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بهبودالگوریتمبهینهسازیSSPCOبااستفادهازدونظریهآشوب

* نویسندۀ مسئول

چکیده:.

بهینه ســازی فراینــدی اســت کــه برای بهتــر کردن 
چیزی دنبال می شــود. فکر، ایده و یا طرحی که به وسیله 
یک دانشــمند یا یک مهنــدس مطرح می شــود، طی روال 
بهینه سازی بهتر می شــود. در هنگام بهینه سازی، شرایط 
اولیه با روش های مختلف مورد بررســی قرار می گیرد و 
اطالعات به دست آمده، برای بهبود بخشیدن به یک فکر یا 
روش مورد اســتفاده قرار می گیرند. یکی از الگوریتم های 
جدید بهینه ســازی الگوریتم SSPCO می باشــد که از رفتار 
جوجه های پرنده تیهو الگوبرداری شده است. نظریۀ آشوب 
شــاخه ای از ریاضیات است که به مطالعۀ رفتار دینامیکی 
سیستم هایی که به انتخاب های اولیه بسیار حساس هستند 
می پردازد. در این مقاله با ســازوکار جمعیت دهی نظریۀ 
آشوب، الگوریتم SSPCO را پیاده سازی کرده ایم. از دو تابع 
مختلف نظریه آشوب استفاده کرده و الگوریتم را با نظریۀ 
آشــوب ترکیب کرده ایم و نتایج را با الگوریتم های مشابه 
مقایسه کرده ایم. نتایج نشان از این دارد که نظریه آشوب 

تاثیر مثبتی بر روند الگوریتم داشته است.

واژه هاي کلیدي: الگوریتم SSPCO، بهینه سازی، هزینه، 
نظریه آشوب، معادله حرکت.

1-.مقدمه

در هنگام بهینه سازی، شرایط اولیه با روش های مختلف 
مورد بررسی قرار می گیرد و اطالعات به دست آمده، برای 
بهبود بخشــیدن به یــک فکر یا روش مورد اســتفاده قرار 
می گیرند. بهینه ســازی ابزاری ریاضی است که برای یافتن 
پاسخ بســیاری از پرسش ها در خصوص چگونگی راه حل 
مســائل مختلف به کار می رود]1[. در بهینه سازی از یافتن 
بهترین پاســخ برای یک مسئله صحبت به میان می آید. لفظ 
بهترین به طور ضمنی بیان می کند که بیش از یک جواب برای 
مسئلۀ مورد نظر وجود دارد که البته دارای ارزش یکسانی 
نیستند. تعریف بهترین پاسخ، به مسئلۀ مورد بررسی، روش 
حل و هم چنین میزان خطای مجاز بستگی دارد. بنابراین نحوۀ 
فرمول بندی مســئله نیز بر چگونگی تعریف بهترین پاسخ 
تاثیر مســتقیم دارد. برخی از مسائل پاسخ های مشخصی 
دارند؛ بهترین بازیکن یک رشتۀ ورزشی، طوالنی ترین روز 
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سال و پاســخ یک معادلۀ دیفرانســیل معمولی درجه اول 
از مثال هایی هســتند که می توان از آن ها به عنوان مســائل 
ســاده نام برد. در مقابل برخی از مسائل دارای جواب های 
بیشــینه1 یا کمینۀ2 متعددی هســتند که به نام نقاط بهینه یا 
اکسترمم3 شــناخته می شــوند، و به احتمال بهترین پاسخ 
یک مفهوم نســبی خواهد بود. بهترین اثر هنری، زیباترین 
منظره و گوش نوازترین قطعۀ موسیقی از مثال هایی هستند 
کــه می توان برای این گونه مســائل بیان کــرد]2[، ]3[، ]4[. 
بهینه سازی، تغییر دادن ورودی و خصوصیات یک دستگاه، 
فرایند ریاضی و یا آزمایش تجربی است به نحوی که بهترین 
خروجی یا نتیجه به دست آید. ورودی ها متغیرهای فرآیند 
یا تابع مورد بررسی هستند که به  نام های تابع هدف4، تابع 
هزینه5 و یا تابع برازندگی6 نامیده می شود. خروجی نیز به 
صورت هزینه، ســود و یا برازندگی تعریف می شــود. در 
این مقاله نیز، مطابق با بســیاری از نوشــتارهای مرتبط با 
موضوع، تمام مسائل بهینه ســازی به صورت کمینه سازی 
مقدار یک تابع هزینه در نظر گرفته شده اند. به راحتی می توان 
نشان داد که هر نوع مسئله بهینه سازی را می توان در قالب 
 یک مسئلۀ کمینه سازی تعریف نمود. الگوریتم بهینه سازی

SSPCO یکی از الگوریتم های مبتنی بر جمعیت اســت که در 

ســال 2015 و بــا الهام گرفتن از رفتــار جوجه های پرنده 
تیهو ارائه شــده است. مفهوم آشوب7، یکی از مفاهیم جدید 
و بنیادی علم نوین است که افق درک ما نسبت به هستی را 
بسیار گسترش داده است. آشوب رفتاری به ظاهر تصادفی 
و بی نظم است که در بسیاری از پدیده های دنیای واقعی رخ 
می دهد. پدیده های معروفی چون اثر پروانه ای از ویژگی های 

خاص آشوب است. 
این کــه چرا مــا از این الگوریتم اســتفاده کرده و قصد 
بهبود آن را داریم نو بودن الگوریتم و کارایی باالیی که در 
رســیدن به جواب های بهینه در زمان کمتر و با دقت بیشتر 
1- maximum
2- minimum
3- extremum
4- objective function
5- cost function
6- fitness function
7- chaos

نسبت به الگوریتم های گذشته دارد، می باشد. در ضمن ما با 
ترکیب الگوریتم فوق با نظریه آشوب یک جمعیت دهی اولیه 
مناسب را ایجاد کرده و الگوریتم از یک حالت بهتری شروع 
به یافتن جــواب بهینه خواهد کرد. در روش های مرســوم 
بهینه سازی، جمعیت اولیه با جمعیت دهی اولیه تصادفی آغاز 
می شود، ولی با جمعیت دهی آشوب گونه، مکان جمعیت اولیه 
معناداری نســبی مکانی نســبت به یکدیگر دارند. معادالتی 
برای جمعیت دهی به روش آشــوب ارائه شــده که ما از دو 
روش آن استفاده کرده و دو روش مختلف پیشنهاد خواهیم 

کرد.
ما روش پیشــنهادی را در نرم افزار متلب پیاده ســازی 
کرده و با روش های مختلف عادی و آشــوب گونه مشــابه 
مقایســه خواهیم کرد. ساختار این مقاله به این ترتیب است 
که در بخش 2 الگوریتم های بهینه ســازی مشابه را خواهیم 
آورد، در بخش 3 نظریه آشــوب را توضیح خواهیم داد. در 
بخش 4 الگوریتم پیشــنهادی را خواهیم آورد، در بخش 5 
شبیه ســازی و نتایج را بحث خواهیم کرد و در بخش 6 به 

نتیجه گیری می پردازیم.

2-.کارهای.مرتبط

الگوریتــم ژنتیک8 یــک الگوریتم بهینه ســازی تکاملی 
تصادفی با یک پتانسیل جستجوی عمومی است که در سال 
1975 توســط جان هالند9 پیشنهاد شد]5[. الگوریتم ژنتیک 
در میان یکی از موفق ترین الگوریتم های تکاملی الهام گرفته 
از تکامــل طبیعت قرار گرفت. با این حــال، به دلیل عملکرد 
فوق العاده خود در بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک را به عنوان 
یک بهینه ســاز تابع در نظر گرفتند. الگوریتم با مقدار دهی 
اولیه جمعیت راه حل )کروموزوم( آغاز می شــود. ســپس 
برای هر کروموزوم، با استفاده از یک تابع برازندگی برای 
مسئله، شایســتگی ارزیابی می شود. بهترین کروموزوم ها 
به مرحلــه جفت گیری می روند، جایی کــه آن ها تحت عمل 
تقاطع و جهش قرار می گیرند و در نتیجه مجموعه ای جدید 

8- genetic algorithm
9- Holland
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از راه حل حاصل می شود. الگوریتم تبرید شبیه سازی شده 
یا به عبارتی دیگر الگوریتم گدازش/سرمایش در اوایل دهه 
1980 به وســیله کرکپاتریک10 و همکارانش ارائه شــد]6[. 
این روش فرآیند ســرد کردن فلزات را شبیه سازی می کند. 
طی فرآیند ســرد کردن فلزات، یک ماده تا دمایی بیشتر از 
دمای ذوبش گرم می شود و سپس به تدریج، دمای آن پایین 
آورده می شود. نحوۀ کاهش دما بسیار کند و در حدی است 
که ماده در تعادل ترمودینامیکی اســت. بــه عبارت دیگر، 
دمای جسم آن قدر ثابت می ماند که بهترین ساختار بلوری 
با کمترین انرژی در آن دما تشــکیل می شود. اجسامی که 
ساختار بلوری شان در انرژی های باالتر شکل گرفته باشد، 
شکننده تر هســتند. اما برعکس، اگر ساختار بلوری جسم، 
در انرژی های کمتر تشــکیل شده باشد، از مقاومت فیزیکی 
بســیار بیشــتری برخوردار خواهد بود ]7[، ]8[. الگوریتم 
بهینه ســازی کلونی مورچه ها از رفتار مورچه های طبیعی 
که در مجموعه های بزرگ در کنار هم زندگی می کنند الهام 
گرفته شده است. الگوریتم های دیگری نیز بر اساس الگوریتم 
مورچه ها ساخته شده اند که همگی سامانه های چند عاملی11 
هســتند و عامل ها مورچه های مصنوعی هستند که مشابه 
مورچه هــای واقعی رفتار می کننــد ]9[، ]10[. این الگوریتم 
برای حل و بررسی محدودۀ وسیعی از مسائل بهینه سازی 
کاربرد دارد. الگوریتم ساده شده مورچه ها، به دلیل سادگی 
بیش از حدش دارای محدودیت هایی اســت. به عنوان مثال، 
فرومونی که توسط هر مورچه روی یال ها ریخته می شود، 
متناسب با کیفیت پاسخ هایی است که مورچه یافته است. لذا 
اطالعاتی که به وسیله فرومون ها به وجود می آید به مراتب 
کارآتــر اســت و تاثیر بهتری در جهت دهی مناســب برای 
جستجو به وسیلۀ مورچه ها دارد. از طرفی الگوریتم سادۀ 
مورچه ها، بــرای برخورد با مســائل بزرگ تر و پیچیده تر 
مناسب نمی باشــد و فقط برای پیدا کردن کوتاه ترین مسیر 
بین دو رأس از یک گراف، قابل اســتفاده می باشد. اما برای 
یافتن کوتاه ترین مســیر هامیلتونی در یک گراف مناســب 

10- Kirkpatrick
11-- multi-agent systems

نیســت و برای حل چنین مســئله ای، می بایست مورچه ها 
دارای نوعی حافظه نیز باشــند ]11[، ]12[. الگوریتم سامانه 
کلونی مورچه ها یا ACSدر ســال 1997 توسط دوریگو12 و 
گامباردال13 برای بهینه کردن عملکرد الگوریتم مورچه ها، در 
حل مسائل پیچیده تر با ابعاد بیشتر، طراحی شده است. این 
الگوریتم بر اســاس تغییراتی که در الگوریتم مورچۀ اولیه 
ایجاد شــده اســت، به وجود آمده اســت ]13[، ]14[. جیمز 
کندی14، روانشــناس اجتماعی، و راسل ابرهارت15، مهندس 
برق، صاحبان اصلی ایدۀ الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات 
می باشــند. آن ها در ابتدا قصد داشــتند که با بهره گیری از 
مدل های اجتماعی و روابط موجود اجتماعی، نوعی از هوش 
محاسباتی را به وجود آورند که به توانایی های فردی ویژه 
نیازی نداشــته باشد. اولین شبیه ســازی آن ها که در سال 
1995 ]15[ انجــام گردید، آن ها را به ســمت شبیه ســازی 
رفتار پرندگان برای یافتن دانه رهنمون کرد. الگوریتم رقابت 
استعماری با مدل ســازی ریاضی فرایند تکامل اجتماعی-

سیاسی، روشی برای حل مسائل ریاضی بهینه سازی ارائه 
می دهــد]16[. همانند همه الگوریتم های قــرار گرفته در این 
دســته، الگوریتم رقابت استعماری نیز مجموعه اولیه ای از 
جواب های احتمالی را تشکیل می دهد. این جواب های اولیه با 
عنوان کشور16شناخته می شوند. الگوریتم رقابت استعماری 
جواب های اولیه )کشــورها( را به تدریج بهبــود داده و در 
نهایت جواب مناسب مسئله بهینه سازی )کشور مطلوب( را 

در اختیار می گذارد.
الگوریتــم خفــاش17 الهامــی از خصوصیــات ردیابی 
خفاش های کوچک در جســتجوی شکار می باشد. به طوری 
که خفاش های کوچک می توانند در تاریکی مطلق با انتشــار 
صدا و دریافت آن به شکار طعمه های خود بپردازند]17[. یک 
روش فراابتکاری الهام گرفته از نظریۀ موج آب کم عمق برای 
مســائل بهینه سازی ارائه شــده و بهینه سازی موج آب نام 

12- Dorigo
13- Gambardella
14- James Kenndy
15- RusselC. Eberhart
16- country
17- BAT Algorithm
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گرفته است. در این روش نشان داده شده که پدیدۀ موج های 
آب مانند پخش و انحراف و شکســت تا چه اندازه زیباست 
که می تواند جواب مناسبی برای مسائل با فضای جواب باال 

پیدا کند]18[.
در روشی به نام NPSO18 که برای بهبود الگوریتم توده 
ذرات ارائه گردید، نویسندگان سه راهبرد را پیشنهاد دادند 
]19[. در مرحله اول تصمیم گرفتند در معادله سرعت ذرات 
تغییــری به کار ببرند و به جای اســتفاده از بهینه عمومی و 
محلی برای حرکت ذره، از بهینه عمومی و بهترین همسایه 
بهینه محلی اســتفاده کنند. در مرحله دوم یک پارامتر به نام 
L درنظر گرفته اند که مقدار اولیه آن صفر می باشد و هربار 
که موقعیت ذره بهبود پیدا نکرد این پارامتر افزایش خواهد 
یافت. اســتفاده از این پارامتر باعث یافتن بهترین موقعیت 
برای هر ذره می شــود. در مرحله سوم با استفاده از نظریه 
آشــوب باعث همگرایی ذرات حول مــکان بهینه عمومی با 
ســرعت باالتری شده اند. نویســندگان روش خود را تحت 
14 آزمون با روش های دیگر مقایســه کرده و نتایج نشان 
داد روش معرفی شده توانسته الگوریتم توده ذرات را بهبود 
دهد. در الگوریتم دیگری که FIPS19  نام دارد نویســندگان از 
ایده هوش جمعی و رفتار اجتماعی بهره برده اند و روشــی 
ارائه داده اند]20[. در این روش نویسندگان به این نکته توجه 
کردند که در الگوریتم های هــوش جمعی ذرات از موقعیت 
و شایســتگی دیگر ذرات اطالعی ندارند و با دید ناکافی در 
فضای مسئله جســتجو می کنند و این باعث خواهد شد که 
ذرات به دنبال بهترین همســایه خود حرکــت نکند. در این 
روش نویسندگان ذرات را از موقعیت و دیگر مشخصه های 
همســایگان خود مطلع خواهند کرد. ذرات با اطالع کافی از 
ذرات همســایه در فضای جستجو حرکت خواهند کرد. در 
یک روش دیگر به نام الگوریتم 20CPSO الگوریتم توده ذرات 
بهبود داده شــد. در این روش از رفتار همکارانه اســتفاده 
گردیده اســت که در آن جمعیت ها با هم برای یافتن راه حل 
بهینــه همکاری می کنند. در ایــن روش از ایده چندجمعیتی 
18- New Particles Swarm Optimization
19- FI Particles Swarm
20- Cooperative Particles Swarm Optimization

اســتفاده شده اســت که جمعیت را به دســته هایی تقسیم 
کرده اند و هر زیرجمعیت با اســتفاده از سازوکار الگوریتم 
شروع به جستجو در فضای مسئله خواهد کرد و در این بین 
دســته ها برای یافتن نقاط بهینه با یکدیگر همکاری خواهند 

کرد]21[.
در روشــی که CLPSO نام دارد نویســندگان با استفاده 
از یک ایده جامع یادگیری ســعی بر پوشــش نقاط ضعف 
الگوریتــم توده ذرات در ســرعت همگرایــی می نمایند. در 
الگوریتــم توده ذرات اســتاندارد یادگیــری ذرات همزمان 
انجام می پذیرد. نویسندگان اعتقاد دارند که همگرایی سریع 
ذرات در الگوریتم توده ذرات استاندارد باعث محدود شدن 
یادگیــری ذرات می گردد. در این روش به منظور اســتفاده 
بهینــه از اطالعات یک ایده یادگیری جدید پیشــنهاد شــده 
است. بدین منظور در معادله سرعت هر ذره از موقعیت همه 
ذرات استفاده می گردد. استفاده از این معادله سرعت باعث 
می گردد که تنوع ذرات حفظ گردد و از همگرایی سریع ذرات 

جلوگیری شود]22[.
یکی از الگوریتم هــای جدیدی که به عنــوان رویکردی 
موثر برای حل مسایل بهینه سازی عددی معرفی شده است، 
الگوریتم تکامل تفاضلی )DE(21 می باشد. با این حال، عملکرد 
این الگوریتم نسبت به انتخاب راهبرد جهش و پارامترهای 
کنترل مرتبط حساس است. بنابراین، برای به دست آوردن 
عملکرد مطلوب، تنظیم پارامتر زمان نیاز ضروری می باشد. 
بنابراین، برای به دست آوردن عملکرد مطلوب، تنظیم پارامتر 
زمان ضروری است. در روشی که برای بهبود این الگوریتم 
ارائــه گردیده اســت، مجموعــه ای از راهبرد های جهش و 
پارامترهای کنترل پیشنهاد شده است. در EPSDE22 مجموعه 
ای از راهبرد هــای جهش با مجموعــه ای از ارزش ها برای 
هر پارامتر کنترلی در طول فرآیند تکامل همراه اســت و در 

رقابت برای تولید فرزندان می باشد]23[.
یک تحقیــق دیگر که برای بهبود الگوریتــم توده ذرات 
اســتاندارد ارائه گردید، MRPSO23 نــام دارد. در این روش 
21- Differential Evolution
22- EPS Differential Evolution
23- Mean Random Particles Swarm Optimization
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نویســندگان ابتدا رفتار ذرات در الگوریتم تــوده ذرات را 
بــا اســتفاده از روش مونت کارلو بررســی کرده اند. نتایج 
به دســت آمده ماهیت مسیر ذرات را در طی تکرارها نشان 
داد و توجیه این نکتــه که الگوریتم توده ذرات فاقد توانایی 
جستجوی عمومی در مرحله آخر تکرارها می باشد. سپس 
یک روش جدید با یک راهبرد جســتجوی تصادفی متوسط 
)MRPSO( ارائه شــد که توانایی ذرات را برای جســتجوی 
فضاهای راه حل و میزان همگرا شــدن آن ها به طور موثر 
افزایــش می دهد. در ایــن روش ســازوکاری ارائه گردید 
که توازنی بین اکتشــاف فضاهای جدیــد و بهره برداری از 

فضاهای موردنظر را در فضای مسئله برقرار می کند]24[.
الگوریتم کلونی زنبور مصنوعــی )ABC(24 به عنوان یک 
الگوریتم بهینه ســازی جدید برای حل بســیاری از مسائل 
بهینه ســازی ترکیبی و عــددی مورد اســتفاده قرار گرفته 
شــده اســت. الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی دارای نقاط 
ضعفی از جمله عدم کارایی در حل مســایل با ابعاد بزرگ 
می باشد. روشــی به نام CCABC25 جهت پوشش این ضعف 
و برای بهبود این الگوریتم در ســال 2013 ارائه گردید. این 
روش می تواند رابطه متغیرهای ابعاد26 بزرگ را کشف کرده 
و بــا توجه بــه آن رابطه ابعاد یک گــروه را پیدا کند. نتایج 
شبیه سازی نشــان داد این روش در مســائل بهینه سازی 
کــه دارای ابعــاد بزرگی هســتند کارایی مناســبی دارد و 
 همین طور توانســت الگوریتم کلونی زنبــور مصنوعی را 

بهبود دهد]25[.

3-.نظریه.آشوب

اولین کسی که در تاریخ یک پدیدۀ آشوبی را شناسایی 
کرد و تا حدودی در مود آن توضیح داد یک ریاضیدان به نام 
هنری پوانکاره27 بود که در سال 1880 در جریان حل مسئلۀ 
ســه جرم با آن مواجه شد ]26[. مسئلۀ سه جرم مربوط به 
سه سیاره در فضا است که با نیروی جاذبه متقابل بین خود 

24- Artificial Bee Colony
25- Cooperative Coevolution Artificial Bee Colony
26- Dimension
27-Henri Poincare

در حال حرکت هستند. او متوجه شد که این مسئله از جهاتی 
غیر قابل حل اســت. علت این بود که یک اختالف کوچک در 
نقطه شروع و یا در ســرعت اولیه، باعث یک تفاوت بسیار 
زیاد در نتیجه می شــد. او متوجه شد که می توان مدارهایی 
یافت که متناوب نیستند و در عین حال نه در حال افزایش اند 
و نه به یک نقطه ثابت میل می کنند. ژاک هادامارد28 در سال 
1989 هنگامی که مشغول کار روی سیستمی مبتنی بر سر 
خوردن روی سطح بدون اصطکاک و خم ثابت بود، پی برد 
که این سیستم نسبت به شــرط اولیه بسیار حساس است 
]27[. پس از آن دانشــمندانی مانند جرج دیوید بیریکوف29، 
لیتل وود30 و ماری لوســی کارترایت31 نیز در مورد مسائل 
سیستم های دینامیکی غیرخطی به مطالعه پرداختند. پس از 
سال 1950 نظریه آشوب با سرعت بیشتری به حرکت خود 
ادامه داد زیرا رفتارهایی که نظریۀ خطی امکان پاسخگویی 
به آن ها را نداشــت، روز به روز بیشتر می شد. به عالوه با 
ظهور رایانه در دفاتر کار و ادارات و توانایی این دستگاه ها 
برای محاسبۀ اعمال تکراری، بسیاری از مسائل آشوب که 
درگیر تکرارهای بســیار زیاد و فرمول های ساده ریاضی 
بودند قابل حل به نظر رسید. در سال 1977 برای نخستین 
بار یکصد نفر از دانشمندان علوم مختلف در کشور ایتالیا گرد 
هم آمدند تا اطالعات خود را در مورد نظریۀ آشــوب با هم 
مبادله کنند و این نخستین گردهمایی جهانی در مورد نظریۀ 
آشــوب بود که برگزار می شد ]28[. نظریۀ آشوب شاخه ای 
از ریاضیات است که به مطالعۀ رفتار دینامیکی سیستم هایی 
که به انتخاب های اولیه بســیار حســاس هستند می پردازد 
وبهترین مثال برای آن اثر پروانه ای اســت که در شــکل 1 
مشاهده می شود. تغییرات کوچک در انتخاب های اولیه )مثل 
خطای گردکردن در محاسبات عددی( باعث واگرایی نتایج 
سیستم های دینامیکی می گردد و در حالت کلی پیش بینی های 
بلند مدت را غیر ممکن می ســازد ]29[. حتی اگر سیستم ها 
قطعی32 باشــند این اتفاق  رخ می دهــد، به این معنا که رفتار 
28- Jacques Hadamard
29- George David Birkhoff
30- Littlewood
31- Mary Lucy Cartwright
32- deterministic
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آینده سیستم به طور کامل به شرایط اولیه بستگی دارد]30[. 
به عبارت دیگر، ماهیت قطعی این سیستم ها آن ها را غیر قابل 
پیش بینی می سازد. این رفتار به عنوان آشوب قطعی33، یا به 
صورت خالصه آشوب شناخته شده است. رفتار آشوبگونه 
در بســیاری از سیســتم های طبیعی مانند آب وهوا وجود 
دارد ]31[. آشوب را می توان با استفاده از مدل های ریاضی 
آشــوبگونه و یا با اســتفاده از روش های تحلیلی، همچون 
نمودار  یا نقشه مطالعه کرد. پدیده های تصادفی34که تاکنون 
با عجز و ناتوانی، دلیلی برای آن ها نمی یافتیم، به کمک نظریه 

آشوب، توجیه می شوند.
نظریه آشوب، بر پایه های ریاضی، فیزیک و حتی فلسفه 
استوار است. هر یک از این علوم، با ابزارهای خود این نظریه 
را بررسی و اثبات کرده اند. نظریه آشوب پدیده جدیدی نیست. 
قانــون علت و معلول در آن پا برجاســت. فقط با ابزارهای 
متفاوتی، علت های بیشتری را برای یک معلول بررسی می کند. 
نظریۀ آشوب برای علوم کامپیوتر جدید نیست و سال ها است 
که در رمزنگاری از آن استفاده می شود. یک نوع رمزنگاری، 
کلید مخفی یا کلید متقارن است که بر پایۀ انتشار و اغتشاش 
است و با نظریۀ آشوب مدل شده است ]32[. نوع دیگری از 
محاسبات، محاســبات DNA است که با ترکیب آن با نظریۀ 
آشــوب روش های کارآمدتری برای رمز کردن تصاویر و 
اطالعات دیگر حاصل می شــود ]33[. روباتیک35 یکی دیگر 
از کاربردهایی است که اخیرا از آشوب در آن استفاده شده 
اســت. که در اینجا به جای استفاده از آزمون و خطا برای 
 پاالیش محیط روبات از آشــوب برای پیش بینی اســتفاده 

می شود ]34[.

4-.الگوریتم.SSPCO.مبتنی.بر.نظریه.آشوب

الگوریتم SSPCO36 بر اســاس رفتــار جوجه های پرنده 
تیهو37 شبیه ســازی شده اســت]35[. جوجه های این پرنده 
در هنگام احســاس خطر در یک صف منظم و در پشت سر 
33- deterministic chaos
34-Random
35- Robotic
36- See See Partridge Chicks Optimization
37- Partridge

پرنده مادر شــروع به حرکت می کنند تا از منطقه خطر دور 
گردند. این رفتار ناشــی از تجربــه خوب جوجه جلویی در 
صف مورد نظر می باشد. در این الگوریتم یک متغیر اولویت 
برای هر ذره در نظر گرفته خواهد شــد. این متغیر اولویت 
در ابتدا صفر ارزش گذاری می شــود و هر بار که موقعیت 
ذره از بهترین تجربه شخصی یا عمومی مناسب تر بود یک 
واحد بر مقدار متغیر اولویت اضافه خواهد شد. در هر تکرار 
مقدار متغیر اولویت ذرات در یک آرایه نخبگی مرتب سازی 
می شود. هر ذره برای رفتن به موقعیت بعدی حرکت خود را 
بر اساس ذره ای که در این آرایه نخبگی مقدار اولویتش یک 
نمایه از ذره باالتر باشد تنظیم خواهد کرد. به تعبیر دیگر هر 
ذره ســعی می کند موقعیت مکانی خود را به ذره ای برساند 
که متغیر اولویتش یک نمایه در آرایه نخبگی باالتر از خود 

ذره می باشد.
بر اساس شــکل 2 هر جوجه معادله سرعت خود را بر 
اســاس موقعیت جوجه جلوتر از خــود در صف که متغیر 
اولویتــش در آرایه مرتب شــده اولویــت ذرات، یک نمایه 
باالتر می باشــد، تنظیم می کند. حال بر اساس دو روش این 
الگوریتم را با نظریه آشوب ترکیب می کنیم. آشوب شاخه ای 
از حوزه های تحقیقات غیرخطی دینامیک اســت که به طور 
گســترده مورد مطالعه قرار گرفته اســت. موارد کاربردی 
زیادی در سیستم های واقعی، چه ساخت انسان و چه طبیعی، 
با استفاده از روش های نوین در حوزه غیرخطی است که به 
ظاهر اتفاقی به نظر می رسد. هرچند این ظاهر تصادفی، منشأ 
اتفاقی ندارد و به کلی نتیجۀ یک پردازش قطعی و تعریف شده 
است. بیش از صد سال است که زیست شناسان نمونه هایی 

شکل1:.طرحی.از.نظریه.آشوب
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از جمعیت گونه های مختلف را مورد بررســی قرار داده اند. 
به تازگی دانشمندان قادر به شناسایی مدل های آشوبگونه 
در جمعیت های خاصی بوده اند ]36[. به عنوان مثال، مطالعه 
روی ســیاهگوش کانادایی نشــان داد رفتار آشوبگونه در 
رشــد جمعیت وجود دارد ]37[. به همین منظور ما تغییری 
در الگوریتم مبتنی بر جمعیت داده ایم و پدیده آشــوب را با 
الگوریتم های تکاملی ترکیب نموده ایم، تا از مولدهای آشوبی 

در تولید جمعیت الگوریتم ها استفاده شود.

  Chaotic SSPCO 1 4-1 روش اول: الگوریتم

در اولین روش ما جمعیت اولیه را بر اساس تابع آشوب 
معروف به لجستیک تولید خواهیم کرد]38[. معادله این تابع 

آشوب به فرم معادله 1 می باشد.

کــه در ایــن معادلــه  پارامتــر کنترلی،  یــک متغیر و 
…,n=0,1,2,3 می باشــد. لذا روند آشــوب جستجوی محلی 

می تواند بر اساس معادله 2 تعریف گردد.

   cx تعداد ذرات و نیز  n ،ذره می باشــد  i در این معادله
مکان یک متغیر می باشــد. این معادله در نظریه آشــوب به 
معادله لجستیک معروف است و مقدار 4 برای عدد کنترلی 
به دلیل اثبات جواب مناسب این مقدار برای شبیه سازی هایی 

مختلف بوده است.
طبق معادله 2 جمعیت دهی در الگوریتم SSPCO را انجام 
داده ایم. پس از این مرحله، تابع هزینه بر روی جمعیت تولید 
شــده اعمال شده و ارزش هر جمعیت بر اساس شایستگی 
تابع هزینه مشخص می گردد. در هر بار تکرار اگر موقعیت 
هر ذره از بهترین تجربه شخصی خود بهتر باشد، یک واحد 

به متغیر اولویت آن اضافه می گردد. 

اگر مقدار شایستگی تخمین ذره در تابع هزینه  هر ذره از 
بهترین تجربه عمومی بهتر باشد، موقعیت آن ذره به عنوان 
بهترین تجربه عمومی جدید معرفی خواهد شد و یک واحد 

به متغیر اولویت آن اضافه می گردد.

در معادالت 3 و Pbest 4  بهینه محلی و Gbest بهینه عمومی 
می باشــد. حال در هر تکرار ذرات را بر اساس مقدار متغیر 
اولویتشان در یک آرایه مرتب می کنیم. اگر اسم این آرایه را 
PArray بگذاریم، معادله سرعت ذرات را به شکل فرم معادله 

5 خواهیم داشت.

در ایــن معادلــه w وزن اینرســی می باشــد کــه میــزان 
تـاثیرگـذاری سرعت فعلی را در مـعادله سرعت گـام بـعدی 
 مشخص می کنـــد،   ســـرعت فعلی ذره است،

 C  ضـــریب اجتماعی اســت که یک عدد ثابت می باشــد، 
 یک عـــدد تـــصادفی بین صفر و یـک مـی بـاشـد، 
 مــکان ذره ای اســت که ذره ســعی 
می کنــد به دنبال آن ذره برود کــه در واقع موقعیت مکانی 
ذره ای اســت که در آرایه مرتب شــده اولویت ها یک نمایه 
از ذره موردنظــر باالتــر اســت و  مکان فعلی 
ذره اســت. با به دســت آمدن معادله سرعت ذرات، معادله 
حرکت را طبق معادله 6 شکل می دهیم. شباهت این الگوریتم 
 و الگوریتم PSO38 در همین معادله حرکت ذرات می باشــد. 

در ایــن معادلــه  موقعیت مکانــی فعلی ذره 
می باشــد و ســرعت ذره که طبــق معادله 5 
محاسبه شده است. در شکل 4 شبه کد روش پیشنهادی اول 

آمده است.
38- Particle Swarm Optimization

شکل.2:..فرم.حرکت.جوجه.ها.در.الگوریتم
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  Chaotic SSPCO 2 4-2 روش دوم: الگوریتم

در روش دوم پیشنهادی جمعیت دهی را بر اساس یکی 
دیگر از توابع نظریه آشــوب انجام خواهیــم داد ]39[.  این 
معادله بر اســاس دینامیک های غیرخطی ارائه شــده است. 
این تولیدکننده اعداد شــبه تصادفی، اولین اســتفاده کننده 
دینامیک های غیرخطی در یک شــبکه با حالت پیوسته برای 
هر گره می باشد. در این تولیده کننده زمان و فضا گسسته 
هستند، ولی حالت پیوسته است، برخالف ماشین های سلولی 
که Wolfram برای تولید اعداد تصادفی استفاده می کرد. در 
روش پیشنهادی دوم جمعیت را بر اساس این تابع و بر طبق 

معادله 7 تولید کرده ایم.

در این معادلــه u یک عدد تصادفــی در محدوده ]0,1[ 
می باشد. بعد از تولید جمعیت به کمک معادله 7 ذرات در تابع 
هزینه قرار گرفته و مقدار شایســتگی آن ها تعیین می گردد. 
طبق روش اول در صورت شایستگی ذرات، به مقدار متغیر 

اولویتشان اضافه می گردد. 
    

 

معادله ســرعت و حرکــت ذرات در این روش نیز طبق 
روش اول مقداردهی می شود.

در شــکل 5 شبه کد روش پیشنهادی دوم آمده است که 
در آن نحوه شکل دهی، حرکت ذرات و روند حل مسئله شرح 

داده شده است.

5-.شبیه.سازی.و.نتایج

شبیه سازی دو روش پیشنهادی در نرم افزار متلب انجام 

گرفته است و در دو قسمت نتایج با الگوریتم های آشوب گونه 
و دیگر الگوریتم های بهینه سازی ارائه گردیده در سال های 
اخیر مقایسه گردیده است. ابتدا شکل حرکت ذرات روی یک 
تابع هزینه در دو روش آشــوب گونه پیشنهادی را خواهیم 
دید. در شــکل 6 نحوه حرکت ذرات در روی یک تابع هزینه 
برای رسیدن به بهینه عمومی به شیوه آشوب گونه مبتنی بر 

تابع اول آمده است.
اولین تصویر ســمت چپ باال نشــان می دهد که نحوه 
تولید جمعیت در روش اول و در فضای مسئله به چه شکل 
بوده اســت. این تصاویر از 9 تکــرار متفاوت از 100 تکرار 
شبیه ســازی شده بوده اســت. تعداد جمعیت ذرات در این 
شبیه ســازی 100 بوده اســت و در ادامه مشاهده می شود 

)PArray(شکل.3:..آرایه.مرتب.شده.بر.اساس.متغیر.اولویت.ذرات

شکل.4:.شبه.کد.روش.پیشنهادی.اول

شکل.5:.شبه.کد.روش.پیشنهادی.دوم
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که ذرات طبق چهارچوب کلی الگوریتم SSPCO در یک صف 
به ســمت جواب بهینه در حال حرکت هســتند. طبق روند 
الگوریتم بهینه سازی SSPCO ذرات یا جوجه ها حرکت بعدی 
خود را بر اســاس جوجه ای که مقــدار متغیر اولویتش یک 
واحد از ذره مورد نظر بیشتر بوده تنظیم می کند، این باعث 
می گردد که یک حالت صف گونه به سمت جواب بهینه شکل 
گیرد. در شــکل 6 ذرات اولیه بر طبق روش اول آشوب به 
دســت آمده است و در شکل 7 تولید ذرات اولیه طبق روش 
دوم آشــوب بوده اســت. در اولین تصویر شــکل 7 نحوه 
جمعیت دهی آشوب گونه مشاهده می شود. این شکل نشان 
می دهد که در تابع دوم آشوب نحوه جمعیت دهی برای تابع 

هزینه مناسب تر بوده است.
برای مقایســه دو روش پیشــنهادی بــا الگوریتم های 
بهینه ســازی آشــوب گونه از پارامترهای جدول 1 استفاده 
کرده ایم. شبیه ســازی روی 12 تابــع هزینه مختلف که در 

جدول 2 آمده اند، انجام گرفته است.
در قسمت اول نتایج را با 5 الگوریتم بهینه سازی معروف 
آشوب گونه  مقایسه کرده و نتایج را در جدول 3 آورده ایم. 
نتایج را بر اســاس بهترین هزینه در تکرار 100 ام، انحراف 
استاندارد هزینه ذرات در تکرار 100ام و زمان اجرای 100 
بــار تکرار بوده اســت. نتایج را از میانگیــن 30 بار اجرای 
الگوریتم ها آورده ایم تا از تصادفی بودن نتایج اجتناب کرده 

باشیم.
 نتایج بر اســاس بهتریــن هزینه در پایــان ارزیابی ها 
)Best Cost(، انحــراف معیــار هزینــه ذرات )STD( و زمان 
اجرا )Run Time( انجام گرفته اســت. نتایج نشــان می دهد 
در هــر 12 تابــع هزینــه الگوریتم های پیشــنهادی دارای 
بهترین عملکــرد بوده اند و بهترین هزینــه را ارائه داده اند. 
در 7 تابع، روش پیشــنهادی اول بهتریــن هزینه را در بین 
7 الگوریتم داشــته است و در 5 تابع، روش پیشنهادی دوم 

شکل.6:..نحوه.حرکت.ذرات.در.روش.اول.پیشنهادی.روی.یک.تابع.هزینه.و.در.تکرارهای.1.تا.9
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شکل.7:..نحوه.حرکت.ذرات.در.روش.دوم.پیشنهادی.روی.یک.تابع.هزینه.و.در.تکرارهای.1.تا.9

Chaot- الگوریتم F1  بهترین هزینه را داشته اســت. در تابع
ic ABC بــا هزینه807,58  بدترین هزینه را به دســت آورده، 

در حالــی که در همان تابع الگوریتم پیشــنهادی اول هزینه 
 7.32E-06 را داشــته است، و الگوریتم پیشنهادی دوم هزینه

7.12E-06 را به دســت آورده اســت که بهتریــن هزینه در 

بین سایر الگوریتم ها بوده اســت. بیشترین مقدار انحراف 
 Chaotic GA استاندارد در این تابع هزینه مربوط به الگوریتم
Chaotic SSP-  و کمترین انحراف استاندارد مربوط به روش

CO1 بوده است. در تابع هزینه F1 کمترین زمان اجرا مربوط 

بــه روش Chaotic GA، و باالترین زمان اجــرا را الگوریتم 
Chaotic HS داشــته اســت. زمان اجرا در این تابع در روش 

دوم پیشنهادی باالتر از روش اول می باشد که این به خاطر 
پیچیده تر بودن سازوکار جمعیت دهی بوده است و این روند 
زمان اجرا در تمامی 12 تابع یکســان بوده است. از آنجایی 

جدول.1:..پارامترهای.تنظیم.شده.جهت.مقایسه.نتایج.با.سایر.
الگوریتم.ها

که جواب بهینه اغلــب توابع )بجز تابع F12(عدد صفر بوده 
اســت، در بخش بهترین هزینه بجــز تابع F6، در بقیه توابع 
دو روش پیشنهادی توانسته اند به هزینه ای نزدیک به صفر 
در تکرار 100 ام برســند، در حالی کــه در اغلب این توابع 
بقیه الگوریتم ها هزینه ای با فاصله زیاد نسبت به عدد صفر 
پیدا کرده اند. این که الگوریتم ها در تابع F6 نتوانسته اند که به 
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جدول2:..توابع.هزینه.استفاده.شده.برای.شبیه.سازی.]40[

نزدیکی عدد صفر برسند، پیچیدگی تابع موردنظر بوده که 
الگوریتم ها در مدت 100 تکرار نتوانسته اند به هزینه ای کمتر 
از این حد دســت پیدا کنند. اطالعات جدول 3 شامل بهترین 
هزینه، انحراف معیار هزینه ذرات و زمان اجرا به ترتیب در 

شکل های 8و 9 و 10 بازنمایی شده اند.
در این قسمت و در جدول 4 نتایج دو روش آشوب گونه 
 SSPCO را با یک الگوریتم Chaotic SSPCO2 و Chaotic SSPCO1

که با جمعیت دهی تصادفی شبیه سازی شده است، مقایسه 
می کنیم تا میــزان اختالف نتایج الگوریتــم با جمعیت دهی 

تصادفی را با روش های پیشنهادی بسنجیم.

نتایج این بخش نشــان می دهد کــه در 5 تابع الگوریتم 
SSPCO با جمعیت دهی تصادفی عملکرد بهتری داشته است 

و در 3 تابع بدترین عملکرد در بین 3 روش را داشته است. 
برخالف دیگر الگوریتم های بهینه ســازی، اختالف نتایج در 
روش های جمعیت دهی تصادفی و آشوب گونه این الگوریتم 
کم بوده است که این ناشی از سازوکار مناسب این الگوریتم 
در رســیدن به جواب بهینه دارد. در قســمت ســوم نتایج 
روش های پیشنهادی را با الگوریتم های بهینه سازی که در 
ســال های اخیر ارائه گردیده اند مقایسه کرده ایم. روش های 
 ،]40[ FIPS الگوریتم  ،]39[ NPSO پیشــنهادی را با الگوریتم
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جدول.3:..نتایج.بر.اساس.بهترین.هزینه،.انحراف.استاندارد.و.زمان.اجرای.5.الگوریتم.آشوب.گونه.و.دو.روش.پیشنهادی

Function Result  Chaotic
PSO Chaotic GA Chaotic ABC Chaotic BA Chaotic HS  Chaotic

SSPCO1
 Chaotic
SSPCO2

F1

Best Cost 0.6767 209.81 807.58 W 179.19 804.36 7.32E-06 7.12E-06 B

STD 921.78 6.65E+03 799.79 279.59 313.65 277.54 1.18E+03

Run Time 7.79 1.62 5.49 14.41 67.37 7.63 14.19

F2

Best Cost 0.4754 3.1984  9.5480 7.3486 9.9469 W 9.12E-05 B 2.25E-04

STD 1.4009 6.5698 8.5565 0.0977 0.1061 1.8407 1.7087

Run Time 7.61 2.06 6.11 15.37 70.30 6.96 13.88

F3

Best Cost 9.32E+04 2.85E+06 2.41E+07 W 1.88E+06 9.07E+06 0.0873 B 0.3866

STD 7.48E+07 8.20E+08 3.18E+08 6.85E+07 5.51E+07 1.94E+07 1.12E+08

Run Time 9.66 2.71 7.50 25.22 74.71 8.72 17.69

F4

Best Cost 0.5947 3.9358 9.6390 7.7848 9.8694 W 7.64E-04 3.80E-05 B

STD 1.4479 6.8912 9.2167 0.0997 0.0948 1.7107 1.5450

Run Time 6.92 1.22 5.42 11.42 68.99 6.11 12.16

F5

Best Cost  2.53 1.63E+04 5.60E+05 3.56E+05 3.13E+06 W 0.0097 B 0.0447

STD 1.88E+06 1.79E+09 5.31E+07 2.47E+06 2.56E+06 1.19E+06 6.800E+06

Run Time 7.63 1.49 5.95 13.68 69.07 6.87 13.33

F6

Best Cost 462.54 5.91E+04 2.32E+05 2.38E+05 2.85E+06 W 98.99 98.15 B

STD 5.39E+06 1.40E+09 8.19E+08 2.84E+06 2.52E+06 1.23E+06 1.08E+07

Run Time 11.18 1.60 6.68 9.93 64.12 6.44 12.75

F7

Best Cost 0.0670 0.8599 1.3437 W 1.0164 1.2418 1.89E-08 B 3.04E-05

STD 0.4779 2.2725 0.1029 0.0753 0.720 0.4929 0.6105

Run Time 11.13 2.76 8.99 24.93 74.41 9.80 19.02

F8

Best Cost 1.8834 7.1044 11.3809 W 7.0984 10.7656 0.0013 B 0.018

STD 2.0581 2.6044 0.6331 0.2995 0.3981 3.4023 3.3605

Run Time 8.30 2.50 7.19 19.26 72.08 8.29 16.65

F9

Best Cost 185.15 649.88 1.95E+03 W  731.96 1.87E+03 0.0437 B 0.1483

STD 968.75 8.29E+03 1.40E+03 298.79 340.11 647.81 958.37

Run Time 7.21 1.38 5.67 11.29 67.91 6.92 13.61

F10

Best Cost 125.42 728.89 1.68E+03  785.50 1.84E+03 W 0.0084 0.0071 B

STD 986.05 8.83E+03 1.40E+04 281.39 314.98 678.42 1.18E+03

Run Time 8.19 2.50 7.04 18.35 68.21 7.79 15.78

F11

Best Cost 2.37E-10 0.0097 0.0763 W 0.0097 0.0097 2.96E-05 0.00 B

STD 0.3226 0.1223 0.2573 0.3069 0.3045 0.3538 0.3301

Run Time 6.80 1.88 7.62 11.12 70.21 6.36 12.64

F12

Best Cost 1.1697 3.8628  9.6037 8.1495 9.9246 W 2.68E-04 B 0.0023

STD 1.6551 7.9908 8.3561 0.1102 0.0875 1.7520 1.9852

Run Time 8.05 1.35 5.61 11.83 72.04 6.73 13.19

B=BEST ALGORITHM W=WORST ALGORITHM
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شکل.8:..نمودار.بهترین.هزینه.در.7.الگوریتم.آشوب.گونه
SSPCO2.و.PSO،.GA،BA.،.ABC،.HS،.SSPCO1.

.a(.F1..)b(.F2(
 (c) F3. (d) F4. (e) F5. (f) F6. (g) F7. (h) F8. (i) F9. (j) F10. (k) F11. (l) F12.

EPS- 42[، الگوریتم[ CLPSO الگوریتــم ،]41[ CPSO  الگوریتم
 ]45[ CCABC و الگوریتــم ]44[ MRPSO الگوریتــم ،]43[ DE

مقایســه کرده ایم )جدول 5(. در این قسمت شبیه سازی را 
بــا جمعیت 500، تعداد 30 متغیر و در 200000 بار ارزیابی 

انجام داده ایم. نتایج را بر اســاس دو مولفه میانگین هزینه 
و انحراف اســتاندارد آورده ایم. نتایج بر اســاس میانگین 
هزینه ذرات)Fmean( و انحراف معیــار)SD( ذرات در پایان 

ارزیابی ها صورت گرفته است.
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.SSPCOبا.جمعیت.دهی.تصادفی.و.دو.روش.الگوریتم.SSPCO.جدول.4:..نتایج.بر.اساس.بهترین.هزینه،.انحراف.استاندارد.و.زمان.اجرای..الگوریتم
آشوب.گونه.

Function Result
Random

SSPCO
Chaotic SSPCO1 Chaotic SSPCO2

F1

Best Cost 3.93e-05 W 7.32E-06 7.12E-06 B

STD 288.27 277.54 1.18E+03

Run Time 6.01 7.63 14.19

F2

Best Cost 1.19 e-05 B  9.12E-05 2.25E-04 W

STD 5968.96 1.8407 1.7087

Run Time 28.32 6.96 13.88

F3

Best Cost 1.20 W 0.0873 B 0.3866

STD 17044818 1.94E+07 1.12E+08

Run Time 12.89 8.72 17.69

F4

Best Cost 5.33 e-05 7.64E-04 W 3.80E-05 B

STD 6698.88 1.7107 1.5450

Run Time 26.16 6.11 12.16

F5

Best Cost 0.00017 B  0.0097 0.0447 W

STD 1.95 1.19E+06 6.800E+06

Run Time 6.74 6.87 13.33

F6

Best Cost 99.00 W 98.99 98.15 B

STD 980107.8 1.23E+06 1.08E+07

Run Time 5.74 6.44 12.75

F7

Best Cost 6.68e-08 1.89E-08 B 3.04E-05 W

STD 0.48 0.4929 0.6105

Run Time 6.52 9.80 19.02

F8

Best Cost 0.0017 0.0013 B 0.018W

STD 3.37 3.4023 3.3605

Run Time 6.23 8.29 16.65

F9

Best Cost 0.012 B  0.0437 0.1483 W

STD 665.56 647.81 958.37

Run Time 5.68 6.92 13.61

F10

Best Cost 8.41e-05 B 0.0084 W  0.0071

STD 626.74 678.42 1.18E+03

Run Time 7.16 7.79 15.78

F11

Best Cost 6.44e-09 2.96E-05 W 0.00 B

STD 0.49 0.3538 0.3301

Run Time 10.36 6.36 12.64

F12

Best Cost 5.15e-05 B  2.68E-04 0.0023 W

STD 27.23 1.7520 1.9852

Run Time 42.64 6.73 13.19

B=BEST ALGORITHM W=WORST ALGORITHM
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جدول.5:..نتایج.مقایسه.روش.های.پیشنهادی.با.الگوریتم.هایFIPS،.CPSO ،CLPSO ،EPSDE ،NPSO ،CCABC.و.MRPSO.در.200000.ارزیابی

Function Result FIPS CPSO CLPSO EPSDE NPSO CCABC MRPSO
Chaotic

 SSPCO1
Chaotic
SSPCO2

F1 Fmean  4.588E
-02 5.14E-01W   0.00E

+00B 2.02E -30 6.59E -21 1.11E-11 2.31E -27  0.00E
+00B 0.00E+00B

SD 1.95E-05 7.75E-02  0.00E
+00 1.01E -29 1.63E -23 3.57E-18 3.41E -28  0.00E

+00 0.00E+00

F2 Fmean 2.32E -01 1.25E-00  7.01E
+02W 5.59E -26 2.50E -10 1.77E-15 4.99E -10  5.45E

-027 4.13E-027B

SD 1.14E -03 1.17E-01  1.18E
+02 1.06E -25 4.33E -10 2.74E-15 7.72E -10  1.05E

+06 1.01E+06

F3 Fmean  9.46E
+00 1.88E+00  1.37E

+07W
 5.14E

+06 5.45E -19 1.34E-12 4.82E +05  4.55E
-21B 4.23E-020

SD  2.59E
+01 9.91E+00  4.37E

+06
 2.07E

+07 9.24E -19 3.01E-14 2.01E +05  8.23E
-18 6.54E-05

F4 Fmean 3.30E -00 1.07E-00  6.01E
+03

 2.48E
+00 8.45E -00 3.13E+12W 1.25E +03  1.05E

-00 5.54E-26B

SD 8.66E -00 2.76E-00  1.26E
+03

 7.60E
+00 8.49E -00 3.98E+13 9.00E +02  1.08E

+02 9.25E+06

F5 Fmean  2.67E
+00 8.26E-00  3.97E

+03
 1.52E

+03 3.06E -00 5.44E+08W 8.43E +03  3.33E
-00 6.67E-19B

SD  2.00E
+00 2.34E+00  4.88E

+02
 1.03E

+03 4.02E -00 8.47E+07 1.98E +03  4.54E
+02 9.68E+08

F6 Fmean 0.00B 0.00B  3.34E
+00 9.57E -01 0.00B 1.98E+05W 3.03E +01 0.00B 0.00B

SD 0.00 0.00  5.01E
+00

 1.74E
+00 0.00 5.89E+04 7.38E +01 0.00 0.00

F7 Fmean  5.85E
+00 3.60E-01  4.40E

-01 1.68E -02 0.00B 2.32E+08W 2.31E -02 0.00B 0.00B

SD  1.91E
+00 1.50E-02  6.99E

-02 1.40E -02 0.00 1.33E+08 2.01E -02 0.00 0.00

F8 Fmean  6.18E
+00 5.37E-01  2.09E

+01
 2.09E

+01 4.04E -21 5.84E+07W 2.09E +01  2.10E
-01 0.00B

SD  1.40E
+00 5.94E-02  6.14E

-02 4.54E-02 1.55E -22 1.81E+05 5.19E -02  4.81E
-02 0.00

F9 Fmean 1.38E -01 1.60E-00 0.00B 0.00B -8.88E -01 3.77E+07W 1.17E +01 0.00 B 0.00 B

SD 2.32E -02 7.86E-01  0.00E
+00

 0.00E
+00 0.00 6.10E+06 4.28E +00 0.00 0.00

F10 Fmean 2.47E-00 2.12E-00  9.40E
+01

 4.65E
+01 0.00B 4.94E+03W 1.13E +02  4.76E

-19 0.00B

SD 1.82E-00 6.31E-00  1.50E
+01

 9.44E
+00 0.00 1.18E+02 3.04E +01  1.34E

+01 0.00

F11 Fmean  -1.10E
+00 -1.21E+00  2.55E

+01
 3.42E
+01W -1.25E +00 1.81E+00 1.64E +01  -1.87E

+00B -1.45+00

SD  9.44E
+00 3.37E+00  1.14E

+00
 3.48E

+00 2.52E -00 1.33E-01 2.90E +00  5.68E
+00 6.38E+00

F12 Fmean  2.60E
+00 5.42E-01  1.42E

+04
 3.53E
+04W 2.27E -19 4.02E+03 5.79E +03  2.87E

-03 2.15E-21B

SD 2.17E+00 8.28E-02  3.67E
+03

 6.95E
+03 2.69E -18 2.87E+04 5.60E +03  3.26E

+03 1.36E-15

 B=BEST
ALGO-
RITHM

 W=
WORST AL-
GORITHM
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نتایج این بخش نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی اول 
در 6 تابع، بهترین عملکرد را بین 9 الگوریتم داشــته است و 
روش دوم پیشنهادی در 10 تابع هزینه دارای بهترین کارایی 
بوده اســت، از این تعداد در 4 تابع هر دو روش مشــترکا 
بهترین عملکرد را داشته اند. روش اول پیشنهادی در 4 تابع 
به نقطه جواب بهینه نزدیک شــده است و روش پیشنهادی 
در 6 تابع هزینه توانســته نقطه بهینه عمومــی را در پایان 
ارزیابی ها به دســت آورد. در تابع هزینــه F1 الگوریتم های 
CLPSO، روش اول پیشنهادی مشترکا به نقطه بهینه رسیده 

 CPSO و بهتریــن کارایی را داشــته اند، در این تابع الگوریتم

بدترین عملکرد را داشــته اســت و در پایان ارزیابی ها به 
 F2 5.14 رســیده اســت. در تابع هزینهE-01 میانگین هزینه
بهترین میانگین هزینه را الگوریتم پیشنهادی اول با میانگین 
هزینه 4.13E-027 داشــته اســت، در این تابع، بدترین هزینه 
را الگوریتم CLPSO داشته اســت. در تابع هزینه F3 بهترین 
 CLPSO و بدترین کارایی را الگوریتم های پیشــنهادی اول و
داشته است. در تابع هزینه F4 روش دوم پیشنهادی بهترین 
میانگین هزینه را داشته و الگوریتم CCABC که یک الگوریتم 
کلونــی زنبور مصنوعی مبتنی بر آشــوب اســت بدترین 
عملکرد را داشــته اســت، همین روند در تابع هزینه F5 نیز 

شکل.9:..نمودار.انحراف.استاندارد.در.7.الگوریتم.آشوب.گونه
SSPCO2.و.PSO، GA،BA ، ABC، HS، SSPCO1.

(a) F1. (b) F2.
 (c) F3. (d) F4. (e) F5. (f) F6. (g) F7. (h) F8. (i) F9. (j) F10. (k) F11. (l) F12.
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 FIPS ،CPSO ،NPSO الگوریتم های F6 تکرار شده است. در تابع
و دو روش پیشنهادی مشترکا بهترین عملکرد را داشته اند. 
الگوریتم پیشــنهادی اول، دوم و NPSO در تابع F7 مشترکا 
بهترین میانگین هزینه را داشته اند، که این نقطه جواب مسئله 
بوده است. الگوریتم CCABC بدترین میانگین هزینه را در تابع 

F8، F7 و F9 در بین تمامی الگوریتم ها داشته است.  

در شــکل 11 و در ســمت چپ نمــودار بهترین هزینه 
الگوریتم SSPCO مبتنی بر جمعیت تصادفی و الگوریتم های 
SSPCO مبتنی بر آشوب را بر اساس ابعاد مختلف آورده ایم. 

محور عمودی بهترین هزینه و محور افقی تعداد متغیرها یا 
میزان ابعاد را نشــان می دهد. ما سه روش فوق را ابتدا با 
مقدار متغیرهای 100 آزمایش کرده، سپس مقدار متغیرها 
را به 200 افزایش داده و نتیجه را آزمایش کرده و این کار 
را برای مقدار متغیرهای 300، 500، 600، 700، 800، 900 
و 1000 تکرار کردیم و هربار بهترین هزینه ســه روش را 
ســنجیدیم. ابعاد که همان مقدار متغیرهای مسئله را نشان 
می دهد را با اعداد متفاوتی مقداردهی کرده و بهترین هزینه 
الگوریتم های پیشــنهادی و الگوریتــم SSPCO را آزمایش 

شکل.10:..نمودار.زمان.اجرا.در.7.الگوریتم.آشوب.گونه
SSPCO2.و.PSO، GA،BA ، ABC، HS، SSPCO1.

(a) F1. (b) F2.
 (c) F3. (d) F4. (e) F5. (f) F6. (g) F7. (h) F8. (i) F9. (j) F10. (k) F11. (l) F12.
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کرده ایم. نمودار نشــان داده که در همه مــوارد الگوریتم 
پیشــنهادی اول همواره هزینه کمتــری را به عنوان جواب 
معرفی کرده اســت.  در 10 آزمایــش موردنظر با مقادیر 
متفاوت متغیرها همواره روش پیشنهادی اول به هزینه ای 
نزدیک صفر رسیده است. در سمت راست شکل 11 نمودار 
بهترین هزینه بــر روی مجموع تابع های هزینه و در تعداد 
تکرارهای متفاوت آمده اســت.  در ایــن نمودار نیز ما 10 
آزمایش انجام داده و سه روش فوق را برای حالت هایی که 
تعداد تکرارها متفاوت باشد سنجیدیم. ما تعداد تکرارها را 
روی 100بار تکرار، 200 بار تکرار، 300بار تکرار، 400 بار 
تکرار، 500بار تکرار،600بار تکــرار، 700 بار تکرار، 800 
بار تکرار، 900 بار تکرار و 1000 بار تکرار آزمایش کرده 
و هــر بار بهتریــن هزینه هر ســه روش را مورد ارزیابی 
قرار داده ایم. نتایج نشــان داد در اغلب تکرارها روش های 
پیشنهادی به هزینه ای نزدیک صفر رسیده اند. بهترین هزینه 
الگوریتم ها برای این 10 آزمایش مانند نمودار سمت چپ از 
میانگین همه 12 تابع به دست آمده است. بدین منظور از همه 
12 تابع در 10 بار آزمایش گرفته و میانگین بهترین هزینه 
آن هــا را روی نمودار آورده ایــم. به طور مثال برای روش 
پیشــنهادی دوم در نمودار ســمت راست در آزمایشی که 
تعداد تکرار 100 باشد، میانگین بهترین هزینه به دست آمده 

از 12 تابع حدود 2 بوده است.

6-.نتیجه.گیری

در صورتــی کــه مقــدار اولیــه بــرای الگوریتم های 

بهینه سازی مناســب انتخاب گردد امکان همگرایی به نقاط 
بهینه وجود دارد. لذا با بهره گیری از ترکیب نظریۀ آشوب و 
الگوریتم های هوشمند  به عنوان روش های بهینه سازی نوین، 
این محدودیت مرتفع گردید.  قابل توجه است که نسخه های 
اصلــی الگوریتم های تکاملی به تنهایی در رفع این مشــکل 
کارســاز نبوده اســت. بنابراین از ایده دنباله های آشوبی، 
شــبه تصادفی بودن جمعیت اولیه، عملکر این الگوریتم ها را 
بهبود بخشــیدیم. در نتیجه احتمال همگرایی به نقاط بهینه 
SSP-  محلی کاهش یافت. در این مقاله الگوریتم بهینه ســازی

CO که از رفتارجوجه های پرنده تیهو شبیه ســازی شــده 

را به وســیله دو تابع از نظریه آشــوب جمعیت دهی کردیم 
و مشــاهده کردیم که در اغلب تابع های مورد شبیه سازی 
روش های آشوب گونه عملکرد بهتری را ارائه کرده اند. نتایج 
شبیه ســازی را ابتدا با الگوریتم های بهینه سازی مبتنی بر 
آشــوب مقایسه کردیم و سپس با الگوریتم های جدید بهینه 
سازی مورد مقایسه قرار دادیم و نتایج نشان از تاثیر مثبت 
نظریه آشــوب بر الگوریتم SSPCO داد. برای کارهای آینده 
در این حوزه می توان به این موضوعات اشــاره داشت که 
الگوریتم را با دیگر توابع آشوب گونه ترکیب کرد و از آن در 

حل مسائل مختلف پیچیده غیرقطعی استفاده کرد.
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