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چکیده
عليرغم موفقیت الگوریتم رقابت استعماری ( )ICAدر حل مسائل بهینه سازی ،این الگوریتم کماکان از به دام افتادن مکرر در
کمینه محلي و سرعت پایین همگرایي رنج ميبرد .در این مق اله ،نسخۀ جدیدی از این الگوریتم ،به نام رقابت استعماری آشوبي
متعامد اصالح شده ( ،)COICAپیشنهاد ميشود .در سیاست جذب نسخه پیشنهادی ،هرمستعمره از طریق تعریف بردار متعامد
نویني ،فضای حرکت به سمت استعمارگر را جستجو ميکند .همچنین احتمال انتخاب امپراطوریهای قدرتمند ،از طریق تابع
توزیع بولتزمان تعریف شده و عمل انتخاب از طریق روش چرخ رولت انجام گرفته است .از الگوریتم پیشنهادی برای آموزش شبکه
عصبي پرسپترون چند الیه )MLP( 7جهت طبقهبندی مجموعه دادههای استاندارد ،از جمله یونسفر و سونار استفاده شده است.
برای ارزیابي عملکرد این الگوریتم و بررسي میزان تعمیمپذیری شبکه عصبي آموزش دیده با نسخه پیشنهادی ،از روش
اعتبارسنجي متقابل  K-Foldاستفاده شده است .نتایج بدست آمده از شبیهسازیها ،کاهش خطای آموزش شبکه و همچنین
بهبود تعمیمپذیری الگوریتم پیشنهادی را تایید ميکند.
واژههای کلیدی :الگوریتم رقابت استعماری آشوبي متعامد ،شبکه عصبي پرسپترون چند الیه ،طبقهبندی داده
 -1مقدمه
روشهای اکتشافي و فرا اکتشافي در حل مسائل
بهینهسازی در علوم مختلف به کار ميروند .این روشها
سعي در کشف یک راه حل بدون داشتن درک عمیقي
از ساختار مساله دارند .به عبارت دیگر ،مساله برای
الگوریتم به عنوان یک جعبه سیاه به نظر ميرسد .این

الگوریتم به عنوان یک جعبه سیاه به نظر ميرسد .این
روشها معموال بصورت تصادفي با استفاده از آمار
بدست آمده از نمونههایي از فضای جستجو عمل
ميکنند و یا بر اساس مدلي از برخي پدیدههای
طبیعي یا

روشها معموال بصورت تصادفي با استفاده از آمار بدست
آمده از نمونههایي از فضای جستجو عمل ميکنند و یا بر
اساس مدلي از
نویسنده عهدهدار مکاتبات :پیمان معلم p_moallem@eng.ui.ac.ir

Multilayer Perceptron

7

1

پیمان معلم و ........

فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ،سال دهم ،شمارههای  53و  ،53بهار و تابستان 7531

با شعاع حرکتي تصادفي به سمت استعمارگر حرکت
ميکنند.
در سالهای اخیر در راستای بهبود عملکرد الگوریتم رقابت
استعماری ،در حل مسائل بهینهسازی ،تحقیقات مختلفي
صورت گرفته است .کاوه و طالطاهری [ ]75در سال 0676
الگوریتم  ICAرا با افزودن یک بردار متعامد تصادفي بین
استعمارگر و مستعمره در مرحلۀ جذب ،بهبود بخشیدند .این
بردار بر راستای خط واصل مستعمره -استعمارگر عمود
75
ميباشد .بنابراین این الگوریتم ،رقابت استعماری متعامد
( )OICAنام گرفت .در این مقاله برای بهبود الگوریتم پایه،
دو گام حرکتي تعریف شده است که عبارتند از)7( :
بکارگیری از مقادیر تصادفي مختلف برای مولفههای بردار
پاسخ به جای استفاده از یک مقدار؛ ( )0ایجاد انحراف با
استفاده از بردار متعامد بر خط واصل مستعمره -استعمارگر

طبیعي یا فرآیندهای فیزیکي هستند .این الگوریتمها شامل
الگوریتم ژنتیک ،]7[ )GA( 0شبیهسازی تبرید،]0[ )SA( 5
[ ،]0بهینهسازی ازدحام ذرات ،]5[ )PSO( 1بهینهسازی
3
جمعیت مورچگان ،]1[ )ACO( 3الگوریتم تکاملي فرهنگي
( ،]3[ )CEتکامل تفاضلي ،]3[ )DE( 1جستجوی
هارموني ( ،]1[ )HSالگوریتم جستجوی گرانشي)GSA( 3
[ ] ،الگوریتم تپهنوردی ،]3[ 76الگوریتم سیستم جستجوی
ذرات باردار ]76[ )CSS( 77و غیره ميباشد.
الگوریتم رقابت استعماری ]77[ )ICA( 70از روشهای
فرااکتشافي بهینهسازی است که مبتني بر پدیدههای
انساني -اجتماعي عمل کرده و نشان داده شده که در
مقایسه با الگوریتمهای مبتني بر تکامل پدیدههای طبیعي،
به سرعت باالتری از همگرایي با متغیرهای مستقل زیاد
دست یافته است [.]70
الگوریتم رقابت استعماری ،یک الگوریتم چند عاملي است
که هر عامل ،یک کشور به عنوان مستعمره یا استعمارگر
ميباشد .این الگوریتم به فرآیند شکل گیری امپریالیسم،
رشد و زوال آن ،به عنوان مرحلهای از تکامل اجتماعي-
سیاسي انسان نگاه ميکند .کشورها تعدادی امپراطوری ،در
فضای جستجو را شکل ميدهند .حرکت مستعمرات به
سمت استعمارگر مربوطه و رقابت استعماری بین
امپراطوریها اساس و پایۀ این الگوریتم را تشکیل ميدهد.
در طول این جابجایيها ،امپراطوریهای قدرتمند تقویت
یافته و امپراطوریهای ضعیف تضعیف ميشوند و به تدریج
سقوط ميکنند .در الگوریتم رقابت استعماری ،مستعمرات

به جای استفاده از متغیر  .در ادامه ،در سال 0676
الگوریتم رقابت استعماری آشوبي )CICA( 71توسط بهرامي
و همکارانش پیشنهاد شده است [ ]71که موفق به بهبود
عملکرد الگوریتم  ICAشدهاند .در این روش از نگاشتهای
آشوبي برای بروز رساني زاویۀ حرکتي مستعمرات به سمت
موقعیت استعمارگر در راستای افزایش قابلیت گریز از دام
اپتیمم محلي استفاده شده است .همچنین الگوریتم رقابت
استعماری برای یادگیری شبکۀ عصبي به کار برده شده است
[.]73
در سال  0676طي مقالهای عبدچیری و همکارانش []73
الگوریتم رقابت استعماری تطبیقي )AICA( 73را مطرح
کردند .در این الگوریتم پیشنهادی ،به منظور جستجوی
موثر ،سیاست جذب الگوریتم جهت بروز رساني زاویۀ
حرکتي مستعمره به سمت موقعیت استعارگر به صورت
دینامیکي تغییر یافته است .در این روش ،مدلي احتمالي به
کار رفته است که با بکارگیری اطالعات موقعیت مستعمرات،
اقدام به برقراری تعادل بین توانایي جستجو و بهرهبرداری
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الگوریتم رقابت استعماری کرده است .در سال 0670
کوئلهو ،آفونسو و آلوتو [ ،]71الگوریتم جدیدی مبتني بر
الگوریتم  ICAمعرفي کردهاند .در این مقاله روش اصالح
شدۀ  )MICA73( ICAمبتني بر مفاهیم و اصول جاذبه و
دافعه بین مستعمره و استعمارگر آن در طول جستجو برای
پاسخهای بهتر ارائه شده است.
سلطاني سروستاني ،لطفي و رمضاني در سال ،]7 [ 0670
الگوریتم تکاملي بهبود یافتهای مبتني بر الگوریتم رقابت
استعماری معرفي کردهاند .در الگوریتم  ،ICAکشورها به دو
گروه استعمارگرها و مستعمرات تقسیم شده است .در حالي
که در  71QCAدو نوع دیگر از کشورها که عبارتند از
کشورهای مستقل و کشورهای به دنبال استقالل نیز به
مجموعه کشورها افزوده شده است .در الگوریتم ICA
موقعیت استعمارگرها ثابت است ،در حالي که در الگوریتم
 QCAقادر به حرکت هستند .طالطاهری و همکارانش در
سال  ]70[ 0670طي مقالهای سرعت همگرایي الگوریتم
 ICAرا با جایگزیني توابع آشوبي به جای توابع تصادفي در
گام جذب الگوریتم ،بهبود دادند .در این مقاله سه نسخه از
الگوریتم  CICAارائه شده است ،که در نهایت نسخۀ سوم
از الگوریتمهای پیشنهادی را که ميتوان به عنوان رقابت
استعماری آشوبي متعامد دانست ،عملکرد بهتری نسبت به
سایر الگوریتمها از خود نشان داده است .در واقع این نسخه
ترکیبي از روش متعامد و روش آشوبي ميباشد .در الگوریتم
پیشنهاد شده از چندین نگاشت آشوبي به کار رفته ،توابع
آشوبي سینوسي و منطقي نتایج بهتری نسبت به بقیه از
خود نشان دادهاند.
از مسائل کاربردی که ميتوان الگوریتمهای بهینهسازی را به
چالش کشید ،آموزش شبکههای عصبي پرسپترون چند الیه
است که عالوه بر نحوه رسیدن به پاسخ مطلوب ،سرعت
همگرایي و نرخ موفقیت اجرا ،پارامتر عمومیت پذیری شبکه
آموزش دیده در برخورد با دادههای غیر آموزشي نیز به
چالش کشیده ميشود .از اینرو ،بسیاری از الگوریتمهای

Modified ICA
Quad Countries Algorithm

فرااکتشافي مدعي ،عملکرد خود را در مقایسه با سایرین در
محک آموزش شبکههای عصبي پرسپترون چند الیه قرار
ميدهند.
در بخش دوم این مقاله ،ابتدا به جزییات الگوریتم رقابت
استعماری پرداخته ميشود .سپس در بخش بعد ،اصالحات
پیشنهادی برای حل مشکالت این الگوریتم ،مطرح شده و
بلوک دیاگرام الگوریتم رقابت استعماری پیشنهادی مطرح
ميشود .بخش چهارم ،به ارزیابي روش پیشنهادی در
آموزش شبکه عصبي پرسپترون چند الیه برای کالس بندی
دادههای یونسفر و سونار که از دادههای پیچیده در کالس
بندی است ،و مقایسه آن با سایر روشهای مشابه ميپردازد.
در نهایت مقاله با ارائه نتایج در بخش پنجم به اتمام
ميرسد.
 -2الگوریتم رقابت استعماری
الگوریتم رقابت استعماری پایه ،شامل  3مرحله است که
در ادامه ،تشریح ميشود [.]77
 -1-2تولید امپراطوریهای اولیه
این الگوریتم مانند سایر الگوریتمهای تکاملي از یک سری
جمعیت اولیه تشکیل شده که کشور نامیده ميشوند .در یک
بعدی ،یک کشور یک آرایه به طول
مساله
است .این آرایه به صورت رابطۀ ( )7تعریف مي-
شود .در واقع هر درایه نقش یک مشخصه از کشور مانند
فرهنگ ،زبان ،ساختار اقتصادی و غیره را بازی ميکند.
(country = [p1, p2, ..., pNvar])7
هزینۀ هر کشور از طریق ارزیابي تابع هزینۀ در متغیرهای
بدست ميآید که در رابطۀ ()0
نشان داده شده است.
() 0

برای شروع الگوریتم بهینهسازی جمعیت اولیه به تعداد
از قدرتمندترین
تولید ميشود .به تعداد
کشورها به عنوان استعمارگر انتخاب ميشوند که هر کدام
جمعیت
یک امپراطوری را تشکیل ميدهند .تعداد
باقیمانده به عنوان مستعمره خواهد بود که بر حسب قدرت
استعمارگرها بین امپراطوریها توزیع ميشوند .بنابراین
کشورها به دو نوع مستعمره و استعمارگر تقسیم ميشوند.
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مستعمرات به سمت استعمارگر مدل شده است .در راستای
این سیاست ،کشور مستعمره ،به اندازه  xواحد در جهت
خط واصل مستعمره به استعمارگر ،حرکت کرده و به
موقعیت جدید ،کشانده ميشود x .عددی تصادفي با توزیع
یکنواخت است (و یا هر توزیع مناسب دیگر) که طبق رابطۀ
( )3ميباشد .اگر فاصله میان استعمارگر و مستعمره با d
نشان داده شود ،معموالً برای  dداریم.
()3
که در آن عددی بزرگتر از یک و نزدیک به  0ميباشد.

به منظور شکلگیری امپراطوریهای اولیه ،مستعمرات بین
استعمارگرها بر اساس قدرتشان تقسیم ميشوند .یعني تعداد
اولیۀ مستعمرات هر امپراطوری به طور مستقیم با قدرت آن
متناسب است .برای توزیع تناسبي مستعمرات در میان
استعمارگرها ،هزینۀ نرمالیزه شدۀ هر استعمارگر به صورت
رابطه ( )5تعریف ميشود:
()5
هزینۀ نرمالیزه شدۀ
هزینۀ استعمارگر ام و
متغیر
آن است .با داشتن همۀ هزینههای نرمالیزه شدۀ کل
استعمارگرها ،قدرت نرمالیزه شدۀ هر استعمارگر به صورت
رابطه ( )1تعریف ميشود:

یک انتخاب مناسب ميتواند

 βباشد .وجود ضریب

 βباعث ميشود تا کشور مستعمره در حین حرکت به
سمت کشور استعمارگر ،از جهتهای مختلف به آن نزدیک
شود .همچنین در کنار این حرکت ،یک انحراف زاویهای
کوچک نیز با توزیع یکنواخت به مسیر حرکت افزوده
ميشود .یک نمای گرافیکي از اعمال سیاست جذب در
الگوریتم رقابت استعماری در صفحه دو بعدی در شکل ()0
نشان داده شده است.

()1
تعداد اولیۀ مستعمرات امپراطوری ام و
متغیر
تعداد کل مستعمرات را نشان ميدهد .برای تقسیم
مستعمره به
مستعمرات ،برای هر استعمارگر
تصادف انتخاب شده و به آنها داده ميشود .این مستعمرات
به همراه استعمارگر ،امپراطوری ام را تشکیل خواهد داد.
در شکل ( )7جمعیت اولیه هر امپراطوری نشان داده شده
است .هر ستاره بیانگر یک استعمارگر است که ستارههای
بزرگتر قدرت بیشتری را دارا ميباشند .در شکل زیر
 Imperialistنشان دهندۀ استعمارگر و  Colonyبیانگر
مستعمرات است.

شکل  -2حرکت مستعمرات به سمت استعمارگر مربوطه با
زاویه انحراف تصادفی ][11

که مقدار زاویۀ 𝜃 توسط رابطۀ ( )3تعریف ميشود:
()3
پارامتر

𝜃

در رابطۀ باال جهت تنظیم انحراف از مسیر اصلي

شکل  -1تولید امپراطوریهای اولیه؛ استعمارگر

اعمال ميشود .در شکل باال 𝜃 یک عدد تصادفي با توزیع
یکنواخت است.

قدرتمند با ستارۀ بزرگتر نشان داده شده است ][11

-3-2جابجایی موقعیت بین استعمارگر و یک

 -2-2حرکت مستعمرات یک امپراطوری به سمت

مستعمره

استعمارگر

اگر مستعمرهای در حین حرکت به سمت استعمارگر ،مقدار
هزینۀ کمتری نسبت به استعمارگر آن امپراطوری بدست
آورد ،جای مستعمره و استعمارگر با یکدیگر تعویض خواهد
شد .شکل ( )5این فرآیند را به تصویر کشیده است.

در این الگوریتم کشورهای استعمارگر شروع به توسعۀ
مستعمرات خود ميکنند .این فرآیند با حرکت تمام

1
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برای شروع رقابت ،احتمال مالکیت هر امپراطوری بر اساس
قدرت کل آن تعیین ميشود .هزینۀ کل نرمالیزه شده
بصورت رابطۀ ( ) بیان ميشود:
( )
به ترتیب نشاندهنده
و
که متغیرهای
هزینۀ کل و هزینۀ کل نرمالیزه شدۀ امپراطوری ام است.
با استفاده از هزینۀ کل نرمالیزه شده ،احتمال مالکیت هر
امپراطوری از رابطۀ ( )3بدست ميآید:

شکل  -3تعویض موقعیت مستعمرهای با وضعیتی بهتر
با استعمارگر ][11

()9

 -4-2قدرت کل یک امپراطوری

برای توزیع مستعمرات ذکر شده در میان استعمارگرها بر
اساس احتمال هر یک ،بردار بصورت رابطۀ ( )76تشکیل
ميیابد:
()76

قدرت کل یک امپراطوری اساسا تحت تاثیر قدرت کشور
استعمارگر است .البته قدرت مستعمرات نیز اثر خواهد
گذاشت ،هر چند که در مقابل قدرت کل امپراطوری قابل
اغماض است .در نهایت هزینۀ کل بصورت رابطه ( )1مدل
شده است:

سپس برداری با ابعاد برابر با بردار تولید خواهیم کرد که
مولفههای آن اعداد تصادفي با توزیع یکنواخت باشد که در
رابطه ( )77نشان داده شده است:

()7

بطوریکه

نشاندهنده هزینۀ کل امپراطوری

ام و

عدد مثبتي است که کمتر از یک در نظر گرفته ميشود.

()77
بردار از طریق کسر بردار
( )70بدست ميآید:

افزایش مقدار نقش مستعمرات در تعیین قدرت کل
امپراطوری را بیشتر ميکند.
 -5-2رقابت استعماری
همۀ امپراطوریها سعي در تصاحب مستعمرات سایر
امپراطوریها دارند .در این رقابت استعماری چندین
امپراطوری قدرتمند برای تصاحب مستعمرات ضعیف
امپراطوری ضعیف با هم رقابت ميکنند .طي این فرآیند
امپراطوریهای قدرتمند ،قویتر و امپراطوریهای ضعیف،
ضعیفتر ميشوند .شکل ( )1این رقابت را به تصویر ميکشد.

از بردار

بصورت رابطه

()21

با رجوع به بردار  Dمستعمرات مذکور به امپراطوریای که
اندیس مربوطۀ آن در بردار  Dبیشینه است ،تحویل داده
ميشود.
 -6-2سقوط امپراطوریهای ضعیف
زماني که یک امپراطوری تمام مستعمرات خود را به سایر
امپراطوریها واگذار کند و هیچ مستعرهای نداشته باشد،
سقوط ميکند که این عمل با حذف آن امپراطوری مدل
ميشود .البته در نهایت استعمارگر آن امپراطوری نیز به
عنوان یک مستعمره به امپراطوری قدرتمندی ملحق
ميشود.

شکل  -4رقابت استعماری ][11
3
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 -3اصالحات پیشنهادی در الگوریتم رقابت استعماری

()21

علي رغم تحقیقات موفقي که در زمینۀ توسعه و بهبود
الگوریتم رقابت استعماری انجام شده است ،همچنان برخي
از مسائل چالش برانگیز در آن وجود دارد ،که از آن جمله
ميتوان به ( )7افتادن در دام بهینه محلي )0( ،سرعت کم
همگرایي در برخي از مسائل )5( ،پیچیدگي محاسباتي بسیار
باال برای توابعي با متغیرهای مستقل زیاد )1( ،عدم تضمین
رسیدن به پاسخ مطلوب اشاره کرد که در این مقاله سه
پیشنهاد برای بهبود عملکرد الگوریتم رقابت استعماری
پیشنهاد شده است.
برای مقابله با چالشهای باال ،الگوریتم رقابت استعماری
آشوبي متعامد اصالح شده پیشنهاد شده است .در این
الگوریتم در دو گام بسیار حیاتي الگوریتم  ICAیعني
سیاست جذب و رقابت استعماری ،تغییراتي اعمال شده
است .در ابتدا از یک تابع توزیع احتمال جدیدی برای
امپراطوریها استفاده خواهد شد .سپس از روش نمونه
برداری چرخ رولت برای عملیات انتخاب استفاده کردهایم.
همچنین روش جدیدی جایگزین روش بردار متعامد
پیشنهاد خواهیم کرد .در نهایت روش اعتبارسنجي متقابل
را برای بررسي تعمیم پذیری الگوریتم
پیشنهادی به کار بردهایم .در ادامه به تغییرات اعمال شده
به تفصیل خواهیم پرداخت.

ام ،و
احتمال انتخاب امپراطوری
متغیر
مقدار هزینۀ کل مربوط به امپراطوری ام
بیشترین مقدار تابع
است و عبارت
هزینۀ کل بین تمام امپراطوریها را شامل ميشود .مقدار α
پارامتر فشار انتخاب نامیده ميشود .هر چه  αبزرگتر
انتخاب شود ،احتمال انتخاب امپراطوریهای قدرتمند بیشتر
و احتمال انتخاب امپراطوریهای ضعیف ،کمتر خواهد شد.
با اعمال این فاکتور ،به آساني ميتوان بر سرعت همگرایي
تاثیر گذاشت .البته در کل باید بین فرآیند بهرهبرداری و
جستجو تعادلي برقرار ساخت.
 -2-3روش پیشنهادی جایگزین بردار متعامد در
رقابت استعماری متعامد
در مقالۀ کاوه و طالطاهری [ ]73نسخههای مختلفي از
الگوریتم  ICAمطرح کرده و عملکرد آنها را با یکدیگر مورد
بررسي قرار دادهاند .یکي از روشهای بهبود قابلیت جستجو،
افزودن بردار متعامد به راستای حرکتي مستعمره به سمت
در رابطۀ ( )71نشان
استعمارگر ميباشد که این بردار با
داده شده است [.]70
𝜃
()71
یکي دیگر از مشکالتي که هنگام باال بودن تعداد متغیرهای
مستقل تابع (متغیرهای تصمیم) مطرح است ،ایجاد بردار
متعامد در گام الگوریتم رقابت استعماری متعامد ميباشد .در
واقع تولید چنین بردار تصادفي متعامد در ابعاد باال کار
بسیار دشواری است .ما در این مقاله روشي جایگزیني برای
روش باال ارائه خواهیم کرد که شبه کد آن در ادامه به
صورت زیر ميباشد .روش پیشنهادی سرعت تولید بردار
متعامد را تسریع بخشیده و فضای جستجوی الگوریتم را
هدفدار ميسازد.
گام اول :تقسیم بردار به بردارهای سه درایهای که در شکل
( )3به تصویر کشیده شده است .همان طور که در شکل
نشان داده شده است درایههای اضافي را در گام اول حذف
ميکنیم.

 -1-3تعریف تابع توزیع بولتزمان
یکي از اساسيترین ایراداتي که ميتوان بر الگوریتم ICA
پایه گرفت ،نوع نمونهبرداری در انتخاب امپراطوری قدرتمند
برای تصاحب ضعیفترین مستعمره از ضعیفترین
امپراطوری است .اگرچه شاید روش به کار رفته یک روش
کامالً سرراست و سادهای باشد ،اما از نظر مفاهیم یکنواخت
نیست ،یعني الزاما کسي که قویترین است انتخاب نميشود
و همچنین رفتار این روش شدیداً غیرخطي است.
در گام رقابت استعماری الگوریتم  ،ICAبایستي یکي از
امپراطوریهای قدرتمند جهت جذب مستعمرۀ ضعیف در
ضعیفترین امپراطوری ،انتخاب شود .بنابراین برای انجام
چنین کاری ،قدرت هر امپراطوری توسط تابع توزیع احتمال
بولتزمان تعریف ميشود .از رابطۀ ( )75برای محاسبۀ
احتمال انتخاب امپراطوریها استفاده شده است:
3

الگوریتم رقابت استعماری آشوبي متعامد اصالح شده و بکارگیری آن در بهبود بازشناسي الگو در شبکه عصبي پرسپترونهای چند الیه
()29

و با
گام ششم :در صورتي که تعداد درایه های بردار
هم برابر نباشند ضرب باال عمال ممکن نخواهد بود .بنابراین
برای این منظور برای برابرسازی تعداد درایه های بردار با
اضافه
به تعداد الزم درایه به انتهای بردار
بردار
خواهیم کرد .شکل ( )1چگونگي این گام را نشان ميدهد.

شکل  -5تقسیم بردار اصلی  Vبه زیر بردارهای سه
درایهای

که بردارهای
ميشوند:

و

و  ...به صورت روابط ( )73تعریف

شکل  -7برابرسازی تعداد درایههای بردار’ Vبا تعداد
درایههای بردار اصلیV

گام دوم :ضرب بردار تفکیک شده در بردار تصادفي جهت
تولید بردار متعامد کوچک ميباشد ،که عمل ضرب خارجي
بین دو بردار مطابق رابطه ( )73انجام ميگیرد.
2 1

1 3+ 1 2

3 2+ 3 1

همان طور که در شکل باال مشاهده ميشود درایههای
به منظور برابرسازی
و
تصادفي
اضافه ميکنیم .در صورتي که
تعداد درایهها به بردار
باشد تنها به
برابر با
تعداد درایههای بردار
و در صورتي که برابر با
اضافه کردن
و
باشد با اضافه کردن هر دو مقادیر
را با تعداد درایههای
تعداد درایههای بردار
بردار یکسان ميکنیم.
گام هفتم :در نهایت حاصل ضرب داخلي دو بردار و
برابر با مقدار کوچکي خواهد بود و از این رو بردار
برداری نزدیک به بردار عمود بر خواهد بود.

3 = 2 3

()73
بر بردار و
با استفاده از ضرب برداری باال بردار متعامد
بدست ميآید که طبق روابط ( )71تعریف
بردار تصادفي
ميشود:
()71

عمود است که
بر بردار و
گام سوم :بردار تولیدی
و حائز اهمیت است که به این
تعامد بین بردارهای
و مطابق رابطه
معني است که ضرب داخلي دو بردار
(  )7برابر با صفر خواهد بود.

 -3الگوریتم رقابت استعماری پیشنهادی در آموزش
شبکه عصبی پرسپترون چند الیه
در این مقاله برای بررسي توانایي طبقهبندی شبکه عصبي
پرسپترون چند الیه که توسط الگوریتم رقابت استعماری
آشوبي متعامد اصالح شده ،از دو مجموعه داده با ابعاد
مختلف استفاده شده است .مورد اول مجموعه دادۀ یونسفر با
ابعاد متوسط و مورد دوم مجموعه دادۀ سونار با ابعاد باال
ميباشد .جدول زیر ویژگيهای مجموعه دادههای بکار رفته
را به طور جامع به تصویر ميکشد .در جدول ( )7تعداد
دادههای آموزش و تست با توجه به روش ارزیابي
بیان شده است.

()21

بردار نهایي
گام چهارم :با کنار هم قرار دادن بردارهای
را بدست ميآوریم که این گام در شکل ( )3به تصویر
کشیده شده است:

شکل  -6تشکیل بردار ’ Vاز به هم پیوستن ریز
بردارهای ’Vi

گام پنجم :بردار حاصل از گام قبلي باید بر بردار اصلي اولیه
عمود باشد ،یعني باید رابطهی ( )73همواره برقرار باشد:
1
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جدول  -1مشخصات و ویژگیهای دادههای به کار رفته در آموزش شبکه عصبی
تعداد الگو

نوع ابعاد داده

ویژگي مجموعه
داده

نوع مجموعه داده

تعداد خروجي

نوع ورودی

تعداد ورودی

نام داده

537

با بعد
متوسط

چند متغیره

طبقهبندی

7

اعداد صحیح و
حقیقي

51

دادۀ یونسفر

06

با بعد باال

چند متغیره

طبقهبندی

7

اعداد حقیقي

36

دادۀ سونار

مجموعه دادۀ یونسفر شامل طبقهبندی سیگنالهای
بازگشتي رادار از الکترونهای آزاد یک یونسفر است .این
مجموعه شناسایي نوع خاصي از ساختار در یونوسفر را
شامل ميشود [ .]06در این مجموعه داده  51مشخصه
ورودی وجود دارد و تعداد کل الگوها  537عدد ميباشد.
با اعمال این مجموعه داده به شبکه عصبي ،ساختار
پرسپترون چند الیه  51-5-7خواهد بود .در نتیجه
ورودیهای شبکه عصبي شامل اعداد صحیح و حقیقي
است و تعداد وزنهای کل شبکه که توسط الگوریتم
پیشـنهادی نیاز بـه بروز رسـاني خواهد داشـت 763 ،وزن

است.
مجموعه دادۀ سونار شامل  06الگو با  36ویژگي
ميباشد .هدف ما آموزش یک شبکه عصبي پرسپترون 5
الیه به منظور تشخیص و تفکیک سیگنالهای سونار
منعکس شده از یک استوانۀ فلزی و سیگنالهای منعکس
شده از تخته سنگي تقریبا استوانهای ميباشد [.]07
ساختار تعیین شده برای الیههای شبکه عصبي MLP
طبق  36-5-7است .در جدول ( )0ویژگيهای شبکه
 MLPآموزش داده شده ،نشان داده شده است.

جدول  -2مشخصات شبکه عصبی به کار رفته در آموزش
محدودۀ بروزرساني

تعداد وزنهای
بروزرساني شده

نوع توابع فعالسازی

ساختار الیه-
های شبکه

()-7.7

763

تانژانت هایپربولیک سیگموید

51-5-7

دادۀ یونسفر

()-7.7

7 1

تانژانت هایپربولیک سیگموید

36-5-7

دادۀ سونار

-1-3مقایسه روش پیشنهادی با سایر نسخههای
الگوریتم رقابت استعماری
در این قسمت از مقاله ،شبکه عصبي  MLPرا با الگوریتم
پیشنهادی به همراه سه نسخۀ دیگر از الگوریتم رقابت
استعماری شامل الگوریتم استاندارد ( ،)ICAرقابت
استعماری آشوبي ( )CICAو نسخۀ اولیۀ الگوریتم
 COICAآموزش داده و منحني خطای میانگین مربـعات
را در یـک شـکل بدسـت آوردهایـم .در این شبیهسـازیها

تعداد تکرارهای هر الگوریتم در  7666تکرار محدود شده
است .به منظور مقایسۀ صحیح الگوریتمها با یکدیگر،
شرایط اولیه برای شروع الگوریتمها را یکسان فرض
ميکنیم .برای این منظور ،جمعیت اولیهای را ایجاد و
ذخیره کردهایم .برای آموزش شبکه توسط الگوریتم
مربوطه ،همان جمعیت اولیۀ تعیین شده را فراخواني
کردهایم .جدول ( )5پارامترهای مختلف و قابل تنظیم
الگوریتمهای مذکور را نشان ميدهد.
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جدول  -2پارامترهای قابل تنظیم الگوریتمهای مورد بررسی
نام پارامتر

ویژگي پارامتر

مقدار انتخاب شده

الگوریتمهای بکار رفته

VarSize
VarMin
VarMax
MaxIt
Npop
nEmp
Ncol
Alpha
Beta
pRevolution
Mu
zeta

طول بردار اصلي

بسته به نوع مساله

تمام الگوریتمها

کران پایین بردار اصلي

-7

تمام الگوریتمها

کران باال بردار اصلي

+7

تمام الگوریتمها

ماکزیمم مقدار تکرارها

7666

تمام الگوریتمها

تعداد جمعیت اولیه

6

تمام الگوریتمها

تعداد امپراطوریهای اولیه

76

تمام الگوریتمها

تعداد مستعمرات

16

تمام الگوریتمها

فاکتور فشار

7

تمام الگوریتمها

ضریب جذب

0

تمام الگوریتمها

احتمال انقالب

6.7

تمام الگوریتمها

نرخ انقالب

6.63

تمام الگوریتمها

ضریب میانگین هزینه مستعمرات

6.7

تمام الگوریتمها

Best Cost for Sonar Data
0.24
ICA
CICA
COICA
New-COICA

0.22
0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
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برتری از آن الگوریتم پیشنهادی ميباشد .انحراف معیار
درصد خطای طبقهبندی نسبت به سایر الگوریتمها با
اختالف اندکي بیشتر است ،از این رو الگوریتم پیشنهادی
قابلیت اطمینان بر الگوریتمها را بهبود نبخشیده است.
با اعمال شبیهسازیها بر روی مجموعه دادۀ یونسفر نیز
نتایج زیر بدست آمده است .شکل ( )3خطای میانگین
مربعات برای روشهای مختلف را به تصویر ميکشد .در این
شکل محور عمودی خطای  MSEآموزش شبکه و محور
افقي تعداد تکرارها را نشان ميدهد.

در نمودار شکل ( ) محور عمودی نشاندهندۀ خطای
میانگین مربعات  7آموزش شبکه ( )MSEو محور افقي
تعداد تکرارها ميباشد .در شکل باال ميتوان مشاهده کرد که
خطای میانگین مربعات آموزش شبکۀ عصبي  MLPبا
استفاده از الگوریتم پیشنهادی ( )New-COICAنسبت
به سایر روشها بیشتر کاهش یافته است .از آنجایي که هدف
از آموزش شبکۀ عصبي ،طبقهبندی الگوهای جدید ميباشد،
میزان درصد خطای طبقهبندی نیز برای هر الگوریتم در
جدول ( )1آورده شده است.
جدول  -3مقایسه نتایج آماری شبیهسازیها برای

Best Cost for Ionosphere Data
0.2
ICA
CICA
COICA
New-COICA

نسخههای مختلف  ICAدر  11تکرار برای دادۀ سونار
Std of
Error

Std of
MSEtr

4.7619
5.4986
2.7493
8.2479

0.0029
0.0059
0.0241
0.0088

Mean of
Classification
Error
14.2857
17.4603
17.4603
9.5238

Train
MSE
0.1125
0.1038
0.0803
0.0640

0.18
0.16
0.14

ICA
CICA
COICA
NewCOICA

0.12
0.1
0.08
0.06
0.04

در جدول ( )1پارامتر  Train MSEنشاندهندۀ خطای
آموزش از طریق روش میانگین مربعات خطا ميباشد ،پارامتر
بعدی  Mean Classification Errorنشاندهندۀ درصد
خطای طبقهبندی است که در واقع درصد خطای خروجي را
نشان ميدهد .پارامتر  Std of MSEtrبیانکنندۀ انحراف
معیار خطای آموزش شبکه عصبي مصنوعي است و در
نهایت پارامتر  Std of Errorانحراف استاندارد خطای
طبقهبندی خروجي را نشان ميدهد.
در جدول ( ،)1پارامترهای انحراف استاندارد خطای آموزش
و درصد خطای طبقهبندی نیز برای  76بار تکرار
شبیهسازیها نشان داده شده است .انحراف استاندارد خطای
طبقهبندی نسبت به سایر روشها کاهش نیافته است ،اما
میزان میانگین درصد خطای طبقهبندی نسبت به سایر
نسخهها کاهش چشمگیری یافته است یعني به مقدار %3.3
رسیده است و همچنین در خطای آموزش شبکه نیز این

Mean Square Error
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شکل  .9مقایسه نتایج نسخههای مختلف  ICAبرای
مجموعه دادۀ یونسفر

و نتایج آماری بدست آمده از  76بار تکرار در شبیهسازیها
در جدول ( )3نشان داده شده است.
جدول  .4مقایسه نتایج آماری شبیهسازیها در  11تکرار
برای نسخههای مختلف  ICAدر داده یونسفر
Std of
Error
9.7590
9.4401
7.1429
3.2991

18

76

Std of
MSEtr
0.0056
0.0124
0.0055
0.0219

Mean of
Classification Error
15.7143
17.8571
12.1429
8.5450

Train
MSE
0.1028
0.0778
0.0520
0.0491

ICA
CICA
COICA
NewCOICA
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در جدول باال نیز پارامتر  Train MSEنشان دهندۀ خطای
آموزش از طریق روش میانگین مربعات خطا ميباشد ،پارامتر
بعدی  Mean Classification Errorنشاندهندۀ درصد
خطای طبقهبندی است .پارامتر Std of MSEtr
بیانکنندۀ انحراف معیار خطای آموزش شبکه است و پارامتر
 Std of Errorانحراف استاندارد خطای طبقهبندی
خروجي را نشان ميدهد.
خطای میانگین مربعات برای آموزش شبکه برای این
مجموعه داده نیز با استفاده از الگوریتم پیشنهادی نسبت به
سایر نسخهها به مقدار کمتری همگرا شده است و این در
حالي است که درصد خطای طبقهبندی نیز مقدار % .3
بدست آمده که کمترین مقدار در بین این الگوریتمها
ميباشد .انحراف استاندارد برای درصد خطای طبقهبندی در
روش پیشنهادی مقدار کمتری نسبت به سایر نسخهها
بدست آمده است و این در حالي است که انحراف استاندارد
خطای  MSEبرای الگوریتم پیشنهادی نسبت به سایر
الگوریتمها بیشترین مقدار را دارد.
در بعضي از اجراها الگوریتم پیشنهادی نسبت به بعضي از
الگوریتمها ،در کاهش خطای  MSEآموزش توانایي کمتری
از خود نشان ميدهد .شکل ( )76نمونهای از این اجرا را
نشان ميدهد .در شکل مذکور محور عمودی بیانگر خطای
میانگین مربعات آموزش شبکه و محور افقي بیانگر تعداد
تکرارها ميباشد.

الگوریتم پیشنهادی مقدار کمتری بدست آید ،در حالیکه
درصد خطای طبقهبندی برای الگوریتم  COICAبرابر %06
و برای الگوریتم پیشنهادی  %3/1بدست آمده است .ميتوان
نتیجه گرفت که شبکه عصبي در حین آموزش توسط
الگوریتم  COICAدچار پدیدۀ بیش برازش شده است.
ميتوان دید که در اغلب موارد الگوریتم پیشنهادی با وجود
خطای آموزش بیشتر ،به درصد خطای طبقهبندی کمتری
دست یافته است .در واقع عمومیت پذیری آموزش توسط
الگوریتم پیشنهادی بهبود یافته است.
 -2-3مقایسۀ

پیشنهادی

الگوریتمهای تکاملی
در این بخش از مقاله ،عملکرد الگوریتم پیشنهادی را نسبت
به سایر الگوریتمهای تکاملي بررسي ميکنیم .الگوریتم
ژنتیک و الگوریتم ازدحام ذرات جزو محبوبترین و
پرکاربردترین الگوریتمهای بهینهسازی ميباشند .به این
منظور در ادامه به بررسي نتایج این الگوریتمها با الگوریتم
پیشنهادی خواهیم پرداخت .شکل ( )77منحني همگرایي
خطای میانگین مربعات آموزش برای الگوریتمهای  GAو
 PSOبا الگوریتم پیشنهادی را برای مجموعه دادۀ سونار
نشان ميدهد .در این شکل محور عمودی بیانگر خطای
 MSEآموزش شبکه و محور افقي نشاندهنده تعداد
تکرارها است.
Best Cost for Sonar Data
0.26
PSO
GA
NCOICA

Best Cost for Ionosphere Data
0.25
ICA
CICA
COICA
NCOICA

الگوریتم

با

سایر

0.24
0.22

0.2

0.2
0.18
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0.1
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0.05
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شکل  .11مقایسه نتایج روش پیشنهادی با سایر

شکل  -11وقوع پدیدۀ بیش برازش در آموزش شبکه
عصبی برای مجموعه دادۀ یونسفر در نسخۀ قبلی

الگوریتمهای تکاملی برای دادۀ سونار

با مشاهده شکل ( )76انتظار ميرود که درصد خطای
طبقهبندی برای الگوریتم  COICAسابق نسبت به

و نتایج آماری برای  76تکرار برای هر الگوریتم در جدول
( )3نشان داده شده است.
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جدول  .5مقایسه نتایج آماری شبیهسازیها در  11تکرار

جدول  -7مقایسه نتایج آماری شبیهسازیها در  11تکرار

برای هر الگوریتم در دادۀ سونار

برای هر الگوریتم در دادۀ یونسفر

Std of
Error

Std of
MSEtr

10.9971
5.4986
4.7619

0.0043
0.0055
0.0053

Train
MSE

Mean
Classification
Error
22.4603
20.6349
19.0476

0.0926
0.0774
0.0742

GA
PSO
NewCOICA

Best Cost for Ionosphere Data
0.22
0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
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0

10.3016
3.2991
5.7143

0.0051
0.0038
0.0036

0.0628
0.0303
0.0335

GA
PSO
NewCOICA

در جدول باال نیز پارامترهای مطرح شده در جدول از سمت
چپ به راست به ترتیب عبارت است از خطای میانگین
مربعات خطای آموزش شبکه ،درصد خطای طبقهبندی
شبکۀ آموزش دیده ،انحراف معیار خطای آموزش شبکه و
انحراف استاندارد خطای طبقهبندی خروجي.
با مشاهدۀ نتایج باال مشاهده ميشود ،که خطای میانگین
مربعات آموزش با استفاده از الگوریتم  PSOنسبت به
الگوریتم پیشنهادی به مقدار کمتری کاهش یافته است و
این در حالي است که الگوریتم پیشنهادی به درصد خطای
طبقهبندی بهتری دست یافته است .بهبود درصد خطای
طبقهبندی را ميتوان به علت توانایي بهتر و بیشتر در
جستجو توسط الگوریتم پیشنهادی دانست .این ویژگي باعث
کاهش احتمال رخداد پدیدۀ بیش برازش در روند آموزش
شبکه گشته و در نتیجه باعث بهبود قابل توجه طبقهبندی
دادهها توسط شبکه عصبي مصنوعي شده است .انحراف
استاندارد خطای آموزش برای الگوریتم پیشنهادی در
مقایسه با دو الگوریتم دیگر کاهش یافته است و انحراف
استاندارد درصد خطای طبقهبندی نسبت به الگوریتم ژنتیک
بهبود یافته و با اختالف اندکي از الگوریتم  PSOبیشتر
است.

در جدول ( )3نیز پارامتر  Train MSEخطای آموزش از
طریق روش میانگین مربعات خطا را نشان ميدهد ،پارامتر
 Mean Classification Errorنشاندهندۀ درصد
خطای طبقه بندی و پارامتر  Std of MSEtrبیانکنندۀ
انحراف معیار خطای آموزش شبکه و پارامتر
 Std of Errorانحراف استاندارد خطای طبقهبندی
خروجي را نشان ميدهد.
منحني خطای  MSEآموزش برای دادۀ یونسفر نیز به
صورت شکل ( )70بدست آمده است .در شکل زیر خطای
میانگین مربعات آموزش شبکه توسط محور عمودی نشان
داده شده است و محور افقي تعداد تکرارها را نشان ميدهد.
PSO
GA
NCOICA

Std of
Error

Std of
MSEtr

Mean
Classification
Error
14.2857
13.3333
11.4286

Train
MSE

0.02

 -4نتیجهگیری

شکل  -12مقایسه روش پیشنهادی با سایر الگوریتم-

در این مقاله با اعمال سه تغییر اصلي در الگوریتم رقابت
استعماری آشوبي متعامد سعي در بهبود عملکرد الگوریتم
مزبور کردهایم .در الگوریتم پیشنهادی از تابع توزیع بولتزمان
جهت تعیین احتمال تصاحب ضعیفترین مستعمره در
ضعیفترین امپراطوری استفاده شده است .همچنین جهت
انتخاب امپراطوری قدرتمند برای عملیات ذکر شده ،از روش
انتخاب چرخ رولت استفاده شده است .در نهایت با استفاده
از روش جدیدی ،تغییراتي در راستای حرکت مستعمره به

های تکاملی برای دادۀ یونسفر

و نتایج آماری شبیهسازیها برای مجموعه دادۀ یونسفر در
 76تکرار به اختصار در جدول ( )1بدست آمده است.
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 الگوریتم پیشنهادی نسبت به،سایر الگوریتمهای تکاملي
الگوریتم ژنتیک به خطای آموزش کمتری همگرا شد و تنها
با اختالف اندکي نسبت به الگوریتم ازدحام ذرات دارای
خطای آموزش بیشتری است و این در حالي است که با
وجود خطای آموزش بیشتر به درصد خطای طبقهبندی
 در کل عمومیتپذیری الگوریتم.بهتری دست یافته است
 انحراف.پیشنهادی نسبت به سایر روشها بهبود یافت
استاندارد درصد خطای طبقهبندی و یا خطای آموزش شبکه
.به طور کلي کاهش محسوسي نیافته است

 اجرای.سمت استعمارگر مربوطه اعمال کردهایم
شبیهسازیها بر روی دو مجموعه دادۀ سونار و یونسفر انجام
 یعني بررسي با سایر نسخههای،گرفت که شامل دو بخش
رقابت استعماری و بررسي با سایر الگوریتمهای تکاملي
 نتایج بدست آمده نشان ميدهد که الگوریتم.است
پیشنهادی در مقایسه با سایر نسخههای رقابت استعماری به
خطای میانگین مربعات کمتری در آموزش شبکه رسید و
همچنین درصد خطای طبقهبندی کمتری نسبت به سایر
 همچنین تعمیمپذیری الگوریتم.نسخهها از خود نشان داد
 در مقایسه با.پیشنهادی نسبت به سایر نسخهها بهبود یافت
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