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 تشکر و تقدیر  بصفحه  

 

تقدیروتشکر

 

دوش کشیدند و  ها زحمت آموزش و تعالی مرا بر اساتید گرانقدری که در این سال و کسب اجازه از با تشکر

با پیشنهادات خود راهنما و راهگشای این به عنوان استاد راهنما، ساده که  جواد با سپاسی ویژه از جناب آقای دکتر

بزرگواری تمام و با وجود  باکه  گرگری نامه بودند و نیز با قدردانی از جناب آقای مهندس اسماعیل آتشپز پایان

های خود کمک شایانی در  ییراهنمابا ویدیو کنفرانس یق پست الکترونیک و از طر هزاران کیلومتر فاصله مکانی،

 شناخت کامل الگوریتم رقابت استعماری و اصالح کدهای نوشته شده داشتند؛

 گذشتگان دخو از و ایثار کلمه از شان انسانی و عظیم تعبیر پاس به

 است پشتیبان بهترین روزگاران سردترین این در که وجودشان امیدبخش گرمای و سرشار عاطفه پاس به

 گراید می شجاعت به پناهشان در ترس و سرگردانی و است رس فریاد که بزرگشان های قلب پاس به

 کند نمی فروکش هرگز که دریغشان بی های محبت پاس به و

 

 ...کنم می تقدیم عزیزم مادر و پدر به را مجموعه این
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 مقدمه 1صفحه  

 

مقدمه

 :از عبارتند مدت کوتاه بینی پیش اصلی دالیل. باشد می سال یک تا روز یک بین معموالً بار مدت کوتاه بینی پیش

 قدرت واحدهای از اقتصادی برداری بهره برای مناسب بندی زمان 

 انتقال خطوط و ها نیروگاه ای دوره سرویس و تعمیرات ریزی برنامه جهت مناسب بندی زمان 

 اضافه نظیر عواملی اثر در احتمالی حوادث از جلوگیری و شبکه امنیّت و اطمینان جهت شبکه بار از اطالع 

 ولتاژ تغییرات و بار

 فصول و سدها پشت آب ی ذخیره میزان به توجه با آبی واحدهای شده تعیین انرژی تولید میزان رعایت 

 مختلف

 پردازش زمینه در خصوص به کاربردی تحقیقات به تئوری صرفاً تحقیقات از مستمر، حرکتی شاهد اخیر سالیان در

 این به عنایت با. ایم بوده نیستند حل قابل راحتی به یا و نیست موجود حلی راه ها آن برای که مسائلی برای اطالعات،

 ایجاد هستند، تجربی های داده بر مبتنی که آزاد مدل هوشمند های سیستم تئوریک توسعه در ای فزاینده عالقه امر،

 روی پردازش با که دارند، قرار دینامیکی های سیستم از دسته این جزء مصنوعی عصبی های شبکه. است شده

 این به خاطر همین به. کنند می منتقل شبکه ساختار به را ها داده ورای در نهفته قانون یا دانش تجربی، های داده

. گیرند می فرا را کلی قوانین ها، مثال یا عددی های داده روی محاسبات اساس بر که چرا گویند، هوشمند ها سیستم

 .کوشند می بشر مغز سیناپتیکی -نرو ساختار سازی مدل در ها سیستم این

 مسائل سازی بهینه به بشر اجتماعی هوش اختارس از استفاده با که است الگوریتمی تنها استعماری رقابت الگوریتم

 کارولوکس پرفسور مرحوم هایی راهنمایی با و پز شآت اسماعیل آقای توسط 2007 سال در الگوریتم این. پردازد می

 ها آن از کدام هر که تصادفی اولیه جمعیت تعدادی با نیز الگوریتم، این تکاملی، های الگوریتم دیگر همانند. شد نوشته

( ژنتیک الگوریتم در ها نخبه معادل) جمعیت عناصر بهترین از تعدادی. شود می شروع شوند؛ می نامیده "کشور " یک

. شوند می گرفته نظر در مستعمره، عنوان به نیز جمعیت مانده باقی. شوند می انتخاب امپریالیست عنوان به

 هر کل قدرت. کشند می خود سمت به صخا روند یک با را مستعمرات این قدرتشان، به بسته استعمارگران

 آن، مستعمرات و( مرکزی هسته عنوان به) امپریالیست کشور یعنی آن دهنده تشکیل بخش دو هر به ،امپراتوری

 به امپریالیست، کشور قدرت مجموع صورت به امپراتوری قدرت تعریف با وابستگی این ریاضی، حالت در. دارد بستگی

 .است شده مدل آن، مستعمرات درتق میانگین از درصدی اضافه

 رقابت در نتواند که امپراتوری هر. شود می شروع ها آن میان امپریالیستی رقابت اولیه، های امپراتوری گیری شکل با

 رقابت صحنه از ،(کند جلوگیری نفوذش کاهش از حداقل یا و) بیفزاید خود قدرت بر و کرده عمل موفق استعماری،

 های امپراتوری مستعمرات جذب در آن قدرت به وابسته ،امپراتوری یک بقای بنابراین. شد خواهد حذف استعماری،

 قدرت بر تدریج به امپریالیستی، های رقابت جریان در نتیجه، در. بود خواهد ها آن آوردن در سیطره به و رقیب،

 

 

 

 

 



 مقدمه 2صفحه  

 

 قدرت افزایش برای ها امپراتوری. شد خواهند حذف تر، ضعیف های امپراتوری و شده افزوده تر بزرگ های امپراتوری

 .دهند پیشرفت نیز را خود مستعمرات تا شد خواهند مجبور خود،

گسسته سازی و ترکیب این الگوریتم با الگوریتم استفاده از الگوریتم رقابت استعماری،  با توجه به آنچه ذکر گردید، با

برای  به صورت ساعتی رانی بار کوتاه مدت بی ، پیشهای موثر با هدف بهبود شبکه عصبی و یافتن ورودی ژنتیک

  ساعت آینده انجام شده است که شرح آن در ادامه خواهد آمد.
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 توزیعانرژیالکتریکییهاستمیسپیشبینیباردرفصلاول:

سیستم قدرت الکتریکی شامل تعداد زیادی عناصر به هم پیوسته است که در یک منطقه جغرافیایی وسیع جهت 

باشند. عموماً تجهیزات تولید فقط در چند نیروگاه  یه قدرت الکتریکی به نقاط مختلف در حال کار میتولید و تغذ

زیادی تشکیل شده است که در تمام مناطق  اند. سیستم توزیع قدرت از تجهیزات گوناگون بزرگ متمرکز شده

یابی شود تا تقاضای حومه  امناسبی ج رطو بهخدماتی بار توزیع قدرت را بر عهده دارند. هر واحد سیستم توزیع باید 

ها، خطوط  سخگو باشد. طراحی آتی سیستم عبارتست از تعیین ظرفیت و مکان تجهیزات از قبیل پسترا نیز پا

کنند و هزاران وسیله  به تمامی مناطق خدماتی راهبری می ها پستآنها، فیدرهایی که قدرت را از  انتقال تغذیه کننده

بینی تقاضای بار الکتریکی آتی و نیز جزئیات  . اولین گام در طراحی، پیشنمایند میزیع را تکمیل دیگر که توانایی تو

 که بتوان اندازه و مکان تجهیزات را طراحی نمود. ای گونه بهجغرافیایی است 

ن نکته مهم در طراحی سیستم قدرت، حصول گسترش منظم و اقتصادی است که نیاز آتی عامّه را با در نظر گرفت

و فیدرهای توزیع ها  یعنی خطوط انتقال فرعی، پست تغذیهقابلیت اطمینان مناسب برآورده سازد. عناصر سیستم 

باشند. طراحی چنین سیستمی  از بار کل سیستم می تر کوچکهایی هستند که چندین مرتبه  عموماً دارای ظرفیت

پیوسته و زمان بندی جهت اضافه کردن تجهیزات مناسب، اتصاالت  های مکانهای صحیح،  عبارتست از تعیین اندازه

بینی توزیع جغرافیایی تقاضای الکتریکی در آینده  در آینده. طراحی صحیح تجهیزات توزیع برای آینده به پیش

و اتصاالت قابل تغییر باشند. کیفیت و دقت این  ها مکانممکنه،  های ظرفیتکه تمایز بین  طوری بهنیازمند است 

هایی  بینی ی انجام چنین پیشها روشبر کیفیت طراحی سیستم تغذیه بعدی دارد. بنابراین ر زیادی بینی تأثی پیش

موضوعی است که طی چندین ساله اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. طی دهه اخیر چندین روش کامپیوتری 

، ها روشاست. در بسیاری از این کافی اتوماتیک برای استفاده در طراحی سیستم تغذیه ارائه شده  حد بهعملی و 

 برای بهبود طراحی سیستم و تعیین یک طرح توسعه با هزینه کمینه از بهینه سازی استفاده گردیده است.

 

بینیومحدودهزمانیمنطقهموردپیش -1-1

بینی شود و نیز  ای است که بار آن ناحیه قرار است پیش بینی بار، مشخص نمودن ناحیه اولین مرحله در پیش

ای اعمّ از  وع منطقهتواند هر ن شود. ناحیه مورد نظر می بینی برای آن مدت زمان انجام می محدوده زمانی که این پیش

 مسکونی، تجاری و یا صنعتی باشد.

بینی  به منظور مشخص نمودن فصل تولید و مسیر خطوط فشار قوی انتقال خود، یک پیش قبالًهای برق  اکثر شرکت

نظر گرفته نشده  رسال نیاز دارند. در آن زمان ممکن است جزئیات شبکه توزیع د 30حدود  معموالًدراز مدت بار 

ها و مسیر خطوط انتقال  یابی محل پست اآینده یک مدت رضایت بخش در ج سال 10الی  5بینی بار تا  باشد. پیش

رفیت ترانسفورماتورهای مورد بینی کوتاه مدت برای تعیین مسیرهای فیدرها و ظ بینی پنج ساله یک پیش است. پیش

 نیاز پست است.
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بینیبارفاکتورهایمؤثردرپیش -1-2

شوند. وقتی اثر این فاکتورها را در  بینی بار باید در نظر گرفته ئه شده زیر به منظور افزایش دقت پیشفاکتورهای ارا

. زیاد بودن تعداد تغییرات اییمباید مشخص نم بینی کنیم وزن هر فاکتور را در تصحیح پیش بار مطالعه می بینی پیش

 گردد. باعث گیج شدن طراح می

رشدوکنترلجمعیّت-1-2-1

نرخ تغییر جمعیت به قرار گردد. فاکتورهای مؤثر در  رشد جمعیت باعث افزایش رشد انرژی الکتریکی مورد نیاز می

 زیر هستند:

قیق نرخ ساالنه آن ممکن نیست، زیرا یکی از فاکتورهای مؤثر در تغییر رشد بار است که محاسبه د تولد: -1

 تابع مناطق مختلف است. شدت به

 بینی از روی آمار طول عمر منطقه است. دیگری است که نسبتاً به سادگی قابل پیشفاکتور  مرگ: -2

که روی جمعیّت ناحیه اثر دارد و تابع فاکتورهای دیگر نظیر سیاست مهاجرت در کشور، رشد  مهاجرت: -3

 اکتورهایی از این قبیل است.اقتصادی منطقه و ف

اطالعاتمحلی-1-2-2

 معموالًتوانند اطالعات خوبی درباره روند رشد بار در کوتاه مدت در منطقه ارائه دهند. آنها  میها و افراد  سازمان

حصول  قابل ها شهردارینظیر  ها سازماناز بعضی  تر دقیقاطالعات موجود و آینده را برای منطقه خود دارند. اطالعات 

 است.

کنترلاستفادهاززمین-1-2-3

بینی بار  طرز استفاده از زمین برای مصارف مختلف، شاخصی برای مقدار مصرف انرژی و در نتیجه مؤثر در پیش

های توسعه شهرها و محل  بینی بار منطقه است. بنابراین الزم است نقشه مصرف انرژی و در نتیجه مؤثر در پیش

 قبالً مشخص شده باشد تا با توجه به این موارد چگالی بار مناطق مختلف مشخص شود.تأسیس مناطق پرمصرف 

فاکتوراقتصادی-1-2-4

فاکتورهای اقتصادی شامل فاکتورهای مربوط به اداره برق و فاکتورهای غیر مربوط به آن، روی مصرف انرژی تأثیر 

روند. مثالً هزینه انرژی روی مقدار مصرف آن اثر دارد  شاخصی از مصرف در آینده به کار عنوان بهتوانند  دارند و می

توان به درآمد  یابد. از فاکتورهای غیر مرتبط با اداره برق می زیرا با افزایش هزینه انرژی، مصرف آن کاهش می

 مختلف اشاره کرد. های شرکتمتوسط یک جامعه و مسأله رقابت در فروش انرژی متوسط 
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هاتاستفادهازدیگرسوخ-1-2-5

های دیگر نظیر گاز و نفت، در مقدار مصرف آن مؤثر است. این اثر مانند اثر هوا فصلی و  هزینه برق نسبت به انرژی

استفاده از برق برای گرمایش، بسته به فصول مختلف با موقعیّت جغرافیایی  مثالًباشد.  تابع درجه حرارت محیط می

 کشور متفاوت است.

ژی دیگری نیز پیدا و جایگزین الکتریسیته خواهند شد. مثالً استفاده از گرمای خورشید در آینده، حتماً منابع انر

برقی ممکن  های اتومبیلممکن است مصرف الکتریسیته مناطق مسکونی و تجاری را کاهش دهد، اگرچه معرفی 

های  اده سوختاست باعث افزایش مصرف الکتریسیته گردد. بنابراین الزم است یک بررسی دقیق از اماکن استف

 بینی بار صورت گیرد. مختلف برای اطمینان از پیش

سیاستانرژی-1-2-6

محدودیت بگذارد و یا روی   تواند روی استفاده از سوخت سیاست انرژی، موضوعی با ابعاد وسیع است. این مسئله می

وسط دولت و در قالب قانون های فوق معموالً ت قیمت سوخت خاصی اثر گذاشته یا مقدار آن را محدود کند. سیاست

ها، بهینه سازی مصرف انرژی به منظور استفاده بهینه از منابع موجود،  شوند. دالیل اعمال این سیاست بیان می

  بینی تشویق برای کشف منابع انرژی جدید و یا متأثر از روابط بین کشورهای مختلف است. در این حالت، پیش

ژی زا و بر آن اساس عمل کند. بدیهی نطقه مورد استفاده از نظر سیاست انربرای مننده بار باید حدس خود را ک

 است که یک بررسی تناوبی برای بازنگری به این سیاست الزم است.

وضعآبوهوا-1-2-7

بینی آن هم بسیار مشکل  بینی بار کوتاه مدت است که پیش یکی از مؤثرترین فاکتورها در پیش معموالًآب و هوا 

ای با بار حقیقی نداشته باشد. بنابراین  سال هیچ رابطه 3یا  2بینی  ی سرد ممکن است باعث شود که پیشاست. هوا

که یک قضاوت از نقطه نظر محدوده تغییرات آب و هوا داشته، یک حد باال و پایین  دشو ی طراح گذاشته می به عهده

ی مدت بار دارد چرا که در یک مدت طوالنی، تعادل بینی طوالن بینی در نظر بگیرد. هوا اثر کمی روی پیش برای پیش

 بین هوای سرد و مالیم وجود خواهد داشت.

قضاوتشخصی-1-2-8

های  تواند اطالعات فایل ها می بینی بینی بار اهمیّت دارد. این پیش های شخصی با توجه به جزئیات در پیش قضاوت

بینی باشد که بسته به منطقه و کشور مربوطه تعیین  بینی و اثر فاکتورهای مؤثر در پیش ی پیشها روشقبلی، 

ی فنّی به کار رفته ها روشبینی کننده بار و  بینی در هر مرحله تابع دو فاکتور تجربه پیش گردند. دقت پیش می

 .باشد می
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بینیبارازنظرزمانپیش -1-3

 گردد که عبارتند از: بینی بار از نظر زمان به سه دسته تقسیم بندی می پیش

 بینی دراز مدت بار یشپ -1

 بینی میان مدت بار پیش -2

 بینی کوتاه مدت بار پیش -3

 پردازیم. در ادامه به بررسی هر یک از این موارد می

بینیدرازمدتبارپیش-1-3-1

 به بها گرانای هنگفت است و از طرفی امکان ذخیره این انرژی  های جدید مستلزم هزینه از آنجایی که ایجاد نیروگاه

 گردد. قدرت احساس می های سیستممل وجود ندارد، نیاز به برنامه ریزی بلند مدت در کا طور

گام داشتن اطالعات کافی و کامل از چگونگی رشد  ترین مهمقدرت، اولین و  های سیستمدر برنامه ریزی بلند مدت 

گیری برای ایجاد  نه تصمیمباشد. زیرا هر گو روند منطقی آن با توجه به عوامل مختلف می یبین مصرف انرژی و پیش

تولید انرژی، نیاز به داشتن اطالعات کافی در خصوص میزان بار درخواستی و مکان مورد نظر  وجدید  های نیروگاه

که انرژی الکتریکی در مقیاس وسیع  خصوص بهباشد  بینی بار نیز دارای اهمیت خاصی می دارد. میزان خطای پیش

ریزی طوالنی باید بر  دیگر مدیریت تولید و توزیع انرژی الکتریکی، برای برنامهقابل ذخیره سازی نیست.  از طرف 

 گذاری بهینه نماید. تصمیم به سرمایهاساس تطبیق عرضه و تقاضا 

های حرارتی، گازی، سیکل ترکیبی و آبی باید بر اساس شرایط آب و هوایی و فلسفه  همچنین احداث انواع نیروگاه

های آبی در مناطق پر آب برای مصارف کشاورزی  ها صورت گیرد. معموالً نیروگاه وگاهوجودی هر یک از این نیر

گردند که جهت کنترل پیک مصرف مفید  های گازی به سرعت وارد مدار می شوند و همانند نیروگاه ساخته می

ریع آنها باعث افت بازده تری دارند و وارد و خارج کردن س اندازی طوالنی رارتی زمان راهح های نیروگاهباشد. ولی  می

بینی بلند  های حرارتی جهت بار پایه مناسب هستند. از دیگر موارد استفاده پیش گردد. بنابراین نیروگاه در آنها می

 باشد. های قدرت می مدت بار، برآورد خطوط انتقال فشار قوی و بحث پایداری در سیستم

بینیمیانمدتبارپیش-1-3-2

کیلو ولت، طراحی  63های  سال است و به منظور تخمین مکان پست 10تا  5بار معموال بین بینی میان مدت  پیش

بینی  رود. یکی از کاربردهای پیش ها به کار می مناسب ظرفیت ترانسفورماتورها، آرایش فیدرها و گسترش پست

یر زلزله، جنگ و... تخریب های شهرهایی است که بنا به دالیلی نظ مدت باردر طراحی ترانسفورماتورها و پست میان

 اند و نیاز به بازسازی کلی دارند. شده

بینیکوتاهمدتبارپیش-1-3-3

 بینی کوتاه مدت عبارتند از: باشد. دالیل اصلی پیش بین یک روز تا یک سال می معموالًبینی کوتاه مدت بار  پیش
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 برداری اقتصادی از واحدهای قدرت مناسب برای بهره بندی زمان -1

 ها و خطوط انتقال ای نیروگاه ریزی تعمیرات و سرویس دوره مناسب جهت برنامه بندی زمان -2

اطالع از بار شبکه جهت اطمینان و امنیّت شبکه و جلوگیری از حوادث احتمالی در اثر عواملی نظیر اضافه  -3

 بار و تغییرات ولتاژ

ی آب پشت سدها و فصول  ذخیرهرعایت میزان تولید انرژی تعیین شده واحدهای آبی با توجه به میزان  -4

 مختلف

 

مدلسازیبار -1-4

 هرسد. ب شود و به یک سطح اشباع می مقدار کم اما افزاینده شروع میاست که از یک  ای گونه بهطبیعت منحنی بار 

ها دارای سه پریود  گونه منحنی باشد. این می Sعبارت دیگر شکل کلی یک دوره بار همانند یک منحنی لجستیک یا 

 هستند. زمانی

 
 مراحل رشد و تکامل بار: 1 -1شکل 

 یابد پریود اولیه که در آن رشد کم است و به تدریج افزایش می -1

 پریود میانی با روند رشد سریع -2

 رسد یابد و در نهایت به یک سطح اشباع می پریود نهایی که در آن رشد کاهش می -3

 است. ( نشان داده شده1-1مراحل فوق در شکل )

سطح  بهبینی کننده  از منحنی بار باشند و شخص پیش 2و  1های موجود از بار، مربوط به پریودهای  چنانچه داده

 مستقیم نتایج نامطلوبی در پی خواهد داشت. یابی برونصورت  ناشباع نهایی بار توجه نداشته باشد، در ای

 

انتخابمدلمناسب -1-5

، بسته به نوع بار شیب باشد می Sیک منحنی  صورت بهر مناطق مختلف اگر چه رشد و تکامل برای انواع بار د

شود که استفاده از یک مدل به تنهایی برای  منحنی بار در مراحل مختلف آن متفاوت است. این امر باعث می
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باید  های تمامی بارها منجر به افزایش خطا در مقادیر خروجی گردد. لذا بر حسب رفتار گذشته بار داده یابی برون

توان از  ها با مدل انتخاب شده می مدلی را یافت که حداکثر تطابق را داشته باشد. برای ارزیابی میزان تطابق داده

های واقعی به انحراف از میانگین برای  استفاده کرد که در واقع بیان کننده انحراف از میانگین برای داده Rتست 

 های حاصل از مدل و به شکل زیر است: داده

ضریب     
∑( ( )   ̅) 

∑( ̂( )   ̅) 
 

 که در آن:

 : بار الکتریکی واقعی ( ) 

 : میانگین بار ̅ 

 باشد. بینی شده می : بار الکتریکی پیش ( )̂ 

 های بار است. نزدیکتر باشد نشان دهنده تطابق بیشتر مدل با داده 1قدار فوق به مهرچه 

   
∑( ( )   ̅)   

∑( ̂( )   ̅)  (     )
 

 گیرند عبارتند از: که برای برونیابی مورد استفاده قرار می ییها مدلاز  یبعض

 رگرسیون -1

 زمانی یها یسر -2

 متوسط گیری -3

 هموارسازی نمایی -4

 عصبی یها شبکه -5

 های خبره )فازی( سیستم -6

 

بینیبارخطادرپیش -1-6

های قبل را با  طریق مورد آزمایش قرار داد که بار سال جاری و سال نیبدتوان  را میبینی  کلی، خطای پیش طور به

دست آورد و با مقایسه آن با مقادیر واقعی و ثبت شده مقدار خطا را مشخص نمود.  بهبینی  ی پیشها روشاستفاده از 

ی پریود انتخاب شده قابل استفاده توان بهره برد. نتایج بدست آمده برا ی مختلف آماری میها روشبرای این کار از 

 باشد. می
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اطالع  بینی بی کند، طراح از محل و میزان خطا در آن پیش بینی گسترش پیدا می وقتی سیستمی بر اساس یک پیش

باشد. تعریف خطا عبارتست از تفاوت بین بار واقعی و بار تخمین زده شده در هر ناحیه و مقدار آن از رابطه زیر  می

 د:آی بدست می

         ( ) بینی پیش بار برای نواحی            ( )       خطای 

. این پارامترها خطا، مقدار متوسط خطا، میانگین و انحراف معیار AAVتعدادی از پارامترهای اصلی خطا عبارتند از: 

و نکته خیلی مهم،  ددهن ف به ما میهای مختل بینی، تقسیم بندی ی مختلف پیشها روشدر یک مسأله خاص و در 

ی ها روشباشد. یعنی این دو نسبت به هم مستقل هستند.  یکی نبودن خطا در مطالعات و در زمان طراحی و اجرا می

زیرا  دهند، گیری به ما نمی ارزیابی دستی از خطای اندازه AAVو  RMS صورت بهگیری خطا  قدیمی و متداول اندازه

 ادامی که سیستم قدرت مدّ نظر باشد حساس نیستند.نسبت به کیفیت خطا م

بینی بار، بسته به نحوه توزیع خطا دیدگاه جالبی درباره طراحی سیستم توزیع و توسعه مفاهیم  تأثیر خطای پیش

شود. از نظر تأثیر توزیع  کند که تجزیه و تحلیل فرکانسی توزیع خطا نامیده می های طراحی ارائه می مفید در روش

 .باشند یم گذر نییپاها به صورت فیلتر  ر طراحی سیستم قدرت، این سیستمخطا ب

بینی بار نواحی را با رشد واقعی ثبت شده آن ناحیه یا قسمت  بر تجربه، باید میزان خطای ظرفیت در روش پیش ابن

 نییپافیلترهای بینی بدست آید. با حذف خطاهای فرکانس باال توسط  پیش مقایسه کرد تا الگوی مناسبی از خطای 

تری برای الگوی خطا نسبت به حالت قبل  خطا که فرکانس پایین دارند شاخص مناسب مانده یباق، قسمت گذر

 روند. های توزیع به کار می راهنمای طراح در طراحی سیستم عنوان بهباشد و  می

از نظر تأثیری  باشد کم اهمیت میشود توزیع خطا با فرکانس پایین با اهمیت و خطای با فرکانس باال  وقتی گفته می

ها در طراحی سیستم توزیع دارند. توانایی  بینی بار و کاربرد این روش های پیش است که در محاسبات و بسط روش

توان در حوزه فرکانسی مورد مطالعه قرار داد و  های پردازش اطالعات را می بینی بار اطالعات و روش های پیش روش

 کنند و تأثیری که در طراحی دارند را مشخص نمود. طایی که تولید میمیزان مشارکت و نوع خ

کنند.  توانند مورد استفاده قرار گیرند که خطای فرکانس باال تولید می هایی می توزیع، روش یها ستمیسدر طراحی 

ه سمتی پیش اطالعات و آمار گردآوری شده درباره بار و ابعاد منطقه و ناحیه ب یکار دستعملی با  یها روشدر 

فرکانس زیاد باشد تا تأثیر کمی بر طراحی سیستم داشته باشد. چنانچه این کار  روند که خطای تولید شده دارای می

 صورت نگیرد برای تصحیح اطالعات و پردازش آنها باید زمان زیادی صرف گردد.

های  شامل نمایش دقیقی از همه فرکانسبینی بار توزیع، قابل استفاده و مفید در طراحی باشد، باید  برای اینکه پیش

از بار باید دارای چنان نرخی  برداری خطا و مکان جغرافیایی بارها باشد که طراحی نسبت به آنها حساس است. نمونه

را در  ها سلولتوان اندازه مناسب برای نواحی و  های حساس طراحی را در برگیرد. و بدین وسیله می باشد که فرکانس
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ی زیادی به مدل ر تعیین و مشخص و با آزمایش صحت آن را تأیید نمود. نرخ نمونه برداری بستگبینی با پیش

 انتخابی ما دارد.
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رقابتاستعماریالگوریتمفصلدوم:

های تکاملی، این الگوریتم، نیز با  دهد. همانند دیگر الگوریتم فلوچارت الگوریتم پیشنهادی را نشان می 1-2شکل 

شود. تعدادی از بهترین  شوند؛ شروع می نامیده می " کشور "لیه تصادفی که هر کدام از آنها یک تعدادی جمعیت او

جمعیت نیز به  مانده یباقشوند.  انتخاب می 1ها در الگوریتم ژنتیک( به عنوان امپریالیست عناصر جمعیت )معادل نخبه

تشان، این مستعمرات را با یک روند خاص که در شوند. استعمارگران بسته به قدر ، در نظر گرفته می2عنوان مستعمره

، به هر دو بخش تشکیل دهنده آن یعنی کشور یامپراتورکشند. قدرت کل هر  آید؛ به سمت خود می ادامه می

امپریالیست )به عنوان هسته مرکزی( و مستعمرات آن، بستگی دارد. در حالت ریاضی، این وابستگی با تعریف قدرت 

قدرت کشور امپریالیست، به اضافه در صدی از میانگین قدرت مستعمرات آن، مدل شده  مجموعبه صورت  یامپراتور

 است.

که نتواند در رقابت  یامپراتورشود. هر  ها شروع می اولیه، رقابت امپریالیستی میان آن یها یامپراتورگیری  با شکل

هش نفوذش جلوگیری کند(، از صحنه رقابت استعماری، موفق عمل کرده و بر قدرت خود بیفزاید )و یا حداقل از کا

 یها یامپراتور، وابسته به قدرت آن در جذب مستعمرات یامپراتوراستعماری، حذف خواهد شد. بنابراین بقای یک 

های امپریالیستی، به تدریج بر قدرت  رقیب، و به سیطره در آوردن آنها خواهد بود. در نتیجه، در جریان رقابت

برای افزایش قدرت  ها یامپراتورتر، حذف خواهند شد.  ضعیف یها یامپراتورافزوده شده و  تر بزرگ یها یامپراتور

 خود، مجبور خواهند شد تا مستعمرات خود را نیز پیشرفت دهند.

                                                           
1
 Imperialist 

2
 Colony 
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 : فلوچارت الگوریتم پیشنهادی1-2شکل

 

د یک نوع همگرایی خواهیم تر خواهند شد و شاه نزدیک ها یامپراتوربا گذشت زمان، مستعمرات، از لحاظ قدرت به 

مراتی که از لحاظ عواحد در دنیا داشته باشیم، با مست یامپراتوربود. حد نهایی رقابت استعماری، زمانی است که یک 

 موقعیت، به خود کشور امپریالیست، خیلی نزدیک هستند.

 گیرند. های مختلف الگوریتم، مورد بررسی قرار می در ادامه مباحث این فصل، بخش
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اولیهیهایامپراتورلدهیشک -2-1

های مسئله را  های مسئله، است. ما یک آرایه از متغیر سازی، هدف یافتن یک جواب بهینه بر حسب متغیر در بهینه

شود. در اینجا نیز آن را یک  نامیده می 1کروموزومکنیم. در الگوریتم ژنتیک این آرایه،  شوند، ایجاد می  که باید بهینه

است. این آرایه به        ی  بعدی، یک کشور، یک آرایه     سازی  ی بهینه ر یک مسئلهنامیم. د کشور می

 شود.  صورت زیر تعریف می

1 2 3[ , , ,..., ]
varNcountry p p p p 

فرهنگی، اجزای   ـ  شوند. از دیدگاه تاریخی ها در یک کشور، به صورت اعداد اعشاری نمایش داده می مقادیر متغیره

سیاسی آن کشور، همچون فرهنگ، زبان، ساختار  - اجتماعی یها یژگیوتوان  دهنده یک کشور را میتشکیل 

هد. مطابق این شکل متغیرهای د این مسئله را به خوبی نشان می 2-2ها در نظر گرفت. شکل  اقتصادی و سایر ویژگی

ای ه سیاسی ویژگی  ـ  یم، در نگاه اجتماعیدگر می ها نآازی به دنبال س مجهول تابع هزینه که ما در طی فرایند بهینه

ازند. در حقیقت در حل یک س ی هستند که یک کشور را به نقطه مینیمم تابع هزینه رهنمون میا تاریخی و فرهنگی

 -اجتماعی  یها یژگیوشوری با بهترین سازی توسط الگوریتم معرفی شده، ما به دنبال بهترین کشور )ک مسئله بهینه

مقدار تابع  نیتر کممسئله است که  یپارامترهایافتن این کشور در حقیقت معادل یافتن بهترین  سیاسی( هستیم.

 کنند. هزینه را تولید می

 

 : اجزای اجتماعی سیاسی تشکیل دهنده یک کشور2-2شکل 

برای یک سیستم کنترلی طراحی کنیم که  PIDخواهیم یک کنترل کننده  به عنوان یک مثال فرض کنیم که می

ممکنه  یها جوابجهش و انتگرال قدر مطلق خطا باشد. در یک حالت نوعی،  امیزان مجموع فر نیتر کممثالً دارای 

ای از  شوند، تعریف شوند. برای این مسئله دسته که به یک خروجی پایدار منجر می ییها جوابتوانند به صورت  می

 شود. ام به صورت زیر تعریف می  کشور  ئلهمس نیاکنیم. در  ممکنه به صورت اولیه ایجاد می یها جواب

[ , , ]i i i icountry KP KI KD 

برای شروع الگوریتم باید تعدادی از این کشورها )به تعداد کشورهای اولیه الگوریتم( ایجاد شوند.  بنابراین ماتریس 

 شود. کل کشورها به صورت تصادفی اولیه تشکیل می

                                                           
1
 chromosome 

 

1 2 3[ , , ,..., ]
varNcountry p p p p

 ..… مذهب سیاست اقتصادی زبان فرهنگ
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1 1 11

2 2 22

3 3 33

. . ..

. . ..

. . ..

country country countrycountry
N N NN

KP KI KDcountry

KP KI KDcountry

KP KI KDcountry

COUNTRY

KP KI KDcountry

   
   
   
   
   

    
   
   
   
   
     

 شود. بنابراین یافته می (                )های  در متغیر  یک کشور با ارزیابی تابع ی  هزینه

var1 2 3( ) ( , , ,..., )i i Ncost f country f p p p p 
 

 در مسئله طراحی کنترل کننده، با هدف در نظر گرفته شده، این تابع به صورت زیر خواهد بود.

F = w1×MaxOvershoot + w2× IAE 

 ییها وزننیز  w2و  w1انتگرال قدر مطلق خطا است.  IAEجهش و  اماکزیمم فر MaxOvershootکه در آن 

دهند. بنابراین کاری که برای بدست آوردن هزینه یک کشور  ا را نشان میه هستند که میزان اهمیت هر یک از هدف

ین ضرایب به عنوان کنترل کننده ( باید انجام شود، این است که هر دسته از اPIDکنترل کننده  یپارامترها)دسته 

جهش  اآید. در نهایت با محاسبه ماکزیمم فر بدست می کننده کنترلدر نظر گرفته شده و پاسخ پله سیستم برای این 

شود. ما به  و انتگرال قدر مطلق خطا، مجموع آنها را به عنوان هزینه این کشور )ضرایب کنترل کننده( محاسبه می

گردیم. الگوریتم معرفی شده در این نوشتار، با تولید  هترین دسته ضرایب کنترل کننده( میدنبال بهترین کشور )ب

و اعمال سیاست جذب از طرف استعمارگران  ها یامپراتوریک دسته اولیه از این ضرایب و دسته بندی آنها در قالب 

 پردازد. ستجوی بهترین کشور میبه ج ها یامپراتوربه روی مستعمرات و همچنین با ایجاد رقابت استعماری میان 

تا از بهترین اعضای این جمعیت       کنیم. کشور اولیه را ایجاد می         برای شروع الگوریتم، تعداد 

ها، تا از کشور     کنیم. باقیمانده  )کشورهای دارای کمترین مقدار تابع هزینه( را به عنوان امپریالیست انتخاب می

دهند که هرکدام به یک امپراطوری تعلق دارند. برای تقسیم مستعمرات اولیه بین  مستعمراتی را تشکیل می

دهیم. برای  ها، به هر امپریالیست، تعدادی از مستعمرات را که این تعداد، متناسب با قدرت آن است، می امپریالست

 گیریم. ها را به صورت زیر در نظر می نه نرمالیزه آنها، هزی انجام این کار، با داشتن هزینه همه امپریالیست

max{ }n i n
i

C c c 
 

، هزینه نرمالیزه شده   ها و  بیشترین هزینه میان امپریالیست {  }    ام، n ، هزینه امپریالست   که در آن 

یشتری باشد )امپریالیست ضعیفتری باشد(، دارای هزینه باشد. هر امپریالیستی که درای هزینه ب این امپریالیست، می

هر امپریالیست، به صورت زیر محاسبه  ی نرمالیزه کمتری خواهد بود. با داشتن هزینه نرمالیزه، قدرت نسبی نرمالیزه

 شوند. ها تقسیم می شده و بر مبنای آن، کشورهای مستعمره، بین امپریالسیت
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ک دید دیگر، قدرت نرمالیزه شده یک امپریالیست، نسبت مستعمراتی است که توسط آن امپریالیست اداره از ی

 ی مستعمرات یک امپریالیست برابر خواهد بود با شود. بنابراین تعداد اولیه می

. . { .( )}n n colN C round p N 

نیز تعداد کل کشورهای مستعمره موجود در      ، تعداد اولیه مستعمرات یک امپراطوری و     که در آن

دهد.  ترین عدد صحیح به یک عدد اعشاری را می نیز تابعی است که نزدیک      جمعیت کشورهای اولیه است. 

برای هر امپراطوری، به این تعداد از کشورهای مستعمره اولیه را به صورت تصادفی انتخاب       با در نظر گرفتن

ها، الگوریتم رقابت استعماری شروع  دهیم. با داشتن حالت اولیه تمام امپراطوری ام می nه امپریالیست کرده و ب

 یابد. شود. روند تکامل در یک حلقه قرار دارد که تا برآورده شدن یک شرط توقف، ادامه می می

این شکل نشان داده شده  که در گونه هماندهد.  اولیه را نشان می یها یامپراتورگیری  چگونگی شکل 3-2شکل 

 یامپراتورترین  قوی 1، تعداد بیشتری مستعمره دارند. در این شکل، امپریالست شماره تر بزرگ یها یامپراتوراست. 

 ترین تعداد مستعمرات را دارد. را ایجاد کرده است و بیش

 

 اولیه. یها یامپراتورگیری  : چگونگی شکل3-2شکل 

(هابهسمتامپریالیستتعمرهحرکتمس)سازیسیاستجذبمدل -2-2

)جذب( با هدف تحلیل فرهنگ و ساختار اجتماعی مستعمرات در فرهنگ حکومت مرکزی  1یساز همگونسیاست 

که قبالً نیز بیان شد، کشورهای استعمارگر، برای افزایش نفوذ خود، شروع به ایجاد عمران  گونه همانگرفت.  انجام می

                                                           
1
 Assimilation 
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تاسیس دانشگاه و ...( کردند. به عنوان مثال کشورهایی نظیر انگلیس و فرانسه با های حمل و نقل،  )ایجاد زیرساخت

در مستعمرات خویش  2و فرانسه نو 1نو سیانگلدر مستعمرات خود در فکر ایجاد  یساز همگونتعقیب سیاست 

زی با اعمال سازی، در حقیقت این حکومت مرک بهینه مسئلهبودند. با در نظر گرفتن شیوه نمایش یک کشور در حل 

سیاست جذب سعی داشت تا کشور مستعمره را در راستای ابعاد مختلف اجتماعی سیاسی به خود نزدیک کند. این 

سازی، به صورت حرکت مستعمرات به سمت کشور امپریالیست، مدل شده  بخش از فرایند استعمار در الگوریتم بهینه

 دهد.  ، شمای کلی این حرکت را نشان می4-2است. شکل 

 

 : شمای کلی حرکت مستعمرات به سمت امپریالیست.4-2شکل 

 

مطابق این شکل کشور امپریالیست کشور مستعمره را در راستای محورهای فرهنگ و زبان به سمت خود جذب 

واحد در جهت    ، به اندازه(Colony)که در این شکل نشان داده شده است، کشور مستعمره  گونه همانکند.  می

، حرکت کرده و به موقعیت جدید (Imperialist)ستعمره به استعمارگر خط واصل م

نشان   شود. در این شکل، فاصله میان استعمارگر و مستعمره با  ، کشانده می(                      )

 داریم.  باشد. یعنی برای  نیز عددی تصادفی با توزیع یکنواخت )و یا هر توزیع مناسب دیگر( می   داده شده است. 

   (     ) 

 

باشد. وجود ضریب    تواند باشد. یک انتخاب مناسب می می 2از یک و نزدیک به  تر بزرگعددی   که در آن 

های مختلف به آن  شود تا کشور مستعمره در حین حرکت به سمت کشور استعمارگر، از جهت باعث می    

 نزدیک شود.

                                                           
1
 New England 

2
 New France 
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 به سمت امپریالیست: حرکت واقعی مستعمرات 5-2شکل 

، یک حقیقت آشکار در این زمینه این است که علی رغم اینکه کشوهای یساز همگونبا بررسی تاریخی پدیده 

کامل مطابق سیاست اعمال شده آنها پیش  طور بهجدی پیگیر سیاست جذب بودند، اما وقایع  طور بهاستعمارگر 

الگوریتم معرفی شده، این انحراف احتمالی با افزودن یک زاویه رفت و انحرافاتی در نتیجه کار وجود داشت. در  نمی

گیرد. بدین منظور، در حرکت مستعمرات به سمت استعمارگر، کمی  تصادفی به مسیر جذب مستعمرات، انجام می

  نیادهد. بدین منظور  این حالت را نشان می 5-2کنیم. شکل  زاویه تصادفی نیز به جهت حرکت مستعمره، اضافه می

، به سمت کشور استعمارگر و در جهت بردار واصل مستعمره به استعمارگر، به همان xبه جای حرکت به اندازه  ارب

با توزیع یکنواخت در را به صورت تصادفی و  دهیم.  در مسیر، به حرکت خود ادامه می میزان، ولی با انحراف 

 تواند استفاده شود(. پس گیریم )اما هر توزیع دلخواه و مناسب دیگر نیز می نظر می

𝜃 (    ) 

باشد که افزایش آن باعث افزایش جستجوی اطراف امپریالیست شده و کاهش  پارامتری دلخواه می  در این رابطه، 

بردار واصل مستعمره به استعمارگر، نزدیک حرکت کنند. با در شود تا مستعمرات تا حد ممکن، به  آن نیز باعث می

، عددی نزدیک به 𝜃نظر گرفتن واحد رادیان برای 
𝜋

 
 سازی ها، انتخاب مناسبی بوده است. ، در اکثر پیاده 

موقعیتمستعمرهوامپریالیستییجاجابه -2-3

موارد نتایج مثبتی را نیز برای در بعضی سیاست جذب در عین نابودی ساختارهای اجتماعی سیاسی کشور مستعمره 

نها در پی داشت. بعضی از کشور در نتیجه اعمال این سیاست به نوعی از خودباوری عمومی دست یافتند و پس از آ

)به عبارت دیگر جذب شدگان فرهنگ استعماری( بودند که به رهبری ملت خود برای  دهاکر مدتی همان تحصیل

توان در مستعمرات انگلیس و فرانسه یافت.  فراوانی از این موارد را می یها نمونهرداختند. رهایی از چنگال استعمار پ

که زمانی در  ییکشورهادهد که  ها به خوبی نشان می از سوی دیگر نگاهی به فراز و نشیب چرخش قدرت در کشور

ان قدرت را در دست گرفتند نظامی بودند، پس از مدتی سقوط کردند و در مقابل کشورهایی سک -اوج قدرت سیاسی
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این واقعه تاریخی در الگوریتم معرفی شده به این صورت  یساز مدلد. در شتنکه زمانی هیچ قدرتی در دست ندا

عمل شده است که در حین حرکت مستعمرات به سمت کشور استعمارگر، ممکن بعضی از این مستعمرات به 

تابع هزینه برسند که هزینه کمتری را نسبت به مقدار تابع هزینه  موقعیتی بهتر از امپریالیست برسند )به نقاطی در

کنند.( در این حالت، کشور استعمارگر و کشور مستعمره، جای خود را با همدیگر  در موقعیت امپریالیست، تولید می

ست جدید است بار این کشور امپریالی نیاعوض کرده و الگوریتم با کشور استعمارگر در موقعیت جدید ادامه یافته و 

کند. تغییر جای استعمارگر و مستعمره، در شکل  بر مستعمرات خود می یساز همگونکه شروع به اعمال سیاست 

ای کمتر از خود امپریالیست دارد،  ، که هزینهیامپراتوری  نشان داده شده است. در این شکل، بهترین مستعمره 2-6

 دهد. ها، نشان می را پس از تغییر موقعیت یامپراتورکل ، 7-2، نشان داده شده است. شکل تر رهیتبه رنگ 

 

 

 

 ها ، پس از تغییر موقعیتیامپراتور: کل 7-2شکل   : تغییر جای استعمارگر و مستعمره6-2شکل 

یامپراتورقدرتکلیک -2-4

بدین برابر است با قدرت کشور استعمارگر، به اضافه درصدی از قدرت کل مستعمرات آن.  یامپراتورقدرت یک 

 داریم. یامپراتورترتیب برای هزینه کل یک 

. . ( ) { ( )}n n nT C Cost imperialist mean Cost coloniesof empire  

عددی مثبت است که معموالً بین صفر و یک و نزدیک به صفر در  𝜉ام و  nهزینه کل امپراطوری       که در آن 

تقریباً برابر با هزینه  شود که هزینه کل یک امپراطوری، ، باعث می 𝜉شود. کوچک در نظر گرفتن  نظر گرفته می

نیز باعث افزایش تاثیر میزان هزینه مستعمرات یک  𝜉حکومت مرکزی آن )کشور امپریالیست(، شود و افزایش 

𝜉شود. در حالت نوعی  امپراطوری در تعیین هزینه کل آن می سازی به جوابهای مطلوبی  در اکثر پیاده      

 منجر شده است. 

رقابتاستعماری -2-5

که نتواند بر قدرت خود بیفزاید و قدرت رقابت خود را از دست بدهد،  یامپراتورکه قبالً نیز بیان شد، هر  گونه همان

پذیرد. بدین  های امپریالیستی، حذف خواهد شد. این حذف شدن، به صورت تدریجی صورت می در جریان رقابت

، این تر یقو یها یامپراتورت داده و ضعیف، مستعمرات خود را از دس یها یامپراتورمعنی که به مرور زمان، 
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 یامپراتورکنیم که  ، فرض می افزایند. برای مدل کردن این واقعیت مستعمرات را تصاحب کرده و بر قدرت خویش می

ترین  موجود است. بدین ترتیب، در تکرار الگوریتم، یکی یا چند تا از ضعیف یامپراتورترین  در حال حذف، ضعیف

ایجاد  ها یامپراتوررا برداشته و برای تصاحب این مستعمرات، رقابتی را میان کلیه  یامپراتورترین  مستعمرات ضعیف

، تر یقو یها یامپراتور، تصاحب نخواهند شد، بلکه یامپراتور نیتر یقوکنیم. مستعمرات مذکور، لزوماً توسط  می

 دهد. شمای کلی این بخش از الگوریتم را نشان می 8-2احتمال تصاحب بیشتری دارند. شکل 

 

 کنند. دیگر را تصاحب می یها یامپراتورتر، با احتمال بیشتری، مستعمرات  بزرگ یها یامپراتور: شمای کلی رقابت استعماری: 8-2شکل 

در نظر گرفته شده و یکی از مستعمرات آن در  یامپراتورترین  ه عنوان ضعیفب 1شماره  یامپراتوردر این شکل 

کنند. برای  ن با هم رقابت میبرای تصاحب آ Nتا  2 یامپراتورمعرض رقابت امپریالیستی قرار گرفته است و 

)که متناسب با  یامپراتوربرای تصاحب این مستعمرات، ابتدا احتمال تصاحب هر  ها یامپراتورسازی رقابت میان  مدل

کنیم. ابتدا از روی  ، به ترتیب زیر محاسبه مییامپراتورباشد(، را با در نظر گرفتن هزینه کل  می یامپراتورقدرت آن 

 کنیم. ، هزینه کل نرمالیزه شده آن را تعیین مییامپراتورهزینه کل 

. . . max{ . . } . .n i n
i

N T C T C T C 
 

نیز، هزینه کل نرمالیزه شده آن امپراطوری         ام و  nری ، هزینه کل امپراطو      در این رابطه 

      بیشتری خواهد داشت. در حقیقت         کمتری داشته باشد       که   باشد. هر امپراطوری می

با کمترین هزینه، دارای باشد. امپراطوری  معادل قدرت کل آن می        معادل هزینه کل یک امپراطوری و 

بیشترین قدرت است. با داشتن هزینه کل نرمالیزه شده، احتمال )قدرت( تصاحب مستعمره رقابت، توسط هر 

 شود. امپراطوری، به صورت زیر محاسبه می
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ژنتیک مورد نیاز است تا در الگوریتم  1، مکانیزمی همانند چرخه رولتیامپراتوربا داشتن احتمال تصاحب هر 

در اختیار یکی از آنها قرار دهد. در کنار امکان  ها یامپراتورمستعمره مورد رقابت را با احتمال متناسب با قدرت 

ازی این فرایند معرفی شده است که س استفاده از چرخ رولت موجود، در این نوشتار مکانیزم جدیدی برای پیاده

باشد. زیرا عملیات نسبتاً زیاد مربوط به محاسبه تابع  ه محاسباتی بسیار کمتری مینسبت به چرخه رولت دارای هزین

 3کند و فقط به داشتن تابع چگالی احتمال را که در چرخه رولت مورد نیاز است را حذف می 2توزیع جمعی احتمال

های  یامپراتوررقابت به نیاز دارد. در ادامه مکانیزم مطرح شده برای اختصاص متناسب با احتمال مستعمره مورد 

 شود. رقیب توضیح داده می

، برای اینکه مستعمرات مذکور را به صورت تصادفی، ولی با احتمال وابسته یامپراتوربا داشتن احتمال تصاحب هر 

را از روی مقادیر احتمال فوق، به صورت     تقسیم کنیم؛ بردار ها یامپراتور، بین یامپراتوربه احتمال تصاحب هر 

 .میده یمیر تشکیل ز
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ها تشکیل شده است. سپس بردار  باشد و از مقادیر احتمال تصاحب امپراطوری می       دارای سایز   بردار 

ه های این بردار، اعدادی تصادفی با توزیع یکنواخت در باز دهیم. آرایه را تشکیل می  سایز با بردار  ، هم تصادفی 
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 دهیم. را به صورت زیر تشکیل می   سپس بردار 
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1
 Roulette Wheel 

2
 Cumulative Distribution Function (CDF) 

3
 Probability Density Function (PDF) 

 

 

 

 

 



 استعماری رقابت الگوریتم: دوم فصل 21صفحه  

 

از بقیه  تر بزرگ   دهیم که اندیس مربوط به آن در بردار  می یامپراتور، مستعمرات مذکور را به    با داشتن بردار 

   که بیشترین احتمال تصاحب را داشته باشد، با احتمال بیشتری اندیس مربوط به آن در بردار  یامپراتورباشد.  می

شود که این مکانیزم نسبت به چرخه رولت با  باعث می    ، بیشترین مقدار را خواهد داشت. عدم نیاز به محاسبه 

 یامپراتورتواند در اختصاص مستعمره به  مکانیزم جدید مطرح شده نه تنها می سرعت به مراتب بیشتری عمل کند.

تواند جایگزین  بر حسب احتمال تصاحب آنها مفید باشد، بلکه به عنوان یک مکانیزم انتخاب بر حسب احتمال می

زیادی افزایش چرخه رولت در الگوریتم ژنتیک برای انتخاب والدین شود و سرعت اجرای عملیات در آن را تا حد 

 دهد. 

 رسد. ، عملیات این مرحله از الگوریتم نیز به پایان میها یامپراتوربا تصاحب مستعمره توسط یکی از 

ضعیفیهایامپراتورسقوط -2-6

ضعیف به تدریج سقوط کرده  یها یامپراتورخواه،  اهای امپریالیستی، خواه ن که بیان شد، در جریان رقابت گونه همان

در نظر  یامپراتورتوان برای سقوط یک  افتد. شروط متفاوتی را می تر می قوی یها یامپراتوربه دست و مستعمراتشان 

شود که مستعمرات خود را از دست داده  زمانی حذف شده تلقی می یامپراتورگرفت. در الگوریتم پیشنهاد شده، یک 

به علت از دست دادن کلیه  4شماره  یاتورامپردهد. در این شکل،  این مسئله را به خوبی نشان می 9-2باشد. شکل 

 حذف شود. ها یامپراتورمستعمراتش، دیگر قدرتی برای رقابت ندارد و باید از میان بقیه 

همگرایی -2-7

یابد. پس از مدتی،  الگوریتم مورد نظر تا برآورده شدن یک شرط همگرایی، و یا تا اتمام تعداد کل تکرارها، ادامه می

واحد،  یامپراتورخواهیم داشت و بقیه کشورها تحت کنترل این  یامپراتورط کرده و تنها یک ، سقوها یامپراتورهمه 

ها  شوند و موقعیت واحد اداره می یامپراتوری مستعمرات، توسط یک  آل جدید، همه گیرند. در این دنیای ایده قرار می

در این دنیای جدید، تفاوتی، نه تنها، میان  های مستعمرات، برابر با موقعیت و هزینه کشور امپریالیست است. و هزینه

ی کشورها، در عین حال،  مستعمرات، بلکه میان مستعمرات و کشور امپریالیست، وجود ندارد. به عبارت دیگر، همه

هم مستعمره و هم استعمارگرند. در چنین موقعیتی رقابت امپریالیستی به پایان رسیده و به عنوان یکی از شروط 

 ، نشان داده شده است.10-2شود. شبه کد مربوط به الگوریتم پیشنهادی در شکل  م متوقف میتوقف الگوریت
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، به علت از دست دادن کلیه مستعمراتش، دیگر قدرتی برای رقابت ندارد و باید از میان بقیه 4شماره  یامپراتورضعیف؛  یامپراتور: سقوط 9-2شکل 

 حذف شود. ها یامپراتور

 

  

 ه کد مربوط به الگوریتم رقابت استعماری: شب11-2شکل 

نیز نشان داده شده است. مطابق این شکل، الگوریتم با  11-2شمای کلی الگوریتم به صورت گرافیکی در شکل 

قابت امپریالیستی رهای اولیه آغاز شده و در یک چرخه سیاست جذب و  یامپراتورجمعیت اولیه تصادفی و تشکیل 

 شوند.  تکرار می

 
 ل بده.يه را تشکياول يهايطورتابع انتخاب کرده و امپرا يرو يچند نقطه تصادف

 (.يسازاست همسانيست حرکت بده )سياليمستعمرات را به سمت کشور امپر

 يست داشته باشد؛ جاياليکمتر از امپر يانهي، وجود داشته باشد که هزيک امپراطوريدر  يااگر مستعمره

 ست را با هم عوض کن.ياليمستعمره و امپر

 ست و مستعمراتشان(. ياليامپر ينهياب کن )با در نظر گرفتن هزرا حس يک امپراطوريکل  ينهيهز

ن احتمال يشتريکه ب يا يانتخاب کرده و آن را به امپراطور ين امپراطوريتر فيک مستعمره از ضعي

 تصاحب را دارد، بده.

 ف را حذف کن.يضع يها يامپراطور

 برو. 2مانده باشد، توقف کن وگرنه به  يباق يک امپراطورياگر تنها 
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 : شمای کلی الگوریتم توسعه داده شده11-2شکل 

مثالکاربردی -2-8

سازی  های مختلف بهینه بعضی از توابع رایج که در مقایسه روش یرو بردر این بخش، الگوریتم معرفی شده را 

ها،  اند و همه آن [ استفاده شده3سازی، از مرجع ] بعدی بهینه 2کنیم. این توابع  سازی می شوند؛ پیاده استفاده می

ها در پیوست این فصل  بعدی از آن هستند. جزئیات این توابع و نقطه بهینه و نیز یک نمای سه یساز ممینیممسائل 

گیرد اما در مورد  بطور مشروح مورد بررسی قرار می   ی  سازی تابع مسئله آمده است. از میان این توابع، روند بهینه

 شود. بقیه، تنها به ذکر نتایج اکتفا می
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ی   دهد. نقطه مینیمم مطلق این تابع در بازه را نشان می   بعدی از تابع مسئله  یک نمای سه 12-2شکل 

 باشد. می         قرار گرفته است و دارای مقداری برابر با  (           )ی  در نقطه         

 

   : نمایش سه بعدی از تابع مسئله 12-2شکل 

 

به همراه یک نمای کانتور از  تابع، نشان داده  13-2سازی، در شکل  مورد استفاده برای بهینهی  کشور اولیه 80تعداد 

اولیه را  یها یامپراتورکشور،  72ی  ها به عنوان امپریالیست انتخاب شده و با کنترل بقیه تا از این کشور 8اند.  شده

نیز  یامپراتوراند. مستعمرات هر  شده  ان دادههای مختلف، نش در رنگ ★ها با عالمت  دهند. امپریالیست تشکیل می

بیشتر باشد، کشور  یامپراتوراند. هر چه تعداد مستعمرات یک  مشخص شده به همان رنگ امپریالیست و با عالمت 

، 16-2و  15-2، 14-2های  شود. شکل ، نمایش داده مییتر بزرگامپریالیست مربوط به آن با عالمت ستاره 

نیز  16-2که در شکل  گونه هماندهند.  )همگرایی( نشان می 33و  30، 10های  ه ترتیب، در نسلرا ب ها یامپراتور

مانده، به  باقی  اند و چهار تا امپریالیست سقوط کرده ها یامپراتور، چهار تا از 10نمایش داده شده است، در نسل 

ی مینیمم مطلق قرار  ی مقعر اطراف نقطه حیهها، در نا و حتی دو تا از آن اند  های محلی تابع رسیده حواشی مینیمم

 ها یامپراتوری  ، نیز همه33اند. در نسل  ها سقوط کرده ی آن اند و بقیه زنده یامپراتور 2، تنها 30اند. در نسل  گرفته

واحد را تشکیل  یامپراتورایم؛ دنیایی که کل آن، یک  به جز یکی، سقوط کرده و به یک دنیای تک قطبی رسیده

 باشند. ی مستعمرات و حتی خود امپریالیست از موقعیت یکسانی برخوردار می د و همهده می
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 باشد. می یامپراتوری یک  دهنده اولیه؛ هر رنگ نمایش یها یامپراتور: 1-2شکل 

 

 اند. باقی مانده ها یامپراتورتا از  4ام؛ 11در نسل  ها یامپراتور: 14-2شکل 

 

 اند. باقی مانده یامپراتورام؛ تنها دو 31در نسل  ها یامپراتور: 15-2کل ش
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 واحد داریم. یامپراتورام )همگرایی(؛ تنها یک 33در نسل  ها یامپراتور: 16-2شکل 

ها بر حسب  ی امپریالیست ی میانگین و مینیمم همه برای داشتن یک درک کلی از فرایند رقابت امپریالیستی، هزینه

نشان داده شده است. مطابق این شکل، در طی رقابت امپریالیستی، مینیمم مطلق تابع در  17-2ر شکل د ،نسل

ها نیز در موقعیت خوبی بوده و هنوز قادر به  ی امپریالیست ، بقیه33یافته شده است. اما تا نسل  20نسل حدود 

ی  که به نقطه یامپراتورپابرجا است؛  یتورامپراام، تنها یک 33ها، در نسل  رقابت هستند. اما با سقوط تک تک آن

 مینیمم مطلق، زودتر نزدیک شد.

 

 بر حسب تکرار الگوریتم   های مسئله  ی امپراطوری ی مینیمم و میانگین همه : هزینه17-2شکل 

ل کشورها و نیز نیز به کار رفته است. تعداد ک    تا   الگوریتم معرفی شده برای یافتن مینیمم مطلق توابع مسائل

، و در مسائل 5و  50به ترتیب برابر    ، در مسئله 15و  150به ترتیب، برابر    ها در مسئله  تعداد امپریالیست

ها را در به  ، هزینه میانگین و مینیمم امپریالیست19-2و  18-2های  است. شکل 8و  80به ترتیب برابر     تا  

 دهند. نشان می   و    و نیز در مسائل    و    ،   ترتیب در مسائل 
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 ، بر حسب تکرار الگوریتم  و    ،   های مسئله  ی امپراطوری ی مینیمم و میانگین همه : هزینه18-2شکل 

 

 وریتمبر حسب تکرار الگ   و    مسائل  یها یامپراتوری  ی مینیمم و میانگین همه : هزینه19-2شکل 

گیرینتیجه -2-9

باشد. این  های امپریالیستی می سازی رقابت سازی معرفی شد که بر پایه مدل در این فصل، الگوریتمی برای بهینه

شوند؛ مستعمرات و کشور  ها به دو دسته تقسیم می شود. کشور الگوریتم، با تعدادی کشور اولیه شروع می

، برای تصاحب مستعمرات ها یامپراتوردهند. رقابت میان  را تشکیل می اولیه یامپراتورامپریالیست، که با هم تعدادی 

شود.  دهد و منجر به همگرایی کشورها، به مینیمم مطلق تابع هزینه می ی این الگوریتم را تشکیل می همدیگر، هسته

ماند که کل دنیا  باقی می یامپراتورضعیف، به تدریج، سقوط کرده و در نهایت یک  یها یامپراتوردر طی این رقابت، 

کند. آزمودن الگوریتم، توسط چندین تابع هزینه استاندارد، کارایی آن را در حل مسائل مختلف  را کنترل می

 سازی، نشان داد.  بهینه
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توابعهزینهمورداستفاده-2-9-1

Problem   :  

 .sin(4 ) 1.1 .sin(2 )f x x y y  

         (           ) ,           

 

 

 

Problem   :  

2 2 2

2 2

sin 0.5
0.5

1 0.1( )

x y
f

x y

 
 

  

         (           ) ,           

 

  

 

 

 

 

 



 استعماری رقابت الگوریتم: دوم فصل 29صفحه  

 

Problem   : 

 
0.1

2 2 0.25 2 2( ) sin 30 ( 0.5)f x y x y x y        
 

         (   )    ,           

 

 

 

Problem   :  

2 2

0( ) 0.11 0.11f J x y x y     
 

         (        )          ,           
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Problem   :    

 
2 2exp( 0.2 ) 3(cos2 sin 2 )f x y x y      

         (          )          ,           

 

 

 

Problem   :        

sin( ( 9) ) ( 9)sin( 0.5 9 )f x x y y y x      
 

         (          )               ,             
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رقابتاستعماریالگوریتمهایگسستهوشکلیایجادنسخهرفصلسوم:

اما از اولیه آن برای حل مسائل بهینه سازی پیوسته معرفی شد،  یها نسخهبا اینکه الگوریتم رقابت استعماری، در 

 فصلهای پژوهشی متنوعی در حل مسائل گسسته نیز به کار رفته است. در این همان ابتدای معرفی در کار

م نحوه ایجاد تغییرات در کدهای پیوسته الگوریتم رقابت استعماری را جهت تبدیل آن به روش حل مسائل خواهی می

 .گسسته بررسی کنیم

 تقسیم بندی نمود. توان یمدر الگوریتم رقابت استعماری دو دسته از پارامترها را 

  :مسئله وابسته  عملگرهایی هستند که به نوع کد کردنعملگر های ساختاری و مستقل از مسئله

نیستند و ساختار تقریباً معین و ثابتی دارند. مثالً بخش رقابت استعماری، کل تصمیم گیری را از روی 

دهد و نوع کد شدن و شیوه نمایش کشورها را در فرایند خود دخالت  انجام می ها یامپراتورهزینه کشورها و 

 .دهد ینم

 :ید وابسته به مسئله طراحی شوند. مثالً عملگر جذب ها، با این عملگر عملگرهای وابسته به مسئله

(Assimilation را در نظر بگیرید. جذب در مسائل پیوسته به این صورت است که کشور مستعمره در )

کند. این حرکت باعث نزدیکی  استعمارگر با روند خاصی، حرکت می خود به سمت راستای برداری از

. اما در یک مسئله گسسته نزدیکی اقلیدسی، لزوماً معنی نزدیکی شود یماقلیدسی مستعمره به استعمارگر 

. مثالً باشد یم، نزدیکی اقلیدسی فاقد هرگونه معنی خاصی ها وقتو حتی بعضی  دهد ینمو نزدیک شدن را 

 معنی ندارد. 75/14رسیدن به شهر شماره  مثالًو  17 به شهر شماره 12نزدیک شدن شهر شماره 

که باید تغییر داده شوند، عملگرها و  ییها بخشیتم رقابت استعماری در حل مسائل گسسته، تنها در استفاده از الگور

 عبارتند از: ها بخشوابسته به مسئله هستند. این  یها بخش

 (Initial Countriesایجاد جمعیت اولیه ) .1

 (Assimilationعملگر جذب ) .2

 (Revolutionعملگر انقالب ) .3

1ایجادجمعیتاولیه -3-1

این تابع بستگی به نوع مسئله گسسته دارد.  یکار دستنوع  !یجاد جمعیت اولیه باید کمی دست کاری شودتابع ا

 ، عبارتند از:ها دستهبندی کرد. سه دسته مهم و شاید تنها  توان چند دسته از مسائل گسسته را طبقه می

                                                           
1
 Initial Countries 
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  :کوانتیزیشن  اند، اما به دلیل مسائلی که ذاتاً پیوستهمسائل گسسته با ماهیت پیوسته

(Quantization تبدیل به گسسته )مثالً انتخاب درصدی از سهام را در نظر بگیرید که عددی اند شده .

درصد قابل  101درصد را دارد و در مسئله معینی درصدهای میانی معنی ندارد. بنابراین  100تا  0بین 

. کند ینمپیوسته تغییر  صورت بهر ما انتخاب وجود دارد. بنابراین مسئله از این لحاظ گسسته است و متغی

درصد  40درصد به  35اما این پارامتر ذاتاً پیوسته است. به این معنی که مثالً به راحتی قابل درک است که 

درصد فاصله نسبتاً زیادی دارد. یعنی نزدیکی متغیرهای گسسته به هم )از  40درصد با  5نزدیک است، اما 

، در این مورد "خیلی دور"و  "خیلی نزدیک"و  "دور"، "نزدیک"ار است و نوع اقلیدسی(، واقعاً معنی د

 عبارات کامالً معنی داری هستند.

 :مسئله فروشنده دوره گرد، مثال واضح این دسته است. در این حالت به  مسائل گسسته جایگشتی

تند و نزدیکی آن هس ها آنشوند که فقط یک کد برای شناختن  یم  دادهمسئله اعدادی اختصاص  یها جواب

کدها به هم هیچ نشانی از نزدیکی واقعی و اقلیدسی ندارد. سپس ترتیبی از این کدها جواب مسئله را 

 .دهند یمتشکیل 

 :این مسائل هم مسائلی از نوع صفر و یکی هستند و در برخی موارد نوع نمایش  مسائل گسسته باینری

 هستند. ها تیفعال یا دستهد هم ترتیب بودن و نبودن باینری از یک مسئله پیوسته هستند. در برخی موار

کند. در حقیقت بدون شناخت مناسب مسئله، امکان  شناخت هر کدام از این انواع، کمک شایانی به حل مسئله می

. مثالی از حل این شوند یمحل درست آن وجود ندارد. مسائل گسسته با ماهیت پیوسته، مشابه مسائل پیوسته حل 

 تحت عنوان زیر است.ه مسئله مقال

S. Nazari-Shirkouhi, H. Eivazy, R. Ghodsi, K. Rezaie, E. Atashpaz-Gargari, “Solving the 

Integrated Product Mix-Outsourcing Problem by a Novel Meta-Heuristic Algorithm: 

Imperialist Competitive Algorithm”, Expert Systems with Applications, Volume 37, 

Issue 12, December 2010, Pages 7615-7626. 

سازی را تنها در مرحله ارسال به تابع هزینه، کوانتیزه  در این نوع مسائل، در غالب اوقات کافی است که متغیر بهینه

ام عملیات، با یک مسئله پیوسته سرو کار داریم و تم میکن یمو فرض  میکن ینم یکار دستکنیم. بنابراین کدها را 

کنیم این است که یک تابع واسط میان تابع هزینه اصلی و  . تنها کاری که میشوند یمبرای مسئله پیوسته انجام 

. این تابع متغیر پیوسته را در هنگام ارزیابی میزان هزینه، پیوسته میده یمبرنامه الگوریتم رقابت استعماری قرار 

. سپس این مقدار هزینه را کند یمارسال کرده و میزان هزینه آن را دریافت  کرده و به تابع هزینه مسئله بهینه سازی

گرداند. الگوریتم بدون اینکه متوجه شود که مشغول حل یک مسئله گسسته  می به الگوریتم، جهت ادامه عملیات بر

داده است و پیوسته هستند،  ای را که الگوریتم رسد. در نهایت مقادیر بهینه است، کار خود را ادامه داده و به پایان می

 گردانیم. کنیم و به عنوان جواب اصلی مسئله گسسته بر می با همان تابع کوانتیزه کننده، گسسته می
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بنابراین در مسائل گسسته با ماهیت پیوسته، نیاز به تغییر چندانی در الگوریتم نیست. در مورد مسائل دو دسته 

 یا گونهکنیم. در این حالت، تابع تولید کننده جمعیت اولیه، باید به  یکار دستدیگر، ما باید چندین تابع را 

شود که کشور های اولیه ایجاد شده، مطابق کدینگ مطلوب ما از مسئله گسسته باشند. مثالً اگر هدف  یکار دست

 یا دنبالهنری باید، را ایجاد کند. یا در یک مسئله بای شهرهااز شماره  یا دنبالهباشد، این تابع باید،  TSP1حل مسئله 

. میکن یمایجاد شوند. در ادامه، تغییرات الزم در عملگر جذب را برای دو دسته دیگر بررسی  ها کیاز صفر و 

در عملگرها  باشد ینمکه بیان شد، برای دسته مسائل گسسته با ماهیت پیوسته، نیاز به هیچ گونه تغییری  گونه همان

 .باشد ینم

2عملگرجذب -3-2

، باید عملگر جذب را تعریف کنیم. مثال مسئله ها آنمناسب کشورها، با تعریف کدینگ مناسب برای  پس از تعریف

از  یا دنبالهشهر در نظر بگیریم. فرض کنیم دو کشور زیر را داریم که هر کشور  5( را با TSPفروشنده دوره گرد )

 فاصله را نیز طی نماید. نیتر مکعبور کند و  شهرهامسیر طی شده توسط فروشنده است که باید از تمام 

Country1 = [1 2 3 4 5]; 

country2 = [3 4 5 1 2]; 

، این دو مسیر TSPاین دو کشور با در نظر گرفتن فاصله اقلیدسی، از هم فاصله دارند. در حالی که از دید مسئله 

نه در خود  کشورهاکه اطالعات  مینیب یمبا هم متفاوت است. بنابراین  ها آندقیقاً یکی هستند! فقط، نقطه شروع 

 یها دنباله، نهفته است و دو کشور زمانی به هم نزدیک هستند، که ها آنشماره شهرها، بلکه در ترتیب قرار گرفتن 

باید این را لحاظ کند. مثالً یک راه  شود یمکه تعریف  یا یکینزدیکسانی از ترتیب شهرها داشته باشند. بنابراین نوع 

از کشور  یا یتصادفهای  تواند این باشد، که ترتیب کشور مستعمره به امپریالیست )جذب(، می برای نزدیک کردن

 در پایین( را برداشته و در دنباله کشور مستعمره قرار دهیم. مثالً زاستعمارگر )مثالً رنگ قرم

colony = [1 2 3 4 5 6 7]; 

imperialist = [3 1 2 5 4 7 6]; 

و  میده یمقرار  colony، برداشته و در imperialistرا از  4به  5و نیز رفتن از  1به  3رفتن از  یها دنبالهمثالً 

colony  شود یمزیر تشکیل  صورت بهجدید. 

New_colony = [3 1 5 4 2 7 6]; 

 

                                                           
1
 Traveling Salesman Problem 

2
  Assimilation 
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کشور جدید، ترکیبی از موقعیت مستعمره قبلی است که در راستای نزدیکی )نه لزوماً نزدیکی اقلیدسی( به سمت 

است که به  ییها بخشستعمارگر حرکت کرده است. بخش قرمز از امپریالیست، گرفته شده است و بخش آبی کشور ا

 .اند نبودهکه در بخش گرفته شده از امپریالیست  اند آمدهترتیب از کلونی 

، اما بهترین روش برای حل مسئله فروشنده دوره گرد توسط الگوریتم رقابت استعماری نیست لزوماًروش بیان شده، 

ریزی  در مسائل گسسته جایگشتی، همچون مسائل فروشنده دوره گرد، برنامه تواند یمبه عنوان یک روش عمومی 

 استفاده شود. Job-Shop Schedulingو  Job Schedulingتولید، 

سبی خالصه بحث این است که با در نظر گرفتن ماهیت مسئله و شیوه مورد استفاده برای کدینگ آن، باید روش منا

روی مستعمره عمل کند که مستعمره  یا گونهبرای نزدیک کردن مستعمره در نظر گرفته شود. این روش باید به 

جدید، حالتی میانی، بین مستعمره قبلی و استعمارگر داشته باشد. از دیدگاه اطالعاتی، موقعیت جدید باید هم 

  .ه باشدداشت را هم بخشی از اطالعات استعمارگر واطالعات قبلی خود 

کار در این بخش، استفاده از عملگر  نیتر سادهدر مورد مسئله باینری هم، مشابه همین کار را باید انجام داد. شاید 

، "ژنتیک -استعماری" هیبریدیب در یک الگوریتم از الگوریتم ژنتیک در بخش جذب است. بدین ترتی 1تقاطع

. ولی در بخش جذب، عملگر تقاطع از شود یماستعماری حفظ  ساختار کل مسئله و سایر عملگرهای الگوریتم رقابت

شود. این مورد در برخی از مقاالت، با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است. البته  الگوریتم ژنتیک استفاده می

، فصلن متفاوتی از الگوریتم رسید. هدف ای یها نسخهانجام داده و به  توان یمکارهای بسیار متنوعی را در این بخش 

با  رسد یملیست کردن همه این تغییرات نیست. هدف بیان حالت کلی ایجاد این روند بوده است که به نظر 

 توضیحات کافی، به سادگی قابل پیاده سازی شده است.

2عملگرانقالب -3-3

ده باشد، ، به خوبی پیاده سازی ش"ایجاد جمعیت اولیه"عملگر انقالب، نیاز به توضیحات زیادی ندارد. اگر بخش 

را  ها آنو  کند یم، بعضی از کشورهای تصادفی را انتخاب از الگوریتم رقابت استعماریمعموالً در کدهای آماده موجود 

. جهت ایجاد موقعیت جدید، از همان تابع ایجاد کننده دینما یمبه صورت تصادفی با موقعیت جدید، جایگزین 

قصود استفاده از همان عملگر انقالب موجود در نسخه استاندارد شود. بنابراین اگر م جمعیت اولیه استفاده می

 الگوریتم باشد، عموماً نیازی به انجام تغییرات عمده در تابع مربوطه نیست.

بسته به مسئله تغییرات تصادفی جدیدی را در کشورها تعریف کرده و عملگرهای انقالب  توان یمدر هر صورت 

ی این است که در نتیجه انقالب، کشور جدید حاصل از این عملگر، باید تا حد زیادی متفاوتی را ایجاد نمود. نکته اصل

(، با کشور اولیه متفاوت باشد.قاعدهو به صورت تصادفی و خارج از قاعده )نه لزوماً به معنی کامالً خارج از 

                                                           
1
 Crossover 

2
 Revolution 

 

 

 

 

 



 بار مدت کوتاه بینی پیش جهت پیشنهادی روش: چهارم فصل 35صفحه  

 

بارکوتاهمدتبینیروشپیشنهادیجهتپیشفصلچهارم:

تعریفمسئله -4-1

های مدل  یکی از روش م کهیدید ،گفته شدبینی کوتاه مدت بار  اهمیت پیش از (3-3-1) در فصل اولبنا به آنچه که 

 .است 1مصنوعیهای عصبی  بینی بار، شبکه سازی و پیش

در زمینه پردازش  خصوص بهدر سالیان اخیر شاهد حرکتی مستمر، از تحقیقات صرفاً تئوری به تحقیقات کاربردی 

ایم. با عنایت به این  راه حلی موجود نیست و یا به راحتی قابل حل نیستند بوده ها آنکه برای اطالعات، برای مسائلی 

های تجربی هستند، ایجاد  که مبتنی بر داده 2ل آزادهوشمند مد های سیستمای در توسعه تئوریک  امر، عالقه فزاینده

ی قرار دارند، که با پردازش روی های دینامیک های عصبی مصنوعی جزء این دسته از سیستم شده است. شبکه

کنند. به همین خاطر به این  ها را به ساختار شبکه منتقل می های تجربی، دانش یا قانون نهفته در ورای داده داده

گیرند.  ها، قوانین کلی را فرا می های عددی یا مثال گویند، چرا که بر اساس محاسبات روی داده 3ها هوشمند سیستم

 کوشند. مغز بشر می 4سیناپتیکی -سازی ساختار نرو مدل ها در این سیستم

سازی سخت افزاری، از نظر کمی و کیفی و  های عصبی چه در بعد آنالیز و توسعه ساختاری و چه در بعد پیاده شبکه

از لحاظ تعداد همچنان در حال  مختلف محاسبات عصبی های باشد و تکنیک توانایی، در حال رشد و پیشرفت می

و  ها سیگنالهای کنترلی، پردازش  مهندسی از قبیل سیستم -است. فعالیت علمی و کاربردی در مسائل فنیافزایش 

بینی  قابلیت پیشپذیری و  نگاشتشناسایی الگو گسترش یافته است. با اذعان به این مسائل، در این پروژه از خاصیت 

 دست خواهیم یافت. کوتاه مدت باربینی  شای جهت پی و به ارائه شبکه خواهیم کرداستفاده  های زمانی سری

هیبرید رقابت استعماری به   بینی کوتاه مدت بار بسیار ضروری است، با استفاده از الگوریتم از آنجا که دقت در پیش

که یکی از  6انتخاب ورودی به عبارتی یا 5بهینه سازی این شبکه پرداخته و با استفاده از قابلیت انتخاب ویژگی

صورت تعریف  نبه ای NP-Hardباشد. مسئله  می NP-Hardین مسائل بازشناسی الگو است و یک مسئله تر پیچیده

نسبت به  -نمایی مثالً – یا جملهباشد، مدت زمان حل مسئله یک تابع چند   شود که اگر اندازه مسئله  می

بینی کوتاه مدت بار، چه عواملی  سعی داریم خطای شبکه عصبی را کاهش داده و ببینیم در پیشلذا  خواهد بود.  

پارامتر ورودی  20 تعداد برای درک پیچیدگی این موضوع فرض کنید که داشته باشند. را یتر توانند نقش پررنگ می

 ها آنویژگی از بین  8برای انتخاب این داریم. بنابر
   

      
وجود خواهد  ،حالت است 203490حالت که برابر با  

که با توجه به  –وقت الزم باشد  ثانیه 120تنها  ترین حالت در خوشبینانه ی بررسی هر حالتداشت. حال اگر برا

                                                           
1
 Artificial Neural Network (ANN) 

2
 Model Free 

3
 Intelligent 

4
 Neuro-Synapric 

5
 Feature selection 

6
 Input selection 
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زمان الزم است تا تمامی این  روز 300، آنگاه حدود  -نظر گرفته شده است رد کمیبسیار زمان ماهیت مسئله 

وانند در زمان بسیار محدودی جواب ت های تکاملی که می حاالت مورد بررسی قرار گیرد! بنابراین استفاده از الگوریتم

 )نه لزوماً بهینه( بیابند، ضروری خواهد بود. 1ای تقریباً بهینه

شبکهعصبیمورداستفاده -4-2

برای آموزش  که است -3الیه ودر اینجا د - 2چند الیه پیشخور مورد استفاده یک شبکه عصبیشبکه  این بررسیدر 

استفاده شده است. در مواقعی که حافظه کافی  Levenberg-Marquardt 4خطا شبکه از الگوریتم پس انتشار

 جهت یادگیری شبکه استفاده شده است. 5أموجود نداشته باشد از الگوریتم شیب تو

نرون انتخاب  چهاریه پنهان( ه اول )التعداد نرون های الی والیه دوم از نوع خطی  ،تابع الیه اول از نوع سیگموئیدی

 شده است.

نامه نخواهد بود و انتظار  در حوصله بحث این پایان ها آنی آموزش  عصبی و نحوه های شبکهانواع  توضیح در مورد

 زمینه قبلی نسبت به آنچه اشاره شد را داشته باشد.خواننده محترم رود که  می

الگوریتمهیبریدرقابتاستعماری -4-3

 شده است پیشنهاد، روشی را ذکر گردیدماری الگوریتم رقابت استع موردبا توجه به آنچه که در فصل دوم و سوم در 

نتخاب ویژگی )ورودی( از آن برای ا رقابت استعماری و ترکیب آن با الگوریتم ژنتیک،گسسته سازی الگوریتم  اکه ب

 .شود نامیده می 6الگوریتم هیبرید رقابت استعماری استفاده شده است. از این پس

ادیروشپیشنهدرایجادکشورهایاولیه-4-3-1

مسئله  . با توجه به ماهیتتغییر یابدابتدا الزم است تابع ایجاد جمعیت اولیه  ،ذکر گردید (1-3در ) هک طور همان

انتخاب ورودی که ماهیتی باینری دارد، به این ترتیب که عدد صفر نشان عدم حضور و عدد یک نشان حضور آن 

 .یمکن می. برای فهم بیشتر مسئله مثالی را بیان ورودی است

 شود: به صورت زیر تعریف   عدد باشد بنابراین تابع  10ها( ممکن  های )ورودی فرض کنید مجموعه کل ویژگی

  {                              } 

 به صورت زیر خواهد بود:  دو زیر مجموعه دلخواه از تابع 

   {               } 

                                                           
1
 suboptimal 

2
 Multi-Layer feed forward neural network  

3
 2LP 

4
 Backropagation  

5
 Conjugate gradient 

6
 Hybrid Imperialist Competitive Algorithm (HICA) 
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   {           } 

  Genotypeو دیگری فضای  Phenotypeما دو فضای کار خواهیم داشت، یکی فضای  بنابراین

 شود: فوق به این صورت تعریف می ی که برای هر یک از دو زیر مجموعه

Genotype Phenotype 

   [                   ]    {               } 
   [                   ]    {           } 

 

بیان کننده تعداد     که فرضبا این  ،تولید کند     صورت بهرا  متغیرهاای از  که رشتهاست نیاز به تابعی  لذا

که باشد تعداد کشورها    وشوند(  های شبکه عصبی که ویژگی های مسئله نیز محسوب می رها )همان ورودیمتغی

 د شد.خوش تغییر خواه تدساین تعداد در هر مرحله از الگوریتم 

روشپیشنهادیدرعملگرجذب-4-3-2

است که استفاده از این  برای سیاست جذب 2از الگوریتم ژنتیک 1نامه استفاده از عملگر تقاطع ایده اصلی در این پایان

 ژنتیک خواهد شد. -عملگر موجب هیبریدی شدن و یا به عبارتی ایجاد الگوریتمی دوگانه از رقابت استعماری

و کم  یامپراتوراستفاده شده است به این ترتیب که هر  Genotypeدر این بخش از یک برش روی فضای 

یکدیگر عوض  ه بایافتبرش  یها قسمتورده و جای از یک نقطه برش خ تصادفیترین کلونی به صورت  هزینه

ها دو  پذیرد و کلونی نیز صورت می یامپراتورهای دیگر  این روال بر روی کلونی برای افزایش فضای جستجو د،شو می

محاسبه شده و در  ها آنتابع هزینه  اًمجدد سپسگیرند.  قرار می برش خورده قطعاتدر جایی  به دو مورد برش و جابه

 کنند. رقابت شرکت مییند فرآ

عملگرانقالبدرروشپیشنهادی-4-3-3

، به خوبی پیاده سازی شده باشد، معموالً در "ایجاد جمعیت اولیه"اگر بخش گونه که در فصل سوم اشاره شد  همان

را به صورت  ها آنو  کند یم، بعضی از کشورهای تصادفی را انتخاب از الگوریتم رقابت استعماریکدهای آماده موجود 

. جهت ایجاد موقعیت جدید، از همان تابع ایجاد کننده جمعیت اولیه دینما یمتصادفی با موقعیت جدید، جایگزین 

 شود. استفاده می

تابعهزینهپیشنهادی-4-3-4

در  انتخاب شده میزان خطای شبکه عصبی کاهش ما هدف ابتدا الزم است هدف را مشخص کنیم. ین منظورابرای 

ها  % از داده15از انتخاب شبکه عصبی،  لذا در هر مرحله را ندیده است. ها آن که شبکه قبالً است هایی داده هه بامواج

                                                           
1
 Crossover 

2
 Genetic Algorithm 
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 شدهبر روی شبکه اعمال های تست  از اتمام آموزش داده . پسشود و در محاسبات شبکه دخالت داده نمی شدهجدا 

.دهیم ا مورد ارزیابی قرار میمیزان کارایی شبکه ر 1میانگین مربعات خطاو با محاسبه 

                                                           
1
 mean square error (mse) 
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حاصلازآننتایجپیادهسازیالگوریتموفصلپنجم:

کنیم. انتخاب مناسب این پارامترها  آغاز می پیشنهادی این فصل را با تعیین پارامترهای حاکم بر مسئله و الگوریتم

 نقش مؤثری در فرآیند کار دارند.

الگوریتمپارامترهای-5-1

های الگوریتم رقابت استعماری ذکر  و مطابق آنچه که در فصل دوم در بیان ویژگیهای تکاملی  وریتمهمانند سایر الگ

نامه به شرح زیر  فرآیند محاسبات این پایاندر  که تنظیمات استنیازمند یک دسته از  نیز الگوریتماین  گردید،

  انتخاب گردیده است:

 100 :تعداد کشورهای اولیه .1

 5 :اولیه های تعداد امپراتوری .2

 95 :تعداد مستعمرات .3

 90 تعداد دهه )تکرار الگوریتم(: .4

 3/0 نرخ انقالب: .5

 03/0 ضریب جذب مستعمرات: .6

 اتمام تعداد دفعات تکرار الگوریتم شرط خاتمه الگوریتم: .7

پارامترهایمسئله-5-2

 هایی که در این الگوریتم استفاده شده است،  مشخصات داده

 21 ها(: ها )ورودی تعداد ویژگی .1

 8 تعداد متغیرهای مورد نظر موثر جهت انتخاب: .2

نتایج-5-3

به  آید، مطابق آنچه در ادامه میشهرستان مشهد که  1389اجرای الگوریتم پیشنهادی از دادهای بار مصرفی سال  در

 .استفاده شدشبکه عصبی  عنوان ورودی

رنامه متلب گردید که پس از نرمالیزه شدن وارد ب Excelدر قالب یک فایل  Genotypeبه ترتیب فضای  ها یورود

 .نددر فرآیند اجرای الگوریتم قرار گرفت [-1 1]در بازه 

 بیان کننده ساعت شبانه روز( 24تا  1ساعت ) -1

در نظر  29تا  1ماه دوم و برای ماه آخر  5برای  30تا  1برای شش ماهه اول و  31تا  1روز )از  -2

 گرفته شد.(
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 ماه سال( بیان کننده 12تا  1ماه )  -3

 روز هفته )شنبه تا جمعه از یک تا هفت شماره گذاری شدند( -4

 و روزهای عادی یک در نظر گرفته شد. برای روزهای مقدار صفر نوع روز )برای روز تعطیل -5

روزهای که به علت واقع شدن بین تعطیالت احتمال بیشتری برای کمتر ؛ 5/0پنجشنبه مقدار 

برای آن دسته که فاصله واقع شدن بین تعطیالت بیشتر بود  و 3/0بودن بار مصرفی داشتند عدد 

 در نظر گرفته شد.( 7/0عدد 

 حداقل دما -6

 حداکثر دما -7

 Wet-bulb temperatureدرجه حرارت مرطوب  -8

  Dry-bulb temperature درجه حرارت خشک -9

  Dew point temperature دمای نقطه شبنم -01

 )آسمان به هشت قسمت تقسیم شده است( وضعیت آسمان از لحاظ میزان تراکم ابر -11

 سرعت باد -12

 رطوبت -13

 کنونی ساعت مصرفی بار میزان -14

 قبل روز از کنونی ساعت مصرفی بار میزان -15

 قبل سال از کنونی ساعت مصرفی بار میزان -16

 قبل روز از بعد ساعت مصرفی بار میزان -17

 قبل سال از بعد ساعت مصرفی ربا میزان -18

 قبل روز مصرفی کل بار میزان -19

 قبل سال از قبل روز مصرفی کل بار میزان -20

 قبل سال از روز همان مصرفی کل بار میزان -21

 :های هواشناسیداده ریفاتع

دمای اندازه گیری شده توسط یک دماسنج معمولی با حباب  :Dry-bulb temperatureدرجه حرارت خشک

 . نشان می دهند Tdbخشک را که با هوای محیط در تماس است ، درجه حرارت خشک نامیده و آنرا با 

ازه گیری شده توسط یک ترمومتر که حباب آنرا یک دمای اند :Wet-bulb temperatureدرجه حرارت مرطوب 

 .نشان می دهند Twb پنبه مرطوب احاطه کرده و در معرض جریان هوا قرار دارد ، درجه حرارت مرطوب نامیده و آنرا با

هنگامی که هوا سرد می شود دریک درجه حرارت خاص بخار آب  : Dew point temperature دمای نقطه شبنم

نشان می   Telpدرجه حرارت این نقطه را دمای نقطه شبنم نامیده وآنرا با . موجود درهوا شروع به تقطیر شده می نماید

 .دهند
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 ست.در ادامه آمده ا از اجرای آن نتایج حاصل که فرآیند اجرای الگوریتم سه روز به طول انجامید

فضای ها درارای  ترین ورودی مناسب های شبکه عصبی جهت آموزش ر، ورودیورودی مؤث 8با در نظر گرفتن انتخاب 

Genotype حاکی از آن  باینری این رشته است. [0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1] صورت به

ساعت کنونی، میزان بار مصرفی میزان بار مصرفی  ،روز هفته، درجه حرارت خشک ساعت،" یها یوروداست که 

فی روز قبل و میزان بار کل ، میزان بار کل مصربار مصرفی ساعت بعد از روز قبل کنونی از روز قبل، میزان ساعت

 بینی بار به منظور پیش برای آموزش شبکه عصبی ها یورود )نه الزاماً( مؤثرترین "از سال قبل قبل روزمصرفی 

را بتوان وجود اطالعات فوق در  اید یک دلیل آن. شاست تأثیر چندانی در محاسبات نداشت ها هستند و سایر ورودی

که حاوی اطالعات  3در ورودی شماره  برای مثال واضح است !اند طن اطالعاتی دانست که بیشترین تأثیر را داشتهب

و این  ،در تیرماه که هوا گرم است میزان بار مصرفی مشترکین بیشتر خواهد بوداست، واضح است  "ماه سال"

میزان بار مصرفی ساعت کنونی، میزان بار مصرفی ساعت کنونی "های  در تیرماه باال است در داده که مصرف واقعیت

از روز قبل، میزان بار مصرفی ساعت بعد از روز قبل، میزان بار کل مصرفی روز قبل و میزان بار کل مصرفی روز قبل 

  .استه مشاهدبه وضوح قابل  "از سال قبل

( در ارتباط با خطای 6-1همانطور که در فصل اول ) توسط الگوریتم معرفی شده،های موثر  انتخاب ورودی با

خطای بینی بار بیان گردید؛ در محاسبه خطا به دنبال معیاری هستیم که دید کلی و نسبتاً مطلوبی در ارتباط با  پیش

یانگین مربعات خطا به عنوان بدهد. از اینرو م ه قبالً با آن مواجه نشده بود،هایی ک داده بینی در پیششبکه عصبی 

بدست  (05/0معادل با %  )            برابر  معیار اصلی در محاسبه خطای شبکه عصبی انتخاب گردید و

 است. ناچیزخطایی  بار مصرفی، بینی کوتاه مدت در زمینه پیش که ،آمد

و  کشور 100با شکل دهی  ب کهفرآیند انتخاب ورودی مناسنمودار کارایی الگوریتم هیبرید رقابت استعماری در 

 8تا لحظه رسیدن الگوریتم به جواب بهینه که انتخاب  ترین کشورها آغاز و امپراتوری از میان کم هزینه 5انتخاب 

ها )نقطه چین( نشان  نمودار میانگین هزینه. است 1-5ورودی درنظر گرفته است، به صورت شکل  21ورودی مؤثر از 

 50پس از حدود  در نمودار کمترین هزینه )قرمز رنگ( نه به دنبال جواب گشته است وحریصاکه الگوریتم  دهد می

ها و کمترین  شود که دو نمودار میانگین هزینه مشاهده می .جواب بهینه دست یابد موقعیت نسبی به توانستهتکرار

که توانایی رقابت را  ندهای قدرتمند دیگری نیز وجود داشته ا امپراتوریهزینه برهم منطبق نگردیده اند زیرا 

 تشکیل امپراتوری واحد برسد.  الگوریتم نتوانسته به اند. به تفسیری دیگر به داشته
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 در فرآیند انتخاب ورودی هیبرید رقابت استعماری : میزان کارایی الگوریتم1-5شکل 

ستفاده یک شبکه عصبی نیز بیان گردید، در این بررسی از یک شبکه مورد ا (2-4در فصل چهارم )همانطور که 

استفاده شده  Levenberg-Marquardt 2است که برای آموزش آن از الگوریتم پس انتشار خطا 1الیه دو پیشخور

به  هایی که توسط الگوریتم با ورودی های آموزش، صحّت و تست در مواجه با داده نمودار کارایی شبکه عصبی است.

تکرار الگوریتم پس انتشار خطا به  130شود که شبکه پس از  می مالحظه است. 2-5شکل  مطابقمعرفی شده  آن

 بهترین کارایی در آموزش خود رسیده است.

 

 : میزان کارایی شبکه عصبی2-5شکل 
                                                           
1
 2LP 

2
 Backropagation  
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تر  منطبق y=xدر بررسی آماری نمودار رگرسیون خروجی و جواب مطلوب ترسیم شده است. هرچه جواب ها بر خط 

 م شده است.یرست 3-5ایم. این نمودار در شکل  تری رسیده باشند، به شبکه مطلوب

 

 رگرسیون بین خروجی و جواب مطلوب: 3-5شکل 

فروردین انجام گرفت.  25از روز  متوالی ساعت 24بینی بار کوتاه مدت برای  ، پیش1390های سال  با استفاده از داده

بینی  بار مصرفی ساعت بعد را پیششود شبکه توانسته است با دقت خوبی  مشاهده می 4-5همانطور که در شکل 

شود با استفاده از  بینی شده با مقدار واقعی زیاد است. لذا پیشنهاد می کند. تنها در پیک بار اختالف بار پیش

 هایی با فیدبک خروجی این مشکل برطرف شود. شبکه

 فروردین 25ساعت متوالی از روز  24بینی بار کوتاه مدت برای  : پیش4-5شکل 
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پیشنهاداتگیریوخالصه،نتیجهم:فصلشش

بینی بار کوتاه مدت که یک  ه گردید که در پیشظطبق آنچه که شرح داده شد و با توجه به نتایج حاصل از آن، مالح

های زمانی که مقادیر گذشته حائز اهمیت هستند،  سایر سری در بینی شود، همانند پیش سری زمانی محسوب می

 قبل، روز از کنونی ساعت مصرفی بار میزان کنونی، ساعت مصرفی بار میزان ، شامل چیدمانی از بارهای گذشته

 قبل سال از قبل روز مصرفی کل بار میزان و قبل روز مصرفی کل بار میزان قبل، روز از بعد ساعت مصرفی بار میزان

ملموس که همان دمایی  میان اطالعات هواشناسی، درجه حرارت خشک، ازبینی بار دارند.  نقشی اساسی را در پیش

خطای محاسبات توسط  .ه استبود ل موثری در تغییر رفتار بارعام و نیز ساعت و نوع روز هفته برای انسان است

 .( بدست آمد05/0) معادل با %              میانگین مربعات خطا محاسبه و برابر 

در رابطه با موثرترین عوامل  نتظارات ما رانیز، روش پیشنهادی توانسته است ا وتجربی بنابراین به لحاظ عقلی

 برآورده سازد. بینی بار پیش

 ، پذیرد میساعت آینده صورت  24برای  به صورت بار ساعتی و بینی برق ایران پیش بازاره در ک  نظر به این

ساعت به  بینی بار برای تبدیل پیش بینی کوتاه مدت ساعتی بار به پیش دن این طرحشدو روش جهت عملیاتی  لذا

 : شود میپیشنهاد ساعت آتی،  24ساعت 

یک ساعت از نماینده ها  که هر کدام از خروجیعدد،  24شبکه عصبی به   و افزایش خروجی ها یورود اصالح -1

 روز است.  شبانهساعت  24

 این روش در .1ورودی تأخیر به عنوان  و در نظر گرفتن خروجی از فیدبک با استفاده از شبکه عصبی -2

  .گیرد قرار میستفاده مورد ا "زمانی های سری" اکثر  ینیب پیش
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در وبسايت محاسبات تكاملي  جهت استفاده آموزشيصرفاً اين فايل آموزشي 
  .منتشر شده است
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  .مجاز مي باشد اجازه از مولف و يا وبسايت محاسبات تكاملي

  

  محاسبات تكامليوبسايت 

info.icaSitewww. 

 

 

 

 

 


