريشاوندیر خویغ
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هاي اجرایی و  ، پژوهشیمیک، شیزییکی از موضوعات مهم در علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی، ف 1سازي بهینه
افتن نقاط ی ينه برایک طرح بهیدانشمندان علوم مختلف تالش دارند تا . باشد هاي مرتبط می دیگر حوزه

به طور . نه کنندیشی، سود را بیو زمان ینه مالیمانند هز ینه مسائل مختلف ارائه دهند تا با داشتن شروطیبه
، فرآیندازي س نامه منظور از بهینه انیهر چند، در این پا. باشد می» 2سازي به«سازي به معناي  کلی بهینه

اي است که  سازي، مسأله منظور از مسأله بهینه. باشد سازي می هاي ممکن بهتر براي مسأله بهینه یافتن جواب
  .]1[ ها وجود ندارد هاي ممکن متفاوتی براي آن وجود دارد و مفهوم درستی از کیفیت جواب براي آن جواب

یکی از . شوند سازي بر اساس پیوسته یا گسسته بودن متغیرها به دو دسته کلی تقسیم می مسائل بهینه
به  این مسائل. ]2[ است» 3سازي ترکیبی بهینه«سازي که با متغیرهاي گسسته سروکار دارد  هاي بهینه شاخه

تواند عدد صحیح،  پذیر هستند که می دنبال یافتن عنصري از مجموعه متناهی و یا نامتناهی شمارش
  بسیاري از این مسائل در دسته مسائل  .جایگشت، زیرمجموعه و یا ساختار گراف باشد

این مسائل، مسائلی هستند که هیچ تضمینی وجود ندارد که بتوان  .قرار دارند »4سخت- اي غیر چند جمله«
که محققان به دنبال کشف بهترین زیادي است  يها سال .در زمان قابل قبولی جواب بهینه را یافت

   .مسائل هستنداین ها براي حل  الگوریتم
د باش یم یمختلف يها ازمند روشین نشایت مختلف ایممکن مسائل با توجه به ماه يها حل افتن راهی
شناخته شده  يها ششتر رویب. ر ارائه شده استیاخ يها در دهه یگوناگون و متنوع يها تمین الگوریبنابرا

با . پردازند یرامون میط پیمح یعیو طب یستیز يهافرآیند يساز هیو شب يساز ادهیبه پ یمحاسبات تکامل
 يده کاربردیب دو ایترک نی؛ بنابراافتیرا  يشتریبق یتوان مصاد یط اطراف میبه مح نانهیزبیو ر قیدق ینگاه

ده تکامل یو ا» 5یتم تکاملیالگور« شیدایکه منجر به پ یستیز- یکیده تکامل ژنتیا یعنی يساز نهیبه يایدن
د یجد یتمیجاد الگورینه ایزم دیگرد» 6يتم رقابت استعماریالگور«ش یدایکه منجر به پ یاسیس- یاجتماع

  .وردآفراهم  نامه انیپا نیدر ارا » 7بر اجتماع یمبتنتم یالگور«تحت عنوان 
  یواقع يساز ادهیبه منظور پ يو رقابت استعمار یه تکاملیتم پایدر مورد هر دو الگور یمختلف يبهبودها

 يتم رقابت استعمارینه الگوریصورت گرفته در زم ياز جمله بهبودها. شوند یرامون ارائه میپ يایدر دن

                                                
1 optimization 
2 making better 

 Combinatorial Optimization (CO) 3 
4  Non-Deterministic Polynomial-Time Hard (NP-Hard) 
5 Evolutionary Algorithm (EA) 
6 Imperialist Competitve Algorithm (ICA) 
7 Social-Based Algorithm (SBA) 
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مختلف  يها ن گروهیها ب قورباغهه یاول میتقسده یا مثال يبرا .ه مختلف استیاول يها یمقداردهاستفاده از 
نامه استفاده شده  انین پایدر ا مورد استفاده قرار گرفته است »1الگوریتم ترکیبی جهش قورباغه«در که 

 يایدر دن يجمهور يدر کشورها ياست جمهوریمختلف انتخاب رهبر مانند انتخاب ر يها ده گونهیاز ا .است
 يتم رقابت استعماریده الگورین ایله ایبه وس شده است یسعنامه  انین پایدر ا .ز استفاده شده استین یواقع

 .دیبخشرا بهبود 
. باشد یم یتیدو جنس يریگ عمل جفت. باشد یم  یمیقد يا دهیا 2يریگ ده جفتیاز ین یتم تکاملیدر الگور
در  يمؤثر یز عاملیگر سن نیاز طرف د. اند ت کار نمودهیبر اساس جنس  ینیگز نه جفتیدر زم یافراد مختلف

ت به یجنس. شود یص داده میا ماده و سن تخصیت نر یها جنس ک از عاملیهر  يبرا نی؛ بنابراباشد یمتکامل 
شده در  یابیز مقدار تابع هدف ارزین يگذار در مورد سن. گردد یمن ییتع يبا احتمال مساو یصورت تصادف

 .گذار استریتأثسن عامل 
  بر اساس روابط ز ین ینشیگز يریگ ده جفتیاشاره شده، ا يها دهیاستفاده از ابر عالوه نامه  انین پایدر ا

. ده استیگرد» 3يشاوندیر خویغ یتم تکاملیالگور« یمنجر به طراحت ینها درارائه شده که  يشاوندیوخر یغ
، شاوندان خود مانند پدر، عمویاجازه ازدواج با خو ،رد که افرادیگ یالهام م یمذهبده از ازدواج در جوامع ین ایا

  .و خاله را ندارند عمه
مطرح  یده اصلی، ايو رقابت استعمار یتکامل يها تمیهر کدام از الگور يارائه شده برا يعالوه بر بهبودها

کدام به  چیاند اما ه روش با هم نمودهن دو یب ایدر ترک یسع یمحققان مختلف. باشد ین دو میب ایشده ترک
. اند به آن نگاه ننمودههم  یبه صورت جزئ یحتاند و  نپرداخته یواقع يایها در دن انسان یاجتماع یده زندگیا

گاه خاص خودشان را در حل مسائل یجا يو رقابت استعمار یتکامل يها که هر کدام از روش نیا با توجه به 
را روش یز ؛ابدیدست » 4نهیبه ک به ینزد«تم توانسته است به جواب ین دو الگوریاب یدارند، ترک يساز نهیبه

گاه یجا یتم مورد بررسیهر دو الگور. باشد یافراد م یاسیس- یو اجتماع يبا در نظر گرفتن تکامل فرد  یبیترک
 يها روش ارائه شده جواب نی؛ بنابراموجود دارند يساز نهیمختلف به يها ن روشیرا ب يمهم و پرکاربرد

  .ها به رقابت بپردازد ر روشیتواند با سا یم کهد ینما یمد یتول يداریت و پایفیرا از لحاظ ک يبهتر
 يبرا .باشد یمطرح شده م يها دهیا یتمام يریحاصل به کارگ» 5يشاوندیر خویتم غیالگور« تیدر نها

در  نیچن هم. اند مورد استفاده قرار گرفته یارائه شده، توابع محک مختلف يها تمیالگور ییکارآنشان دادن 
ج نشان دهنده یها استفاده شده است که نتا الب در رودخانه از آنیس یابیروند یواقع يایحل مسائل دن

 .باشد یها م آن يباال ییکارآ

                                                
1 Shuffled Frog-Leaping (SFL)/Shuffled Complex Evolution 
2 mate choice 
3 Non-Relative Evolutionry Algorithm (NREA)  
4 near to optimal  
5 Non-Relative Algorithm (NRA) 
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 آورده ،دیجد یبیترک يساز نهیبه يها تمیارائه الگور یعنیاز مسأله مطرح شده،  یفصل دوم شرحدر ادامه 
پرداخته  يو رقابت استعمار یتم تکاملیمربوط به الگور يا هیم پایمفاه یدر فصل سوم به بررس. خواهد شد
تم رقابت ینه الگوریکه در زم یباتیله افراد مختلف از جمله ترکیصورت گرفته به وس يکارها .خواهد شد

که در  یین فصل کارهایدر ادامه ا. د شدنآورده خواه فصلن یادر اند  صورت گرفته یو تکامل ياستعمار
جزئیات و نحوه  چهارمسپس در فصل  .شوند یز آورده میاند ن تم صورت گرفتهیب دو الگوریترک نهیزم

 ،يشاوندیر خویغ یتکامل يشنهادیپ يها تم و الگوریتمین دو الگوریا يارائه شده برا يسازي بهبودها پیاده
 یابیو ارز یبه بررسنیز  پنجمدر فصل . گیرند مورد بررسی قرار می يشاوندیر خویغبر اجتماع و  یمبتن

 يها اسیو از توابع محک مختلف با مق ارائه شده پرداخته خواهد شد يها تمیالگور ییگرا و هم يداریپا
جهت نشان  ین دو نمونه واقعیچن هم .شود یارائه شده استفاده م يها تمیالگور ییسه کارآیمتفاوت جهت مقا

در نهایت در  .قرار خواهند گرفت یمختلف مورد بررس يآمار يها ها همراه با آزمون تمیالگور ییدادن کارآ
  . د شدنخواه مطرحنه ین زمیبراي ادامه کار در ا یگیري و پیشنهادات  ، نتیجهششمفصل 
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 يساز نهیبر مفهوم به يفصل مرور يدر ابتدا .خواهد شداز مسأله مطرح شده ارائه  ین فصل شرحیدر ا
 يها تمیا در الگوره انسان يایدن یواقع يها دهیکه بر اساس پد ییبهبودها یبه بررسدر ادامه  .خواهد شد

 يایدن يکاربردده یب دو ایبا ترک آنگاه. ، پرداخته خواهد شداند ارائه شده یو تکامل يرقابت استعمار
ده تکامل ید و ایگرد یتم تکاملیورش الگیدایکه منجر به پ یستیز- یکیده تکامل ژنتیا یعنی، يساز نهیبه

 یتمیجاد الگورینه اید، در کنار هم زمیگرد يتم رقابت استعماریش الگوریدایکه منجر به پ یاسیس- یاجتماع
  .شود یبر اجتماع فراهم م یتم مبتنید تحت عنوان الگوریجد

  يساز نهیبه 2-1
از مجموعه  1است که هدف یافتن بهترین جواب اي مسأله سازي بهینه مسألهدر علوم کامپیوتر و ریاضیات 

در دنیاي واقعی مانند بازار بورس، تغییرات آب و هوا، صنعت سدسازي، صنعت . است 2هاي شدنی جواب
هاي گوناگونی براي حل مسائل  بنابراین روش .سازي وجود دارد ها نمونه دیگر نیاز به بهینه خودروسازي و ده

سازي باید به آن توجه  که در حل مسائل بهینه اي مسأله اما. ندا ههاي متنوع مطرح شد سازي در شاخه بهینه
، )براي حل مسأله ازیزمان مورد ن(زمان . نمود این است که منابع گوناگونی براي حل مسائل مورد نیاز است

مسأله  کیحل  يبرا ازیاز جمله منابع مورد ن) يدر پردازش مواز(ها  و تعداد پردازنده) حافظه مورد نیاز(فضا 
  پردازد که  ه بررسی منابع مورد نیاز براي حل مسأله میمحاسباتی ب  بخشی از نظریه .باشند یم
دشواري حل اي از علوم کامپیوتر و ریاضی است که به بررسی  شاخهاین نظریه . نام دارد» 3پیچیدگی  نظریه«

  .پردازد مسائل به وسیله رایانه می
 کیکه مسائل  يبه طور شوند یم میتقس یدگیچیپ يها مسائل به کالسبر اساس نظریه پیچیدگی، 

که  هستندکالس مسائلی ، 4اي چندجمله مسائل. هستند هیبه هم شب ازیمورد ن يفضا ایزمان  ثیکالس از ح
، 5اي جمله چند و مسائل غیر دنها وجود دار اي پیدا کردن جواب آنبر اي یعنی چندجمله سریع ییها الگوریتم

ها نیاز به زمان زیادي داشته باشد اما  براي آن که اگرچه ممکن است پیدا کردن جواب  ی هستندمسائل کالس
ها  ترین کالس از مهم NPو  Pکالس  دو .ک الگوریتم سریع ممکن استی  درستی جواب به وسیله بررسی
  .گیرند قرار می NPسازي در کالس  بیشتر مسائل بهینه و هستند

                                                
1 solution 
2 feasible  

 complexity theory 3 
 Polynomial (P) 4  

 Non-Deterministic Polynomial (NP) 5 
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اي که در  هاي گوناگون مسائل، نکته سازي و کالس با توجه به منابع مورد نیاز براي حل مسائل بهینه
، 1ریزي خطی سازي شامل برنامه هاي اولیه بهینه اینجا باید به آن اشاره کرد این است که استفاده از روش

که  با توجه به اینو با مشکالتی همراه بود  3ریزي غیرخطی ریزي پویا و برنامه ، برنامه2صحیحریزي عدد   برنامه
     .ها بود گیر بودن حل مسائل بزرگ با آن ترین مشکل وقت قرار دارند، مهم NPبیشتر مسائل در کالس 

اي ذکر شده به ه روشهاي محاسباتی پیشرفته امروزي حل یک مسأله با ابعاد وسیع با  يفناورحتی با 
گیري دانش تحقیق در عملیات،  به توهماتی که در ابتداي شکل بروز این مشکل. چندین سال زمان نیاز دارد

سبب شد محققان  و مبنی بر حل بهینه تمام مسائل دنیا با استفاده از این دانش ایجاد شده بود پایان داد
هایی به  تن بهترین جواب ممکن شوند و به جوابمجبور به تعدیل انتظارات خود از این دانش جدید در یاف

ها رسید،  توان به آن اندازه کافی خوب که حتی در مورد مسائل با ابعاد بزرگ نیز در مدت زمان منطقی می
  .اکتفا کنند

  :باشد می )1-2 (سازي به صورت رابطه  تعریف عمومی بهینه

) 2-1(  
푚푖푛푖푚푖푧푒

∈ℜ
푓 (푥), (푖 = 	1, 2,… ,푀),	 

푠. 푡. 	ℎ (푥) = 	0, (푗 = 	1, 2,… , 퐽) 
		푔 (푥) ≤ 	0, (푘 = 	1, 2,… ,퐾) 

 4گیـري  متغیرهـاي تصـمیم   xاز  xiهـر عنصـر   . باشـند  می يتوابعی بردار gk (x)و  fi (x) ،hj (x)که در آن 
چند نکتـه در مـورد ایـن    . توانند پیوسته حقیقی، گسسته و یا ترکیبی از این دو باشند شوند که می نامیده می

  :باشد تعریف وجود دارد که به شرح زیر می
  توابعfi(x)  که در آنi = 1, 2, …, M نام دارند 6و یا تابع هزینه 5اشد تابع هدفب می.  
  در صورتی کهM = 1 باشد تنها یک تابع هدف وجود دارد .  
 جوي  و گیري، فضاي جست متغیرهاي تصمیم وسیلهبندي شده به  فضاي تقسیمℜ نام دارد.  
  نام دارد 8یا فضاي پاسخ 7مقادیر تابع هدف، فضاي جواب وسیلهفضاي شکل گرفته به. 
 معادالت hj  و نامعادالتgk نام دارند مسأله 9هاي محدودیت.  

توان تابع هـدف   چنین می هم. بازنویسی نمود 0≥ توان تمام نامعادالت را به صورت  که می کرد باید توجه
  .ي بازنویسی نمودساز نهیشیب مسألهرا به صورت  مسأله

                                                
1 Linear Programming (LP)  
2 Integer Programming (IP) 
3 Non-Linear Programming (NLP) 
4 decision variables 
5 objective function 
6 cost function 
7 solution space 
8 response space 
9 constraint 
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  سازي ترکیبی بهینه 2-2
این مسـائل بـه دنبـال یـافتن عنصـري از مجموعـه       . سازي ترکیبی است سازي، بهینه هاي بهینه یکی از شاخه

، زیرمجموعـه و یـا سـاختار    گشـت یجاتواند عدد صـحیح،   هستند که می ریشمارش پذمتناهی و یا نامتناهی 
زیـر   کـه بـه صـورت    شـود  یمـ نمایش داده  P = (S, f)سازي ترکیبی به صورت زوج  بهینه مسأله. گراف باشد
  :]2[ شود تعریف می

 اي از متغیرهاي مجموعهX = {x1, x2, …, x
n
}، 

 هاي متغیر  دامنهD1 ،D2 ، ... وDn، 
 هاي موجود بین متغیرها، محدودیت 
  تابع هدفR+ f: D1×…×Dn→ 

푆 جو نـام دارد و هـر عنصـر آن     و هاي شدنی ممکن است که فضاي جواب یا جست مجموعه تمامی انتساب
  .است )2-2 (تعریف ریاضیاتی آن به صورت رابطه . تواند به عنوان نامزد جواب در نظر گرفته شود می

) 2-2(  푆 = 	{푠 = 	 {(푥 ), 푣 , …, (푥 ), 푣 }	|푣 ∈ 퐷 , 푠푠	푠푎푡푖푠푓푖푒푠	푎푙푙	푡ℎ푒	푐표푛푠푡푟푎푖푛푡푠} 

푠̂سازي ترکیبی باید جواب  بهینه مسألهبراي حل  ∈ 푆  وجود دارد )3- 2 (را یافت که براي آن رابطه.  
) 2-3(  ∀푠 ∈ 푆: 푓(푠̂) ≤ 푓(푠) 
푠̂  را جواب بهینه سراسري(S, f) نامند می.  

  هدف 2-3
هاي مختلفی  سازي در حوزه در حل بسیاري از مسائل بهینه يا فرامکاشفه يها روشگونه که اشاره شد  همان

نیز در  هاي صنعتی و کننده براي پروسه هاي خودکار، طراحی بهینه کنترل چون تعیین مسیر بهینه عامل
نه را یک به بهیباشد اما جواب نزد یها باال م ن روشیسرعت ا .اند استفاده شدههاي هوشمند  طراحی عامل

م یتقس 2تیبر جمع یمبتن يوجو جستو  1یمحل يوجو جست یها به دو دسته اصل ن روشیا. کنند ید میتول
  . را نام برد يو رقابت استعمار یتکامل يها تمیتوان الگور یها م ن روشیاز جمله ا. شوند یم

داروین در کتاب خود اصول انتخاب طبیعی و بقاي اصلح را به عنوان اصول موجود در  1859در سال 
 .اسی هستندشن زیست فرآینداي از این  هاي تکاملی چکیده الگوریتم. ]3[ کردشناسی معرفی  تکامل زیست

مرتبط با رشته خود استفاده  يساز نهیدر حل مسائل به یتکامل يها تمیاغلب محققان علوم مختلف از الگور
باشد که فرضیات اندکی را راجع به توابع  ها می ها ویژگی جعبه سیاه آن ن دسته از الگوریتمیمزیت ا .کنند یم

                                                
1 local search 
2 population-based search 
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تري را در مورد ساختار فضاي مسأله نسبت به ساخت  کمعالوه بر این، تعریف توابع هدف دید . هدف دارد
هاي مسائل گوناگون  بندي ها در بسیاري از دسته چنین این الگوریتم هم. اي قابل قبول دارند دستی مکاشفه
  .کنند خوب عمل می

هـاي مطـرح شـده     سیاسی نسبت به روش-اجتماعی فرآیندگیري از یک  با الهام يرقابت استعمارالگوریتم 
  .]4[ باشد اي توانایی باالیی بوده و تا حد بسیار زیادي نیز سریع میدار

هاي اطراف از یک سو روند تکامل در  با توجه به مطالب آورده شده با مطالعه دقیق و منظم پدیده
  کامل موجودات گوناگون و از سوي دیگر نحوه مشارکت و همکاري جوامع انسانی در رسیدن به ت

  .شود سیاسی بررسی می- اجتماعی
ها  زیرا انسان ؛استسیاسی - از دو پدیده تکامل طبیعی و تکامل اجتماعی یبیترک یتمیهدف ارائه الگور

در سطح باالتر  .باشند برند تحت تأثیر محیط اطراف خود نیز می عالوه بر خصوصیات ژنتیکی که به ارث می
کنند تا به  ها هستند که در کنار یکدیگر بر اساس الگوریتم رقابت استعماري سعی می اجتماعی از انسان

تر با استفاده از عملگرهاي الگوریتم تکاملی تالش دارند به  سیاسی برسند و در سطح پایین-تکامل اجتماعی
سیاسی موجود در -اجتماعی فرآیندگیري از  ا الهامجدید معرفی شده ب یبیالگوریتم ترک. تکامل فردي برسند

، داراي توانایی باالیی بوده و تا حد بسیار زیادي نیز سریع یستیز- یکیژنت فرآینداجتماع و  يسطوح باال
تم زنبور عسل و یو الگور يتم رقابت استعماری، الگوریتم تکاملیمانند الگور یمختلف يها تمیاز الگور .باشد می

شات مختلف صورت یصل از آزماج حاینتا. سه استفاده شده استیمقا يذرات برا اجتماع يساز نهیتم بهیالگور
ارائه  يها تمیالگور ییدهنده کارآ نشان يمورد يها و نمونهاس بزرگ یمق ،توابع محک متداول يگرفته رو

  . ل استئمختلف در حل مسا يها تمیسه با الگوریشده در مقا

  خالصه فصل 2-4
سازي یکی از مسائل مهم و قابـل   سازي در صنایع گوناگون، بهینه اهمیت و کاربردهاي متنوع بهینهبا توجه به 

اما منابع گوناگونی از جمله فضا و زمان در حل یک مسأله مـورد  . باشد توجه در علوم کامپیوتر و ریاضیات می
با توجـه   .پردازد کامپیوتر میبنابراین نظریه پیچیدگی به بررسی دشواري حل مسائل به وسیله . توجه هستند

 NPهـاي   بـه ویـژه کـالس    هـاي گونـاگون مسـائل    سـازي و کـالس   به منابع مورد نیاز براي حل مسائل بهینه
و رقابـت   یتکـامل  يهـا  تمیارائه شـده الگـور   يها از جمله روش .اند هاي گوناگونی با گذر زمان ارائه شده روش

و در  هسـتند  یاسـ یس-یو تکامل اجتمـاع  یکیژنت-یستیتکامل ز يها دهیبر ا یمبتن باشند که یم ياستعمار
 . ح داده شدیها توض دهین این فصل در مورد ایا
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  سومفصل  .3
  
  
  
  

 گذشته يکارها راه - 3
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از ایده به کار رفته در الگوریتم قورباغه براي بهبود الگوریتم ارائه شده استفاده شده است کـه در ادامـه آورده   
د یجد یبیتم ترکین دو الگوریب ایکه از ترک يرقابت استعمار و یتم تکاملین فصل دو الگوریدر ا. خواهد شد

له افـراد  ین ارائـه شـده بـه وسـ    یشـ یپ يکارها راهن فصل یدر ا نیچن هم .خواهند شد یارائه شده است، بررس
در . باشـد  یمـ  ینامـه شـامل دو بخـش اصـل     انین پایده ایگونه که مطرح شد ا همان. شوند یم یمختلف بررس

تم یالگـور  يشـاوند یر خویـ غو روابـط   يریگ جفت مانند ییها دهیبخش اول تالش شده است تا با استفاده از ا
تم یافتـه بـا الگـور   یبهبـود   یتم تکـامل یب الگـور یده ترکیز با استفاده از این يدر بخش بعد. ابدیبهبود  یتکامل

مـرتبط   يبهبودهـا  فصـل ن یـ در ا نی؛ بنـابرا شـود  یم يسازبر اجتماع مدل یتم مبتنیالگور يرقابت استعمار
  .اند ن دو آورده شدهیبات به دست آمده از ایترک نیچن همتم و یهر دو الگور يصورت گرفته رو

  ترکیبی جهش قورباغه الگوریتم 3-1
مطرح شـد   اي تحت عنوان الگوریتم ترکیبی جهش قورباغه الگوریتم فرامکاشفه ن باریاولبراي  2003در سال 

سـازي ترکیبـی مـورد اسـتفاده قـرار       و اجتماع ذرات الهام گرفته بود و براي حل مسائل بهینـه ک که از ممتی
هـا در واقـع    ایـن جـواب  . باشـد  هـاي ممکـن مـی    اي از جـواب  این الگوریتم شامل جمعیـت اولیـه  . ]5[ت گرف

هـر   ).1-3 شـکل  (شـوند   تقسیم می 1هایی تحت عنوان ممپلکس هاي مجازي هستند که خود به گروه قورباغه
هـاي دیگـر تغییـر     هـاي گـروه   هاي قورباغه توانند بر مبناي ویژگی هایی دارند که می ها ویژگی دسته از قورباغه

کنـد و   ي محلی است که بر مبناي الگوریتم اجتماع ذرات عمل مـی جو و این الگوریتم داراي یک جست. کنند
دهنـد   هاي موجود در هر گروه با تبادل اطالعات بین یکدیگر، موقعیت خود را نسبت به غذا بهبود می قورباغه

  .شود ها با یکدیگر مقایسه می جوي محلی اطالعات به دست آمده از گروه و و بعد از هر جست

  
  ]6[ ممپلکس mقورباغه در  mnبندي  تقسیم: 1- 3 شکل 

  

                                                
1 memplex 
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  :باشند هاي الگوریتم به صورت زیر می گام
شـود و   قورباغه بـه صـورت تصـادفی تولیـد مـی      mnاي به تعداد  در این الگوریتم ابتدا جمعیت اولیه )1

  .شود ها ارزیابی می ارزش آن
  .شوند ها بر اساس ارزش مرتب می قورباغه )2
3( m  گروه متشکل ازn د شو قورباغه در هر گروه تشکیل می) هـا   به عبارت دیگر تعداد کل قورباغـهmn 

ها به نحـوي اسـت کـه از جمعیـت مرتـب شـده اولـین         ها به گروه بندي قورباغه تقسیم). خواهد بود
امین گـروه  -mامین قورباغه به -mنهایت ر تا د... وقورباغه به گروه اول، دومین قورباغه به گروه دوم 

هـاي گونـاگون تخصـیص داده     هاي باقیمانده به همین ترتیب به گـروه  دوباره قورباغه. شود یاضافه م
و بـه همـین ترتیـب    ... امین قورباغه به گروه دوم، -m+2گروه اول، امین قورباغه به -m+1. شوند می

m+m- امین قورباغه به گروهm-امـه  هـا اد  بندي تمامی قورباغـه  شود و این روند تا گروه ام اضافه می
 .یابد می

  :جوي محلی بر اساس زیر صورت بگیرد و ها باید یک جست هاي قورباغه براي هر کدام از گروه )4
  .شوند گذاري می نام Xwو  Xbشوند که به ترتیب  بهترین و بدترین قورباغه هر گروه انتخاب می) 4-1
  ).بهترین سراسري(د شو ي میگذار نام Xgها نیز با نام  بهترین قورباغه در مجموعه تمام گروه) 4-2
بـدترین قورباغـه هـر گـروه هـر بـار       (د یابـ  بهبود مـی  )1-3 (موقعیت هر قورباغه از طریق رابطه ) 4-3

  .)شود جایگذاري می
) 3-1(  퐷 = 푟푎푛푑 × (푋 − 푋 ) 

) 3-2(  푋 = 푋 +퐷  

) 3-3(  −퐷 ≤ 퐷 ≤ 퐷  

rand  و  کیصفر تا عددي تصادفی از بازهDmax  باشد ها می قورباغه تیموقعحداکثر تغییر.  
صـورت   این غیر در. شود که قورباغه بهتري حاصل شود در صورتی انجام می 3-4ي گام ارذگیجا) 4-4

  .شود استفاده می Xbبه جاي  Xgاگر قورباغه بهتر نباشد از 
جوي محلی نرسـیده   و جوي محلی به مقدار حداکثر تعداد جست و در صورتی که تعداد گام جست) 4-5

  .دهد جوي محلی را ادامه می و رفته و جست 1-4باشد به گام 
اتمام رسیده در غیر این صورت از گام سوم ادامه  یی حاصل شده باشد الگوریتم بهگرا هماگر شرایط  )5

  .دهد می
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  یالگوریتم تکامل 3-2
اي به نام الگوریتم تکاملی به وجود آمـد کـه    هاي فرامکاشفه شاخه جدیدي از الگوریتمتکامل با الهام از نظریه 

اده از ایـن خـانو  . گیـرد  باشد که در شاخه هـوش مصـنوعی قـرار مـی     اي از محاسبات تکاملی می زیر مجموعه
وجو بـا اسـتفاده    وجو است که در آن عمل جست هایی جهت جست اي شامل الگوریتم هاي فرامکاشفه الگوریتم

  .باشد هاي مبتنی بر جمعیت می باشد یعنی این خانواده در گروه الگوریتم از چندین نقطه در فضاي جواب می
معیتی است که از سازوکارهاي اي مبتنی بر ج سازي فرامکاشفه الگوریتم تکاملی الگوریتم بهینه

اي از  به منظور تصحیح تکراري مجموعه 1شناسی مانند جهش، ترکیب، انتخاب طبیعی و بقاي اصلح زیست
 .دکن نامزدهاي جواب استفاده می

باشد  ها می سازي در ویژگی جعبه سیاه آن هاي بهینه هاي تکاملی در مقایسه با سایر روش مزیت الگوریتم
تري را در مورد  عالوه بر این تعریف توابع هدف دید کم. اندکی را راجع به توابع هدف دارند که تنها فرضیات

ها در بسیاري  چنین این الگوریتم هم. اي قابل قبول دارد ساختار فضاي مسأله نسبت به ساخت دستی مکاشفه
  .دنکن هاي مسائل گوناگون خوب عمل می بندي از دسته

  :تخالصه شده اسنظریه داروین در ده مشاهده 
بیشتري را با رسیدن به دوران بلوغ  2د و فرزنداننساز ها باروري توانمندي را مطرح می افراد گونه )1

 .کنند تولید می
ها به طور ناهموار ثابت باقی  هاي طبیعی اندازه جمعیت گونه در اثر عوامل خارجی مانند بیماري )2

 .ماند می
 .باشند یماگر عوامل خارجی رخ ندهند منابع غذایی محدود اما در طول زمان پایدار  )3
 .شود رقابت افراد براي منابع غذایی محدود کشمکش براي بقا را منجر می )4
 . هاي تولیدي جنسی، دو فرد یکسان نیستند در گونه )5
 .درصد خوبی از تغییرات قابل ارث بردن هستند )6
 .اد روي ارزش و در نتیجه توانایی بقا تأثیرگذار استتعدادي از تغییرات بین افر )7
تر شانس  تري براي تکثیر کردن دارند در حالی که افراد با ارزش تر، احتمال کم افراد با شایستگی کم )8

 .بقاي بیشتري دارند و احتمال تولید فرزند بیشتري دارند
 .دهند ه فرزندانشان انتقال میهاي خود را ب شوند ویژگی افرادي که داراي بقا هستند و تکثیر می )9

با محیط اطراف خود بیشتر و بیشتر تطبیق  فرآیندکنند و در طی این  ها به آرامی تغییر می گونه )10
 .هاي جدید نیز اثر بگذارند یابند و امکان دارد در گونه می

چنین تغییر در معانی را با هـدف   شناسی هستند و هم زیست فرآینداي از این  هاي تکاملی چکیده الگوریتم
  . کنند تشریح می 1محور

                                                
1 survival of the fittest 
2 offspring 
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در طبیعت است  DNAهاي  هاي تکاملی انتزاعی از مجموعه تمام رشته در الگوریتم 픾جوي  و فضاي جست
푔و اعضاي آن  ∈ 픾 بنابراین به طور معمول . کنند هاي طبیعی را بازي می نقش ژنوتایپ픾    به عنـوان ژنـوم و

푔 ∈ 픾   پیـ فنوتانامزدهـاي جـواب یـا    . شـوند  به عنوان ژنوتایپ شـناخته مـی ،푥 ∈ 핏   در فضـاي مسـأله ،핏 
ارزش . گیرنـد  شـکل مـی   x = gmp(g)ژنوتایپ -له نگاشت فنوتایپیها هستند که به وس یی از ژنوتایپها نمونه

  .گی داردسازي هستند بست ها به توابع هدفی که در ارتباط با بهینه آن
ه    . هاي تکاملی تک هدفه و چند هدفه تفاوت وجود دارد بین الگوریتم الگوریتم تکاملی چند هدفـه قـادر ـب

  .باشد سازي با چند محدودیت بر اساس تکامل مصنوعی می انجام دادن بهینه
  :ر استیبه صورت ز یتم تکاملیه الگوریچرخه پا

 .شود تولید می p.gبا ژنوم تصادفی  pاز افراد  Popدر آغاز جمعیت  )1
푓مقادیر توابع هدف   )2 ∈ Ϝ  براي تمامی نامزدهاي جوابp.x  درPop شوند محاسبه می. 
گردد؛ و مقدار  توابع هدف تعیین می يریهاي گوناگون نامزدهاي جواب با به کارگ سودمندي ویژگی  )3

 .شود ها تخصیص داده می براي هر کدام از آن v(p.x)ارزش 
یی که ارزش خوبی دارند ها آنانتخاب بعدي، نامزدهاي جواب را با ارزش بد جدا نموده و به  فرآیند  )4

 .قرار گیرند 2گیري دهد با احتمال باال در استخر جفت اجازه می
pمربوط به  p.g در مرحله تکثیر، فرزند از طریق ترکیب یا تغییر ژنوتایپ  )5 ∈ Mate  افراد انتخاب

هاي تکاملی اعمال  شود که در الگوریتم تولید می) شوند و انتخاب میج و از طریق عملگر جست(شده 
 .شوند فرزندان به ترتیب به جمعیت اضافه می. تکثیر نام دارد

شود اما در غیر این صورت الگوریتم از گام دو ادامه  اگر شرایط توقف برقرار باشند تکامل متوقف می  )6
 .دهد می

شـود و   افراد استفاده می نیتر اصلحوریتم تکاملی به منظور انتخاب انتخاب احتمالی است که در الگ فرآیند
. اسـت » 4چرخ گردان«رویه انتخاب،  نیتر یمیقد. دهد قرار می» 3جفت«گیري به نام  ها را در استخر جفت آن

  .براي تکثیر با ارزش آن متناسب است pدر نسخه اصلی این الگوریتم شانس فرد 
هـاي   گیـري نمـوده و ژن   مرحله تکثیر گونه نر و گونه ماده با یکـدیگر جفـت  در اکثر موجودات طبیعت در 

. گـذارد  انـدکی مـی   تـأثیر هـا   عالوه بر این جهش روي ویژگی. شوند ها به وسیله ترکیب ایجاد می فرزندان آن
کند، در نسل بعدي حـداقل چنـدین فـرد وجـود      هنگامی که فرد شایسته، فرزندي با احتمال باال را تولید می

در . کننـد  ها تولیـد مـی   هاي خوب والدین را با هم ترکیب کرده و فرزندي حتی بهتر را از آن دارند که ویژگی

                                                                                                                                                  
1 goal driven 
2 mating pool 
3 mate 
4 roulette wheel 
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گیري، توانایی ترکیب با دیگـران را   هر فرد از استخر جفت .وجود ندارد 1هاي تکاملی ویژگی جنسیت الگوریتم
  :باشند اعضاي این خانواده به صورت زیر می .دارد

 픾جوي  و هاي بیتی در فضاي جست له رشتهیهاي تکاملی که به وس الگوریتم: ژنتیکهاي  الگوریتم  )1
  .هاي ژنتیک قرار دارند بندي الگوریتم شوند در دسته نمایش داده می

핏هاي تکاملی که فضاي بردارهاي حقیقی  مجموعه الگوریتم :»2راهبردهاي تکاملی« )2 ⊆ ℝ  را
  .هاي تکاملی قرار دارند بندي راهبرد کنند در دسته جو می و جست

ریزي  از یک سو برنامه. بندي ارائه داد توان براي این دسته دو تعریف می :»3ریزي ژنتیک برنامه« )3
  ها و مواردي مانند آن را رشد  ، الگوریتمها برنامهباشد که  هاي تکاملی می ژنتیک شامل تمام الگوریتم

جزئی از  4هاي تکاملی که شامل افراد به شکل درخت ز سوي دیگر تمام الگوریتما .دهند می
 .ریزي ژنتیک هستند برنامه

رویکرد یادگیري آنی است که مقادیر خروجی را به مقادیر  :»5یادگیري کنندهبندي  طبقهسامانه « )4
  .دهند ورودي داده شده تخصیص می

هاي ژنوم به عنوان  ریزي تکاملی، رویکرد تکاملی است که با نمونه برنامه :»6ریزي تکاملی برنامه«  )5
  .کند هاي متفاوت برخورد می گونه

  يتم رقابت استعماریالگور 3-3
ه    هاي طبیعـی مـی   فرآیندسازي معرفی شده، به طور عمده الهام گرفته از  هاي بهینه الگوریتم باشـند و در اراـئ

 بر این اساس الگوریتم رقابـت اسـتعماري  . انی توجهی نشده استها به سایر نمودهاي تکامل انس این الگوریتم
انسانی الهام گرفتـه  -شود که نه از یک پدیده طبیعی، بلکه از یک پدیده اجتماعی یسازي مطرح م براي بهینه

سیاسـی بشـر   -هـایی از تکامـل اجتمـاعی    استعمار بـه عنـوان گـام    فرآیندبه طور ویژه این الگوریتم به . است
سازي ریاضی این پدیده تاریخی از آن به عنوان منشأ الهام یک الگوریتم قدرتمند در زمینه  با مدلنگریسته و 

گـذرد، از آن بـراي حـل مسـائل      در مدت کوتاهی که از معرفی ایـن الگـوریتم مـی   . گیرد سازي بهره می بهینه
هـاي   اي صـنعتی، آنـتن  ه طراحی چیدمان بهینه براي واحد. سازي استفاده شده است بسیاري در حوزه بهینه

هاي  هاي پیشنهاد دهنده هوشمند و نیز طراحی کنترل کننده بهینه براي سیستم مخابراتی هوشمند، سیستم
  .باشد سازي می صنعتی شیمیایی تعدادي معدود از کاربردهاي گسترده این الگوریتم در حل مسائل بهینه

                                                
1 gender 
2 Evolution Strategies (ES) 
3 Genetic Programming (GP) 
4 tree shaped 
5  Learning Classifier System (LCS) 

evolutionary programming 6 
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الگـوریتم توسـعه داده شـده، هماننـد     . ]7[ دش گرگري ارائه پز له آتشیبه وس 2007این الگوریتم در سال 
در ایـن الگـوریتم، هـر عنصـر     . شـود  سازي تکاملی، با تعدادي جمعیت اولیه شـروع مـی   هاي بهینه سایر روش

1ه یـ یـک آرا عدي، یک کشور، ب 푁 يساز بهینه  در یک مسأله .شود جمعیت، یک کشور نامیده می × 푁 
  :شود تعریف می )4-3 (ه به صورت رابطه یاین آرا. است

) 3-4(  푐표푢푛푡푟푦 = [푝 , 푝 , … ,푝 ] 
فرهنگـی،   -از دیدگاه تـاریخی . شوند ها در یک کشور به صورت اعداد اعشاري نمایش داده می مقادیر متغیر

سیاسی آن کشور، همچون فرهنـگ، زبـان،   -هاي اجتماعی توان ویژگی اجزاي تشکیل دهنده یک کشور را می
سیاسـی   -د اجتمـاعی یـ متغیرهاي مجهول تـابع هزینـه از د  . ها در نظر گرفت ساختار اقتصادي و سایر ویژگی

تـابع هزینـه رهنمـون     نـه یکمهستند به طـوري کـه یـک کشـور را بـه نقطـه         اي تاریخی و فرهنگیه ویژگی
عرفـی شـده، هـدف یـافتن بهتـرین      له الگوریتم میسازي به وس در حقیقت در حل یک مسأله بهینه. ازندس می

یافتن ایـن کشـور در حقیقـت معـادل یـافتن      . است) سیاسی - هاي اجتماعی کشوري با بهترین ویژگی(کشور 
  .کنند را تولید میمقدار تابع هزینه  نیتر کمبهترین متغیرهاي مسأله است که 
푝)  هاي در متغیر fهزینه یک کشور با ارزیابی تابع , 푝 , … , 푝   .))5-3 (رابطه (شود  می هافتی (

) 3-5(  푐표푠푡 = 푓(푐표푢푛푡푟푦 ) = 푓(푝 , 푝 ,… , 푝 ) 
  :باشند هاي این الگوریتم به صورت زیر می گام
 هاي اولیه تشکیل امپراتوريانتخاب چند نقطه تصادفی روي تابع و  )1
 )سازي سیاست همسان(ها به سمت کشور امپریالیست  حرکت مستعمره )2
تر از امپریالیست داشـته باشـد    اي کم اي در یک امپراتوري وجود داشته باشد که هزینه اگر مستعمره )3

 .شود جاي مستعمره و امپریالیست با هم عوض می
 )شانیها ر گرفتن هزینه امپریالیست و مستعمرهبا در نظ(کل یک امپراتوري   محاسبه هزینه )4
ترین امپراتوري و تخصیص آن بـه امپراتـوري بـا بیشـترین احتمـال       انتخاب یک مستعمره از ضعیف )5

  تصاحب
 هاي ضعیف حذف امپراتوري )6
 6تـا   2هـاي   مانده باشد الگوریتم متوقف شده در غیر این صـورت گـام  ی اگر تنها یک امپراتوري باق )7

 .شوند تکرار می

  یتم تکاملیالگور يها بهبود 3-4
ن یا. شوند یم یاند بررس و مورد استفاده قرار گرفته  ارائه شده یتم تکاملیه در الگورک یین بخش بهبودهایدر ا

 .ت با اندازه متفاوتیتفاده از جمعو اس يگذار هر کروموزوم، سن يت براین جنسییبهبودها عبارتند از تع
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  یانتخاب جنس 1- 4- 3
 یتیات دو جنسـ یـ ک عملیـ  يریـ گ عمل جفـت . باشد یم یتم تکاملیدر الگور  یمیقد يا دهیا يریگ ده جفتیا
،  3، راجـب 2بنیـ ، ا 1زیـ ل. انـد  ت کـار نمـوده  یبـر اسـاس جنسـ     ینـ یگز نه جفتیدر زم یافراد مختلف. باشد یم

 يهـا رو  امـا اغلـب آن  اند  نه کار کردهین زمیاند که در ا بوده  يافراد از جمله  6و النسون 5تروی، وراج4یابوالحاج
از  يریجلـوگ  يبـرا » 8تیجنسـ «شان از برچسب یاز مراجع، ا یدر برخ. اند کار نموده 7چند هدفه يساز نهیبه 

  .اند کسان استفاده کردهی یتیب دو کروموزوم با برچسب جنسیترک
وانـات  یاهـان و ح یشـتر گ یعت بیکنند که در طب ی، در مقاله خود عنوان م]8[ 1995در سال  10و تاد 9لریم
ک جنس بـا  یوانات از یح. ندینما یت استفاده میب بر اساس جنسیعت از ترکیده و موفق در طبیچیف، پمعرو

شـان اشـاره   یا. افتـد  یجنسـان اتفـاق مـ    ن هـم یبـ  یافشـان  ز گردهیاهان نیدر گ. ندینما یم يریگ گر جفتیکدی
جه از یدر نت. افتد یاتفاق نم» یعیانتخاب طب«ه استفاده از اصل ین اساس، تکامل تنها در سایکنند که بر ا یم

 یرا بررس یانتخاب جنس ریتأثن مقاله یشان در ایا. کنند یه ماستفاد یو انتخاب جنس یعیب انتخاب طبیترک
  :کنند یر اشاره میو به موارد ز کرده

جه کـاهش  یابد و در نتی یش میپ به ارزش افزایش دقت نگاشت از فنوتایق افزایسرعت تکامل از طر )1
 .است یعیانتخاب طب يها از گونه ياریبس يها یژگیاز و يریگ نمونه يز و خطاینو

کـه اخـتالف    یهنگـام  یت حتـ یـ در جمع مـؤثر  یتناسل» 11انحراف«ش یق افزایسرعت تکامل از طر )2
 . ابدی یش میمربوط به بقا کم باشد افزا

 .کمک کند ینه محلیتواند به فرار کردن از به یم یوجو انتخاب جنس جست فرآیندشدن  یبا طوالن )3
ش یمنجـر بـه افـزا   » 12ینشـ یگز يریـ گ جفـت «ق یـ از طر یتنوع انتخاب جنس فرآیندک یبه عنوان  )4

 .شود یآورد م یرا فراهم م يمواز يوجو که جست يا د مثل جداگانهیو تعداد تول یگوناگون
ه   ی، عملگـر انتخـاب  ]10[ 1995در سال  1و رونالد ]9[ 1997به همراه همکارانش در سال  13رتفورد را اراـئ

ن یبـ  يا س رابطـه فـرد دوم بـر اسـا   و  یمیانتخاب قد يها ق عملگریب از طریدادند که در آن فرد اول در ترک
 .شود یخودش و فرد اول انتخاب م

                                                
1 Lis 
2 Eiben 
3 Rejeb 
4 AbuElhaija 
5 Vrajitoru  
6 Allenson 
7 multi-objective optimization 
8 gender 
9 Miller 

10 Todd 
11 variance 
12 assortative mating  
13 Ratford 
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تم یچند هدفه، الگـور  يساز نهیحل مسائل به ي، در مقاله خود برا]11[ 1997در سال  3سادیو م 2سودسه
جهـش   يهـا  و نـرخ  یاز انواع انتخاب جنس MOBRGA5تم یدر الگور. کردندارائه  4را بر اساس پاراتو یکیژنت

و تنـوع   یش گونـاگون یت موجب افزاین اساس بوده است که اختصاص جنسیشان بر ایده ایا. شودیاستفاده م
ن مقالـه،  یـ توابع چند هدفه ارائه شـده در ا  يشات انجام شده برایدر آزما. ت خواهد شدیجمع يها کروموزوم

  .د کندیرا تول یمناسب يها ن روش توانسته است جوابیا
ت صـفر  یـ گـر نـر و ب   انیـ ک نمایت یشود که ب یش داده میت نمایق بیت از طریجنس یژگین مقاله ویدر ا

ت در اثـر اعمـال عملگـر    یـ ن بیباشد که ا یم ن یاند ا شان به آن اشاره نمودهیکه ا يا نکته. گر ماده است انینما
شـرکت در   يبار برا کی يا هر ماده. شود یانتخاب م یت افراد به صورت تصادفیجنس. ندک ینم يرییجهش تغ

  .شود یانتخاب جفت نر استفاده م يبرا يا شود و انتخاب مسابقه یانتخاب م يریگ جفت
ک، یـ تم ژنتیشان بـا اسـتفاده از الگـور   یا. را ارائه دادند MSGA6تم یالگور ،]١٢[ 1997بن در سال یز و ایل
ت یبـا در نظـر گـرفتن خصوصـ    . مطرح ساختند یتیچند محدود يساز نهیحل مسائل به ين را براینو یروش
مختلـف   يها تیشان جنسیا .شود یک فرد انتخاب میت یب از هر جنسیهر فرد، در عملگر ترک يت برایجنس

ه   یفـرد بـر اسـاس محـدود     یابیاند و هر تابع ارز در نظر گرفته يساز نهیت بهیرا به عنوان محدود ت مربـوط ـب
ن ین از بـ یشود کـه والـد   یب با چند والد استفاده مین روش از ترکی، در انی؛ بنابراشود یتش انتخاب میجنس
  . شوند یم دهیبرگزمختلف  یتیجنس يها گروه

  :ده بودیشده شامل سه ا تم ارائهیالگور
  هر فرد يت برایا جنسیاضافه به نام جنس  یژگیک ویدر نظر گرفتن 
 افـراد بـا    یابیـ ک و ارزیـ ک بـه  یـ ق نگاشت یها از طر تیبه جنس يساز نهیبه يها تینگاشت محدود

 شانیمتعلق به جنس ا يساز نهیبه يها تیمحدود
 ت داردیک والد از هر جنسیز به ایب که نیباز ترک يبرا يب چند والدیاستفاده از ترک  

تم یالگـور  يسـاز  ادهیـ در پ یدر مقاله خود سـه مرحلـه اصـل    2003در سال  ]13[و همکارانش  7سونگ گه
در . کردنـد  یعرفـ م» 10بیـ مرحلـه بـاز ترک  «و » 9مرحله انتخـاب «، »8يمرحله رمزگذار«ک را به صورت یژنت

ه  . شوند یم يمشابه با کروموزوم رمزگذار يمسأله مورد نظر به صورت ساختار يها حل راه يمرحله رمزگذار ـب

                                                                                                                                                  
1 Ronald 
2 Sodsee 
3 Meesad 
4 pareto 
5 Multi-Objective Bisexual Reproduction Genetic Algorithm 
6 Multisexual Genetic Algorithm 
7 Song Goh 
8 encoding stage 
9 selection stage 

10 recombination stage 
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ت یجمع يمرحله رمزگذار. شوند ید میتول یها به صورت تصادف حل ه راهیاول يطور معمول در مرحله رمزگذار
  .دارد یمسأله بستگن مرحله به یا. کند ید میه را در نسل صفر تولیاول

 يشتر عملگرهـا یب. ابندی یر میشوند و اجازه تکث یت انتخاب میاز جمع يدر مرحله انتخاب افراد نسل جار
 یابیـ ن مرحلـه مقـدار تـابع ارزش هـر فـرد ارز     یـ در ا. کننـد  یانتخاب بر اساس مقدار تابع ارزش افراد عمل م

  . خاب شوندشود تا افراد بهتر انت ین مرحله تالش میدر ا. شود یم
دو . رنـد یگ ید فرزندان مورد استفاده قرار مـ ین، به منظور تولیب افراد انتخاب شده، والدیدر مرحله باز ترک

  :شود یر به طور معمول استفاده مینوع تکث
 ا جهشی ير تک والدیروش تکث 
 بیـ ا ترکیـ  يروش چند والد :i   والـد)푖 ≥ از  یشـوند و بخشـ   یانتخـاب مـ   ين نسـل جـار  یاز بـ ) 2

  .رندیگ ید مورد استفاده قرار میجاد فرزند جدیا يهر والد برا يها کروموزوم
  :اند مختلف موجود آورده شده يها ن مقاله انتخابیدر ا
 »را یـ ز نـام دارد ز یـ ن یسـندگ یا انتخـاب چـرخ ر  یـ ن انتخاب، انتخاب چرخ رولت یا: »1یانتخاب نسب

به هر فـرد احتمـال انتخـاب بـر اسـاس      . کند یاحتمال انتخاب افراد نسبت چرخ رولت را مشخص م
ص احتمـال هـر فـرد، افـراد بـر اسـاس آن       یبعـد از تخصـ  . شـود  یص داده میمقدار تابع ارزش تخص

اسـت کـه انـدازه هـر بخـش       ین بـه آن معنـ  یـ ا. دهنـد  یل میمختلف چرخ رولت را تشک يها بخش
 . انتخاب شدن دارد ير برار صفین انتخاب هر فرد شانس غیدر ا. گر احتمال انتخاب است انینما

 »شـود  یت انتخاب میاز جمع یاز افراد به صورت تصادف ین انتخاب گروهیدر ا: »2يا انتخاب مسابقه .
 يبه طور معمول دو فرد بـرا . شوند ین افراد گروه انتخاب میو بهتر سهیگر مقاین گروه با همدیافراد ا

انتخـاب   يبـرا  tف حد آسـتانه  یق تعریاز طرن انتخاب یدر ا يگذار اسیمق. شوند یسه انتخاب میمقا
باشد فرد بهتـر انتخـاب    r < tاگر . شود ید می، تولr، 0 ≤ r ≤ 1 یهر زمان عدد تصادف. شود یانجام م

 .است t ≤ 1 ≥ 0.75به طور معمول . شود یم دهیبرگزتر  فین صورت فرد ضعیر ایشود در غ یم
 »به طور معمول ( یت خاصیانتخاب افراد بر اساس محدودن نوع یدر ا: »3يبند بر رتبه یانتخاب مبتن

شـان  یا يهـا  نگاشت شاخص يبرا یسپس تابع. شوند یمرتب م) شانیا یابیبا توجه به مقدار تابع ارز
ن تـابع نگاشـت   یـ ا. ردیـ گ یشان مـورد اسـتفاده قـرار مـ    یدر فهرست مرتب شده به احتمال انتخاب ا

ن انتخـاب  یا ییکارآن است که ید به آن دقت نمود ایکه با يا نکته. باشد یر خطیا غی یتواند خط یم
  فـرد  یعنـ ی باشـد  یمستا ین نوع انتخاب از انواع ایا. ار وابسته استیبه تابع نگاشت مورد استفاده بس

n-دارد یکسانیدر هر نسل احتمال انتخاب  یابیر تابع ارزیام در فهرست مرتب شده مقاد. 
ن یـ ارائـه شـده توسـط دارو    یشده است که بر اساس انتخاب جنس یفمعر یتم انتخاب جنسین الگوریدر ا

ه    یشـود کـه مـ    یمشخص مـ  يت جاریت هر فرد در جمعیدر مرحله اول جنس. است شدهالهام گرفته  توانـد ـب
                                                

1 proportional selection 
2 tournament selection 
3 rank-based selection 
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ت نـر  یاز افراد با جنس یمرحله دوم شامل انتخاب جفت. ط خاص مسأله باشدیا بر اساس شرای یصورت تصادف
اسـت   ین به آن معنـ یا. شوند یانتخاب م ینیگزیبدون جا يریگ ها در عمل جفت ماده یتمام. باشد یو ماده م

اسـتفاده   يا انتخاب نرها از انتخـاب مسـابقه   يبرا. شود یانتخاب م يریگ جفت يبار برا کیتنها  يا که هر ماده
  .شود یم

  :ر استیبه صورت ز یطرح انتخاب جنس
 )2- 3شکل (ها  و مادهر مجموعه نرها یت به دو زیجمع يجداساز )1
 )3-3شکل ( يانتخاب جفت ماده بعد )2
 )3-3شکل (انتخاب جفت نر  )3
 د فرزندانیتول ينر و ماده برا يریگ جفت )4
 نکرده وجود دارند يریگ جفت يها که ماده یتکرار از مرحله دوم تا زمان )5

ت در نظـر  یبه عنوان جنس یتیهر کروموزوم ب ي ، در مقاله خود برا]14[ 2000در سال  یراجب و ابوالحاج
ص داده یذکر و مونـث بـه هـر کـدام از افـراد تخصـ      ت مـ یب جنسـ یشود و به ترت یت مرتب میجمع. اند گرفته

ت یـ باشـد و در عملگـر جهـش ب    یر میپذ متفاوت امکان يها تین دو کروموزوم با جنسیبب تنها یترک. شود یم
تم یج با الگـور یگراف استفاده شده و نتا يبند میدر حل مساله تقس GGA1تم یاز الگور. کند یر نمییت تغیجنس

 يها ر تعداد نسلرا د يت، جواب بهتریفیتم مزبور توانسته از نظر کیالگور. سه شده استیک استاندارد مقایژنت
  .دید نمایتول يکمتر

  
  ]13[ها  به نرها و ماده ينسل جار يجداساز: 2- 3 شکل 

 
  ]13[ يا بر اساس انتخاب مسابقه يو انتخاب نر بعد يبرداشتن ماده بعد: 3- 3 شکل 

  

                                                
1 Gender-Genetic Algorithm 
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 یت معرفـ یـ در جمع یش گونـاگون یافـزا  يبـرا  یرا روشـ  یتیجنس يجداساز ]15[ترو در مقاله خود یوراج
ن یـ در ا. باشـند  یمـ  »2تیـ هرمافرود«و  »1خـود بـارور  «، مـاده ، نـر ن مقاله افراد چهار نـوع  یدر ا. نموده است

. در انواع مختلف متفـاوت اسـت   يریگ جفت فرآیند. شود ین مییتع یت افراد به صورت تصادفیتم جنسیالگور
افـراد  . دیـ نما يریـ گ خـودش جفـت   یتش حتـ یجنسـ تواند با هر فرد بر اسـاس   یدر افراد خودبارور هر فرد م

هـا بـا نرهـا     ها و مـاده  ز با مادهینرها ن. دارند يریگ ت هستند امکان جفتیکه هرمافرود يت با افرادیهرمافرود
  . ندینما یم يریگ جفت

 یکیت تنها شامل یجمع ن صورتیدر ا. ها ممکن است منجر به بن بست شود ن نرها و مادهیب يریگ جفت
ا ماده بـه نـر عـوض    یت از نر به ماده یجنس ین حالتیدر صورت وقوع چن نی؛ بنابراشود یمت یدو جنسن یاز ا

  .شود یم
تم یانـد کـه عملگـر انتخـاب در الگـور      اشاره نمـوده ن مساله ی، به ا]16[ 2003در سال  4ایناریو بول 3والزکو

 يکسـان بـرا  یت یـ ن جمعیک اسـتاندارد افـراد از بـ   یتم ژنتیدر الگور. باشد یم یک استاندارد عملگر مهمیژنت
ک یـ تم ژنتیالگـور  ییکـارآ در  یکه عملگـر مهمـ   نیعملگر انتخاب با وجود ا. شوند یب و جهش انتخاب میترک

امکان دارد کـه افـراد    وجو جست يبا توجه به محدود بودن فضا. درس وجود داردزو ییگرا هم، امکان باشد یم
 يبـرا  یتیکـار جنسـ   شـان از راه یدر مـدل ارائـه شـده ا   . ت تکرار شـوند یمشابه در جمع يها با ژن يقو یلیخ

انتخاب جفت مناسب  يرا برا یط مختلفیت شرایهر جنس. استفاده شده است یتیجنس يها گروه يساز هیشب
باشد و جهش  یثابت م يها تین افراد با جنسیب بیعت عملگر ترکین بوده است که در طبیشان ایده ایا. دارد

ر در نظـر  یـ ز یشناسـ  ستیشان موارد زیله ایکار ارائه شده به وس در راه. دارد یتشان بستگیز به جنسیشان نیا
  :گرفته شده است

 دارند و هـر کـدام مسـئول     یپ مختلفیدو جنس نر و ماده فنوت یجنس يها شتر گونهیدر ب: تیجنس
 .هستند یمختلف يانجام کارها

 دارند یها نرخ جهش متفاوت ها نرها و ماده شتر گونهیدر ب: نرخ جهش. 
 انتخاب جفت دارند يبرا ییمجزا يها تیها اولو نرها و ماده: یانتخاب جنس. 
  د در یـ گذار اسـت و اسـتفاده از افـراد جد   ریتأثآن  رزشهر فرد در ا يسن و بارور :»5يبارور«سن و

 .دارد ییگرا همدر  یانیب کمک شایترک
 يباشـند بـه طـور    یها و نرها مـ گر ماده انیکه نمااست  Yو  Xرمجموعه یشامل دو ز Pت ین مقاله جمعیدر ا
  :که

) 3-1(  푃 = 푋 ∪ 푌	푎푛푑	푋 ∩ 푌 = ∅ 

                                                
1 self fertilizing 
2 hermaphrodit 
3 Velazco 
4 Bullinaria 
5 fertility 
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푎ت فـرد  یدر هر زمان احتمال عضو نی؛ بنابرادهد یرا نشان م Yنسبت افراد در مجموعه  γپارامتر  ∈ 푃 
  .شود یف میتعر) 2-3 (به صورت رابطه  Xا ی Yدر مجموعه 

) 3-2(  푝(푎, 푌) = γ 	or	푝(푎, 푋) = 1 − γ  
 ب دو فرزنـد بـا  یـ رد و بـا اسـتفاده از ترک  یـ گ یها صورت مـ  ن دو فرد از مجموعه نرها و مادهیب يریگ جفت

 یق انتخـاب جنسـ  یـ و مـاده او از طر  یق انتخـاب معمـول  یـ والد نر از طر .شود ید میمختلف تول يها تیجنس
ن یـ که ا ندا ج ارائه شده نشان دادهینتا .گذار هستندریتأث يرورن انتخاب سن، ارزش و بایدر ا. شود یانتخاب م

  .د نموده استیرا تول یخوب يها ده جوابیا

  ریت متغیو جمع يگذار سن 2- 4- 3
از مقـدار تـابع هـدف      ، با اسـتفاده ]17[ 2005در سال  2ولیو ا 1ها، لست کروموزوم يبرا  يگذار سن  نهیزم در
کننـده منطـق    کنتـرل «ف یـ تعر ين مقـدار بـرا  یـ ف نمودنـد و از ا یر طول عمر را تعریهر کروموزوم متغ يبرا
ده یـ ا. انـد  نمـوده ها استفاده  از سن کروموزوم یبه عنوان تابع یقیب تطبیم مقدار نرخ ترکیجهت تنظ» 3يفاز

 يکه افـراد دارا  یهستند در حال ینییب پایاحتمال ترک ير دارایا پین اساس است که افراد جوان یشان بر ایا
مقـدار  سـن و   يبـرا  يفـاز  یزبـان  يرهایسال متغ انیر و میم جوان، پیمفاه. دارند ییاحتمال باال خاص یسن

  .اند شدهف یتعر ن، متوسط و باالییز پایب نیاحتمال ترک
ف شـده  یتعر ين فازیشود و بر اساس قوان ین مییتع 4-3 شکل  قیاز طر ين مقاله سن به صورت فازیدر ا

  .)5-3 شکل (شود  یب مشخص میاحتمال ترک
افراد بر اساس طول عمر . شود یم يریگ طول عمر است که اندازه يهر فرد دارا 4GAVaPSتم یدر الگور

طول عمر  يافراد بهتر دارا. دنشو یانتخاب م ین به صورت تصادفیوالد. مانند یت میف شده در جمعیتعر
  . ]18[ شده است یتم معرفین الگوریص طول عمر در ایتخص يبرا یمختلف يها روش. هستند يشتریب

 
  ]17[ سن یر زبانیمتغ :4- 3 شکل 

  

                                                
1 Last 
2 Eval 
3 Fuzzy Logic Controller (FLC) 
4 GA with Varying Population Size  
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 ]17[ ف شدهیتعر ين فازیقوان: 5- 3 شکل 

تم اندازه ین الگوریا. ]19[ کند یت با اندازه متفاوت استفاده میده جمعیاز ا» 1ک چاپریتم ژنتیالگور«
ن یده ایا. دیوجو نما جست یرد تا بتواند فضا را به خوبیگ یبزرگ در نظر م یت خود را به اندازه کافیجمع
ت بر اساس یاندازه جمع یواقع يایدر دن. گرفته شده است یواقع يایر در دنیت متغیتم از اندازه جمعیالگور

؛ م شودین افراد تقسید بیبا یکسانیابد منابع ی یش میت افزایکه جمع یهنگام. شود یمنابع موجود محدود م
ز به ین یق عوامل خارجیتواند از طر یفشار انتخاب م. ابدی یش میت فشار انتخاب افزایش جمعیبا افزا نیبنابرا
جاد یتوانند منجر به ا یم یرقابت يها و ورود جفت ییرات آب و هواییش شکار، تغیافزا. ت اعمال شودیجمع

  .شوندفشار انتخاب 
کار، از  ياستفاده و اعمال فشار انتخاب در ابتدا يبه جا. ت استین نمودن جمعیتم گلچین الگوریده ایا

ت یدو فرد جمع. شوند ین میاز افراد گلچ يتم تعدادیدر هر گام از الگور. شود یکار استفاده م يآن در انتها
  .ماند یم یت باقیو در جمع فرد برنده زنده. شوند یسه میمقاانتخاب و 

د بر یفرد جد يدر هر گام تعداد. کند یه شروع میت اولیجمع يد تعدادیتم کار خود را با تولین الگوریا
  .شوند ید میتول )3- 3 (اساس رابطه 

) 3-3(  Number	of	new	members = old	size ∗ 	α 

 يبرا. شوند یاضافه م یت قبلید به جمعین افراد جدیا. شود ین مییله کاربر تعیبه وس α، )3-3 (در رابطه 
شان یا يب و جهش رویترک يشوند و عملگرها یانتخاب م یت قبلید دو والد از جمعید فرزندان جدیتول

  . ردیگ یصورت م
 یکیتوان از انتخاب ژنت ین کردن افراد میگلچ يبرا. شوند ین مید افراد گلچیت جدید جمعیتول بعد از

سه یگر مقایکدیو با ت فرزندان انتخاب یچند فرد از جمعا یدو  ین کردنیهر گلچ يبرا. استفاده نمود
  .دیآ یبه دست م) 4- 3 (ق رابطه ین شده از طریتعداد افراد گلچ. شوند یم
) 3-4(  population

β (1 − diversity) 

ها کمتر   نیبزرگتر باشد تعداد گلچ βهر چقدر مقدار . شود ین مییله کاربر تعیبه وس βن رابطه یدر ا
ک باشد یکه مقدار آن  یدر صورت. ک استین صفر و یز بین یا همان گوناگونی diversityمقدار . خواهد بود

  .ت شامل افراد مشابه استیجمع یعنیکه صفر باشد  یت به طور کامل متفاوت است و در صورتیجمع

                                                
1 Chopper Genetic Algorithm 
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  گرید يها تمیبا الگور يرقابت استعمار بیترک 3-5
را  یخـوب  ییکـارآ اند که  را ارائه داده يدیجد یبیترک يها تمی، الگور]20[ 2011 در سال يبدیو م يریعبدچ
تم یبـا الگـور   ICAتم یب الگـور یـ شـان ترک یدر مقاله ا. اند از خود نشان داده يساز نهینه حل مسائل بهیدر زم
LR1 حل مسائل  يبراSAT2  استفاده شده کهICALR سـه بـا   یتم در مقاین الگـور یا. نام گرفته استICA  و

PSOLR ر بـا  یـ متغ 200تـر از   مسائل با اندازه بزرگ ينه را برایحل به تر عمل کرده و توانسته است راه عیسر
را  HNN3بـا   يرقابت استعمار تمیب الگورین، ترکیعالوه بر ا .ابدیب PSOLRو  ICAنسبت به  ينه کمتریهز

ت یلد است که محـدود یهاپف یتم شامل شبکه عصبین الگوریا. اند هارائه داد HNNICA4تم یالگورتحت عنوان 
ت یـ ش قابلیموجـب افـزا   بیـ ن ترکیـ از ااسـتفاده  . ده استیرا بهبود بخش يب با رقابت استعماریمشکل ترک

 .شود یم 6و کاوش 5ن اکتشافیتعادل ب جادیرا باعث ایشده است ز HNNدر  یعموم يوجو جست
در  8گمیو نـ  7نیجـ . انـد  کار نموده یز افراد مختلفیک نیتم ژنتیبا الگور يب رقابت استعمارینه ترکیدر زم

تم یه الگـور یـ بر پا یتکامل يساز نهیب بهیرا با ترک يدیجد یبیاند تا روش ترک ، تالش نموده]21[ 2010سال 
شـان  یا. ارائه دهند CCA-GAتحت عنوان  CCA9تم یره الگویبر پا یاسیس-یتکامل اجتماع فرآیندک و یژنت

و تعـداد   دهنـد ش یرا افـزا  CCAه یـ تم پایو دقت الگـور  ییگرا همب سرعت ین ترکیق ایاند از طر تالش کرده
تم رقابت یعملگر انقالب الگور يساز هیشان با شبیا .باشد ینه کمتر میحل به دن به راهیرس يالزم برا يها نسل

ن دو روش یـ ب ایـ در ترک یسـع  یتم تکـامل یب و جهـش الگـور  یانتخاب، ترک يعملگرها لهیبه وس ياستعمار
  :باشند یم ریز به کار رفته به صورت یتکامل يعملگرها. اند نموده
 تابع  يساز نهیدر مسائل کم: يبند عملگر انتخاب و رتبه퐽(휃) ن یـ رد به ایگ یصورت م يا انتخاب رتبه

هر فرد تابع . شود ین میگزیگاه خود جایدر جا 퐽(휃)و شده  مرتب یت به صورت نزولیعق که جمیطر
퐽د یارزش جد (휃) شناخته شده  يق عملگریانتخاب از طر .را داردSUS10 ردیگ یصورت م. 

 است )5-3 (ز به صورت رابطه یب مورد استفاده نیترک: بیعملگر ترک. 
) 3-5(  푧 = 푥 + 훼 (푦 − 푥 ), 푖푖 = 1,… , 푛 

푥 ن رابطـه یـ در ا = (푥 ,… , 푥 푦و  ( = (푦 ,… , 푦 푧بـه عنــوان والـد و   	( = (푧 , … , 푧 بـه عنــوان   (
 .د شده استیتول یعدد تصادف 훼شان است و ین ایجانش

                                                
1 Linear Regression 
2 Satisfiability Problem  
3 Hybrid Hopfield Network 
4 Hybrid Hopfield Network Imperialist Competitive Algorithm 
5 exploration  
6 exploitation 
7 Jain  
8 Nigam 
9 Colonial Competitive Algorithm 

10 Stochastic Universal Sampling 
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 ع نرمـال و  یـ بـر اسـاس توز   ین عـدد تصـادف  یا. شود یبه هر فرد اضافه م یعدد تصادف: عملگر جهش
  .باشد یوجو م جست يدرصد از بازه فضا 20ار یانحراف مع

استفاده  يک و رقابت استعماریژنت يها تمیب الگوری، از ترک]22[ 2010و غنچه در سال  ي، رضویخوارن 
اند و  استفاده نموده يساز نهیج بهیبهبود نتا  ين دو برایب ایرا بر اساس ترک R-ICA-GA1تم یالگور. اند نموده

 یدرپ یا به صورت پتم ریشان دو الگوریا. ش دهندیو دقت را افزا ییگرا هماند سرعت  ق توانستهین طریاز ا
 .را بهبود بخشند ییگرا همدرصد سرعت  32اند  و توانسته  اجرا نموده

  خالصه فصل 3-6
. ندشـان آورده شـد  یبه کار رفتـه در ا  يها دهیو ا حیتشر یو تکامل يابت استعماررق يها تمیالگورفصل  نیدر ا
صـورت   يکارهـا  و يا فرامکاشفه يها تمیبات مختلف در الگوریدر مورد نحوه ترک یحین فصل توضیاادامه در 

ن فصـل  یـ در ا. ر آورده شدندیت متغیت و استفاده از جمعین جنسیی، تعيگذار سن يها  دهینه ایگرفته در زم
پرداخته شد و تالش شد نقـاط ضـعف و    يتم رقابت استعماریب الگورینه ترکیصورت گرفته در زم يبه کارها

بـا   يب رقابـت اسـتعمار  یـ ده ترکیـ ا يرو یشد افـراد مختلفـ   مطرحگونه که  همان. قوت هر کدام آورده شود
 یخـارج  يایـ و مشابه در دن یشان به مصداق واقعیده مطرح شده توسط ایاند اما ا کار نموده یتم تکاملیالگور

تم یدر الگـور  یتم تکـامل یالگـور  ين کردن عملگرهـا یگزیاند تا با جا نموده یشان سعیشتر ایب. نپرداخته است
  .دتم را بهبود بخشنین الگوریا يتعماررقابت اس

   

                                                
1 Recursive-Imperialist Competitive Algorithm-Genetic Algorithm 
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 یاجتمـاع  یسـازي ریاضـی زنـدگ    سازي که از مدل مطرح شده براي بهینه یبینامه، الگوریتم ترک انیدر این پا
شان الهام گرفته شده است، معرفی شده و اجزاي مختلف آن توضیح داده یا یعیطب-یستیها و تکامل ز انسان

اسـت   يبه نحو  f(x)در تابع xافتن ی ،يساز نهیمطرح شد هدف به یقبل يها در بخشکه گونه  همان. شود می
  .که هزینه متناظر آن بهینه باشد

ده روابـط  یـ سـتفاده از ا هـا ا  ن آنیتـر  کـه مهـم   یتم تکـامل یارائـه شـده در الگـور    ين فصل بهبودهایدر ا
  يشـاوند یخو یتم تکـامل یهـا منجـر بـه ارائـه الگـور      دهیـ ن ایـ استفاده از ا. شوند یاست، مطرح م يشاوندیخو

(NREA) تم یبـه نـام الگـور    جـواب  يوجـوي فضـا   این فصل، الگوریتم جدیدي براي جستادامه در  .اند شده
 یتم تکـامل یرقابـت اسـتعماري و الگـور    يهـا  تمیب الگوریشود که از ترک معرفی می (SBA) بر اجتماع یمبتن

افـراد در  . کنـد  د چندین فرد در حالت اولیه شروع مـی یاین الگوریتم کار خود را با تول. الهام گرفته شده است
سـازي گـروه    هاي ممکن مسأله هستند و معادل کروموزوم در الگـوریتم ژنتیـک، ذره در بهینـه    حقیقت جواب

. شـوند  یمـ  يبنـد  مختلـف دسـته   ين کشـورها یافـراد بـ  . هستند يقابت استعمارتم ریذرات و کشور در الگور
و  یاسـت جـذب بـه دو صـورت داخلـ     یس. شـوند  ز به دو دسته استعمارگر و مستعمره تقسـیم مـی  یکشورها ن

اسـت جـذب   یمختلـف بـا اعمـال س    يرهبـران کشـورها   یاسـت جـذب داخلـ   یدر س. شود یاعمال م یخارج
سازي، افراد مختلف تحت حکومت خود را به سـمت خـود    محورهاي مختلف بهینهدر راستاي ) سازي همگون(

در ) سـازي  همگـون (است جـذب  یمختلف با اعمال س يها يز امپراتورین یاست جذب خارجیدر س. کشند می
مختلف مسـتعمره خـود را بـه سـمت خـود       يسازي، افراد و رهبران کشورها راستاي محورهاي مختلف بهینه

  . کشند می
ه یک کشور بر علیافراد  یدر انقالب داخل. شود یاعمال م یو خارج یز به دو صورت داخلیانقالب ن عملگر

جـدا از   یاسـت یک کشـور بـه همـراه رهبـر خـود س     یز افراد ین یکنند و در انقالب خارج یرهبر خود انقالب م
شـود کـه    ز باعث مـی یبت نعملگر رقا. کنند یک راستا انقالب میاست استعمارگر را اتخاذ کرده و با هم در یس

  .نه مطلق تابع حرکت کنندیکشورها به سمت به
ن و ییدر سـطح پـا   یعـ یطب-یسـت یتکامـل ز  يافراد در کنار هم کـه دارا  یاجتماع یبه زندگ یده نگاهیا 

و نـو در زمینـه   کـارا   یبیدر سطح باال هستند به عنوان منبع الهام یک الگوریتم ترک یاجتماع-یاسیتکامل س
ن دو تکامـل در کنـار هـم و نیـز     یـ سـازي ا  در این فصل، چگونگی مدل. تکاملی استفاده شده استمحاسبات 

نه بهبـود  یارائه شده در زم يها دهیا یت ادغام تمامیدر نها. شود یسازي الگوریتم توضیح داده م چگونگی پیاده
منجر  يرقابت استعمار و یتم تکاملیب دو الگوریو ترک يشاوندیر خوی، روابط غيگذار ت، سنیق جنسیاز طر

هـا   تمیدر ادامه فصل الگـور  .شود یم (NRA) يشاوندیر خویتم غیتحت عنوان الگور يدیتم جدیبه ارائه الگور
  .شوند یم یب معرفیبه ترت
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  يشاوندیر خویغ یتم تکاملیالگور 4-1
 یتکـامل  تمین الگـور یـ مربوط به ا يشود و عملگرها یمطرح م يشاوندیر خویغ یتم تکاملین بخش الگوریدر ا

  .شوند یح میافته تشریبهبود 
را  يدیـ اسـت کـه فـرد جد    يشامل زوج افراد يریگ هر جفت يا چند نقطه/يا ب تک نقطهیدر عملگر ترک

د هستند کـه  ید فرد جدیو تول يریگ عت به طور معمول زوج نر و ماده مسئول جفتیکنند اما در طب ید میتول
  .ز صادق استیها ن ن قانون در مورد انسانیا

جفـت   23هـر سـلول انسـان شـامل     . عـت هسـتند  یدر طب یمختلفـ  یتیجنسـ  يها جنس نر و ماده گروه
ن یـی هـا مسـئول تع   ن کرومـوزوم یـ ک جفـت از ا یـ . کروموزوم خواهد بود 46ت یباشد که در نها یکروموزوم م

در  نی؛ بنـابرا ]23[هسـتند   Y و کرومـوزوم  Xکه کروموزوم  نام دارد یت فرد هستند و کروموزوم جنسیجنس
ن دو جـنس  یبـ  يریـ گ جه جفتیشود و در نت یهر کروموزوم در نظر گرفته م يت برایت جنسیتم بین الگوریا

ها اشـاره   به ماده 픉به نرها و  픐. شود یجنس نر و ماده انتخاب م يت فرزند با احتمال برابر برایمخالف جنس
  .نشان داده است 1-4  شکلن موضوع در یا. نفر است n و m بیها به ترت ماده دارد و تعداد نرها و

 
 ها هر نسل به دو گروه نرها و ماده يجداساز: 1- 4  شکل

. ممنـوع اسـت   يشـاوند یروابـط خو  يدارا يهـا  زوج يریـ گ ها جفت انسان ین در جوامع مذهبیعالوه بر ا 
عـت حـذف   یاز چرخـه طب  یطول عمر است و در صـورت گـذر مـدت زمـان خاصـ      يدارا يهر فرد نیچن هم

هـاي   هماننـد دیگـر الگـوریتم   ده گرفتـه اسـت   یـ ها ا تم از اجتماع انسانین الگوریکه ا نیبا توجه به ا. شود یم
شـوند   ها یـک فـرد نامیـده مـی     از آنتکاملی، این الگوریتم، نیز با تعدادي جمعیت اولیه تصادفی که هر کدام 

  .شود شروع می
ت بـر اسـاس   یـ طول عمر هـر فـرد در جمع  . شود ید میتول یه به صورت تصادفیت اولیدر مرحله اول جمع

. باشـد  یافراد در دو گروه نـر و مـاده مـ    یتیجنس يت شامل جداسازین جمعیا. شود ین مییارزش آن فرد تع
بـا گذشـت زمـان تعـداد     . شود ین مییت تعیهر دو جنس ياحتمال برابر برات هر فرد با در نظر گرفتن یجنس

شـرکت کننـده در    يها انتخاب است که در عملگر انتخاب زوج يمرحله بعد. افراد نر و ماده برابر نخواهد بود
سپس نوبـت بـه اعمـال    . شوند یها انتخاب م ت نرها و مادهین جمعیکه دارند از ب یبر اساس ارزش يریگ جفت

شوند که  یانتخاب م يریگ جفت يبرا يافراد يریگ ن جفتیدر ا. رسد یم يشاوندیر خویغ يریگ عملگر جفت
تواند با چند  یها هر نر م انسان یواقع یکه در زندگ نیبا توجه به ا. نداشته باشند يشاوندیگر روابط خویکدیبا 

ت یـ هـا جفـت مناسـب از جمع    ت مـاده یعهر ماده موجود در جم يتم براین الگورید در اینما يریگ ماده جفت
بـا چنـد مـاده انتخـاب      يریگ جفت يک نر برایاست که ممکن است  ین به آن معنیشود و ا ینرها انتخاب م

  .داشته باشد يتواند فرزند ین فرد نمیماده وجود نداشته باشد، ا يبرا انشاوندیر خویغ از ياگر مرد. شود
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ن اسـت  یـ د دوباره به آن اشاره نمود ایکه با يا نکته. شود یافراد مختلف اعمال م يسپس عملگر جهش رو
شامل فرزنـدان   یانیت مین مرحله جمعیدر ا. کند یر نمییت تغیت جنسیب بیجهش و ترک يها که در عملگر

  . شوند ین حذف مییشوند و افراد با ارزش پا یشان مرتب مید شده است و افراد بر اساس ارزش اید تولیجد
طـول   يکـه بـه انتهـا    ياست که در آن با توجه به طول عمر هر فـرد » 1ریمرگ و م«ر عملگ يعملگر بعد
ن تعـداد  ین امکان وجود دارد که تـوازن بـ  یها ا ن عملگریبعد از اعمال ا. شود یده باشد حذف میعمر خود رس

کـه   یتیاضـافه نمـودن افـراد از جنسـ     يبـرا » 2قیـ تزر«ل عملگـر  یـ ن دلیها بر هم بخورد به همـ  نرها و ماده
   .شود یتعدادشان از حد مجاز کمتر است استفاده م

  .دهد یرا نشان م يشاوندیر خویغ یتم تکاملیمراحل کار الگور 2- 4 شکل  

   
يشاوندیر خویغ یتم تکاملیمراحل کار الگور: 2- 4 شکل   

بهبود  یطرح کل 4- 4 شکل در  .نشان داده شده است 3- 4در شکل  يشاوندیر خویغ یتم تکاملیالگور
ن یدر ا. شده نشان داده شده است يشاوندیر خویغ یتم تکاملیش الگوریدایکه منجر به پ یتم تکاملیالگور

ل یها تشک هگر را مادید یمیت را نرها و نیاز جمع یمیفرد است که ن N يدر ابتدا دارا يت جاریطرح جمع
ها بر  ماده. شوند یانتخاب م یانیت میحضور در جمع يتر برا با استفاده از عملگر انتخاب افراد اصلح. اند داده

ت فرزندان به یجنس. شوند یب میبا نرها ترک يشاوندیر خویب ارائه شده بر اساس روابط غیاساس عملگر ترک
سپس عملگر جهش . ها متفاوت خواهد بود نرها و مادهت ین اندازه جمعیشود بنابرا ین مییتع یصورت تصادف

ن اندازه یشود؛ بنابرا یاعمال م ینیگزیشود و عملگر جا یف حذف میافراد ضع يدر گام بعد. ردیگ یصورت م

                                                
1 mortality 
2 infusion 
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شان یکه طول عمر ا يبا توجه به سن هر فرد، افراد. ز متفاوت خواهد بودین عملگر نیت بعد از اعمال ایجمع
کشی بهترین فرد حفظ  با استفاده از عملگر جایگزینی و نخبه. شود یت حذف میت از جمعده اسیان رسیبه پا
  .شود یق اعمال میها عملگر تزر ت نرها و مادهین جمعیحفظ تعادل ب يبرا. شود می

Algorithm NREA  
1.1. t = 0; 
1.2. Random_Initialize_Population(t); 
1.3. Evaluate_LifeTime(Initial_Population,t); 

3. Select_Mothers(t); Select mothers from FemalePopulation(t) DoSelect_Fathers(t); Select 
fathers from MalePopulation(t) 

4.2. while(parents are not relative); 
Step5: Foreach(pair of parents in parents list) Do 

4.3. Crossover(t); Perform crossover with probability Pc 
4.4. InsertMale(t); Insert offsprings into MalePopulation(t) 
4.5. InsertFemale(t); Insert offsprings into FemalePopulation(t) 
4.6. If (new offsprings are generated) 

4.6.1. Insert_FamilyTree(t); Insert new offsprings to the family tree 
4.6.2. Evaluate_Lifetime(New_Offsprings,t); 

Step6: Mutation(t); Do mutation to offspring, preserving its gender 
Step7: Replacement(t); 1-Elitism 
Step8: Mortality(t); Remove from MalePopulation(t) and FemalePopulation(t) (a) all 
individuals with age greater than their lifetime, (b) weakest individuals 
Step9: If(MalePopulation(t) and FemalePopulation(t) are not balanced) 

Infusion(t); 
Step10: Delete_FamilyTree(t); Delete old family node from family tree 
Step11: t = t + 1;  

5. Terminating Criterion Control; Repeat Step2-11 until a terminating criterion is satisfied. 
يشاوندیر خویغ یتم تکاملیالگور: 3- 4 شکل  .6  

 

 یتکاملتم یاز بهبود الگور یطرح کل: 4- 4 شکل 
 



31 
 

 

  ش فردینما 1- 1- 4
 يا اضـافه  يها یژگیو يتم هر فرد داراین الگوریدر ا. نشان داده شده است 5-4 شکل ش هر فرد در ینحوه نما

  :باشد که عبارتند از یم
 »يشـود کـه در عملگرهـا     یت مشـخص مـ  یت جنسـ یله بیت هر فرد به وسیجنس: »1تیت جنسیب 

 .ماند یدر مرور زمان ثابت م کند و یر نمییب تغیجهش و ترک
 »يدار نگـه هـر فـرد    يبـرا  يشماره منحصر به فـرد  :»4شماره مادر«و » 3شماره پدر«، »2شماره فرد 

 .شاوندان از آن استفاده شودیص خویشود تا در تشخ یم
 »شود یکه دارد طول عمر در نظر گرفته م یهر فرد بر اساس ارزش يبرا: »5طول عمر. 

푥  … 푥  ID Father ID Mother ID Gender Lifetime 
 ش هر فردینحوه نما: 5- 4 شکل 

  يشاوندیر خویب غیعملگر ترک 2- 1- 4
 يشـاوند یر خویـ غ یتم تکـامل یرد اما در الگوریگ یصورت م یبه صورت تصادف يریگ جفت یتم تکاملیدر الگور

 ینیبـه والـد   يریگ جفت. ردیگ یصورت م یط خاصیت مخالف بر اساس شراین دو والد با جنسیب يریگ جفت
نشـان   6-4 شـکل  انتخاب نر در  فرآیند. شاوند باشندیر خوید غین بایاز دارد و والدیت نر و ماده نیبا دو جنس

  .دهد یانتخاب شده را نشان منر  픐 نماد داده شده است که در آن

 
 انتخاب جنس نر: 6- 4 شکل 

 يبار برا کیاست که هر ماده تنها  ین به آن معنیشوند و ا یانتخاب م يگذاریب بدون جایزنان به ترت
تم ارائه یدر الگور. شود یانتخاب م يریگ جفت ين بار برایتواند چند یشود و هر نر م یانتخاب م يریگ جفت

ک ی يو انتخاب جفت مناسب برا يریگ در جفت. ردیگ یصورت م ینشیگز يریگ از جفت یشده نوع خاص
ک ی يگر برایمجاز به انتخاب به عنوان جفت د يرا در نظر گرفت و تنها افراد يشاوندید روابط خویماده با

                                                
1 genderbit 
2 ID 
3 father ID 
4 mother ID 
5 lifetime 



32 
 

 

شماره فرد، شماره  يشاوندیروابط خو يدار نگه يبرا. با او نباشند يشاوندیرابطه خو يماده هستند که دارا
ن روابط استفاده یافتن ای يبرا يشاوندیخو یساختار درخت. شود یم يدار نگهمادر و شماره پدر هر فرد 

ه دنیاي واقعی تا تعداد نسل خاصی باین درخت اطالعات مشا رویه بی براي جلوگیري از بزرگ شدن .شود یم
ب استفاده شده به یعملگر ترک. ندینما يریگ توانند جفت یگر نمیکدیشاوند با ین خویوالد .شوند داري می نگه

  :ر استیصورت ز
 يریگ ها استفاده نشده در جفت از ماده یکیانتخاب  )1
 شاوندیر خویاز نرها غ یکیانتخاب  )2
  یت تصادفید فرزند با جنسیتول ينر و ماده انتخاب شده برا يریگ ب و جفتیترک )3

نداشته  1یشود که با هم رابطه خون یف میتعر ين افرادیب يشاوندیروابط خو یانسان یدر جوامع مذهب
 ين فرد جاریاکان فرد انتخاب شده والدیدر حالت اول ن. ن رابطه دو حالت وجود داردین اییتع يبرا. باشند

ن یدر ا. دهد ین حالت را نشان میا 7-4 شکل . ن فرد انتخاب شده هستندیوالد ياکان فرد جاریا نیهستند و 
 و 픉픐. اشاره دارند 픉ن یبه والد 픐픉و  픉픉. اشاره دارند يبه فرد انتخاب شده و جار 픉 و 픐شکل 
픐픐 ن یز به والدین픐 ن فرد یب يشاوندین حالت مشابه روابط خویا یمذهب یدر جوامع انسان. اشاره دارند

  .باشد یها، برادر و خواهر زادگان م ها، عمه ها، خاله ییبا عموها، دا

 )الف  )ب
  ).ب( ن فرد انتخاب شده هستندیوالد ياکان فرد جارینو  )الف( هستند ين فرد جاریاکان فرد انتخاب شده والدین: 7- 4 شکل 

 ياکان فرد جاریا فرد انتخاب شده از نیاکان فرد انتخاب شده است و یاز ن يز فرد جاریدر حالت دوم ن
با پدربزرگان و  ن فردیب يشاوندین حالت مشابه روابط خویا یمذهب یدر جوامع انسان ).8-4 شکل (است 

ن یگونه که در ا همان .دهد ینشان مب را ین نوع ترکیاز ا یمثال 9- 4شکل . باشد یها م نوه بامادر بزرگان 
  .شوند یم يدار نگهد شماره پدر و مادر والد یشکل مشخص است، در فرزندان جد

  قیعملگر تزر 3- 1- 4
 ين منظور برایبه هم. بست رخ دهد ت شود و بنیک جنسی يت تنها دارایبا گذشت زمان امکان دارد جمع

دهد که اندازه  یم يرو یبست هنگام بن. شود یاز عملگر تولد استفاده م ین حالتیاز بروز چن يریجلوگ
ت ید به جمعیجد) ها ماده(ن حالت نرها یدر ا نی؛ بنابراه کمتر باشدیت اولیاز جمع یمیاز ن) زن(ت نر یجمع

                                                
1 blood relationship 
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نفر بوده است و  200ه شامل یت اولیکه جمع یمثال هنگام يبرا. ت به تعادل برسدیشوند تا جمع یاضافه م
ت نرها ینفر نر را در جمع) 200÷2 - 40( 60 قیده باشد عملگر تزرینفر رس 40به تعداد نرها  يدر نسل جار

  ).10- 4 شکل (کند  یاضافه م يجار

 )الف  )ب
  )ب( اکان فرد انتخاب شده استیاز ن يفرد جار و) الف( است ياکان فرد جاریفرد انتخاب شده از ن: 8- 4 شکل 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 Gender ID FatherIDMotherID
P1 a b c d e f Male 10 1 2
P2 a' b' c' d' e' f' Female 11 3 4

O1 a b c' d' e f Male 12 10 11
O2 a' b' c d e' f' Female 13 10 11  

  

  يا دو نقطه يشاوندیر خویب غیترک :9- 4 شکل 

 
  عملگر تزریق براي جمعیت نرها: 10- 4 شکل 

  

  ریت با اندازه متغیجمع 1- 1- 4
ت یواحد نرخ رشد جمع. دهد یت به مرور زمان را نشان میاندازه جمعر در ییتغ یت چگونگینرخ رشد جمع

د یتولد منجر به اضافه شده افراد جد. باشد یر چهار عامل میت تحت تأثیاندازه جمع. افراد بر زمان است
  ق منجر به اضافه کردنیبه طور مشابه تزر. شود یت میمرگ منجر به حذف افراد از جمع که یشود در حال یم

نمـودار   11-4 شـکل   .]24[شود  یکه مهاجرت منجر به حذف افراد م یشود در حال یت مید به جمعیجدفرد 
  .[25]دهد  یکا را نشان میت آمریجمع رشد

هـا متـوازن نباشـد     ت در هر نسل متفاوت اسـت و امکـان دارد تعـداد مردهـا و زن    یعت اندازه جمعیدر طب
 یکند در حـال  یر مییها تغ نسل یت در طینرخ رشد جمع يشاوندیر خویغ یتم تکاملیدر الگور). 12-4 شکل (
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ر ییـ ر و تولـد منجـر بـه تغ   یـ مانند مرگ و م یعوامل. ت ثابت استینرخ جمع یمعمول یتم تکاملیکه در الگور
  .شود یت میاندازه جمع

 
  [25] کایآمرت یرشد جمع: 11- 4 شکل 

 
  ]26[ 2000-1900 يها ها در سال ت مردها و زنیجمع نرخ عدم توازن: 12- 4 شکل 

  طول عمر 2- 1- 4
 يهـا  در بهبود. رندیم یعمر م يدن به انتهایطول عمر هستند و با گذر عمر و رس يعت موجودات دارایدر طب

ن هـر فـرد   یک باشد بنـابرا یعت نزدیشتر به طبیتم ارائه شده هر چه بیصورت گرفته تالش شده است تا الگور
 .شـود  ین مییتع ]27[د شدن بر اساس توابع موجود در مرجع یطول عمر است و مقدار آن در زمان تول يدارا

ر یـ ق روابـط ز یـ ام از طر-iطول عمر فرد . کرده است ین طول عمر افراد معرفییتع يبرد برا ن مرجع سه راهیا
  :شود ین مییتع

 :»1یتک خط«ص یتخص )1
푖푓	퐴푣푔퐹푖푡 ≥ 푓푖푡푛푒푠푠[푖] 

푙푖푓푒푡푖푚푒[푖] = 푀푖푛퐿푇 + 	휂.
푓푖푡푛푒푠푠[푖] −푀푖푛퐹푖푡
퐴푣푔퐹푖푡 −푀푖푛퐹푖푡  ) 4-1(  

푖푓	퐴푣푔퐹푖푡 < 푓푖푡푛푒푠푠[푖]	 

                                                
1 bi-linear 
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푙푖푓푒푡푖푚푒[푖] =
1
2 (푀푖푛퐿푇 +푀푎푥퐿푇) + 	휂.

푓푖푡푛푒푠푠[푖] − 퐴푣푔퐹푖푡
푀푎푥퐹푖푡 − 퐴푣푔퐹푖푡  

  :»1یدو خط«ص یتخص )2

푙푖푓푒푡푖푚푒[푖] = 푀푖푛퐿푇 + 	2휂.
푓푖푡푛푒푠푠[푖] − 퐴푏푠퐹푖푡푀푖푛
퐴푏푠퐹푖푡푀푎푥 − 퐴푏푠퐹푖푡푀푖푛 ) 4-2( 

  :یص نسبیتخص )3
푙푖푓푒푡푖푚푒[푖] = 푚푖푛(푀푖푛퐿푇 + 	휂.

푓푖푡푛푒푠푠[푖]
퐴푣푔퐹푖푡 ,푀푎푥퐿푇)	 ) 4-3( 

  :شود یف میتعر) 4-4 ( به صورت 휂 روابطهن یدر ا

휂 =
1
2 (푀푎푥퐿푇 − 푀푖푛퐿푇)		 ) 4-4( 

AvgFit، MaxFit  وMinFit ــه ترت ــب ــادی ــابع ارزیب مق ــر ت ــم یابی . ن، حــداکثر و حــداقل هســتند یانگی
AbsFitMax  وAbsFitMin يرهـا یمتغ. حداقل و حداکثر تاکنون هسـتند  یابیز مقدار تابع ارزین MinLT و 

MaxLT که دارند  يافراد با توجه به طول عمر. فرد است يدار نگه يمجاز برا يها ز حداقل و حداکثر نسلین
ت را یـ مانـدن در جمع  يبرا يشتریهستند شانس ب يتابع ارزش بهتر يکه دارا يافراد. مانند یم تیدر جمع

  .د فرزند دارندیتول يبرا يشتریشانس ب یعنیدارند 

  بر اجتماع یمبتن الگوریتم   4-2
  .دیـ آ یبـه دسـت مـ    ياسـتاندارد و رقابـت اسـتعمار    یتم تکـامل یب الگـور یـ بر اجتماع از ترک یتم مبتنیالگور

بـه عنـوان امپراتـور و رهبـر انتخـاب      ) ها در الگوریتم ژنتیـک  معادل نخبه(از بهترین عناصر جمعیت تعدادي 
مختلف بـر   يافراد مختلف به کشورها. شوند مانده جمعیت نیز به عنوان فرد، در نظر گرفته می باقی. شوند می

ن یتر يز قوین رهبران نیباز . شوند یص داده میمختلف دارند تخص يکه رهبران کشورها یزان قدرتیاساس م
کـه دارنـد، ایـن     یزان به قـدرت یاستعمارگران و رهبران با توجه به م. شوند یها به عنوان امپراتور انتخاب م آن

  .کشند ها و افراد را با یک روند خاص به سمت خود می مستعمره
و افـراد  ) يبـه عنـوان هسـته مرکـز    (قدرت کل هر کشور، به هر دو بخش تشکیل دهنده آن یعنـی رهبـر   

ز، به هر دو بخش تشکیل دهنده آن یعنی امپراتور یقدرت کل هر امپراتوري ن. ل دهنده آن بستگی داردیتشک
بـه صـورت    ياین وابستگی با تعریف قدرت امپراتـور . ها آن بستگی دارد و مستعمره) به عنوان هسته مرکزي(

 .شود یها آن در حالت ریاضی مدل م مرهمجموع قدرت امپراتور، به اضافه درصدي از میانگین قدرت مستع
در صحنه . شود ها شروع می هاي اولیه، رقابت امپریالیستی میان آن يها و امپراتور گیري مستعمره با شکل
تر عمل کند و بر قدرت خود  که نتواند از افراد کشور خود موفق يدر داخل کشورها، رهبر یرقابت داخل

ن فرد اجتماع یتر يافراد کشور خود شده و قدرت را به قو يت و رهبریاز هدا يریگ د، ناچار به کنارهیفزایب

                                                
1 2-linear 
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ها وابسته خواهد  بنابراین بقاي یک رهبر به قدرت آن در جذب افراد و به سیطره در آوردن آن. کند یواگذار م
هند شد تا ک کشور، رهبران براي افزایش قدرت خود مجبور خوای یهاي داخل در نتیجه، در جریان رقابت. بود

  .شان را فراهم آورندیشرفت ایط پیر سلطه خود را نیز پیشرفت دهند و شرایافراد ز
ها خود موفق عمل کند و بر قدرت  که نتواند در برابر مستعمره يز امپراتورین یدر صحنه رقابت خارج

. کند یواگذار مها خود  ن رهبر مستعمرهیتر يخود را به قو يها و استعمار مستعمره يخود بیفزاید، رهبر
هاي رقیب و به سیطره در آوردن  ها امپراتوري بنابراین بقاي یک امپراتوري به قدرت آن در جذب مستعمره

هاي  هاي امپریالیستی، به تدریج بر قدرت امپراتوري در نتیجه، در جریان رقابت. ها وابسته خواهد بود آن
ها براي افزایش قدرت خود،  امپراتوري. واهند شدتر، حذف خ هاي ضعیف تر افزوده شده و امپراتوري بزرگ

  .ها خود را نیز پیشرفت دهند مجبور خواهند شد تا مستعمره
تر خواهنـد   ها نزدیک وريتها، به امپرا مستعمرهزمان افراد اجتماع از لحاظ قدرت به رهبران خود و  یدر ط

 وجـود خواهـد داشـت کـه    حـد در دنیـا   وري واتـ یـک امپرا ت یـ در نها. افتد یاتفاق م گرایی شد و یک نوع هم
   .از لحاظ موقعیت، به خود کشور امپریالیست خیلی نزدیک هستندو افراد  ها مستعمره

ن یـ ا. شوند نشان داده شده است یک کشور اعمال میافراد  يکه رو ییعملگرها یطرح کل 14-4  شکلدر 
مختلـف   ين طـرح در ابتـدا عملگرهـا   یـ در ا. از افراد مختلف اسـت  یتیک کشور شامل جمعیطرح در داخل 

ه    يسـپس عملگرهـا  . شـوند  یافراد اعمـال مـ   يب و جهش روی، ترکمانند انتخاب یتم تکاملیالگور مربـوط ـب
 یز طـرح کلـ  یـ ن 15-4  شـکل در . شـوند  یاعمـال مـ   يسـاز  مانند جذب و همگون يتم رقابت استعماریالگور
ن طـرح سـطح بـاالتر اجتمـاع     یا. رد نشان داده شده استیگ یمختلف صورت م يکه در کشورها ییگرهاعمل

تـر   نییشوند و افـراد سـطوح پـا    یرهبران اعمال م ين سطح عملگرها رویدر ا. دهد یرهبران را نشان م یعنی
ن شـده  یـی تع يهـا  اسـت ید از سیـ در ابتدا رهبران با. ت از رهبران خود هستندیملزم به تبع يافراد عاد یعنی

انتخـاب   يا امپراتـور یتر به عنوان رهبر  رات فرد اصلحییسپس با توجه به تغ. ت کنندیها تبع يتوسط امپراتور
 . شود یم
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  .دهد یبر اجتماع را نشان م یتم مبتنیز الگورین 13-4 شکل 
Algorithm SBA 

Step 1: Initializing parameters; 

Step 2: 

2.1.  Define the optimization problem;  
2.2. Generate some random people; 
2.3. Select some powerful random people as leaders; 
2.4. Randomly allocate remain people to different countries; 
2.5. Initialize the empires with imperialists cost function 푇. 푃  
2.6. Select more powerful leaders as the empires; 

Step 3: Decade loop:	푁 = 푁 + 1 
Step 4: For 푖 = 1, 2,… , 푁  do: 

4. 1. Selection; 
4. 2. Crossover; 
4. 3. Mutation; 
4. 4. Replacement; 

Step 5: For 푖 = 1,2,… , 푁  do  

5. 1. People assimilation policy: Move the people of each  country toward their relevant 
leaders, using: 

d is the distance between person and leader. 
5. 2. People revolutionary; 
5. 3. Migration; Pick the weakest person from the weakest country and give it to the 

rightful country. 
5. 4. Countries assimilation policy: Move the leaders of each country toward their 

empires and move the people of each country as the same as their leaders, using: 

d is the distance between leader and imperialist. 
5. 5. Countries revolutionary;  
5. 6. Competition; Pick the weakest country from the weakest empire and give it to the 

rightful empire. 
5. 7. Elimination; Eliminate the powerless empires.  

Step 6: Terminating Criterion Control; Repeat Steps 3-6 until a terminating criterion is 
satisfied.  

  بر اجتماع یمبتنتم یالگور: 13- 4 شکل 
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  يفرد يعملگرها یطرح کل: 14- 4  شکل
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  يکشور يعملگرها یطرح کل: 15- 4  شکل

  .دهد یبر اجتماع را نشان م یتم مبتنیالگور یکل يشما 16-4  شکل

  
  بر اجتماع  یشماي کلی الگوریتم مبتن: 16- 4  شکل
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  کشورها اولیه دهی شکل 1- 2- 4
 يهـا  تمیدر الگـور . باشـد  یهاي مسـأله مـ   بهینه بر حسب متغیرحل ممکن  راهسازي هدف یافتن یک  در بهینه

هـاي   ره یـک آرایـه از متغیـر   یـ تم زنبور عسـل و غ یتم گروه ذرات، الگوریک، الگوریتم ژنتیمختلف مانند الگور
تم گـروه  یآرایـه، کرومـوزوم، در الگـور   در الگوریتم ژنتیک ایـن  . شوند یشوند، ایجاد م  مسئله را که باید بهینه

بر اجتمـاع   یتم مبتنیت الگوریبا توجه به ماه. شود کشور نامیده می يتم رقابت استعماریذرات، ذره، در الگور
1به ابعاد  يا هیبعدي، یک فرد، آرا 푛سازي  بهینه  در یک مسأله. شود یده میه فرد نامین آرایا ∗ 푛  ایـن  . اسـت

ر کـه معمـوال بـه صـورت     یـ رها بر حسب دامنـه متغ یر متغیمقاد. شود تعریف می) 5-4 (آرایه به صورت رابطه 
  .شوند یش داده میباشند نما یم ياعشار

) 4-5(  푃푒푟푠표푛	 = 	 [푥 ,… , 푥 ] 
تـوان   فرهنگی، اجزاي تشکیل دهنـده یـک کشـور را مـی     -از دیدگاه تاریخی يتم رقابت استعماریالگوردر 
هـا در نظـر    سیاسی آن کشور، همچون فرهنگ، زبان، ساختار اقتصادي و سـایر ویژگـی  -هاي اجتماعی ویژگی
اي تـاریخی و  هـ  سیاسـی ویژگـی   -ازي، در نگـاه اجتمـاعی  سـ  بهینـه  فرآیندمجهول تابع هزینه در طی . گرفت

در حقیقـت در حـل یـک    . ازندسـ  نه تابع هزینه رهنمون مـی یي هستند که یک کشور را به نقطه بها فرهنگی
هـاي   کشـوري بـا بهتـرین ویژگـی    (بـه دنبـال بهتـرین کشـور      يسازي، الگوریتم رقابت اسـتعمار  مسأله بهینه

رین پارامترهـاي مسـأله اسـت کـه     یافتن این کشور در حقیقت معادل یافتن بهت. باشد یم) سیاسی- اجتماعی
نشـان داده   یاسـ یس-یاجتمـاع  ين اجـزا یـ ا 17-4  شـکل در . کننـد  ن مقدار تابع هزینه را تولید مییتر نهیبه

  .اند شده

  
  ]4[سیاسی تشکیل دهنده یک کشور -اجزاي اجتماعی: 17- 4  شکل

تـوان   ، اجـزاي تشـکیل دهنـده یـک کرومـوزوم را مـی      یسـت یدگاه تکامـل ز یـ ز از دین یتم تکاملیدر الگور
مجهـول  . ها در نظـر گرفـت   آن کروموزوم همچون رنگ مو، رنگ چشم، قد و سایر ویژگی یکیهاي ژنت ویژگی

ه       ییاه ویژگی یستیازي، در نگاه تکامل زس بهینه فرآیندتابع هزینه در طی  هسـتند کـه یـک کرومـوزوم را ـب
ه   یسـازي، الگـوریتم تکـامل    در حقیقت در حل یک مسأله بهینـه . ازندس نه تابع هزینه رهنمون میینقطه به ـب

یافتن ایـن کرومـوزم در حقیقـت    . باشد یم) یکیهاي ژنت یکروموزوم با بهترین ویژگ(دنبال بهترین کروموزوم 
 شـکل در . کننـد  ن مقدار تابع هزینـه را تولیـد مـی   یتر نهیمعادل یافتن بهترین پارامترهاي مسأله است که به

 .اند نشان داده شده یکیژنت ين اجزایا 4-18 

 
  تشکیل دهنده یک کروموزوم یکیاجزاي ژنت: 18- 4  شکل
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푁 یعنیبه تعداد افراد اولیه الگوریتم (براي شروع الگوریتم باید تعدادي افراد  + 푁 (  ایجـاد
  ))6-4 (رابطه (شود  ه به صورت تصادفی تشکیل مییبنابراین ماتریس کل افراد اول. شوند

푃푒표푝푙푒 = �
푃푒푟푠표푛
푃푒푟푠표푛

⋮
푃푒푟푠표푛

� = �
푥 , 푥 , …									 		푥 , 		
⋮ ⋮ ⋱ 			⋮				

푥 , 푥 ,
… 		푥 , 	

� 
 

) 4-6(  

ن یـی رنـد تع یگ یمـ  fدر تـابع   푥 يرهـا یک از متغیـ که هر  يری، با توجه به مقاد푃푒푟푠표푛نه هر فرد، یهز
  )):7-4 (رابطه (شود  یم

퐶표푠푡 	=	f(푃푒푟푠표푛 ) = 푓( 푥 , , 푥 , , … , 푥 , ) ) 4-7( 
  .باشد یام م- i نه فردیهز 퐶표푠푡 در رابطه قبل

د شده، ین افراد تولی، از ب푁ن ییتع يبرا. رسد یجاد کشورها میافراد نوبت به ا ید تصادفیبعد از تول
푁 ک از یهر  يبا توجه به برتر. شوند ید شده به عنوان رهبران کشورها انتخاب میفرد برتر تول

رهبر  퐿푒푎푑푒푟. دهند یل میشوند و با هم کشورها را تشک یص داده میها تخص مانده به آن یافراد باقرهبران 
  .باشد یام م- iکشور 

.푇ک کشور، یقدرت کل  푃که در  ينه افرادیاز هز یبینه رهبر آن کشور و ضریز بر اساس مجموع هزی، ن
  )).8-4 (رابطه (شود  یآن کشور قرار دارند محاسبه م

) 4-8(  푇. 푃 	= 퐶표푠푡(퐿푒푎푑푒푟 ) + 휉푚푒푎푛{퐶표푠푡(푃푒표푝푙푒	표푓	푐표푢푛푡푟푦 )} 

ت و یفه هدایکه وظ یین استعمارگران و امپراتورهاییمستعمره، نوبت به تع ين رهبران کشورهاییبعد از تع
مستعمره  يتر که به عنوان رهبران کشورها يفرد قو 푁ن یاز ب. رسد یها را دارند م مستعمره يرهبر

هر  يبا توجه به برتر. شوند یتر به عنوان امپراتور انتخاب م يرهبر قو 푁اند،  انتخاب شده
ک کشور استعمارگر یقدرت کل . شود یها کشور اختصاص داده م مستعمره به آن ين کشورهایاز ب يامپراتور

مستعمره تحت سلطه  ينه رهبران کشورهایاز هز یبینه امپراتور آن استعمارگر و ضریق مجموع هزیاز طر
  .باشد یم
) 4-9(  푇. 푃 	= 퐶표푠푡(퐼푚푝푒푟푎푡표푟 ) + 휉푚푒푎푛{퐶표푠푡(퐿푒푎푑푒푟	표푓	푐표푢푛푡푟푦	표푓	푖푚푝푒푟푖푎푙푖푠푡)} 

از  يمستعمره مختلف، به هر کشور تعـداد  ين کشورهایه بیم افراد اولیتقس يگونه که مطرح شد برا همان
ا داشـتن هز   یا يبرا. شوند یص داده میشان است تخصین تعداد متناسب با قدرت ایکه ا يافراد نـه  ین کـار ـب

  .شود یها محاسبه م شده آن نه نرمالیهمه رهبران، هز
) 4-10(  푁.푇. 푃 	= max	 푇. 푃 	 − 푇. 푃 	 

.푇در رابطه قبل  푃 نه رهبر یهزi- ،ام푚푎푥	 푇. 푃 .푁.푇ان رهبران و ینه مین هزیشتریب 	 푃 نـه  یهز 	

بـا  . اسـت  يشـده کمتـر   نـه نرمـال  یهز يباشـد، دارا  1ينه بدتریهز يکه دارا يهر رهبر .باشد یشده م نرمال

                                                
 سازي منظور هزینه کمتر است سازي منظور هزینه بیشتر و در مسائل بیشینه در مسائل کمینه 1
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آن  يد و بر مبنایآ ی، به دست م)11-4 (شده هر رهبر، رابطه  نرمال ینسبشده، قدرت  نه نرمالیاستفاده از هز
  .شوند یع میها توز ن آنیافراد موجود ب

) 4-11(  푝 	=
푁. 푇. 푃

∑ 푁. 푇. 푃푐표푢푛푡푟푦
	 

ن یشوند بنـابرا  یله آن رهبر اداره میاست که به وس يشده رهبر هر کشور نسبت افراد در واقع قدرت نرمال
  .شود یمحاسبه م) 12-4 (ک کشور به صورت رابطه یک رهبر در ی يه افراد تحت رهبریتعداد اول

) 4-12(  푛 	= 푟표푢푛푑(푁 ∗ 푝 )	 

ت یـ ه موجـود در جمع یـ تعداد افراد اول 푁ک کشور مستعمره و یافراد  هیاولتعداد  푛در رابطه باال 
  .کند یح گرد مین عدد صحیتر کیرا به نزد يز عدد اعشارین round تابع. باشد یه میافراد موجود اول

 19-4  شکل. ابدی یاستعمارگر مختلف ادامه م يمستعمره به کشورها یص دهیب روند تخصین ترتیبه هم
گونه که در این شکل نشان داده  همان. دهد ها و استعمارگران اولیه را نشان می گیري مستعمره چگونگی شکل

اد ز تعـد یـ تـر ن  يبا رهبران قو ییدر کشورها. هاي بزرگتر، تعداد بیشتري مستعمره دارند شده است امپراتوري
 .فرد وجود دارد يشتریب

 

  اولیه يها و کشورها گیري امپراتوري چگونگی شکل: 19- 4  شکل

 هیاول یمقدارده 4-2-2
  :اند که عبارتند از ف شدهیتم تعرین الگوریه کشورها ایاول یاز مقدارده یانواع مختلف یبه طور کل

 1بر  یمبتنICA :ه کشـورها بـه صـورت ارائـه     یاول یح شد، مقداردهیچه که تشر نوع، مانند آنن یدر ا
آورده   SBA1به دست آمـده بـه نـام     يج عددیباشد که در نتا یم يتم رقابت استعماریشده در الگور

 .شده است

                                                
1 ICA-based 
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 يهـا  د شـده بـه ممـپلکس   یـ ه تولیـ اول يهـا  قورباغه ین نوع، مانند مقداردهیدر ا: 1بر قورباغه یمبتن 
ممـپلکس   푁ن یقورباغـه بـ   푁م کـردن  یتقسـ  يبرا. شود یعمل م ]5[ تم قورباغهیدر الگورمختلف 

ن قورباغـه  ین عضو هر ممپلکس اولیص دادن اولیتخص يبرا. شوند یها مرتب م ه قورباغهیت اولیجمع
ـ 퐹ت مرتب شده، یجمع ن قورباغهی، دوم푀ن ممپلکس، ی، به اول퐹ت مرتب شده، یجمع ن ی، به اول

، 푀ن ممـپلکس،  یامـ -푁، بـه  퐹ت مرتب شـده،  یجمع ن قورباغهیام-푁و ... ، 푀ممپلکس، 
ــ ــیتخص ــوند یص داده م ــرا. ش ــ يب ــص دایتخص ــپلکس  یدن دوم ــر مم ــو ه 푁ن عض + ــ-1 ن یام

퐹قورباغه 푀 ،푁ن ممپلکس، ی، به اول	 + 퐹ت مرتـب شـده،   یجمع ن قورباغهیام-1 ه  	 ، ـب
ن ممـپلکس،  یامـ -푁، به 퐹ت مرتب شده، یجمع ن قورباغهیام-2푁و ... ، 푀ن ممپلکس، یاول

푀ين روش بـرا یـ ا .ابـد ی یها ادامـه مـ   قورباغه یم کلیتقسن روند تا یشوند و ا یص داده می، تخص 
 يمسـتعمره بـه کشـورها    يص کشـورها یمسـتعمره مختلـف و تخصـ    يص افراد بـه کشـورها  یتخص

شود  یص قدرت رهبر و امپراتور در نظر گرفته نمیدر تخص یعنیشود  یاستعمارگر مختلف استفاده م
 .آورده شده است  SBA2به دست آمده به نام  يج عددیدر نتا. و متعادل است

 ب یبر ترک یمبتنICA بـر قـدرت رهبـران و     یه مبتنیاول یب مقداردهین نوع ترکیده ایا: 2و قورباغه
بعـد از   یعنـ ی. بر قورباغه اسـت  یمتعادل مبتن یبا مقدارده يتم رقابت استعماریامپراتورها در الگور

ص داده یمختلـف تخصـ   يکشـورها ت مرتب شده به یب افراد جمعیه به ترتیت اولیجمع يساز مرتب
به دست آمـده بـه نـام     يج عددیدر نتا. شود ین مییشوند اما تعداد افراد بر اساس قدرت رهبر تع یم

SBA3 آورده شده است. 
 یمشـابه زنـدگ   ییایـ ت جغرافیـ ک موقعیـ کـه در   يافـراد  یدر جوامع انسـان : 3يبند بر طبقه یمبتن 

کشـور افـراد    يت رویـ موقع یعنـ ی. دهنـد  یل میمختلف را تشک يگر کشورهایکدیکنند به همراه  یم
 یزنـدگ  ين کشور از لحاظ فاصله تا رهبر کشـور را بـرا  یتر کین روش افراد نزدیدر ا. گذار استریتأث

 :توان از دو رابطه استفاده نمود یافراد م يبند به منظور طبقه. کنند یانتخاب م

푑푖푠푡푎푛푐푒(푖, 푗) = (푃푒푟푠표푛 . 푥 − 퐿푒푎푑푒푟 . 푥 )  ) 4-13( 

푑푖푠푡푎푛푐푒(푖, 푗) = 푃푒푟푠표푛 . 푥 − 퐿푒푎푑푒푟 . 푥  
) 4-14( 

 푙푒푎푑푒푟 . 푥 ،t-رهبر کشور ت یموقعن یامj-باشد و  یام م푝푒푟푠표푛 . 푥 ،t-ت فـرد یـ موقعن یام i- ام
,푑푖푠푡푎푛푐푒(푖. باشد ین کشور میا 푗) رهبر کشور ن یز فاصله بینj- فرد ام وi-باشد ین کشور میام ا.  

                                                
1 frog-based 
2 hybrid-ICA-frog-based 
3 classification-based 
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  انواع کشور 3- 2- 4
مختلف  يبر اجتماع کشورها یتم مبتنیها، در الگور انسان یاجتماع يایدر دن یبر اساس وجود جوامع مختلف

  :ر هستندیف شده به صورت زیتعر يانواع کشورها. شوند یف میز تعرین يگرید
 یبازه زمـان  يهر فرد برا. شود یق انتخابات انتخاب می، رهبر از طريجمهور يدر کشورها: 1يجمهور 

 يزدهـا ن افـراد بـر اسـاس تعـداد مجـاز نام     یبهتـر . شـود  یس جمهور انتخاب مـ یبه عنوان رئ یخاص
ن یبـ  يریـ گ يسپس رأ. شوند یس جمهور نامزد میانتخاب به عنوان رئ ي، برا푁، یانتخابات

دسـت آورده   ن آرا را بـه یشـتر یکـه ب  یرد و کسـ یگ یس جمهور صورت میانتخاب رئ يافراد کشور برا
را هر فـرد  یدهد ز یم ين نامزد رأیتر کیهر فرد به نزد. شود یس جمهور انتخاب میباشد به عنوان رئ

را بـه آرمـان او دارد انتخـاب     يشـتر یاو مشابهت ب يها که آرمان ينامزد يریگ يکند در رأ یتالش م
بـه عنـوان    ين تعداد رأیشتریشود و نامزد با ب یهر نامزد شمرده م يتعداد آرا يریگ يبعد از رأ. کند

 . شود یس جمهور انتخاب میرئ
 ل دارد یکه خودش تما یقیشود و هر فرد به هر طر یر انتخاب نممستقل رهب يدر کشورها: 2مستقل

 .بر آنان وجود ندارد يا چ سلطهیافراد آزاد هستند و ه. کند یحرکت م
 ع شـده اسـت و هـر کـدام     یمختلف توز ين کشورهایقدرت ب یتیچند مل يدر کشورها: 3یتیچند مل

مختلف  يک کاال در کشورهایمختلف  يها ن کشورها بخشیدر ا. ف هستندیاز وظا یدار قسمت عهده
 . شوند یجا م شان جابهین ایشوند و ب یساخته م

  )يساز همگون( سیاست جذب 4- 2- 4
بـا هـدف تحلیـل فرهنـگ و     ) جـذب (سـازي   آورده شده است سیاسـت همگـون   ]4[گونه که در مرجع  همان

کشورهاي اسـتعمارگر، بـراي   . گرفته است یها در فرهنگ حکومت مرکزي انجام م ساختار اجتماعی مستعمره
در خارج کشور، حکومت مرکزي بـا اعمـال سیاسـت جـذب     . افزایش نفوذ خود، شروع به ایجاد عمران کردند

در داخـل  . سیاسی بـه خـود نزدیـک کنـد    -سعی دارد تا کشور مستعمره را در راستاي ابعاد مختلف اجتماعی
ابعـاد   يخـود را در راسـتا   يرد تا افـراد تحـت حکومـت و رهبـر    دا ین عملگر سعیز، رهبر با اعمال ایکشور ن

اسـتعمار و حکومـت در الگـوریتم     فرآینـد ایـن دو بخـش از   . دیک نمایبه خود نزد یاسیس-یمختلف اجتماع
، افـراد کشـور بـه سـمت     یدر حرکت داخل. شده است يساز مدل یو خارج یسازي، به دو صورت داخل بهینه

ز، افراد و رهبر کشور مستعمره ملزم به حرکت به سمت کشـور  ین یحرکت خارجدر . شوند یت میرهبران هدا
  .استعمارگر هستند

                                                
1 republic 
2 autocracy 
3 multinational 
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ن مستعمره و استعمارگر حرکت کرده یجهت خط واصل ب واحد در x، به اندازه Countryکشور مستعمره، 
نیز عددي تصـادفی بـا    x. باشد ین استعمارگر و مستعمره میفاصله ب d. شود یده مید کشیت جدیو به موقع

  ). )15-4 (رابطه (باشد  می) و یا هر توزیع مناسب دیگر(توزیع یکنواخت 
푥~푈(0, 퐶표푒푓푓 	 × 푑) ) 4-15(  

퐶표푒푓푓  در رابطه قبل یـک انتخـاب   . باشـد  عددي بزرگتر از یک و نزدیک به دو مـی 	
퐶표푒푓푓تواند  مناسب می 	 = 퐶표푒푓푓وجود ضـریب  . باشد 4 	 > 2 

هـاي مختلـف بـه آن     جهـت شود تا کشور مستعمره در حین حرکت به سمت کشـور اسـتعمارگر، از    باعث می
  . 1نزدیک شود

اسـت و رابطـه بـه صـورت رابطـه       یاست خـارج یروند مشابه س یاست داخلیک کشور و سیدر مورد افراد 
  .شود یف میتعر )4-16 (

푥~푈(0, 퐶표푒푓푓 	 × 푑) ) 4-16(  
طور جدي پیگیر سیاسـت جـذب    رغم اینکه کشورهاي استعمارگر به ، علیيتم رقابت استعماریمشابه الگور

رفت و انحرافـاتی در نتیجـه کـار وجـود      نمی بودند، اما حرکت به طور کامل مطابق سیاست اعمال شده پیش
ز، این انحراف احتمالی با افـزودن یـک زاویـه تصـادفی بـه مسـیر       یدر الگوریتم معرفی شده ن نی؛ بنابراداشت

ها به سـمت اسـتعمارگر و حرکـت افـراد بـه سـمت        به این منظور، در حرکت مستعمره. گیرد جذب انجام می
کلـی ایـن    يشـما  20-4 شکل . شود رهبر، کمی زاویه تصادفی نیز به جهت حرکت مستعمره و فرد اضافه می

، xبـه انـدازه  ) یداخل( یل به جاي حرکت خارجین دلیبه هم. دهد را نشان می) یو خارج یداخل(دو حرکت 
، بـه همـان   )فرد بـه رهبـر  (و در جهت بردار واصل مستعمره به استعمارگر ) رهبر(به سمت کشور استعمارگر 

را بـه صـورت تصـادفی و بـا توزیـع       . دهـد  یدر مسیر، به حرکـت خـود ادامـه مـ     میزان، ولی با انحراف 
بـه صـورت    ). تواند استفاده شـود  هر توزیع دلخواه و مناسب دیگر نیز می(شود  ییکنواخت در نظر گرفته م

  .شود یف میتعر) 17-4 (رابطه 
휃~푈(−훾, 훾) ) 4-17(  

ي اطـراف امپراتـور   وجـو  جسـت باشد که افزایش آن باعـث افـزایش    پارامتري دلخواه می در این رابطه، 
ه    ) افراد(ها  شود تا مستعمره شده و کاهش آن نیز باعث می) رهبر( تا حد ممکن، به بردار واصـل مسـتعمره ـب

در  π، عددي نزدیک بـه  با در نظر گرفتن واحد رادیان براي . نزدیک حرکت کنند) فرد به رهبر(استعمارگر 
  .]4[نتخاب مناسبی بوده است ها، ا سازي اکثر پیاده

   

                                                
퐶표푒푓푓به کار رفته در اصل این رابطه در رقابت استعماري، داخل  2نامه ضریب  در این پایان 1  .لحاظ شده است 	
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 )ب

  

)الف

  
  )ب(و حرکت فرد به سمت رهبر ) الف(حرکت کشور مستعمره به سمت استعمارگر : 20- 4 شکل 

  یو خارج یانقالب داخل 5- 2- 4
ن امکان وجود دارد که افراد در جوامع به صورت آزادانه عمـل  یمتداول است ا یگونه که در جوامع انسان همان

شـده   يسـاز  ادهیـ له انقالب پین روند به وسیز ایتم نین الگورین در ایبنابرا ؛رهبران نباشند يرو کنند و دنباله
 یکه بخواهند حرکت کننـد و در واقـع انقـالب داخلـ     یک کشور ممکن است آزادانه در هر جهتیافراد . است

ه استعمارگر خود انقالب کنند و در واقـع انقـالب   یک کشور مستعمره بر علیممکن است  یاز طرف. دهد يرو
ن یـ در ا. شـود  یافـراد و رهبـران مـ    يها یژگیدر و یرات ناگهانییجاد تغیانقالب منجر به ا. دهد يرو یخارج
ک یـ ک کشـور بـه   یـ افـراد   یتصادف ییجا با جابه یانقالب داخل يتم رقابت استعماریرز مشابه الگویتم نیالگور
 ید تصـادف یت جدیک موقعیک کشور به یرهبر و افراد  ییجا با جابه یو انقالب خارج ید تصادفیت جدیموقع

  .دهد یرا نشان م يک امپراتوریک کشور و یدر  یو خارج یروند انقالب داخل 21-4 شکل . دهد یم يرو
  )ب

  

  )الف

  
  )ب( در کشور یو انقالب داخل) الف( يدر امپراتور یانقالب خارج: 21- 4 شکل 

  جایی موقعیت هجاب 6- 2- 4
شود امـا از طـرف    یکشور م یاسیس-یاجتماع يمنجر به برهم زدن ساختارها یاست جذب از طرفیاعمال س

از  یاز کشـورها منجـر بـه نـوع     یدر برخـ . آورد یآنـان بـه ارمغـان مـ     يرا برا یج مثبتیاوقات نتا یگر گاهید
در . رنـد یرا بـر عهـده بگ   يت و رهبـر یگر کـار هـدا  ین امکان وجود دارد تا افراد دیشده و ا یعموم يخودباور
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را بـر عهـده    يافتـه شـوند و رهبـر   ی یاز رهبر کنـون  يتر يممکن است افراد قو یاست جذب داخلیجه سینت
ک کشـور مسـتعمره از امپراتـور    ین امکان وجود دارد که رهبر یز این یاست جذب خارجیجه سیدر نت. رندیبگ
  .عوض کندخود را با او  يتر شده و جا يقو

 یکـه زمـان   ییچه بسا رهبران کشـورها . ها وجود دارد انسان یواقع يایده در دنین پدیاز ا ینیع يها نمونه
را بـر عهـده    يت و رهبریگر هدایاند و فرد د سقوط کرده یاند و پس از مدت بوده ینظام-یاسیدر اوج قدرت س

  .گرفته است
از  ین حرکت افراد به سـمت رهبـر خـود، بعضـ    یممکن است در ح یاست جذب داخلیجه اعمال سیدر نت

جـا شـوند و    شـان جابـه  ید به این قدرت بایابند بنابراینسبت به رهبر خود دست  يت بهترین افراد به موقعیا
ز امکان دارد رهبر کشور ین یاست جذب خارجیجه اعمال سیدر نت. جا کند خود را با فرد برتر جابه يرهبر جا

 .کند یر مییشان تغیا ين جایر ظاهر شود بنابراتر از امپراتو يمستعمره قو

  قدرت کل 7- 2- 4
نه ی، بر اساس مجموع هز푇.푃ک کشور مستعمره ، یعنوان شد قدرت کل  یقبل يها گونه که بخش همان

قدرت )). 8-4 (رابطه (شود  یکه در آن کشور قرار دارند محاسبه م ينه افرادیاز هز یبیرهبر آن کشور و ضر
نه رهبران یاز هز یبینه امپراتور آن استعمارگر و ضریق مجموع هزیز از طریک کشور استعمارگر نیکل 

  .))9- 4 (رابطه (باشد  یمستعمره تحت سلطه م يکشورها
ک به صفر در نظر گرفتـه  یباشد و به طور معمول نزد یم کیصفر تا در بازه  یعدد مثبت 휉ن دو رابطه یدر ا

هزینـه حکومـت    ک بـه یـ نزدوري، تـ شود که هزینه کـل یـک امپرا   باعث می 휉کوچک در نظر گرفتن .شود یم
وري در تعیـین  تـ هـا یـک امپرا   ثیر میزان هزینـه مسـتعمره  أنیز باعث افزایش ت آن و افزایش باشدآن  مرکزي

휉سازي  در اکثر پیاده ]4[مطابق با مرجع . شود هزینه کل آن می = هاي مطلوبی منجـر شـده    به جواب 0.05
  .است

  مهاجرت 8- 2- 4
د و قدرت یفزایکه نتواند بر قدرت خود ب يرهبر ،يک امپراتوریمختلف  ين کشورهایان رقابت بیدر جر

 نی؛ بنابرادر افراد تحت سلطه خود خواهد شد یتیجاد نارضایرقابت را از دست بدهد با گذر زمان موجب ا
روابط . ندینما 1، مهاجرتیکنون يه در امپراتوریهمسا يدهند به کشورها یح مین رهبر ترجیافراد تحت امر ا

  .دهد ین روند را نشان میا 22- 4 شکل . باشد یم 10- 2- 4 بخش مشابه بخش  نیمورد استفاده در ا

                                                
1 migration 
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  هیهمسا يکشور به کشورها نیتر فین فرد از ضعیتر فیمهاجرت ضع: 22- 4 شکل 

  

  سقوط کشورها 4-2-9
شـان بـه سـمت    یکننـد و افـراد ا   یضعیف بـه تـدریج سـقوط مـ     يدر جریان مهاجرت افراد مختلف، کشورها

 يبرا. شود یافراد خود را از دست داده باشد حذف م يکه کشور یهنگام. کنند یتر مهاجرت م قوي يکشورها
به علت از دست دادن کلیه افرادش قدرتی براي رقابت نـدارد و حـذف    3، کشور شماره 23-4 شکل مثال در 

  .شود یم

  ها يامپراتور رقابت 4-2-10
که نتواند بر قدرت خود بیفزاید و قدرت رقابت خود را از دست بدهد، با گـذر زمـان در جریـان      هر امپراتوري

ها امپراتورهاي ضـعیف را تصـاحب کـرده و بـر قـدرت       هتر مستعمر يقو يامپراتورها. حذف خواهد شد  رقابت
ن امپراتورهـا  یبـ  یرقـابت  ين امپراتـور یتـر  فیها ضـع  تصاحب مستعمره يکار، برا نیا يبرا. افزایند خویش می

را تصـاحب   ين امپراتـور یتـر  فیهـا ضـع   مسـتعمره  يشـتر یتر با احتمـال ب  يقو يامپراتورها. ردیگ یصورت م
  .دهد شماي کلی این رقابت را نشان می 24-4 شکل . کنند یم

 
  3سقوط کشور شماره : 23- 4 شکل 
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  کنند هاي دیگر را تصاحب می ها امپراتور تر با احتمال بیشتري مستعمره هاي بزرگ امپراتور: شماي کلی رقابت: 24- 4 شکل 

گـذارد و   یم يها خود را به رقابت استعمار از مستعمره یکید یبا ين امپراتوریتر فیدر مثال شکل قبل ضع
ن رقابـت اجتمـال   یـ شرکت در ا يبرا. پردازند ین مستعمره به رقابت میتصاحب ا يبرا Nتا  1 يها يامپراتور

 .شـود  یمحاسـبه مـ   يهر امپراتـور  يبرا يتصاحب مستعمره به رقابت گذاشته شده متناسب با قدرت امپراتو
  .شود یمحاسبه م) 18-4 ( ها طبق رابطه شده آن نه نرمالینه همه رهبران، هزین کار با داشتن هزیا يبرا
 ) 4-18(  푁.푇. 푃 	= max	 푇. 푃 	 − 푇. 푃 	 

.푇در رابطه قبل  푃 نه امپراتور یهزi - ،ام푚푎푥	 푇. 푃 .푁.푇ان امپراتورهـا و  یـ نـه م ین هزیشتریب 	 푃 	 

. اسـت  يشده کمتر نه نرمالیهز يباشد، دارا ينه بدتریهز يکه دارا يهر امپراتور .باشد یشده م نه نرمالیهز
د و بـر  یـ آ ی، بـه دسـت مـ   )19-4 (شده هر امپراتور، رابطـه   نرمال یشده، قدرت نسب نه نرمالیبا استفاده از هز

  .ردیگ یآن رقابت صورت م يمبنا

) 4-19(  푝 	=
푁. 푇. 푃

∑ 푁. 푇. 푃푖푚푝
 

ار یـ در اخت يمشابه چرخ گردان در الگوریتم ژنتیـک بـرا   يبا محاسبه احتمال تصاحب هر امپراتوري، روند
مرجـع  در کنار امکان استفاده از چرخ گـردان، در  . شود یها استفاده م ياز امپراتور یکیقراردادن مستعمره به 

عرفی شده است که نسبت به چرخ گردان داراي هزینـه محاسـباتی   م فرآیندازي این س براي پیاده یروش ]4[
را کـه در چرخـه گـردان     عملیات مربوط به محاسبه تابع توزیع تجمعی احتمـال  رای؛ زباشد بسیار کمتري می

با داشتن احتمال تصاحب ن روش یدر ا. کند و تنها به تابع چگالی احتمال نیاز دارد مورد نیاز است حذف می
ها مذکور را به صورت تصادفی، ولی با احتمال وابسته به احتمال تصـاحب   هر امپراتوري، براي اینکه مستعمره

) 20-4 (از روي مقادیر احتمال فوق، بـه صـورت رابطـه     Pها تقسیم شوند بردار  هر امپراتوري، بین امپراتوري
  :شوند یتشکیل م

) 4-20(  푃 = [푝 , 푝 ,… , 푝 ] 
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P ،1اندازه بردار  ∗ N بـردار  . مختلـف اسـت   يهـا  ير احتمال تصاحب امپراتـور یمقاد يباشد و حاو یم
کنواخـت  یع یـ با توز ین بردار اعداد تصادفیر ایمقاد. شود یل داده میتشک Pبرابر اندازه  يا با اندازه R یتصادف

  .باشند می کیصفر تا در بازه 
) 4-21(  푅 = [푟 , 푟 , … , 푟 ] 

) 4-22(  푟 , 푟 , … , 푟 ~푈(0,1) 

  :شود یل میتشک) 23-4 (به صورت رابطه  Dبردار 
) 4-23(  퐷 = 푃 − 푅 = [퐷 , 퐷 , … , 퐷 ] = [푝 − 푟 , 푝 − 푟 , … , 푝 − 푟 ] 

شود که  یص داده میتخص يبه رقابت گذاشته شده به امپراتور ، مستعمرهDار داشتن بردار یحال با در اخت
ن احتمـال تصـاحب،   یشـتر یب يدارا يامپراتـور . ن باشـد یریتـر از سـا   بزرگ Dشاخص مربوط به آن در بردار 

کـه   ییاز آنجا. ن مقدار را داشته باشدیشتریس مربوط به آن بیاند Dوجود دارد که در بردار  يشتریاحتمال ب
 .]4[نسبت به چرخ گردان دارد  ين روش سرعت باالتریباشد ا ینم CDFبه محاسبه  يازین

  يسقوط امپراتور 4-2-11
شـان بـه دسـت    یهـا ا  کننـد و مسـتعمره   یهـاي ضـعیف بـه تـدریج سـقوط مـ       ها، امپراتوري در جریان رقابت

. شـود  یها خود را از دسـت داده باشـد حـذف مـ     که امپراتور مستعمره یهنگام. افتد تر می هاي قوي امپراتوري
قـدرتی بـراي    شیهـا  مسـتعمره به علت از دسـت دادن کلیـه    2، امپراتوري شماره 25-4 شکل مثال در  يبرا

  .شود یرقابت ندارد و حذف م

 
   2 شماره وريتضعیف؛ امپرا  سقوط امپراتوري: 25- 4 شکل 

  يشاوندیر خویتم غیالگور 4-3
مختلـف در جهـت    يهـا  دهیـ بر اساس استفاده از ا يشاوندیر خویغ یتم تکاملیگونه که مطرح شد الگور همان

ک از یهر  يگذار ت و سنین جنسییمانند تع يتم مواردین الگوریدر ا. ارائه شده است یتکاملتم یبهبود الگور
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هـر   يبـرا  یدر جوامع انسـان  يشاوندین بر اساس وجود روابط خویعالوه بر ا. اند ها به کار برده شده کروموزوم
ن یـ بـا اسـتفاده از ا   نیبنـابرا ؛ شـود  یمـ  يدار نگـه ن یکروموزوم اطالعات مربوط به تولد آن مانند شماره والـد 

شـده   يسـاز  هیشـب  ید نسل در جوامع مذهبیازدواج و تول ،يشاوندیر خویب غیف عملگر ترکیاطالعات با تعر
  .است

در  یسـع  یدر جوامع انسـان  یسلسله مراتب یزندگ يساز هیبر اجتماع با شب یتم مبتنیگر الگورید ياز سو
ت و یبـه عنـوان رهبـران جامعـه هـدا      يافـراد  یدر جوامع انسـان . داردافته شده در مسأله ی يها حل بهبود راه

ن یا. شان را دارندیفه اطاعت از ایتر وظ نییدر سطوح پا يرا در سطوح باالتر بر عهده دارند و افراد عاد يرهبر
  .ز دارندیت خود نیدر بهبود وضع یکنند، سع یت میکه از رهبران خود تبع یافراد در حال

بـر   یو مبتنـ  يشـاوند یر خویـ غ یتم تکـامل یف و ارائـه دو الگـور  یبا توجه به تعر نامه انین پایدر ا نیبنابرا
رنـده  یتم در بـر گ ین الگوریا. ارائه شده است يشاوندیر خویتم غیتحت عنوان الگور يدیتم جدیاجتماع، الگور

فـرد شـروع    يتعـداد  تم کـار خـود را بـا   یالگور یعنی ؛تم مزبور استیمطرح شده در دو الگور يها دهیا یتمام
شـان بـر اسـاس    یاز ا یسـپس برخـ  . ت هستندیمانند سن و جنس یاضاف یاطالعات يکند که هر کدام دارا یم

در ادامـه در هـر نسـل     .شـوند  یشده به عنوان رهبـران جوامـع مختلـف انتخـاب مـ      یابیمقدار تابع ارزش ارز
شـان  یبر اجتماع بـر ا  یو مبتن يشاوندیر خویغ یتکامل يها تمیف شده بر اساس الگوریمرتبط تعر يعملگرها
 .شود یاعمال م

  خالصه فصل 4-4
 يشـاوند یر خویـ غ یتم تکـامل یتم اول بـه نـام الگـور   یالگـور . شـدند  ید معرفـ یتم جدین فصل سه الگوریدر ا
و در نظـر گـرفتن    يگـذار  ت، سـن ین جنسییتع يها دهیتم بر اساس استفاده از این الگوریرا ایشد ز يگذار نام

ن سـن  ییرا با تعیر است زیتم متغین الگوریت در این جمعیچن هم. کند یب عمل میدر ترک يشاوندیروابط خو
ق به منظور یگر عملگر تزریاز طرف د. متفاوت هستند يطول عمرها يدارا يها هر کروموزوم، کروموزوم يبرا

  .ردیگ یها مورد استفاده قرار م ت نرها و مادهین جمعیتعادل ب يبرقرار
 يسـاز  نـه یحل مسائل مختلـف به  يت برایبر جمع یمبتن يا فرامکاشفه يها تمیاز الگور یتلفبات مخیترک

 يبـر مبنـا   يگـر یتم دیرا ارائه داده است و در ادامـه فصـل الگـور    یخاص یبینامه ترک انین پایا. اند ارائه شده
صـورت گرفتـه در    يگونه مطرح شـد کارهـا   همان. شد یمعرف يو رقابت استعمار یتم تکاملیب دو الگوریترک
ن نکتـه توجـه   یـ د بـه ا یبا. کنند یعمل م یبیبه صورت ترت يو رقابت استعمار یتم تکاملیب الگورینه ترکیزم

 یبـ یتم ترکین الگـور یشده اسـت بنـابرا   يساز مدل ید بر اساس جوامع انسانیجد یبیتم ترکیداشت که الگور
اسـت کـه    يآمـار  يوجـو  تم جسـت یتم الگـور ین الگـور یـ ا. بر اجتماع نام گرفته اسـت  یتم مبتنید الگوریجد

 يبـر اسـاس ارتقـا    یده اصلیا .کند یتوابع استفاده م يساز نهیبه يمتمدن را برا يها  انسان یعیطب يرفتارها
این الگـوریتم کـار    .است یاسیس-یق تکامل اجتماعیاز طر یو گروه یکیژنت-یستیق تکامل زیاز طر یشخص

کنند هر کـدام   یم یزندگ یکه در جوامع انسان يمشابه افراد. کند یشروع مه یفرد اول يد تعدادیخود را با تول
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ن افراد یبهتر. شوند یم میکشورها به دو دسته مستعمره و استعمارگر تقس. شوند یص داده میتخص يبه کشور
 يکشـورها  ين رهبـران بـه عنـوان امپراتورهـا    یدهنـد و بهتـر   یل میه رهبران کشورها را تشکید شده اولیتول
ر یـ مسـتعمره را ز  يهر کدام از استعمارگران با توجه به قدرت امپراتور کشـورها . شوند یتعمارگر انتخاب ماس

دیگـر صـورت    ها و افراد هـم  ها و رهبران، براي تصاحب مستعمره رقابت میان امپراتوري. رندیگ یسلطه خود م
ماند کـه   ت یک امپراتوري باقی مییشود و در نها یف میها و رهبران ضع يرد و منجر به سقوط امپراتوریگ یم

  . ردیگ یر سلطه خود میکل دنیا را ز
بـر اجتمـاع    یو مبتنـ  يشـاوند یر خویـ غ یتم تکاملیارائه شده در هر دو الگور يب بهبودهایت ترکیدر نها

هـا   تمیالگـور   یینشان دادن کـارآ  يبرا. دیگرد يشاوندیر خویغتم یتحت عنوان الگور یتمیمنجر به ارائه الگور
  .خواهند شد یاند که در فصل بعد بررس مختلف استفاده شده يها یابیارز
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 یج عملیو نتا یابیارز - 5
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مـورد   انـد و  شده یارائه شده معرف يها تمیالگور ییکارآ یبررس ين فصل توابع محک مختلف برایا يابتدا در

بـر   یتم مبتنـ یمـورد اسـتفاده در الگـور    يدر ادامه با توجه به متنوع بـودن پارامترهـا   .رندیگ یاستفاده قرار م
ارائه شـده بـا    يها تمیسپس الگور. شوند ین مییتع یتجرب يها ق روشیشان از طریا ياجتماع بازه مناسب برا

. رنـد یگ یمـ سـه قـرار   یمقا نه توابع محک مختلـف مـورد  یک به بهیحل نزد افتن راهیمختلف در  يها تمیالگور
 ید در ادامـه فصـل بررسـ   یـ جد يهـا  تمیت الگـور یـ نشـان دادن قابل  يز براین ییگرا و هم يداریپا ينمودارها

 یدهـ  د در مسـأله وزن یجد يها تمیاس بزرگ، از الگوریعالوه بر استفاده از توابع محک متداول و مق. شوند یم
الب رودخانـه مـارون اسـتفاده شـده     یسـ  یابیو روند WINE یمجموعه آموزش يدو نمونه مورد یشبکه عصب

  .استفاده شده است يمختلف آمار يها هیفرض یجهت بررس يآمار يها ن از آزمونیچن هم. است

  توابع محک یمعرف 5-1
ت یـ هـا قابل  تمین الگوریا. اند شده یمعرف یمختلف يا فرامکاشفه يساز نهیبه يها تمیدر چند دهه گذشته الگور

از  یفیضـع  ییده و بزرگ کـارآ یچیدر مسائل پ يریکارگ اند اما هنگام به از خود نشان داده یخوب يوجو جست
ف یرسـد ضـع   یر میمتغ 100ش از یها به ب آن يرهایکه تعداد متغ یمثال در مسائل يبرا. دهند یخود نشان م

 نیچنـ  هـم . کنـد  یش ابعاد مسأله رشد مـ یبا افزا ییحل مسأله به صورت نما راه يبه طور معمول فضا. هستند
و در » 2یختـ یر تـک «در دو بعد  1مثال تابع رزنبروك يبرا. ر کندییاس تغیمسأله با مق يها یژگیامکان دارد و

  .]28[است » 3یختیچند ر«ابعاد باالتر 
. اسـت  آورده شـده اس بزرگ یمق يساز نهیاز توابع به یفهرست ]28[مرجع در با توجه به مشکالت موجود، 

را یقابل حل هستند ز یاس بزرگ به راحتیاز مسائل با مق ین مرجع آورده شده است برخیگونه که در ا همان
ر یـ ل به زیقابل تبد ین مسأله به راحتیمستقل از هم هستند بنابرا يریگ میتصم يرهایشان متغیاز ا یدر برخ
بـه صـورت    یکـه مـابق   یاست در حـال  يریگ میر تصمیک متغیامل تنها شان شیک از ایاست که هر  یمسائل

ه     شـناخته شـده   »4یجداشـدن «ن دسته از مسائل به عنوان مسائل یا. شوند یثابت در نظر گرفته م انـد کـه ـب
  :شوند یف میر تعریصورت ز

  :است اگر و تنها اگر یجداشدن f(x)تابع : 1-5  فیتعر

                                                
1 Rosenbrock 
2 unimodal 
3 multimodal 
4 separable 
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) 5-1(  푎푟푔 min
( ,…, )

푓(푥 ,… , 푥 ) = �푎푟푔	min푓(푥 ,… , 푥 ),… , 푎푟푔min푓(푥 , … , 푥 ) � 
ک یـ تـابع تنهـا بـا     nرا به صورت جمع  ند اگر و تنها اگر بتوان آنیگو یر جداشدنیمتغ nرا با  یتابع یعنی
 یب، تابعین ترتیبه هم. ندیگو 1را مستقل xi يباشد، پارامترها یجداشدن f(x)اگر تابع . نمود یسینو ر بازیمتغ

  .ندیگو 2ینباشد، جدانشدن یکه جداشدن
  .داشته باشد xiر مستقل یر غیمتغ mاست اگر حداکثر  3mاز درجه  یجدانشدن f(x)تابع : 2-5  فیتعر
  .مستقل باشند xiر یند اگر هر دو متغیگو 4کامل یرا جدانشدن f(x)تابع : 3-5  فیتعر

دو دسـته،   نین ایدر ب. باشد یم یتر از حل مسائل جدانشدن ار آسانیبس یحل مسائل جداشدن یبه طور کل
  .باشند یم 5یجزئ یز وجود دارند که جداشدنین یمسائل

. باشند یم يقو یداخل یها با وابستگ ریاز متغ یمختلف يها شامل گروه يساز نهی، مسائل بهیواقع يایدر دن
د در انتخاب توابع محـک لحـاظ شـود تـا     ین مسأله باین منظور ایبد. وجود دارد یها ارتباط کم ن گروهین ایب

د در چهار گروه یتوابع محک با نی؛ بنابرامند شد ارائه شده بهره يها تمینان الزم در الگوریت اطمیبتوان از قابل
  :ر در نظر گرفته شوندیز

 یتوابع جداشدن )1
  .باشند یرها مستقل میمتغ یوابسته باشند و مابق يرهایاز متغ یکه تعداد کم  یجزئ یتوابع جداشدن )2
 .باشند ین جزء مستقل میمل چندکه شا یجزئ یتوابع جداشدن )3
  کامل یتوابع جدانشدن )4
ن یهـدف را بـه چنـد    يرهایمتغ یتوان به صورت تصادف یک میاز تفک ید توابع با درجات مختلفیتول يبرا

رهـا در مـورد   یهر گـروه از متغ  يتوان برا یسپس م. ر هستندیم کرد که هر کدام شامل تعداد متغیگروه تقس
ت یـ در نها. نمود يریگ میچرخش هماهنگ تصم يها وهیق شیگر از طریکدیداشتن با  ا در ارتباط نگهیمستقل 

کـرده   یه را معرفـ یـ ، شش تابع پا]28[ ن منظور مرجعیبه ا. شود یرها اعمال میتابع محک به هر گروه از متغ
  .اند آورده شده 1-5 دول جتوابع ارائه شده در . است

تم یج حاصـل از الگـور  یسـه نتـا  یمقا يکه در مقاالت مختلف بـرا  یمحک متداولن توابع، توابع یعالوه بر ا
انـدازه   푛ن توابـع  یـ در ا. آورده شـده اسـت   2-5 جدول ن توابع در یفهرست ا. اند شوند آورده شده یاستفاده م

  .باشد یابعاد مسأله م
ج بهتر به صـورت  یها، نتا شیج آزماین است که در جداول نتایجا اشاره نمود ا نید به آن در ایکه با يا نکته

شـتر  ین در بیـ عالوه بر ا .باشند یها م تمیالگور يبار اجرا 20حاصل از  يعددج یاند و نتا نشان داده شده 1رهیت
    .نه صفر استیافتن نقطه بهیتوابع ذکر شده هدف 

                                                
1 independent 
2 non-separable 
3 m-nonseparable 
4 fully-nonseparable 
5 partially-separable 
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  ]28[(F1-F20)   اس بزرگیمق فهرست توابع محک: 1- 5 دول ج
Seperable 

F1 Shifted Elliptic 

F2 Shifted Rastrigin 

F3 Shifted Ackley 
푫
풎

-group m-nonseparable 

F14 -group Shifted and  m-rotated Elliptic 

F15 -group Shifted and m-rotated Rastrigin 

F16 -group Shifted and m-rotated Ackley 

F17 -group Shifted m-dimensional Schwefel 

Single Group m-nonseperable 

F4 Single-group Shifted and m-rotated Elliptic 

F5 Single-group Shifted m-rotated Rastrigin 

F6 Single-group Shifted m-rotated Ackley 

F7 Single-group Shifted m-dimensional Schwefel 

F8 Single-group Shifted m-dimensional Rosenbrock 
푫
ퟐ풎

-group m-nonseparable 

F9 -group Shifted and m-rotated Elliptic 

F10 -group Shifted and m-rotated Rastrigin 

F11 -group Shifted and m-rotated Ackley 

F12 -group Shifted m-dimensional Schwefel 

Nonseperable 

F19 Shifted Schwefel 

F20 Shifted Rosenbrock 
 

  
   

                                                                                                                                                  
1 bold-style 
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  (F21-F33)توابع محک متداول فهرست : 2- 5 جدول 
 نام تابع تابع محدوده

−5.12 ≤ 푥 ≤ 5.12 푥  F21 (Sphere) 

−2.048 ≤ 푥 ≤ 2.048 100(푥 − 푥 ) + (1 − 푥 )  F22 (Rosenbrock) 

0 ≤ 푥, 푦 ≤ 10 푥푠푖푛(4푥) + 1.1푦푠푖푛(2푦) F23 

−5.12 ≤ 푥 ≤ 5.12 (푥 − 10cos(2휋푥 ) + 10) F24 (Rastrigin) 

−600 ≤ 푥 ≤ 600 1 +
푥
4000 − cos	(

푥
√푖
)  F25 (Griewangk) 

−500 ≤ 푥 ≤ 500 418.9829 − 푥 푠푖푛	( |푥 |) F26 (Schwefel) 

−10 ≤ 푥 ≤ 10 10 푥  F27 

−100 ≤ 푥, 푦 ≤ 100 0.5 +
푠푖푛 푥 + 푦 − 0.5
(1 + 0.001(푥 + 푦 ))  F28 (Schaffer) 

−1.0 ≤ 푥 ≤ 2.0 푥. 푠푔푛(푥) F29 

−100 ≤ 푥, 푦 ≤ 100 푥  F30 (Schwefel 1.2) 

−1 ≤ 푥 ≤ 1 푖 푥  F31 (SumSquares) 

−30 ≤ 푥 ≤ 30 −20푒 . ∑
− 푒 ∑ 	( ) + 20

+ 푒 
F32 (Ackley) 

−5.12 ≤ 푥 ≤ 5.12 [푥 ] F33 
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  پارامترها م یتنظ 5-2
باشد و هـر کـدام از    یم يتم رقابت استعماریو الگور یتم تکاملیب دو الگوریارائه شده از ترک یبیتم ترکیالگور

ن یـی جهـت تع  یمختلف يها شین بخش آزمایدر ا نی؛ بنابراهستند یمختلف يپارامترها يها دارا تمین الگوریا
بـر   یتم مبتنـ یمـورد اسـتفاده در الگـور    يپارامترها. اند ن پارامترها صورت گرفتهیا ير مناسب برایبازه و مقاد

  :1ر هستندیاجتماع به صورت ز
 푛 :وجو جست يابعاد فضا 
 푁  يامپراتور يتعداد کشورها:  
 푁  هیمستعمره اول يتعداد کشورها:  
 푁  هیاول يجمهور يتعداد کشورها:  
 푁  هیمستقل اول يتعداد کشورها:  
 푁  یتیچند مل يتعداد کشورها:  
 퐶표푒푓푓 	  یب جذب خارجیضر:  
 퐶표푒푓푓 	  یب جذب داخلیضر:  
 푃  نرخ جهش:  
 푃  بینرخ ترک:  
 푃: ینرخ انقالب خارج 
 푃  ینرخ انقالب خارج:  
 푁 :هیتعداد افراد اول 
 푁 :تعداد نسل 
ن یـ در ا. انـد  نشان داده شده F23توابع  يبرا یو خارج یب جذب داخلیر مختلف ضرایمقاد 1-5 شکل در 

   .کنند ید میرا تول يج بهترینتا 3و  5/2 یو خارج یب جذب داخلیشکل ضرا
   

                                                
نامه بیشتر روي الگوریتم مبتنی بر اجتماع است بنابراین در مواردي مانند تعیین بازه پارامترها مالك کار الگوریتم مبتنی بر  تأکید این پایان 1

 .اجتماع است
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  )الف

  )ب
 ) الف و ب( 10با تعداد ابعاد  F23تابع : یو خارج یب جذب داخلیضرا: 1- 5 شکل 

 بیضر. دهند یجذب مختلف را نشان م بیضرا ریحاصل از مقاد جینتا زین 4- 5جدول  و 3- 5 جدول 
  .اند را از خود نشان داده يبهتر جینتا] 2,2.8[در بازه  یجذب داخل بیو ضر] 2,3.4[در بازه  یجذب خارج

، يهـا  يتعـداد امپراتـور   يبـر اجتمـاع پارامترهـا    یتم مبتنـ یمورد اسـتفاده در الگـور   يگر پارامترهایاز د
تعـداد   ينمودارها 2-5 شکل در . اند ف شدهیه و ابعاد مسأله تعریت اولیا همان جمعیها، تعداد افراد  مستعمره

 5برابر بـا   يتعداد امپراتور. اند م شدهیترس F22تابع  يه و ابعاد برایت اولیجمع ه،، مستعمريمختلف امپراتور
مشخص اسـت  ) پ( 2-5 شکل گونه که در  همان. دهند یرا نشان م يج بهترینتا 30و تعداد مستعمره برابر با 

د تعـداد  یـ ج بهتر بایدن به نتایرس يبرا یعنی. ابدی یش میاز افزایمورد ن يها ش ابعاد مسأله تعداد نسلیبا افزا
  . است یعیطب يش داد که امریتم را افزایالگور ياجرا يها  نسل

اند که  ها نشان داده شده ها و مستعمره ياز تعداد امپراتور یر مختلفیمقاد يج به ازایز نتاین 4-5  جدولدر 
. کنـد  ید مـ یـ را تول يج بهتـر یمسـتعمره نتـا   يدرصد از تعداد کشورها] 3,7[از بازه  يانتخاب تعداد امپراتور

  .شود یحاصل م يج بهتریه نتایت اولیدرصد از جمع] 2,7[ها از بازه  با انتخاب تعداد مستعمره نیچن هم
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 F21-F25مختلف توابع  یو داخل یب جذب خارجیسه ضرایمقا: 3- 5 جدول 

  Rate F21 F22 F23 F24 F25 

A
ss

im
ila

tio
n

 
In

te
rn

al
 

2 1.38E-23١ 
(3.09E-23)٢ 

1.28E+00 
(9.22E-01) 

-1.86E+01 
(0) 

0 
(0) 

1.18E-02 
(9.12E-03) 

2.2 6.04E-35 
(1.35E-34) 

1.21E+00 
(6.98E-01) 

-1.86E+01 
(0) 

0 
(0) 

1.82E-02 
(1.83E-02) 

2.4 5.92E-37 
(1.32E-36) 

1.03E+00 
(7.80E-01) 

-1.86E+01 
(0) 

0 
(0) 

1.67E-02 
(1.13E-02) 

2.6 2.03E-32 
(4.53E-32) 

4.78E-01 
(5.48E-01) 

-1.86E+01 
(0) 

0 
(0) 

1.77E-02 
(1.39E-02) 

2.8 8.30E-60 
(1.86E-59) 

6.64E-01 
(4.23E-01) 

-1.86E+01 
(0) 

0 
(0) 

1.72E-02 
(6.97E-03) 

3 1.70E-67 
(3.81E-67) 

5.11E-01 
(2.36E-01) 

-1.86E+01 
(0) 

0 
(0) 

2.07E-02 
(1.33E-02) 

3.2 2.46E-75 
(4.11E-75) 

2.35E-01 
(2.77E-01) 

-1.86E+01 
(0) 

0 
(0) 

1.72E-02 
(1.07E-02) 

3.4 3.84E-70 
(8.59E-70) 

1.18E-01 
(7.06e-02) 

-1.86E+01 
(0) 

0 
(0) 

1.67E-02 
(1.06E-02) 

3.6 1.71E-71 
(3.83E-71) 

1.24E-01 
(6.40E-02) 

-1.86E+01 
(0) 

0 
(0) 

1.53E-02 
(1.39E-02) 

3.8 5.83E-72 
(1.22E-71) 

1.77E-01 
(1.54E-01) 

-1.86E+01 
(0) 

0 
(0) 

1.97E-02 
(7.59E-03) 

4 1.11E-61 
(2.43E-61) 

1.10E-01 
(6.04E-02) 

-1.86E+01 
(0) 

0 
(0) 

2.61E-02 
(9.60E-03) 

Ex
te

rn
al

 

2 5.58E-69 
(1.25E-68) 

6.07E-01 
(4.80E-01) 

-1.86E+01 
(0) 

0 
(0) 

2.66E-02 
(6.84E-03) 

2.2 3.44E-80 
(7.69E-80) 

3.03E-01 
(2.96E-01) 

-1.86E+01 
(0) 

0 
(0) 

1.72E-02 
(8.17E-03) 

2.4 1.49E-76 
(3.33E-76) 

1.08E-01 
(7.62E-02) 

-1.86E+01 
(0) 

0 
(0) 

2.51E-02 
(3.65E-03) 

2.6 3.64E-56 
(8.13E-56) 

1.17E-01 
(3.61E-02) 

-1.86E+01 
(0) 

3.55E-16 
(7.94E-16) 

1.18E-02 
(2.69E-03) 

2.8 3.32E-60 
(7.11E-60) 

4.84E-02 
(5.69E-02) 

-1.86E+01 
(0) 

0 
(0) 

2.32E-02 
(6.43E-03) 

3 7.62E-48 
(1.7E-47) 

1.18E-01 
(9.86E-02) 

-1.86E+01 
(0) 

0 
(0) 

1.24E-02 
(9.70E-03) 

3.2 6.85E-48 
(1.53E-47) 

2.01E-01 
(2.24E-01) 

-1.86E+01 
(0) 

0 
(0) 

2.32E-02 
(7.10E-03) 

3.4 1.16E-45 
(2.5E-45) 

2.36E-01 
(1.40E-01) 

-1.86E+01 
(0) 

0 
(0) 

1.87E-02 
(5.67E-03) 

3.6 2.21E-35 
(4.85E-35) 

2.10E-01 
(1.50E-01) 

-1.86E+01 
(0) 

0 
(0) 

3.61E-02 
(2.891E-

02) 

3.8 5.29E-38 
(1.13E-37) 

2.31E-01 
(1.96E-01) 

-1.86E+01 
(0) 

0 
(0) 

3.79E-02 
(3.24E-02) 

4 9.94E-27 
(2.22E-26) 

3.22E-01 
(3.33E-01) 

-1.86E+01 
(0) 

4.62E-15 
(1.03E-14) 

2.86E-02 
(1.55E-02) 

 
 

  

                                                
 میانگین 1
 انحراف معیار 2
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  )الف

  )ب

  )پ

  )ت
 و )ج( هیت اولی، اندازه جمع)ب(، تعداد مستعمره )الف(تعداد امپراتور : F22مختلف تابع  ينمودار پارامترها :2- 5 شکل 
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  ها و مستعمره ياه يسه تعداد مختلف امپراتوریمقا: 4- 5 جدول 

 Count F21 F22 F23 F24 F25 F26 

Em
pe

ro
r١

 
3 6.07E-13 

(1.09E-12) 
9.15E-02 

(1.37E-01) 
-1.86E+01 
(1.06E-10) 

2.77E-08 
(3.62E-08) 

5.38E-02 
(4.72E-02) 

6.36E-05 
(1.21E-08) 

6 1.07E-11 
(2.26E-11) 

6.10E-01 
(4.79E-01) 

-1.86E+01 
(4.37E-12) 

2.04E-07 
(4.52E-07) 

2.55E-02 
(1.80E-02) 

6.36E-05 
(2.56E-08) 

9 2.96E-11 
(5.32E-11) 

1.71E-01 
(2.45E-01) 

-1.86E+01 
(3.56E-10) 

5.66E-06 
(4.69E-06) 

5.61E-02 
(2.06E-02) 

6.37E-05 
(4.92E-08) 

15 2.38E-11 
(5.30E-11) 

4.91E-02 
(5.98E-02) 

-1.86E+01 
(0) 

8.10E-06 
(1.03E-05) 

3.33E-02 
(1.54E-02) 

6.38E-05 
(4.04E-07) 

30 6.73E-11 
(8.01E-11) 

3.33E-02 
(5.22E-02) 

-1.86E+01 
(1.03E-07) 

4.79E-04 
(6.15E-04) 

3.73E-02 
(1.39E-02) 

6.41E-05 
(7.59E-07) 

C
ol

on
y٢

 

9 7.17E-19 
(9.82E-19) 

2.03E-01 
(1.26E-01) 

-1.86E+01 
(0) 

5.92E-13 
(7.36E-13) 

1.83E-02 
(1.02E-02) 

6.36E-05 
(3.22E-13) 

15 7.59E-17 
(7.93E-17) 

6.70E-02 
(4.11E-02) 

-1.86E+01 
(0) 

1.06E-11 
(2.03E-11) 

1.98E-02 
(8.44E-03) 

6.36E-05 
(3.22E-13) 

30 2.51E-15 
(3.22E-15) 

8.34E-02 
(1.24E-01) 

-1.86E+01 
(0) 

5.37E-10 
(7.76E-10) 

1.58E-02 
(5.39E-03) 

6.36E-05 
(4,55E-13) 

45 2.45E-14 
(4.61E-14) 

2.79E-01 
(2.08E-01) 

-1.86E+01 
(0) 

1.46E-08 
(3.11E-08) 

3.31E-02 
(1.53E-02) 

6.36E-05 
(1.18E-12) 

90 7.97E-12 
(1.49E-11) 

4.50E-01 
(4.05E-01) 

-1.86E+01 
(3.16E-11) 

4.51E-05 
(7.01E-05) 

4.64E-02 
(2.51E-02) 

6.36E-05 
(2.66E-07)   

ج ینتـا  5/0کمتـر از   يهـا  دهد کـه نـرخ   یرا نشان م یو خارج یمختلف انقالب داخل يها نرخ 5-5 جدول 
  .اند را نشان داده يبهتر

 مختلف یو داخل یانقالب خارج ياه سه نرخیمقا: 5- 5 جدول 

  Rate F21 F22 F23 F24 F25 F26 

R
ev

ol
ut

io
na

ry
 

In
te

rn
al

 

0.1 7.00E-26 
(1.02E-25) 

5.55E-01 
(7.86E-01) 

-1.86E+01 
(0) 

0 
(0) 

2.17E-02 
(1.19E-02) 

6.36E-05 
(2.03E-13) 

0.3 1.78E-26 
(3.99E-26) 

7.30E-01 
(4.68E-01) 

-1.86E+01 
(0) 

0 
(0) 

1.33E-02 
(1.05E-02) 

6.36E-05 
(2.49E-13) 

0.5 1.34E-20 
(1.83E-20) 

2.73E-01 
(2.22E-01) 

-1.86E+01 
(4.45E-14) 

7.11E-16 
(1.59E-15) 

7.39E-03 
(6.97E-03) 

6.36E-05 
(2.03E-13) 

0.7 2.91E-15 
(3.86E-15) 

1.58E-01 
(2.39E-01) 

-1.86E+01 
(4.87E-12) 

1.42E-11 
(2.29E-11) 

1.03E-02 
(6.13E-03) 

6.36E-05 
(2.16E-11) 

0.9 6.63E-10 
(1E-09) 

3.46E-01 
(2.53E-01) 

-1.86E+01 
(4.33E-10) 

5.06E-08 
(6.02E-08) 

1.89E-02 
(1.18E-02) 

6.36E-05 
(3.38E-07) 

E
xt

er
na

l
 

0.1 1.57E-27 
(2.16E-27) 

1.08E+0 
(1.05E+0) 

-1.86E+01 
(0) 

3.64E-11 
(8.13E-11) 

2.27E-02 
(1.70E-02) 

6.36E-05 
(2.03E-13) 

0.3 1.37E-20 
(3.07E-20) 

6.92E-01 
(6.78E-01) 

-1.86E+01 
(0) 

0 
(0) 

2.32E-02 
(8.28E-03) 

6.36E-05 
(2.03E-13) 

0.5 2.96E-13 
(6.61E-13) 

8.46E-01 
(7.46E-01) 

-1.86E+01 
(0) 

3.55E-16 
(7.94E-16) 

1.53E-02 
(6.38E-03) 

6.36E-05 
(2.03E-13) 

0.7 6.90E-14 
(1.54E-13) 

5.96E-01 
(5.65E-01) 

-1.86E+01 
(4.59E-11) 

1.62E-13 
(3.59E-13) 

1.87E-02 
(4.81E-03) 

6.36E-05 
(8.45E-10) 

0.9 4.83E-11 
(1.03E-10) 

1.11E+00 
(6.05E-01) 

-1.86E+01 
(2.85E-11) 

1.27E-07 
(2.65E-07) 

1.98E-02 
(1.68E-02) 

6.36E-05 
(9.9E-09)   

                                                
 .است 90ا ه تعداد مستعمره  ١
 . است 5ها، تعداد مستعمره  است و در سایر امپراتوري 9، تعداد مستعمره 3براي تعداد امپراتوري   2
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  سهیو مقا نانیت اطمیقابل 5-3
 يهـا  تمیج حاصـل بـا الگـور   یارائـه شـده، نتـا    يهـا  تمیت الگـور یو قابل یینشان دادن کارآ ين بخش برایدر ا

مـورد   يهـا  تمیالگـور  ير پارامترهـا ین بخـش مقـاد  یـ ا ين در ابتدایبنابرا ؛اند سه شدهیگر مقاید يا فرامکاشفه
 يسـاز  نـه یتم بهیتم زنبـور عسـل و الگـور   یسـه الگـور  یمورد مقا يها تمیاز جمله الگور .دنشو یسه آورده میمقا

ها را نشان  تمین الگوریمختلف ا يپارامترها ير در نظر گرفته شده برایمقاد 6-5 جدول . اجتماع ذرات هستند
   .دهد یم

ذرات و زنبور عسل اجتماع يها تمیالگور ير پارامترهایمقاد: 6- 5 جدول   

PS
O

 

Parameter Value Parameter Value 
Cognitive Acceleration 2 The fraction of maximum 

iterations 0.7 
Social Acceleration 2 Maximum velocity step 100 

Neighborhood Acceleration 1 Constriction factor 1 
velocity Weight at the beginning 0.95 velocity Weight at the end 0.4 

A
BC

 

The number of food sources PopulationSize/2 food source PopulationSize*n/2 

مختلف  ير پارامترهایاند که مقاد سه انتخاب شدهیمقا ياز مقاالت مختلف برا ییها تمین الگوریعالوه بر ا
 .اند آورده شده 7-5 جدول شان در یا

 سه شدهیمقامقاالت  يها تمیالگور ير پارامترهایمقاد: 7- 5 جدول 
Algorithm Parameter Value Parameter Value 

GA and GA–BF 
[29]  

Mutation Rate 0.9 Crossover Rate 0.1 
Step Size 1E-007 Chemotactic Step 1000 

GSA [30] G0 100 훼 20 
K0 PopulationSize PopulationSize 50 

CICA and ICA [31] 
Number of Imperialist 8 Number of Colonies 80 

훼 0.5 훽 2 
푏 0.2   

PSO [31] c1 1.5 c2 1.5 
Number of Particles 80   

RGA [30] 
Crossover Rate 0.3 Mutation Rate 0.1 

Crossover Arithmatic Mutation Gaussian 
Selection Roulette wheel   

 

در توابع .ف شده استیتعر ییتحت عنوان پارامتر سنجش کارآ يپارامتر يها تمیالگور ییسه کارآیمقا يبرا
 يسـاز  نـه یبه يبـرا ) 2-5 (به صـورت رابطـه    ییکارآسنجش ن پارامتر یبنابرا ؛است يساز نهیهدف کممحک 

  .شود ینه محاسبه میکم
푃 = 100 ∗ (1 −

푀
푀 ) ) 5-2( 

باشـد و   یبـر اجتمـاع مـ    یتم مبتنـ یبـار الگـور   20 ياز اجـرا ن حاصـل  یانگیمقدار م 푀در رابطه قبل 
푀 محاسبه  يبرامثال  يبرا. باشد یسه میتم مورد مقایبار الگور 20 ين حاصل از اجرایانگیمقدار م
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سـل  ، زنبورعي، رقابت استعماریتکامل يها تمیج حاصل از الگوریبر اجتماع با نتا یتم مبتنیج الگورینتا ییکارآ
  . شوند یسه میو گروه ذرات مقا

آورده  يهـا  تمیتم بـا الگـور  ین الگـور یج حاصل از ایبر اجتماع، نتا یتم مبتنیالگور یینشان دادن کارآ يبرا
بـر اجتمـاع بـا     یتم مبتنـ یالگـور  8-5 جـدول  در . سـه شـده اسـت   یر مراجع در ابعاد کوچک مقایشده در سا

را از خـود نشـان    يج بهتریر موارد نتایسه شده است که جز در دو مورد در سایگر مقایمتداول د يها تمیالگور
  .داده است

 

 ابعاد کوچک توابع بادر متداول يا مکاشفه يوجو جست يها سه روشیمقا: 8- 5 جدول 
F F21 F22 F24 
n 3 [29] 30 [31] 30 [30] 2 [29] 30 [31] 30 [30] 30 [31] 30 [30] 

GA 8.03E-15 1.88E+01 - 1.09E+00 1.71E+04 - 1.93E+01 - 
GA-BF 1.43E-15 - - 1.00E+00 - - - - 

ICA - 2.88E+01 - - 3.64E+04 - 9.94E-02 - 
PSO - 9.04E+00 5.00E-02 - 3.26E+01 3.70E+04 4.64E+00 7.28E+01 

CICA - 2.50E-07 - - 2.07E+01 - 6.83E-04 - 
RGA - - 2.35E+01 - - 1.10E+03 - 5.92E+00 
GSA - - 2.10E-10 - - 2.52E+01 - 1.53E+01 
SBA 4.90E-37 5.87E-15 4.30E-19 5.55E-06 3.48E+01 2.37E+01 9.95E-02 3.55E+00   

F F25 F26 F30 F32 F33 
n 30 [30] 30 [30] 30 [30] 30 [31] 30 [30] 5 [29] 

GA - - - 2.67E+00 - -29.4 
GA-BF - - - - - -29.95 

ICA - - - 1.97E+00 - - 
PSO 5.50E-02 -9.80E+03 2.90E+03 1.40E-01 0.02 - 

CICA - - - 6.79E-06 - - 
RGA 1.16E+00 -1.20E+04 5.60E+03 - 2.15E+00 - 
GSA 2.90E-01 -1.10E+03 1.60E+02 - 1.10E-05 - 
SBA 2.61E-02 -1.26E+04 2.65E-02 9.22E-08 1.32E-06 -30   

ن یبر اجتماع از ا یتم مبتنیالگور ییشتر کارآینشان دادن هر چه ب يبراسه توابع با ابعاد کوچک یعالوه بر مقا
ج ینتـا  9-5 جـدول   در. ز اسـتفاده شـده اسـت   ینه توابع با ابعاد بزرگ نیک به بهیافتن نقطه نزدیتم در یالگور

زنبور عسل و اجتماع ذرات در توابع بـا ابعـاد بـزرگ آورده     يها تمیبا الگور بر اجتماع یمبتنتم یسه الگوریمقا
  .نشان داده است درصد را از خود 85شتر از یب ییکارآبر اجتماع  یتم مبتنیالگورشتر موارد یاند که در ب شده

  اجتماع ذرات و زنبور عسل در توابع با ابعاد بزرگ يها تمیبر اجتماع با الگور یتم مبتنیسه الگوریج مقاینتا: 9- 5 جدول 
F n Pop. Gen. ABC PSO SBA PABC PPSO 

F21 
100 500 1000 8.59E-05 1.99E+00 1.27E-10 100 100 
500 600 1500 2.26E+02 3.90E+03 3.83E+01 83 99 

1000 800 2000 1.46E+03 8.00E+03 9.29E-01 100 100 

F22 
100 500 1000 2.22E+02 3.15E+04 1.54E+02 31 100 
500 600 1500 8.44E+03 1.99E+05 4.53E+03 46 98 

1000 800 2000 5.09E+04 4.21E+05 4.03E+03 92 99 

F24 
100 500 1000 5.39E+01 6.05E+02 2.00E-07 100 100 
500 600 1500 1.93E+03 8.59E+03 1.14E+03 41 87 

1000 800 2000 6.05E+03 1.74E+04 5.20E+02 91 97 
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بـر   یتم مبتنـ ینـه الگـور  یصـورت گرفتـه در زم   يگونه که در فصل قبل اشاره شد از جمله بهبودهـا  همان
ج ینتـا  10-5 جدول در . مختلف بود يه افراد به کشورهایص اولیتخص يبرا یمختلف يها روشف یاجتماع تعر

ه مختلـف و  یاول یده مقدار ياه بر اجتماع با روش یتم مبتنی، الگوريشاوندیر خویغ یتم تکاملیسه الگوریمقا
. و ذرات آورده شـده اسـت   ي، رقابـت اسـتعمار  یزنبور عسل، تکامل يها تمیبا الگور يشاوندیر خویتم غیالگور
شتر موارد ین در بین بیها داشته است و در ا تمیر الگوریسا نسبت بهرا  يج بهترینتا يشاوندیر خویغتم یالگور
  .عمل کرده است بهتر

    )F21-F23( گرید يها تمیارائه شده با الگور يها  تمیسه الگوریمقا: 10- 5 جدول 
F F21 F22 F23 
n 10 20 50 10 20 30 2 

Community 15 20 20 10 25 50 5 
Generation 1000 1200 2000 2000 3000 4000 300 
Population 150 300 500 250 500 600 20 

EA 9.74E-03 2.53E-01 5.15E+00 6.50E+00 3.47E+01 7.42E+01 -18.3454 
ICA 6.04E-04 2.33E-03 8.18E-03 8.49E-01 2.70E+00 1.11E+01 - 
PSO 2.30E-35 3.61E-21 2.14E-12 1.33E+00 9.36E+00 3.32E+01 - 
ABC 7.30E-17 2.49E-16 1.14E-15 2.60E-03 1.95E-02 5.79E+00 -18.5547 
SBA1 1.36E-39 2.31E-32 8.88E-23 3.23E-03 1.75E-03 7.06E+00 -18.5547 
SBA2 1.36E-37 6.63E-33 4.00E-26 3.95E-04 2.58E-03 8.08E+00 -18.5547 
SBA3 4.82E-40 2.20E-33 2.00E-23 5.76E-04 5.78E-03 6.10E+00 -18.5547 
SBA4 3.23E-42 1.86E-25 3.68E-17 1.59E-01 8.61E-01 8.67E-01 -18.5547 
SBA5 2.41E-40 3.14E-28 2.52E-17 2.43E-01 5.59E-01 8.42E-01 -18.5547 

NREA 2.19E-05 7.84E-08 4.78E-10 4.88E+00 1.46E+01 2.50E+01 -16.9229 
NRA 1.36E-64 1.19E-45 9.65E-36 6.01E-04 9.68E-04 3.89E-02 -18.5547 

بـر   یتم مبتنـ ینـه الگـور  یصـورت گرفتـه در زم   يکه در فصل قبل اشاره شد از جمله بهبودهـا گونه  همان
 مختلف انواع 11-5 جدول در  .ت استیو هدا يمتنوع در رهبر يها وهیمختلف با ش يف کشورهایاجتماع تعر
  .را از خود نشان داده است يج بهتریمستعمره نتا ين استفاده از کشورهاین بیاند و در ا سه شدهیکشورها مقا

  سه انواع کشورهایمقا: 11- 5 جدول 
F F21 F22 F23 

Dimension 10 20 50 10 20 30 2 
Generation 1000 1200 2000 2000 3000 4000 300 
Population 150 300 500 250 500 600 20 

Multinational 1.72E-05 2.58E-04 4.92E-04 9.12E-01 4.36E+00 1.13E+01 -18.54168 
Republic 2.80E-15 8.46E-13 1.10E-04 1.89E-02 4.93E-02 8.50E-02 -18.55138 

Autocracy 5.39E-13 3.29E-12 7.58E-10 8.81E-03 4.27E-02 8.36E-02 -18.53871 
Colony 1.36E-39 2.31E-32 8.88E-23 4.23E-01 3.41E+00 8.67E-01 -18.55472 

 

ن ین بیاند که در ا سه شدهیمتفاوت مقا يها یابیمختلف در تعداد ارز يها تمیج الگورینتا 12- 5 جدول در 
  .را از خود نشان داده است يج بهترینتا يشاوندیر خویغ تمیالگور

   



65 
 

 

 مختلف يها یابیها با تعداد ارز تمیسه الگوریمقا: 12- 5 جدول 
FEs 1.00E+03 

Algorithm EA NREA SBA NRA 
F21 2.05E+01(5.94E+00) 1.01E+01(5.57E+00) 3.33E+00(2.30E+00) 2.29E+00(8.28E-01) 
F22 4.98E+02(1.39E+02) 1.58E+02(8.90E+01) 6.80E+01(368E+01) 5.92E+01(3.59E+01) 
F24 9.22E+01(1.15E+01) 5.85E+01(1.19E+01) 5.43E+01(1.01E+01) 4.81E+01(1.34E+01) 
F25 7.62E+01(1.93E+01) 3.47E+01(1.17E+01) 8.88E+00(4.69E+00) 1.12E+01(5.22E+00) 

 

FEs 1.00E+05 
Algorithm EA NREA SBA NRA 

F21 1.44E-01(7.69E-02) 1.10E-05(2.65E-05) 4.10E-16(1.62E-15) 6.22E-28(1.88E-27) 
F22 2.31E+01(2.34E+01) 4.43E+00(2.80E+00) 2.43E+00(1.35E+00) 2.70E+01(1.67E+01) 
F24 7.22E+00(1.27E+00) 8.50E-02(2.30E-01) 1.48E-10(5.22E-10) 2.66E-16(1.19E-15) 
F25 7.07E-01(4.75E-01) 4.25E-04(1.23E-03) 1.31E-13(4.07E-13) 3.33E-17(5.22E-17) 

  

  هاي مختلف براي دو الگوریتم تکاملی و   نیز موقعیت افراد جمعیت در نسل 4- 5 شکل و  3- 5 شکل 
این روند در مورد الگوریتم . شوند تر می با گذر زمان افراد به هم نزدیک. دهد مبتنی بر اجتماع را نشان می

  .افتد تر اتفاق می سریعمبتنی بر اجتماع بهتر و 
 

   )الف  )ب
  )ب(ام -100و نسل ) الف(ام - 10در نسل  یتم تکاملید شده الگورینقاط تول: 3- 5 شکل 

  )الف   )ب
 )ب(ام -100و نسل ) الف(ام -10بر اجتماع در نسل  یتم مبتنید شده الگورینقاط تول: 4- 5 شکل 
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از . ر استیت متغیاندازه جمع يشاوندیر خویو غ يشاوندیر خویغ یتکامل يها تمیالگور يها یژگیاز و یکی
ن یتعادل ب 5-5 شکل . ف شده استیها تعر ن نرها و مادهیق به منظور حفظ تعادل بیگر عملگر تزریطرف د

نسبت در  نیها مشخص است ا گونه که در شکل همان .دهد ینشان م F30تابع  يها را برا ت نرها و مادهیجمع
ک یمتفاوت است و  يشاوندیر خویتم غیک است و در الگوریدر حدود  يشاوندیر خویغ یتکاملتم یالگور

 .باشد ینم

  
  )ب( يشاوندیر خویغ یتکاملتم یو الگور) الف( يشاوندیر خویغتم یالگور :F30تابع  يها برا ماده- تعداد نرها: 5- 5 شکل 

ج یشده استفاده شده است کـه نتـا   یبر اجتماع از توابع معرف یمبتن تمیالگور ییبه منظور نشان دادن کارآ
ن یج ایتوان از نتا یگونه که م همان. اند ه نشان داده شد 15-5 دول جو  14-5 دول ج، 13-5 دول جحاصل در 
و  FEs120000)1( يهــا یابیــتعــداد ارز يبــر اجتمــاع بــرا یتم مبتنــینمــود، الگــور يریــگ جــهیجــدول نت

)FEs(600000  تم یرا نشـــان داده اســت و الگــور   يج بهتــر ینتــاjDElsgo[32] یابیـــتعــداد ارز  يبـــرا 
)FEs(3000000 را نشان داده است يج بهترینتا.  

 120000 یابیتعداد ارز ياس بزرگ برایمق يساز نهیج حاصل از توابع محک بهینتا: 13- 5 دول ج
FES 1.20E+05 
Algo. PSO SDENS [33] jDElsgo [32] SBA 

F1 1.26E+10(3.61E+09) 5.01E+09(9.81E+08) 3.70E+09(5.11E+08) 9.76E+08(1.82E+08) 
F2 2.36E+04(4.06E+02) 1.19E+04(9.89+01) 1.09E+04(1.75E+02) 6.29E+03(1.84E+02) 
F3 2.13E+01(2.84E-02) 2.01E+01(1.17E-01) 1.87E+01(4.46E-01) 2.04E+01(4.12E-02) 
F4 4.06E+13(1.94E+13) 5.10E+13(1.46E+13) 1.40E+14(3.69E+13) 4.10E+13(1.64E+13) 
F5 3.35E+08(9.00E+07) 3.29E+08(1.04E+07) 3.39E+08(1.82E+07) 3.58E+08(6.18E+07)   

  

                                                
1 Function Evaluations (FEs) 
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 600000 یابیتعداد ارز ياس بزرگ برایمق يساز نهیج حاصل از توابع محک بهینتا: 14- 5 دول ج
FES 6.00E+05 
Algo. PSO SDENS  jDElsgo  SBA 

F1 1.99E+07(1.74E+07) 5.73E-06(4.46E-06) 8.86E-20(4.51E-20) 3.49E+04(2.72E+03) 
F2 2.36E+04(4.06E+02) 2.21E+03(8.95E+01) 1.25E-01(3.45E-01) 2.62E+00(1.69E+00) 
F3 1.99E+01(1.03E-02) 2.70E-05(1.54E-05) 3.81E-12(5.02E-12) 1.62E-02(3.17E-02) 
F4 5.72E+12(1.84E+12) 5.11E+12(2.16E+12) 8.06E+10(3.08E+10) 3.10E+12(1.02E+12) 
F5 3.33E+08(9.01E+07) 1.18E+08(2.88E+07) 9.72E+07(1.44E+07) 3.44E+08(5.96E+07)   

 3000000 یابیتعداد ارز ياس بزرگ برایمق يساز نهیج حاصل از توابع محک بهینتا: 15- 5 دول ج
FES 3.00E+06 
Algo. PSO SDENS  jDElsgo  SBA 

F1 1.99E+07(1.74E+07) 5.73E-06(4.46E-06) 8.86E-20(4.51E-20) 3.49E+04(2.72E+03) 
F2 2.36E+04(4.06E+02) 2.21E+03(8.95E+01) 1.25E-01(3.45E-01) 2.62E+00(1.69E+00) 
F3 1.99E+01(1.03E-02) 2.70E-05(1.54E-05) 3.81E-12(5.02E-12) 1.62E-02(3.17E-02) 
F4 5.72E+12(1.84E+12) 5.11E+12(2.16E+12) 8.06E+10(3.08E+10) 3.10E+12(1.02E+12) 
F5 3.33E+08(9.01E+07) 1.18E+08(2.88E+07) 9.72E+07(1.44E+07) 3.44E+08(5.96E+07) 

 

  يداریپا 5-4
ه را به دنه به دست آمیمقدار به نمودار. نشان داده است 6-5 شکل در  F22 يبعد 10ابع ت يدارینمودار پا

گونه که نمودار  همان. دهد ینشان م يشاوندیر خویبر اجتماع و غ یمبتن يها تمیالگور يبار اجرا 20 يازا
  .ج پایداري را تولید کرده استمشخص است این الگوریتم در اجراهاي مختلف نتای

   
  بعدي F22، 10تابع  يشاوندیر خویغبر اجتماع و  یمبتن يها تمیالگور يدارینمودار پا: 6- 5 شکل 

  ییگرا هم 5-5
 يا نکتـه . انـد  آورده شـده  ییگرا هم يارائه شده نمودارها يها تمیالگور عملکرد یبررسن بخش به منظور یدر ا

 یاست، نمودارها به صـورت نزولـ   يساز نهیکه هدف کم نین است که با توجه به اید به آن توجه نمود ایکه با
ت یـ خـود کم  يبه جـا  یکیزیف يها تیکم یتمیلگار يریگ اندازه يبرا یتمیاس لگارین مقیعالوه بر ا. هستند
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ر بـازه  یرا مقـاد یـ ز. استفاده شـده اسـت   یتمیاس لگاریاز مق ییگرا هم يم نمودارهایدر ترس. شود یاستفاده م
  . شوند یشامل مرا  یبزرگ

د یـ با. دهـد  یمختلف نشان مـ را در ابعاد  F30 تابعبر اجتماع  یتم مبتنیالگور ییگرا نمودار هم 7-5 شکل 
و  8-5 شـکل   .ابدی یش مینه افزایدن به مقدار بهیرس يالزم برا يها ش ابعاد تعداد نسلیتوجه شود که با افزا

را  50ر ابعـاد برابـر بـا    د يشـاوند یر خویبر اجتماع و غ ی، مبتنیتکامل يها تمیالگور ییگرا هم يهاز نمودارین
 يهـا ن اسـت کـه نمودار  یـ د به آن توجه نمود ایها با ن شکلیکه در ا يا نکته. دهد یو نشان م F30تابع  يبرا

اشـاره شـده    يهـا  تمیح الگـور یگر عملکـرد صـح   انیدارند که نما یمختلف روند نزول يها در نسلنه یمقدار به
 .است

 

  
  )ب( يبعد 1000 و )الف( يبعد F30: 10تابع  ییگرا همنمودار : 7- 5 شکل 
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  )الف

  )ب

   )پ
  )پ( يشاوندیر خویتم غیو الگور )ب( بر اجتماع یتم مبتنی، الگور)الف( یتکاملتم یالگور: يبعد F30،50 ییگرا نمودار هم: 8- 5 شکل 
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 يشاوندیر خویو غ يشاوندیر خویغ یتکامل يها تمیحاصل از الگور F21تابع  ییگرا همنمودار  9-5 شکل 
  .باشد یم ینه نزولیر بهید که در هر دو نمودار مقادده یرا نشان م

  )الف        

  )ب
 الگوریتم غیر خویشاوندي) ب(و  يشاوندیر خویغ یتکاملتم یالگور) الف(بعدي  F21 ،10تابع  ییگرا همنمودار : 9- 5 شکل 

. دهد یمختلف نشان م يها تمیالگور يبرارا  يبعد F21 ،10ابع ت ییگرا ز نمودار همین 10-5 شکل 
ها عمل نموده  تمیر الگوریاز ساار بهتر یبس يشاوندیر خویغتم یگونه که در شکل مشخص است الگور همان
  .دهد یها را نشان م تمیح الگوریعملکرد صح ین روند نزولیچن هم. است

  )الف

 يبعد F21 ،10 تابع ییگرا همنمودار : 10- 5 شکل 
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  يآمار يها آزمون 5-6
ک حـدس  یـ رد  يبـرا  ینمونه شواهد کاف يها ا دادهین موضوع است که آین اییهدف تع يآمار يها در آزمون

 .رندیگ یم قرار یمورد بررسها  ن آزمونیاز ا ین ادامه برخیدر ا نی؛ بنابرا]34[ ریا خیه را دارند یا فرضی

  t يا نمونهآزمون تک 1- 6- 5

به مفهوم . شود یاستفاده م zر از آزمون یا خین جامعه برابر است یانگین نمونه با میانگیا میکه آ نیدر مورد ا
ه آزمون ب نیا يها هیفرض؟ ریا خیباشد  ین مشخص میانگیک جامعه با میک نمونه متعلق به یا یگر آید

  :دنشو یداده م ر نشانیصورت ز
H0: μ = μ0 ) 5-3(  

H1: μ ≠ μ0 ) 5-4(  

مقدار آماره آزمون آن به  .باشد یت میادعا شده جمع نیانگیم μ0ت و ین جمعیانگیم μه فوق یدر فرض
  :شود یمحاسبه م )5- 5 (رابطه صورت 

푧 =
푥̅ − 휇

√

 ) 5-5(  

 یا به عبارتین جامعه تحت فرض صفر یانگیم µ ا نمونه،یها  داده ن مشاهده شدهیانگیم 푥̅ ن رابطهیادر 
  . تعداد مشاهدات است n انحراف استاندارد جامعه و σ ن ادعا شده،یانگیم μ0گر ید

ار یدر اخت ار جامعه راین و انحراف معیانگید میع نرمال جهت آزمون فرض فوق بایاستفاده از توز يبرا
ار نمونه یانحراف مع يد مقدار آن را از رویباست و یار جامعه معلوم نیشتر اوقات انحراف معیاما ب. داشت

ک است به عنوان آماره آزمون استفاده یگر که به نرمال نزدیع دیک توزین گونه موارد از یدر ا نمودبرآورد 
نام دارد و مقدار آماره  t عیرود توز یبه کار م 30با حجم کمتر از  ییها نمونه يع که براین توزیا. شود یم

  :شود یمحاسبه م )6- 5 (رابطه ت آزمون آن به صور
푡 =

푥̅ − 휇

√

 ) 5-6(  

ار یانحراف مع يجا هن تفاوت که در مخرج آن بیاست با ا يا ک نمونهی z ن آماره، همانند آماره آزمونیا
را با استفاده از  t ن آزمون فرض، ابتدا آمارهیانجام ا يبرا. استفاده شده است s ار نمونهیانحراف معاز  σ جامعه

ا رد یرش یم در مورد پذیتصم يحاصل شده، برا t ، سپس با استفاده از مقدارشود یفرمول فوق محاسبه م
푡اگر . شود یگرفته مم یفرض صفر تصم ≥ 푡( ,  نیچن هم. شود یرد م α معناداردر سطح  H0باشد  (

با  .ودش یباشد فرض صفر رد م% 5تر از  کوچک (p-value)محاسبه شده  »1سطح معنادار«وان گفت اگر ت یم

                                                
1 The significance level (sig.) 
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تم یمشاهده شده الگور يها ن نمونهیانگیکه م نیحات داده شده فرض صفر عبارت است از ایتوجه به توض
ط رد فرض یشرا p-value < 0.05 مقدار. باشد یصفر م یعنین مورد انتظار یانگیبر اجتماع برابر با م یمبتن

  .کند یصفر را ارضا م
؛ ع نرمال باشدیت با توزیوسته از جمعیاس پیشده در مق يریگد نمونه اندازهین آزمون بایاستفاده از ا يبرا
، 1یسه فراوانیمقا يها توان از روش یکار م نیا يبرا. شوند یها بررس د در ابتدا نرمال بودن آنیبا نیبنابرا

  .استفاده نمود 4رویشاپ- لکیو و 3نیآگوست يد- رسونی، پ2رنوفیاسم-کولموگروف، Q-Qنمودار 
 يها دسته .دهد یش مینما یله با ارتفاع فراوانیله میرا به وس يآمار يرهایمتغ یسه فراوانینمودار مقا

مذکور  يها کرده و در قالب سرفصل يبند ها را دسته و داده کند ین مییموجود تع يها داده يبرا یمشخص
در . گردد یمربوطه رسم م نمودارکند سپس  یهر سرفصل مشخص محاسبه م يها را برا دهد و آن یقرار م

ها نشان دهنده سطح  رند و ارتفاع ستونیگ یقرار م یافق محور يها بر رو مختلف داده يها ن نمودار گروهیا
ع نرمال را نشان یمشاهده شده با توز يها ت دادهیفیز تقابل کین Q-Qنمودار  .دباش یارزش هر دسته م

  .دهد یم
 يافزار آمار که توسط نرم ،توابع هدف متداول يبرارنوف یاسم- ج آزمون کولموگروفینتا

 SPSS Statistics Version 20.0 ج مربوط به توابع ینتا .اند نشان داده شده 16- 5 جدول در  ،اند محاسبه شده
اند نرمال  مشخص شده ’*‘که با عالمت  یجینتا .اند نشان داده شده 17-5 جدول اس بزرگ در یمحک مق

ن ییر پایمقاد. دهد یج را با توجه به شکل نرمال بودن نشان میاز نتا يا عدم مشابهت نمونه p-value. ستندین
p-value جا نیدر ا. ر نرمال استیع غینشان دهنده توز α = 0.05  ریمقاددر نظر گرفته شده است و  
p-value تر از  بزرگα ير ورودین آزمون فرض صفر نرمال بودن متغیدر ا .کند یشرط نرمال بودن را ارضا م 

 .ر نرمال استین صورت غیر اینرمال است و در غ ير ورودیرفته شود متغیدر صورت که فرض صفر پذ. است
 .استفاده نمود يرپارامتریغ يها د از آزمونیر نرمال بودن بایدر صورت غ

 مقدار که يدر موارد. آورده شده است 18-5 جدول در نرمال توابع  يبرا t يا آزمون تک نمونه یخروج 
 p-value < 0.05 شود یرفته میپذ ن صورتیر ایغدر شود و  یم رد صفر فرضاشد ب یم.  

 
  

   

                                                
1 histogram 
2 Kolmogorov-Smirnov 
3 D’Agostino-Pearson 
4 Shapiro-Wilk 
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  )بر اجتماع یتم مبتنیالگور( توابع محک متداول يبرا رنوفیاسم-کولموگروفآزمون نرمال : 16- 5 جدول 

 
 F21 F22 F23 F25 F27 F29 F30 F31 F32 
SBA <0.05* 0.987 <0.05* 0.998 <0.05* <0.05* <0.05* <0.05* 0.551 
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  )بر اجتماع یتم مبتنیالگور(بزرگ  اسیمق توابع محک يرنوف برایاسم- آزمون نرمال کولموگروف :17- 5 جدول 
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 t-test يا نمونه آزمون تک: 18- 5 جدول 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
F1 25 3.4942E+004 2.66284E+003 5.32568E+002 
F2 20 2.6201E+000 1.69636E+000 3.79318E-001 
F4 10 3.1020E+012 1.02319E+012 3.23560E+011 
F5 24 3.4438E+008 6.00259E+007 1.22527E+007 
F6 10 5.7937E+006 4.92056E+006 1.55602E+006 
F7 10 2.1329E+009 2.56670E+009 8.11663E+008 
F8 25 5.2463E+007 3.85857E+007 7.71714E+006 
F9 24 2.9956E+008 3.21556E+007 6.56374E+006 

F10 10 7.2792E+003 3.78344E+002 1.19643E+002 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
F1 6.56E+01 24 .000 3.49418E+004 3.3843E+004 3.6041E+004 
F2 6.91E+00 19 .000 2.62012E+000 1.8262E+000 3.4140E+000 
F4 9.59E+00 9 .000 3.10199E+012 2.3700E+012 3.8339E+012 
F5 2.81E+01 23 .000 3.44375E+008 3.1903E+008 3.6972E+008 
F6 3.72E+00 9 .005 5.79367E+006 2.2737E+006 9.3136E+006 
F7 2.63E+00 9 .027 2.13288E+009 2.9677E+008 3.9690E+009 
F8 6.80E+00 24 .000 5.24628E+007 3.6535E+007 6.8390E+007 
F9 4.56E+01 23 .000 2.99560E+008 2.8598E+008 3.1314E+008 

F10 6.08E+01 9 .000 7.27918E+003 7.0085E+003 7.5498E+003 
 

  دمنیفر آزمون 2- 6- 5
رود تا ایـن فرضـیه را    مین به کار یا يبرا» 1بندي دوطرفه از طریق رتبه انحرافآزمون فریدمن براي تجزیه  «

بـراي   دمنیـ زمـون فر آ یعنـ ی. ده شـود یسـنج انـد،   گروه نمونه همه از یک جامعه آماري مشترك آمـده  kکه 
تواننـد از یـک    هـا مـی   کند که آیا این گـروه  ست و معلوم میا آنها يها مقایسه چند گروه از نظر میانگین رتبه

ن یـ ج اینتـا  11-5 شـکل  . نمونه اسـت  kع یتوز آزمون مشابهتن ین فرض صفر ایبنابرا ؟ریخجامعه باشند یا 
، EA يهـا  تمیالگـور  يج حاصل از اجـرا ین آزمون نتایا يورود .دهد ین توابع نشان میا یتمام يآزمون را برا

NREA ، SBA وNRA توابع  یتمام يبرا. )12-5 جدول ( مرتبه است 100000 یابیتعداد ارز يبراF21   تـا
F32  را یز شود یرد مصفر فرضSig. = 0 است. 

                                                
1 Friedman’s Two-way Analysis of Variance by rank 
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 F21-F32توابع  يدمن برایج آزمون فرینتا: 11- 5 شکل 

  انحرافل یآزمون تحل 3- 6- 5
ا یگر برابر است یکدین دو جامعه با یانگیا مین موضوع است که آیبردن به ا یبه طور معمول در آمار هدف پ

تم الف یکه الگور نیا ایله مردان و زنان باشد و یدرآمد حاصل به وس يبرابر یمثال اگر هدف بررس يبرا. ریخ
ها  نیانگیم يبرابر يبرا يا دو نمونه tزمون توان از آ یر باشد میا خیکنند  ید میرا تول یکسانی يها و ب جواب

 يبرا .باشد یشتر از دو قابل استفاده نمیتعداد جوامع ب ين است که براین آزمون ایراد ایاما ا. استفاده نمود
  .شود یاستفاده م Fن مشکل از آزمون یحل ا

است و براي ارزیابی یکسان بودن یا یکسان نبودن دو جامعه و یا  t آزمونتعمیم یافته  ،Fآزمون در واقع 
شتر استفاده یا بین دو گروه یانگیم يبرابر ین آزمون به منظور بررسیا یعنی. شود چند جامعه به کار برده می

به همین دلیل به آن آزمون . شود کل جامعه به عوامل اولیه آن تجزیه می انحرافدر این آزمون . شود یم
  .گویند نیز می ، ANOVA1،انحراف لیتحل

 .اند قرار گرفته یمورد بررس) 12- 5 جدول ( NRAو  EA ،NREA ،SBA يها تمیج الگورین بخش نتایدر ا
  )):8-5 (و ) 7- 5 (روابط ( ن آزمون عبارتند ازیک ایفرض صفر و 

H0: μEA = μSBA = μNREA = μNRA ) 5-7( 

H1: μEA ≠ μSBA ≠ μNREA ≠ μNRA ) 5-8( 

تم ین چهار الگوریا یعنی. ت هستندیک جمعیتم از یرفته شدن فرض صفر هر چهار الگوریدر صورت پذ
  اگر فرض درست باشد . دهند یکسان را نشان میع یتوز ين متفاوت چهار نقطه رویانگیبا م

ن یب انحرافاگر فرض صفر درست باشد، . کسان استی» 3داخل گروه انحراف«با » 2ها ن گروهیب انحراف«
ن چهار نمونه و یانگین میب انحرافافتن یق ین مقدار از طریا .ت استیجمع انحرافاز  ینیها تخم گروه

داخل گروه  انحراف .دیآ یت به دست مین جمعیانگیم يبرا ینیمشاهدات به عنوان تخم ین تمامیانگیم
ا یک و ین گروه نزدیب انحرافد یاگر فرض صفر درست باشد با. است یقیچهار نمونه حق يها انحرافن یانگیم

                                                
1 Analysis of Variance (ANOVA) 
2 between group variance/ Mean Square due to Treatments (MSTR) 
3 within group variance/Mean Square Error (MSE) 
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ن دو ینسبت ب Fد که یآ یبه دست م) 9-5 (ق رابطه ین آزمون از طریآماره ا .داخل گروه باشد انحراف يمساو
  :است ین گروهیو ب یداخل انحراف

퐹 =
푀푆푇푅
푀푆퐸  ) 5-9( 

تابع  يبرا ج حاصل از آزمونیدر نظر گرفته شده است و نتا F ،0.05آزمون  يبرا یجا مقدار بحران نیدر ا
F21  يشاوندیر خویتم غین الگوریانگینه میمقدار به 19-5 جدول  در .است شده نشان داده 19- 5 جدول در 

ر به ین مقادیا. بر اجتماع کمتر است یو مبتن يشاوندیر خویغ ی، تکاملیتکامل يها تمیاز مقدار آن در الگور
ن یشود ا ین جا مطرح میکه در ا یاما سوال. هستند 8.20E-15و  1.24E-26 ،2.87E+00 ،2.19E-04ب یترت

 F = 6.95E+01 یعنیجه آماره آزمون یتمعنادار هستند؟ با توجه به ن يها به طور آمار ن تفاوتیا ایاست که آ
خود  یاز مقدار بحران Fکه آماره  ییاز آنجا نی؛ بنابرااست F ،2.72E+00 یمقدار بحران 0.05 یو مقدار بحران

چهار  يساز نهیسطح به يکه آورده شد برابر یبا توجه به مطالب نی؛ بنابراشود یشتر است فرض صفر رد میب
  .شود ین روند رد میز فرض صفر با استفاده از همیر توابع نیج سایدر مورد نتا. شود یتم اشاره شده رد میالگور

 F21تابع  يبرا ANOVAآزمون : 19- 5 جدول 

Anova: Single Factor 
SUMMARY 

Groups Count Sum Average Variance   EA 20 2.87E+00 1.44E-01 5.92E-03   NREA 20 2.19E-04 1.10E-05 7.02E-10   SBA 20 8.20E-15 4.10E-16 2.64E-30   NRA 20 1.24E-26 6.22E-28 3.55E-54   
ANOVA       Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 0.30894 3 0.102982 69.59069 9.57E-22 2.72 
Within Groups 0.112467 76 0.00148    

       Total 0.421415 79     

  يمطالعه مورد 5-7
 یعصـب  يها نه در شبکهیبه يها افتن وزنی يبرانامه  انین پاید ارائه شده در ایجد يها تمین بخش الگوریدر ا

مجموعـه اول از مجموعـه   . استفاده شـده اسـت   یآموزش شبکه عصب يدو مجموعه داده برا. اند استفاده شده
 ینیب شیپ يموجود برا يها گر از دادهیمجموعه د. وجود دارند انتخاب شده است ]35[ مرجع که در ییها داده
  .روزانه رودخانه مارون انتخاب شده استان یجر

  WINE ينمونه مورد 1- 7- 5
که متعلق به سه کـالس هسـتند    یمشروبات ییایمیل شیتحل يبرا ییها شامل داده WINE یمجموعه آموزش

موجـود بـه دو دسـته     يهـا  مجموعـه نمونـه  . باشـد  یم یژگیو 13نمونه با  178ن مجموعه شامل یا. باشد یم
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آزمـون مـورد اسـتفاده قـرار      ينمونـه بـرا   54آمـوزش و   ينمونـه بـرا   124. اند م شدهیو آزمون تقس یآموزش
  .اند موجود انتخاب شده يها ن نمونهیاز ب یاند که به صورت تصادف گرفته

 يهـا  تمیشبکه با الگور يها وزن يساز نهیج حاصل از بهینتا. باشد یم MSE1نه مورد استفاده تابع یتابع هز
  .نشان داده شده است 20-5 جدول در مختلف 

 WINEمجموعه  یشبکه عصب یده ج وزنینتا: 20- 5 جدول 
MSE Test  Algorithm  
1.18E+01  EA  
4.43E-01 NREA 
5.00E-02 ICA 
1.35E-01 SBA  
1.73E-02  NRA    

گونه که در شکل مشـخص اسـت    همان. نشان داده شده است 12-5 شکل ها در  تمیالگور ییگرا همنمودار 
ه     ینتا .گر ارائه نموده استید يها تمیرا نسبت به الگور يبهتر يها جواب NRAتم یالگور ج بـه دسـت آمـده ـب

ه پا  يکمتـر  يهـا  در تعداد نسـل  NRAتم یالگور .باشد یم 100000  (FEs)برابر با یابیتعداد ارز يازا ان یـ ـب
ن یدر ا. باشد یها م تمیر الگورین مثال به سایتم در این الگوریباالتر ا ییگرا همبر سرعت  ین گواهیرسد و ا یم
  .رسد یان میبه پا يشتریب يها در تعداد نسل EAن یب

 

  WINEگرایی مجموعه  نمودار هم: 12- 5 شکل 

  رودخانه مارون ينمونه مورد 2- 7- 5
هاي باز و مهندسی رودخانه  ترین مسائلی است که در علم هیدرولیک کانال روندیابی سیالب، یکی از پیچیده

روندیابی سیالب وجود دارند که به دو گروه ه هاي مختلفی در زمین روش. مورد بررسی قرار گرفته است

                                                
1 Mean Square Error 
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که  یمصنوع یعصب يها د استفاده از مدل شبکهیامروزه روش جد .شوند بندي می متمرکز تقسیمگسترده و 
 یژه مهندسیبه و یمختلف علم يها نهیدر زم يا باشد کاربرد گسترده یم يساز نهیبه يها تمیبر الگور یمبتن
پل - رآبادیمارون، بازه خل در رودخانه یس یابینامه به روند انیپا يج کاربردیدر بخش نتا. دا کرده استیآب پ

هدف اصلی این تحقیق بررسی . پرداخته شد یتکامل یمصنوع یشبکه عصب يها فلور با استفاده از مدل
بینی جریان روزانه رودخانه مارون سازي الگوهاي مناسب و پیش هاي عصبی تکاملی در شبیهتوانایی شبکه

  .باشدرآباد تا پل فلور مییبازه خ
فارس و خوزستان بوده و  ییایران است و سرحد جغرافیجنوب غرب ا يها از رودخانه یکیرودخانه مارون 

ن یرودخانه مارون، تاب است ا یمیو قد ینام اصل. گذرد یه و سپس بهبهان میلویان خاك کهگیامروزه از م
مسافت  یسادات زاگرس سرچشمه گرفته و پس از ط يها دامنه کوه يسارها ل و چشمهین يها رود از کوه

له سد یشود و به وس یق تنگ تکاب وارد بهبهان میرسد و از طر یاچه سد مارون میلومتر به دریک 120
زان را یزان، دشت جایجا یق سد انحرافی، دشت بهبهان و سپس از طر بهبهان ياریشهدا و شبکه آب یانحراف

به خود گرفته و به هور  یافت رود اعال رامهرمز، نام جراحیخ، پس از دریبه نام قلعه ش یمشروب و در محل
مورد  يها ستگاهیا. شود یج فارس میوارد خل یق خور موسیاز طر ین رود در مواقع پرآبیزد، ایر یشادگان م

طول  ییایمختصات جغرافبا  رآبادیستگاه خیا. باشند یرآباد و پل فلور میخ يها ستگاهیق این تحقیمطالعه در ا
'0 0'، عرض 50 24 ستگاه پل فلور با یا نیچن هم. باشد یمتر م 380ا یستگاه از سطح دریو ارتفاع ا 30 31

0'طول ییایمختصات جغراف 0'، عرض50 17   .باشد یمتر م 200ا یستگاه از سطح دریو ارتفاع ا 30 20
سازي  هاي عصبی تکاملی در شبیهشبکهنه یبه یده وزنحل  يارائه شده برا يها تمین بخش از الگوریدر ا 

در این . رآباد تا پل فلور استفاده شده استیبینی جریان روزانه رودخانه مارون بازه خالگوهاي مناسب و پیش
 نیچن هم .اند مورد استفاده قرار گرفته 1386تا  1367از تاریخ  يدرومتریهاي ه ها از دو ایستگاه تحقیق داده

ق به ین تحقیمورد استفاده در ا يها تعداد نمونه .اند شده يریگ و اشل به صورت روزانه اندازه یدب يامترهاپار
  .آمده است 21-5 جدول ک سال در یتفک

  مختلف يها مورد استفاده در سال يها تعداد نمونه: 21- 5 جدول 
 نمونهتعداد  سال تعداد نمونه سال تعداد نمونه سال تعداد نمونه سال ستگاهیا رودخانه

مارون
 

یخ
رآباد

-
پل فلور

 

1367 133 1372 246 1377 273 1382 345 
1368 276 1373 279 1378 271 1383 339 
1369 269 1374 274 1379 269 1384 330 
1370 276 1375 269 1380 274 1385 335 
1371 264 1376 272 1381 364 1386 349 

 الگو 6057 جمع

از مـدل   نامـه  انیـ پادر ایـن  . ک خروجـی اسـت  یسه ورودي و  ياستفاده شده داراشبکه عصبی مصنوعی 
 4845(الگوهـا   %80الگـو،   6057ار داشـتن  یـ با توجه به در اخت. براي آموزش استفاده شده است FF1شبکه 

                                                
1 Feed-Forward (FF)  



80 
 

 

ن بـراي تعیـی  . انـد  براي آزمون شبکه مورد استفاده قرار گرفتـه ) الگو 1212(الگوها % 20و  براي آموزش) الگو
  .استفاده شده است )10-5 (و خطا از رابطه تجربی  یسعهاي الیه پنهان عالوه بر روش تعداد گره

) 5-10(  12  IH NN  
تعـداد  نکـه  یبا توجه بـه ا . باشدها میتعداد ورودي NIهاي پنهان و هاي الیهحداکثر تعداد گره NHکه در آن 

اسـت   7ه پنهـان برابـر بـا    یـ ال يهـا  باشـد، حـداکثر تعـداد گـره     یم 3مؤثر به دست آمده برابر با  يها يورود
)푁 ≤  2n+1حـداکثر   یه مخفـ یـ هـا در ال  دهـد کـه تعـداد گـره     یکولموگروف نشان م يتئور نیچن هم ).7
باشـد   یمـ  3-7-7-7-1 مورد اسـتفاده  يژتوپولو نی؛ بنابراباشد یم يه ورودیها در ال تعداد گره nباشد که  یم

شبکه  نیا یباشد و خروج یم رآبادیخ ستگاهیو اشل و اشل روز قبل در ا یشبکه شامل دب نیا يها يکه ورود
 .باشد یپل فلور در رودخانه مارون م ستگاهیدر ا یدب

 22-5 جـدول  ر مـورد اسـتفاده د   يهـا  تمیالگور يپارامترها. باشد یم MSEنه مورد استفاده تابع یتابع هز
شده  نشان داده 23-5 جدول مختلف در  يها تمیله الگوریستگاه پل فلور به وسیا یج دبینتا. آورده شده است

نشـان   .نشـان داده شـده اسـت    13-5 شکل در  FFدر شبکه  يساز نهیبه تمیسه الگور ییگرا هم نمودار .است
ه      نـه یبهبـر اجتمـاع    یمبتنـ  تمیالگور لهیکه به وس یمصنوع یدهد که شبکه عصب یم شـده اسـت نسـبت ـب

  .دینما یم نییتع يشتریرودخانه را با دقت ب ی، دبيآمار يها ذرات و مدل گروهو  کیژنت تمیالگور

  مورد استفاده يها تمیمختلف الگور ير پارامترهایمقاد: 22- 5 جدول 
Model Parameter Value Parameter Value Parameter Value 

FF
-S

BA
 

People 300 Transform function Tansigmoid Generation 100 

Empire 20 Number of neurons in 
hidden layers 7-7-7 Output 1 

Countries 30 Number of hidden layers 3 Input 3 

G
A

 

Crossover rate 50% Mutation rate 15% Population 150 

PS
O

 

Swarm 200 Generation 35   
 

  

 مختلف يها تمیله الگوریبه وسپل فلور  ستگاهیرودخانه در ا یدب نییحاصل از تع جینتا :23- 5 جدول 
Model Train Test MATLAB 

Equation R2 Equation R2 MSETest MSETrain Best Cost 
FF-SBA y = 0.9948x + 0.0074 0.907 y = 0.8983x - 0.0874 0.902 0.0020 0.0019 0.0019 
FF-GA y = 0.6697x - 0.2978 0.823 y = 0.7015x - 0.2684 0.794 0.0040 0.0043 0.0043 

FF-PSO y = 0.8437x - 0.1354 0.814 y = 0.8198x - 0.1602 0.818 0.0037 0.0035 0.0035 
Linear Regresion y = 0.9376x - 0.0567 0.903 y = 0.8908x - 0.1026 0.891 - - - 

Non Linear Regresion y = 0.6207x - 0.097 0.672 y = 0.5058x - 0.2046 0.506 - - -   
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 کیبر اجتماع، اجتماع ذرات و ژنت یمبتن يها تمیالگور ییگرا نمودار هم: 13- 5 شکل 

  بحث 5-8
بـزرگ   اسیـ د از توابـع محـک متـداول و مق   یـ جد يها تمیالگور يها تینشان دادن قابل ين فصل برایدر ا
اسـت   یمختلفـ  يپارامترها يتم است دارایب دو الگوریتم ترکین الگوریکه ا ییجا از آن. استفاده شد یمتفاوت
م یمختلف، در بخش تنظ يبا توجه به وجود پارامترها. ز آورده شده استیمختلف ن ير پارامترهاین تأثیبنابرا

 يانتخاب تعداد امپراتورمثال  يبرا. مختلف به دست آمدند يپارامترها ير مناسب برایها و مقاد پارامترها بازه
ن بـا انتخـاب تعـداد    یچنـ  هـم . کند ید میرا تول يج بهتریمستعمره نتا يدرصد از تعداد کشورها ]7,3[از بازه 

مختلـف   يهـا  در مـورد نـرخ   .شـود  یحاصل مـ  يج بهتریه نتایت اولیدرصد از جمع ]7,2[ها از بازه  مستعمره
  .کند یرا حاصل م يج بهترینتا 5/0ز نرخ کمتر از ین یو خارج یانقالب داخل
 8-5 جـدول  در  .ارائـه شـده اسـتفاده شـده اسـت      يهـا  تمیسه با الگوریجهت مقا یمختلف يها تمیاز الگور

، GAک، یـ تم ژنتیمتـداول ماننـد الگـور    يسـاز  نـه یبه يهـا  تمیاز الگور يبا تعدادبر اجتماع،  یمبتنتم یالگور
سه شـده اسـت   یره مقایو غ GSA، یگرانش يوجو تم جستی، الگورGA-BF، يباکتر- کیژنت یبیتم ترکیالگور

 يسـاز  نـه یمسـائل به  يبـرا تم ین الگـور یـ اگرچـه ا . را از خود نشـان داده اسـت   يبهتر ییشتر موارد کارآیب و
ن است که مطابق بـا  یجا به آن اشاره نمود ا نید در ایکه با يا مورد استفاده قرار گرفته است اما نکته یمختلف

 ییبا هم مشابه هسـتند کـه کـارآ    یتم در صورتیه دو الگورین نظریمطابق با ا. شود ید بررسیبا NFL1ه ینظر
کـه بـه    یهـر تـابع   يدهد کـه بـرا   یز نشان مین ANFL2ه ینظر .سه شودیمسائل ممکن مقا یشان در تمامیا

همـان   يرا سـاخت کـه بـرا    يادیـ توان توابـع مـرتبط ز   ینه شود میتواند به یوجو م جست يا له مکاشفهیوس
  . [36]کنند  یبد عمل م يا مکاشفه

                                                
1 No Free Lunch (NFL) 
2 An Almost No Free Lunch (ANFL)  
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جـاد  یاکتشـاف ا . [37]ار مهـم هسـتند   یبسـ  یکـ یژنت يوجـو  تکامل جست فرآیندز در یاکتشاف و کاوش ن
افراد  يق تمرکز رویاز طر یاهش گوناگونوجو است و کاوش ک جست يق کشف فضایت از طریجمع یگوناگون

تم یشتر موارد جهـش در الگـور  یدر ب. ت استیاز اطالعات ارزش موجود در جمع يبردار ا بهرهیشتر یبا ارزش ب
اسـت  ین نقش را سیا يتم رقابت استعماریدر الگور. [38]به عنوان عملگر اکتشاف شناخته شده است  یتکامل

تم یان عملگر کاوش شـناخته شـده اسـت و در الگـور    ب به عنویبه طور مشابه عملگر ترک. کند یفا میانقالب ا
 .کند یفا مینقش جذب را ا يرقابت استعمار

  خالصه فصل 5-9
ها صورت  آن ییارائه شده به منظور نشان دادن کارآ يها تمیالگور يرو یمختلف يها یابین فصل ارزیدر ا

اس بزرگ بودند یفصل توابع محک که شامل دو گروه توابع محک متداول و توابع محک مق يدر ابتدا. گرفت
م پارامترها با یدر بخش تنظ. ز اشاره شدیمختلف توابع محک ن يها ل انتخاب گونهیبه دال. شدند یمعرف

مناسب هر کدام ها تالش شد تا بازه  تمیدر الگورمانند نرخ انقالب ف شده یتعر يپارامترها یتوجه به گوناگون
 .توابع محک اشاره شده آورده شد یابیتوابع محک در ارز يها تمیج حاصل از الگوریدر ادامه نتا. دیبه دست آ

گر مانند ید يا فرامکاشفه يها تمیج با الگوریارائه شده، نتا يها تمیالگور یینشان دادن کارآ ين برایچن هم
 يها تمیشتر موارد الگوریدر ب .سه شدندیره مقایو غ یم تکاملتیک، الگوریتم ژنتیتم زنبور عسل، الگوریالگور

نشان  يبرا ییگرا و هم يداریپا يها در ادامه فصل در بخش .را از خود نشان دادند يج بهتریارائه شده نتا
مختلف با  يآمار يها ت از آزمونیدر نها. آورده شدند یمختلف يد نموداریجد يها تمیالگور يها تیدادن قابل

    .ندت مسائل استفاده شدیتوجه به ماه
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  ششمفصل  .6
  
  
  
  

  یآت يکارها و راه يریگ جهینت - 6
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 یآتـ  يکارها ارائه شده مطرح خواهد شد و در ادامه به راه يها تمیالگور یکل يریگ جهین فصل نتیا يدر ابتدا
 .د شدناشاره خواهخود قرار دهند،  یآت يکارها يتوانند مبنا یکه محققان م

  يریگ جهینت 6-1
ها به صورت تکـراري و بـر    بعضی از این روش. اند سازي معرفی شده هاي مختلفی براي حل مسائل بهینه روش

ها سرعت باالیی دارند امـا   به طور معمول این روش. کنند ب تابع، نقطه بهینه تابع هزینه را پیدا مییمبناي ش
 ي نقطـه وجـو  هایی وجود دارند کـه بـه جسـت    ه مقابل روشدر نقط. امکان افتادن در بهینه محلی وجود دارد

سازي گروه ذرات  ، زنبور عسل و بهینهيهاي ژنتیک، رقابت استعمار الگوریتم. پردازند بهینه تابع می ک بهینزد
 يهـا  دهیـ با استفاده از ا يشاوندیر خویغ یتم تکاملینامه، الگور انین پایدر ا .ها هستند هایی از این روش نمونه

اسـتفاده از   .شـد  یر معرفـ یـ ت با اندازه متغیو جمع يشاوندیر خویغ يریگ جفت، يگذار ت، سنین جنسییتع
ه بهبـود الگـور      ید نشان داد که مـ یجد يها دهیا هـاي   شـتر روش یدر بامـا  . شـود  یتم تکـامل یتوانـد منجـر ـب

هـاي طبیعـی    سـازي پدیـده   برگرفته از تکامل زیستی و مدل يساز ده مدلیسازي تکاملی مطرح شده، ا بهینه
نامـه   انیـ ن پایا در نی؛ بنابراسیاسی الهام گرفته استـ  اجتماعیز از تکامل ین يتم رقابت استعماریالگور. است
سیاسی ـ  تکامل اجتماعی فرآیندب دو یترکسازي ریاضی  بر مبناي مدل يدیجد یبیترکسازي   تم بهینهیالگور

  .دیگرد یمعرف یکیژنت-یستیاستعمار و تکامل زپدیده 
نشان داده است که  يپزگرگر آتش يله آقایها و استعمارگران به وس بررسی تاریخی رفتار متقابل مستعمره

. شـد   ها در فرهنگ و رسـوم آنهـا اعمـال مـی     سازي از سوي استعمارگران براي جذب مستعمره همگون فرآیند
دهند، اعمال سیاست جـذب در بعضـی مـوارد موجـب ایجـاد تغییـرات        ان میگونه که موارد تاریخی نش همان

سیاسـت جـذب در کنـار رقابـت اسـتعماري،      . ه استها شد سریع اجتماعی، سیاسی و اقتصادي در مستعمره
  .دهند شان را تشکیل مییله ایهاي الگوریتم معرفی شده به وس هسته
تم معرفی شده، با تعدادي فـرد اولیـه کـار    یشد تا الگورن منجر یده دارویبا ا يده رقابت استعماریب ایترک

ن افـراد  یتـر  يله قـو یهر کشور به وس. شوند هایی به نام کشور تقسیم می این افراد به دسته. دنخود را شروع ک
از  يهـر امپراتـور  . شـوند  یشان افراد به عنـوان امپراتـور انتخـاب مـ    ین ایشود و از ب یم يه رهبریت اولیجمع

در داخـل امپراتـوري، سیاسـت جـذب از سـوي      . مستعمره و یک امپراتور تشکیل شـده اسـت   تعدادي کشور
سیاسـی بـه سـوي    ـ  ها را در راستاي محورهاي مختلف اجتماعی ها اعمال شده و آن استعمارگران به مستعمره

ي در دست ها برا ا برقرار است و همه آنه به همراه سیاست جذب، رقابتی نیز میان امپراتوري. ندکش خود می
یـی کشـورها   گرا هـم حاصـل ایـن چرخـه جـذب و رقابـت،      . نـد کن دیگـر تـالش مـی    هم يها گرفتن مستعمره

مسـتعمره   يب در داخـل کشـورها  ین ترتیبه هم .به سمت نقطه بهینه مطلق است) اي ممکن مسألهه جواب(
کنـد   یتعمره تالش مـ ق که هر رهبر کشور مسین طریبه ا. ن وجود داردیین روند در سطح پایا يک امپراتوری

، یداخل یاست جذبین سیبه همراه ا. مختلف به سمت خود جذب کند يافراد تحت سلطه خود را در راستاها
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جـوار   هـم  يتوانند به کشـورها  یرهبر خود م یاقتیل یافراد در صورت ب یعنی. ان رهبران برقرار استیم یرقابت
  .بر اجتماع نام گرفت یتم مبتنیتش الگورید با توجه به ماهیب جدیتم ترکیالگور .ندیمهاجرت نما

 تم یدر الگــور. صــورت گرفــت يرقابـت اســتعمار ه یــتم پایدر الگــور یمختلفــ يهـا  ن بهبــودیــعـالوه بــر ا 
د تـا  یـ گرد یشـدند و سـع   یها بررس يه کشورها و امپراتوریاول یمختلف مقدارده يها روش يرقابت استعمار

از کشورها  ین انواع مختلفیعالوه بر ا. تر باشد کیها نزد انسان یواقع يایآن در دن یوه به مصداق واقعین شیا
 يبهبـود  يهـا  دهیـ ت با اسـتفاده از ا یدر نها .شدند یبر اجتماع بررس یتم مبتنیها در الگور جه اعمال آنیو نت

ب دو یـ ترکده یـ د و ایـ گرد يشـاوند یر خویغ یتم تکاملیکه منجر به ارائه الگور یتم تکاملیارائه شده در الگور
ه   يشـاوند یر خویـ تم غیتحت عنوان الگور يدیجد یبیتم ترکی، الگوريو رقابت استعمار یتم تکاملیالگور اراـئ
  . شد

مختلف محاسبه شد و  يساز نهیدر حل مسائل به ها تمین الگوریا ییکارآبا استفاده از توابع محک مختلف 
عـالوه بـر   . نداند نشان داد ه آن بودهیکه پا ياستعمارو رقابت  یتم تکاملیرا نسبت به دو الگور يباالتر ییکارآ

ره عملکـرد  یتم پرندگان و غیتم زنبور عسل، الگوریمانند الگور يساز نهیبه يها تمیر الگوریسه با ساین در مقایا
  .ندنشان داداز خود را  يبهتر

دهنـد   پیشنهادي بر روي توابع محک مختلف نشان می يها روش صورت گرفته در مورد يها نتایج آزمایش
چنین مسـائل کـاربردي    هم. دنکن معرفی شده در یافتن نقطه بهینه این توابع موفق عمل می يها که الگوریتم

واند با موفقیت کامل در ت سازي مطرح شده می بهینه يبردها راهدهند که  نشان می ها حل شده با این الگوریتم
ازي ماننـد الگـوریتم ژنتیـک و گـروه ذرات بـه حـل مسـائل کـاربردي و         سـ  اي مطرح بهینهه کنار سایر روش

 ینسـب  يبرتـر ازي سـ  اي رایـج بهینـه  هـ  مطرح شده با روش يها لگوریتمامقایسه نتایج . ندنمهندسی کمک ک
را از خـود   يج بهتـر ید نتـا یـ ارائه شـده جد  يها تمیدرصد موارد الگور 90شتر از یدر ب .دهد یرا نشان مها  آن

تم یشـتر مـوارد الگـور   یج مختلـف، در ب ینتا يبرا ییپارامتر کارآن با استفاده از محاسبه یچن هم. اند نشان داده
  .درصد را از خود نشان داده است 85 يباال ییبر اجتماع کارآ یمبتن

  یآت يکارها راه 6-2
 فرآینـد وریتم مبتنـی بـر یـک    ب یـک الگـ  یمعرفی شده به عنوان نسخه اولیه ترکبر اجتماع  یمبتنالگوریتم 
. وان اصـالحاتی در آن نیـز ایجـاد نمـود    تـ  بنـابراین مـی  . باشد یم یکیژنت-یستیز فرآیندسیاسی و ـ  اجتماعی

براي حل مسـائل  . اشدب ازي مناسب میس الگوریتم معرفی شده در حال حاضر براي حل مسائل پیوسته بهینه
توانـد بـراي حـل     ارائه نسخه گسسته الگوریتم می. اعمال شودازي باید تغییراتی در الگوریتم س گسسته بهینه

ها، انتخاب ویژگی براي اهـداف بازشناسـی الگـو و حـل      چون انتخاب ورودي در شناسایی سیستم مسائلی هم
ازي داراي سـ  در کاربردهاي اعمال شده نیز، همـه مسـائل بهینـه   . گرد مفید باشد مانند فروشنده دوره یمسائل

ازي چندبعـدي و  سـ  واند براي حل مسـائل بهینـه  ت الگوریتم مطرح شده کنونی، می. ف بودندتنها یک تابع هد
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تـوان بـا اعمـال تغییراتـی در سـاختار       بنابراین در ادامـه کـار مـی   . تو نیز استفاده شودبراي یافتن منحنی پرِ
  . سازي چند هدفه مناسب نمود الگوریتم آن را براي حل مسائل بهینه

ه عنـوان راه   یم. مسأله است ياد پارامترهایتم تعداد زین الگوریرادات ایاز جمله ا  يرونـد  یکـار آتـ   توان ـب
 یمقـدارده  يتم بـرا ین الگـور یـ ک را در ایـ تم ژنتیب در الگـور یـ نرخ جهـش و ترک  یقیتطب یمشابه مقدارده

ه   امیو ق یز سرکشین یواقع يایرا در دنیب جذب در نظر گرفت زیمانند نرخ انقالب و ضر ییپارامترها مردم ـب
  . دارد یاز عملکرد رهبر بستگ یتیمانند نارضا یعوامل

معرفی شده به مسائل بیشتر در حوزه مهندسی براي یافتن نقاط   توان به اعمال الگوریتم یم نیچن هم
گونه که در بخش  همان. از آن استفاده نمود یضعف و قوت آن پرداخت و در حل مسائل مختلف مهندس

ر یسا يتوان برا یاز آن استفاده نمود م يک نمونه کاربردی یشبکه عصب یده وزن يبرا یج عملیو نتا یابیارز
  .گر از آن استفاده نمودید يها ر شاخهیموجود در صنعت و سا يکاربرد يها نمونه

ن یـ از ا يسـاز  نـه یبه يها تمیرادات الگوریمشهود از جمله ا یشبکه عصب یده گونه که در مسأله وزن همان
ر بـودن  یـ ده متغیـ توان با اسـتفاده از ا  یم. ه استیهر ال يها و تعداد نرون یمخف يها هیداد الدست مشکل تع

  .ن مشکل را حل نمودیک ایتم ژنتیر در الگوریبا طول متغ يها اندازه افراد مشابه کروموزوم
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2-linear یدو خط  
Analysis of Variance ل انحرافیتحل 
Ant Colony Optimization گروه مورچه يساز نهیبه 
Artificial Neural Network (ANN) یمصنوع یشبکه عصب 
assimilation يساز همگون 
assortative mating ینشیگز يریگ جفت 
autocracy مستقل 
axon اکسون 
backtracking  عقبگرد 
bi-linear یتک خط 
blood relationship یرابطه خون 
branch and bound  شاخه و قید 
cell body بدنه سلول 
Chopper Genetic Algorithm ک چاپریتم ژنتیالگور 
classification-based يبند بر طبقه یمبتن 
Colonial Competitive Algorithm یتم رقابت مستعمراتیالگور 
Combinatorial Optimization (CO) یبیترک يساز نهیبه 
complexity theory  یدگیچیه پینظر 
component exchange among metaheuristics ها اي تبادل مؤلفه بین فرامکاشفه 
constraint تیمحدود 
constraint programming تیمحدود يزیر برنامه 
cooperative search یمشارکت يوجو جست 
cost function نهیتابع هز 
Cumulative Distribution Function (CDF) تابع توزیع جمعی احتمال 
decision variables يریگ میتصم يرهایمتغ 
dendrite تیدندر 
Differential Evolution Algorithm (DEA) یتم تکامل تفاضلیالگور 
encoding stage يمرحله کدگذار 
evolution تکامل 
Evolution Strategies (ES) یراهبرد تکامل 
Evolutionary Algorithm (EA) یتم تکاملیالگور 
Evolutionary Computation (EC) یمحاسبات تکامل 
evolutionary programming  تکامل يزیر برنامه 
exploitation کاوش 
exploration اکتشاف 
feasible یشدن 
Feed-Forward (FF) شرویپ 
fertility يبارور 
filtering هیتصف 
Friedman’s Two-way Analysis of Variance by rank بندي فریدمن تجزیه انحراف دوطرفه از طریق رتبه  
frog-based بر قورباغه یمبتن 
fully-nonseparable کامل یجدانشدن 
Function Evaluations (FEs) یابیتعداد ارز 
Fuzzy Logic Controller (FLC) يفاز یکنترلر منطق 
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GA with Varying Population Size ریت متغیک با اندازه جمعیتم ژنتیالگور 
gender تیجنس 
genderbit تیت جنسیب 
Gender-Genetic Algorithm یتیجنس-کیتم ژنتیالگور 
Genetic Programming (GP) کیژنت يزیر برنامه 
goal driven هدف محور 
histogram یفراوان 
Hybrid Hopfield Network یبیلد ترکیشبکه هاپف 
Hybrid Hopfield Network Imperialist Competitive 
Algorithm 

 لدیهاپف یشبکه عصب يرقابت استعمار یبیتم ترکیالگور

hybrid-ICA-frog-based ب یبر ترک یمبتنICA -قورباغه  
ICA-based بر  یمبتنICA 
imperialism زمیالیامپر 
Imperialist Competitve Algorithm (ICA) يتم رقابت استعماریالگور 
independent مستقل 
infusion قیتزر 
Integer Programming (IP) ریزي عدد صحیح  برنامه 
Large Neiborhood Search (LNS)  جوي همسایگی وسیع و جست 
Learning Classifier System (LCS) بندي کننده یادگیري سامانه طبقه 
lifetime عمر طول 
Linear Programming (LP) یخط يزیر برنامه 
Linear Regression یون خطیرگرس 
local search یخط يوجو جست 
making better يساز به 
mate جفت 
mate choice يریگ جفت 
mating pool يریگ استخر جفت 
memplex ممپلکس 
migration مهاجرت 
m-nonseparable m -یجداشدن  
mortality ریو م  مرگ 
Multilayer Percentaion (MLP)  هیپرسپترون چند ال 
multinational یتیچند مل 
Multi-Objective Bisexual Reproduction Genetic 
Algorithm 

 چند هدفه یتیر دو جنسیک تکثیتم ژنتیالگور

multi-objective optimization چند هدفه يساز نهیبه 
Multisexual Genetic Algorithm یتیک چند جنسیتم ژنتیالگور 
natural selection یعیانتخاب طب 
near to optimal نهیک به بهینزد 
neocolonialism استعمار نو 
New England س نویانگل 
New France فرانسه نو 
Non Deterministic Polynomial (NP)  یر قطعیغ يا چند جمله 
Non-Linear Programming (NLP) یر خطیغ يزیر برنامه 
Non-Deterministic Polynomial-Time Hard (NP-Hard) سخت يا ر چند جملهیغ  
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Non-Relative Algorithm (NRA) يشاوندیر خویتم غیالگور 
Non-Relative Evolutionry Algorithm (NREA) يشاوندیر خویغ یتم تکاملیالگور 
non-separable  ینشدنجدا 
objective function تابع هدف 
offspring فرزند 
optimization يساز نهیبه 
organism اندامگان 
pareto پارتو 
partially-separable یجزئ یجدا شدن 
Path Relinking (PR) اتصال مجدد مسیر 
perturbation یآشفتگ 
Polynomial (P)  يا چند جمله 
population-based search تیبر جمع یمبتن يوجو جست 
Probability Density Function (PDF)  تابع چگالی احتمال 
proportional selection یانتخاب نسب 
Quadratic Assignment Problem (QAP) ییص نمایمسأله تخص 
rank-based selection  يبند بر رتبه یمبتنانتخاب 
recombination stage بیمرحله بازترک 
Recursive-Imperialist Competitive Algorithm-Genetic 
Algorithm 

 کیژنت-يرقابت استعمار یتم بازگشتیالگور

republic يجمهور 
response space پاسخ يفضا 
roulette wheel چرخ گردان 
Satisfiability Problem یمسأله ارضا شدن 
Scatter Search (SS) یپخش يوجو جست 
scheduling problem يبند مسأله زمان 
selection stage مرحله انتخاب 
self fertilizing خود بارور 
separable یجداشدن 
Shuffled Frog-Leaping (SFL)/ Shuffled Complex 
Evolution 

 الگوریتم ترکیبی جهش قورباغه

Single-Layer Perceptron (SLP) هیپرسپترون تک ال 
Social-Based Algorithm (SBA) بر اجتماع یتم مبتنیالگور 
solution جواب 
solution space جواب يفضا 
supervised network  با نظارتشبکه 
survival of the fittest اصلح يبقا 
tournament selection يا انتخاب مسابقه 
Traveling Salesman Problem (TSP) گرد مسأله فروشنده دوره 
tree shaped شکل درخت 
variance انحراف 
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Abstract 

Evolutionary Algorithm (EA) has become popular tools for search, optimization, machine 

learning and for solving design problems. Imperialist Competitive Algorithm (ICA) is one of the 

recent meta-heuristic algorithms based on a socio-politically. This thesis illustrated different 

improvement in EA and ICA such as set lifetime, gender, non-relative relationship, frog-based 

initializing and different types of community. Non-Relative Evolutionry Algorithm (NREA) is 

based on non-random mating and important role of religious in the organization of human 

societies. This thesis proposed a new approach by combining EA and ICA which is called  

Social-Based Algorithm (SBA). Non-Relative Algorithm (NRA) explores the affect of excluding 

relative mating to improve the performance of SBA. Different types of benchmark functions are 

used to evaluate new algorithms. They perform better than other mentioned algorithms. The new 

approachs illustrate feed-forward neural network optimization for flood-routing problem of 

Maroon River and WINE set. They perform better than other algorithms in 90% of cases. 

Keyword: Optimization, NP-Hard, Evolutionary Algorithm (EA), Imperialistic Competative 

Algorithm (ICA), Non-Relative Evolutionary Algortihm (NREA), Social-Based Algorithm (SBA) and  

Non-Relative Algorithm (NRA) 
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