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) های محلی و فرامحلیشامل بهینه(ها یافتن مکان تمام بهینه: چکیده
در یک مساله بهینه سازی چند مدی با استفاده از الگوریتم های 
. جستجوی ابتکاری یکی از  موضوعات چالش آور در این زمینه است

های ابتکاری در حل مسائل چند مدی، قدرت لی الگوریتممشکل اص
الگوریتم . است) عموماً بهینه فرا محلی(همگرایی آنها به یک جواب 

جستجوی گرانشی از جمله الگوریتمهای ابتکاری است که به علت عمر 
ای از آن برای حل مسائل چند مدی ارائه نشده کوتاهش تا کنون نسخه

برای حل مسائل چند نسخه از این الگوریتم در این مقاله یک . است
ارائه شده و با روشهای اصلی الگوریتم  اساسی حفظ ساختارهایمدی با 

نتایج آزمایشها روی توابع محک . شودمطرح در این زمینه مقایسه می
  .کنداستاندارد توانایی الگوریتم پیشنهادی را تایید می

یتم های ابتکاری، بهینه یابی چند مدی ، الگور: کلمات کلیدی
 ، جایگاه یابی، بهینه های محلیالگوریتم جستجوی گرانشی

  مقدمه .1
ورد توجه محققین و بهینه سازی یکی از مسائل م ،در دنیای کنونی
- استفاده از الگوریتمدر سالهای اخیر  در همین راستا  .دانشمندان است

ه رشد چشمگیری داشتتوابع  سازی برای بهینه ابتکاری جستجوی های
ها با الهام از فرایندهای فیزیکی، بیولوژیکی و  این الگوریتم .است

  .کنند الب آنها به صورت جمعی عمل میغاند و  طبیعت بوجود آمده
های کالسیک بر مبنای  های ابتکاری بر خالف الگوریتم الگوریتم

   .دهند بصورت موازی انجام میو جستجوی فضا را  کردهتصادف عمل 
، الگوریتم )1975(وراثتی  الگوریتم ،ین الگوریتم هانمونه های ااز  

بهینه سازی الگوریتم  ،)1994(ی الگوریتم فرهنگ ،)1986(ایمنی 
جواب  یافتن این الگوریتم ها در .باشند می) 1995(جمعیت ذره ها

اما در مسائل دنیا واقعی همیشه یافتن . اندموفق بوده  فرامحلیبهینه 
شویم که   یست و اغلب با مسائلی روبرو مییک بهینه فرامحلی مد نظر ن

یا آنکه  بودهیعنی دارای چندین بهینه فرامحلی  .چند مدی هستند
مد  نیز محلی های بهینه مکانیافتن  ،فرا محلیبهینه عالوه بر یافتن 

طراحی  ]1،2[ ای ه طراحی راکتور هستهمسئل .نظر است
holographic grating ]3[،  مسئلهTwo_beam grillage ]4[  و

three-body problem ]5[ باشند این مسائل می عملی های ز نمونها. 
ه چند مدی را با الگوریتمی مانند الگوریتم وراثتی چنانچه یک مسئل

این . شوند  ساده حل کنیم عاملها عاقبت به یک جواب بهینه همگرا می
بنابراین مسائل  .ی رانش وراثتی است عمل ناشی از پدیده شناخته شده

چند مدی را نمیتوان با استفاده از الگوریتم های ابتکاری متداول حل 
کرد در این قبیل مسائل باید الگوریتم را به گونه ای طراحی کرد که 

  .بتواند با حفظ تنوع جمعیت از گونه سازی و جایگاه حمایت کند
آبادی پور با الهام گرفتن از مفاهیم جرم و نیروی جاذبه  راشدی و نظام

ارائه  راالگوریتم جستجوی گرانشی شبیه سازی قوانین طبیعت و با 
به خوبی عمل  در یافتن جواب بهینه فرامحلی این الگوریتم .]6[کرده اند

ارائه نسخه ای از این الگوریتم است این مقاله هدف اصلی  ]6[کند  می
  .اشدب حل مسائل چند مدی که قادر به

دوم کارهای انجام  بخشدر ه شود ک ادامه مقاله اینگونه سازماندهی می
سوم الگوریتم  بخشدر  .شود مرور می شده در حل مسائل چند مدی
ر و سپس د شود مرور میآن  استانداردجستجوی گرانشی در شکل 

 .شود ارائه میبرای حل مسائل چند مدی  چهارم راه کار مناسب  بخش
و  یل نتایجتحل آزمون، نتایج حاصل از پیاده سازی الگوریتم بر روی توابع

و نهایتاً بخش  شود می بیانپنجم  بخشدر  مقایسه با سایر الگوریتمها
  .پردازد ششم به جمع بندی مقاله می

  مروری بر کارهای انجام شده .2
تا کنون روشهای متفاوتی برای حل مسائل چند مدی با الگوریتم های 

ه ی ارائتعدادی از روشها اختصاردر ادامه به . مختلف ارائه شده است
  .شود  می معرفیشده در این زمینه 

به عنوان اولین روش  1970روش پیش انتخاب توسط کاویچیو در سال 
 ].7[استبرای حل مسائل چند مدی با الگوریتم وراثتی ارائه شده 

در قالب روش ازدحامی  1975جانگ روش پیش انتخاب را در سال  دی
ت که توسط تسهیم شایستگی یکی دیگر از روشها س ].8[دادتوسعه 

توسط گلدبرگ و ریچاردسون توسعه  1987ه و در سال معرفی شدهلند 
روشهای برای حل مسائل چند مدی با الگوریتم وراثتی . ]9[یافته است

   ].12،13، 7،10،11،3،4[نیز ارائه شده است دیگری
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بر پایه  با وجود آنکه روشهای متفاوتی برای حل مسائل چند بعدی
اما تاکنون برای الگوریتم  ارائه شده است الگوریتم های متفاوت

دراین مقاله هدف اصلی ما . جستجوی گرانشی راهکاری ارائه نشده است
  .حل مسائل چند مدی با الگوریتم جستجوی گرانشی است

 الگوریتم جستجوی گرانشی .3
عامل های جستجو کننده به صورت جستجوی گرانشی در الگوریتم 

هر جسم دارای چهار مشخصه . باشند از اجسام می ای مجموعه
جرم گرانشی غیر ) جرم گرانشی فعال ج) موقعیت ب) الف: ]6[است

   .جرم اینرسی )فعال د
جسم در  هرموقعیت جسم را در نظر بگیرید که  Nشامل  سیستمیک 

 dموقیت بعد . است بعدی n یک بردار ،)1(فضای جستجو مطابق رابطه 
xi با iجسم  از

d نشان داده شده است.  
N,…1,2,3,=ifor      } x,…,x,…,{x=X n

i
d
i

1
ii 1  

در این الگوریتم زمان بصورت گسسته نمونه برداری شده است و هر 
جاذبه در هر مرحله نیروی . باشد میتکرار در واقع یک نمونه از زمان 

محاسبه ) 2( رابطهمطابق با  ام در هر بعد iام روی جسم  jجسم 
جرم  Mpiم ، ا  j جرم گرانشی فعال جسم  Majدر این رابطه  .شود  می

 tثابت گرانشی در زمان  G (t). باشد  ام میi گرانشی غیر فعال جسم 
 )3(مطابق رابطه  Ri,jیک مقدار ثابت بسیار کوچک است و  ε. باشد می

  .]6[باشد بین دو جسم می فاصله اقلیدسی
  

)x-(x
+(t) R

(t) Mp×(t) Ma
 G(t)(t) F d

i
d
j

j)(i,

ijd
j)(i, ε

=          (2) 

(t)X ,  (t) X R jij)(i, =                                           (3) 
برابر با  )4( مطابق رابطه tدر زمان  dدر بعد  iنیروی وارد بر جرم 

از تمام نیروهایی است که سایر  [1 0]در بازه مجموع ضریبهای تصادفی 
 . کنند  میاجسام بر آن وارد 

∑
≠

N

ij1,=j

d
j)(i,j

d
i F×rand=F                                              (4) 

 در و جسم هر برایقانون دوم نیوتن  طبق شتاب گرانشی الگوریتم در
 اینرسی جرم Mii  رابطه این در شود می محاسبه )5( رابطه از بعد هر

  .است i جسم

i

d
id

i Mi
Fa =                                                            (5) 

محاسبه  )6(بعد از محاسبه شتاب سرعت هر جسم مطابق با رابطه 
یک عدد تصادفی با توزیع یکنواخت در  randjدر این رابطه . شود  می
. کند است که خاصیت تصادفی بودن الگوریتم را حمایت می [1 0] بازه

  .کند تغییر می )7( مطابق با رابطه dدر بعد  iموقعیت جدید جسم 
(t)a+(t)v×rand=1)+(tv d

i
d
ii

d
i                       (6) 

1)(tv(t)x=1)+(tx d
i

d
i

d
i ++                             (7) 

های گرانشی و اینرسی همانند آن چه در طبیعت وجود دارد برابر جرم
 )9(برای تنظیم اجرام از رابطه )  )8(رابطه ( .]6[شوند در نظر گرفته می

مطابق با این رابطه اجسام با شایستگی بیشتر، جرم . شود می استفاده
شود تا سایر اجسام را بیشتر به سمت خود  بیشتری نسبت داده می

  .جذب کنند
iiii M=Mi=Mp=Ma                                        (8) 

Worst(t)-(t)Best 
Worst(t)-(t)Fitness=M i

i                                 (9) 

مقدار  i  ،Best(t)مقدار برازندگی جسم  Fitnessi(t) )9( در رابطه
مقدار برازندگی بدترین  Worst(t)برازندگی بهترین جسم در سیستم و 

ی بهترین در مسائل بیشینه یاب .باشد می ام tدر تکرار  جسم در سیستم
  .آیند بدست می )11(و ) 10(و بدترین جسم از روابط 

))(()( max
,...,1

tFitnesstBest i
Ni=

=                               (10) 

))(()( min
,...,1

tFitnesstWorst i
Ni=

=                                 (11) 

در ابتدای تشکیل سیستم هر جسم به طور تصادفی در یک نقطه از فضا 
س از شود وپ در هر تکرار موقعیت اجسام ارزیابی می. گیرد قرار می

شتاب و سرعت، اجسام تغییر مکان  محاسبه جرم، نیروی گرانشی،
های سیستم مانند ثابت گرانشی در هر مرحله بروز متغییر. دهند  می

ثابت  متغییربرای بروزرسانی  پور آبادی راشدی و نظام .شوند رسانی می
  .اند را پیشنهاد داده) 12(گرانشی رابطه 

T
tα−

e G=G(t) 0                                                 (12) 
آن که مرور شد دارای خاصیت  استانداردالگوریتم گرانشی در شکل 

و نیز همگرایی این الگوریتم . باشد یک بهینه می بهمتمرکز شوندگی 
تجربیات مسائل عملی و توابع استاندارد بر مبنای  حل درتوانایی آن 

  .]6،15،16،17،19[استگذشته ثابت شده 

بر شنهادی برای حل مسائل چند مدی الگوریتم پی .4
  الگوریتم جستجوی گرانشی اساس

برای یافتن نقاط بهینه مختلف باید از همگرایی اجسام حول یک نقطه 
دلیل همگرایی اجسام در الگوریتم گرانشی پایه حول . جلوگیری شود

گر نیروی جاذبه وارد این است که همه اجسام به یک دی نقطه بهینه یک
نتیجه این نیرو همگرایی اجسام اطراف جسم های دارای جرم . می کنند

  .باشد فعال بزرگتر می
در اغلب روشهای چند مدی با استفاده از الگوریتمهای ابتکاری تالش 

شود تا با حفظ تنوع جمعیت از همگرایی تمام اعضا به یک جواب می
یک جواب مهمترین مشکل اصلی همگرایی عاملها به . جلوگیری شود

برای محدود . الگوریتم گرانشی پایه در حل مسائل چند مدی است
، در روش )پاسخها(کردن این اثر و نیز تنوع بخشیدن به مجموعه اعضا 
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اعمال نیرو پیشنهادی نحوه اعمال نیرو وسط عاملها کنترل شده و 
  .جسم به سایر اجرام محدود می شود یکتوسط 

شود و   پیشنهادی برای هر جسم یک همسایگی تعریف می در الگوریتم
این امر باعث . باشد می تعامل در خوداجسام همسایه  هر جسم تنها با

شود که جسم بجای جذب شدن به بهینه فرامحلی به سمت بهینه   می
 iهمسایه جسم  jپیشنهادی جسم  روشدر . های محلی حرکت کند

 فاصله مشخصیاین دو جسم از  شود اگر و تنها اگر فاصله می نامیده
  .نام دارد )σ( این مقدار ثابت شعاع همسایگی که کمتر باشد

کندی  روشهای متفاوتی را برای همسایگی بین عاملها پیشنهاد داده 
 Randomو  Circles  ،Wheels ،Starsاست مانند همسایگی 

edge]20[.  در هیچ یک از روشهای پیشنهادی کندی همسایگی دو
اما در این مقاله . مکان آنها در فضای جستجو بستگی ندارد عامل به

همسایگی دو جسم با توجه به مکان اجسام در فضای جستجو تعریف 
  . شود  می

در الگوریتم پیشنهادی روابط مانند الگوریتم قابل ذکر است که 
 از سویروند اما نیروی اعمالی بر یک جسم را تنها  بکار می استاندارد

به عبارت دیگر محاسبه . شود همسایه های آن جسم به آن اعمال می
  .شود  محاسبه می )13(نیروی اعمالی به اجسام از رابطه 

∑
∈ iNeighborj

d
j)(i,j

d
i F×rand=F                                    (13) 

نزدیکترین (چنانچه یک جسم با هیچ جسم دیگری همسایه نباشد 
نیروی گرانشی آن ) ای بیش از شعاع همسایگی دارد جسم به آن فاصله

شود آن جسم حرکت نکند و  باشد که این امر باعث می برابر با صفر می
چنانچه . این امر مطلوب نیست دانیم کهمی، جستجویی را انجام ندهد

فی اعمال دیک جسم دارای همسایه نباشد به آن یک نیروی تصا
  .وگیری شودتا از این امر ناخواسته جل شود  می

. دهد این نیرو به اجسام شتاب می استانداردهمانند الگوریتم گرانشی 
رای هر جسم و ب دوم نیوتن قانون شتاب مطابق بادر الگوریتم گرانشی 
جرم  Miiشود در این رابطه  محاسبه می  )5( در هر بعد از رابطه

 .است iاینرسی جسم 
محاسبه  )6(ابطه تاب سرعت هر جسم مطابق با ربعد از محاسبه ش

یک عدد تصادفی با توزیع یکنواخت در  randjدر این رابطه . شود  می
 .کند است که خاصیت تصادفی بودن الگوریتم را حمایت می [1 0] بازه

 .کند تغییر می )7( ابطهمطابق با ر dدر بعد  iموقعیت جدید جسم 
در  مکان های جدید باید در فضای مساله باشند و چنانچه مکان جدید

همانند  .شود  فضای جستجو نباشد با یک مقدار تصادفی جایگزین می
در ابتدای تشکیل سیستم هر جسم به طور تصادفی در  پایهالگوریتم 

شرط توقف میتواند پس از گذشت مدت . گیرد یک نقطه از فضا قرار می
جسامی است اجواب های نهایی، موقعیت . زمان مشخصی تعیین شود

  .د بهترین باشندکه در همسایگی خو

  آزمایشها، نتایج و مقایسه با سایر روشها .5

در این قسمت نتایج حاصل از پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی برای حل 
تعدادی از مسائل چند مدی که در آنها هدف یافتن همه بهینه های 

توسط گلدبرگ و ریچاردسون  توابع این .شود محلی است ارائه می
جایگاه یابی  های جهت آزمودن الگوریتمهفود توسط م و اند معرفی شده

توسط بیزلی جهت آزمودن الگوریتم جایگاه همچنین  ،]21[ ژنتیک
و توسط برایت و انگلبرچ جهت آزمودن الگوریتم  ]11[یابی ترتیبی
توابع این . ]22[جمعیت ذرات استفاده شده اند مبتنی بر جایگاه یابی

این توابع در یک بعد  .ندشو تعریف می )17(الی  )14(توسط روابط 
  .باشند دارای پنج نقطه بهینه می [1 0]در بازه  وشده تعریف 

 x)(5sin=(x)F 6
1 π                                               (14) 

x)(5sine=(x)F 60.8
0.1-xlog(2) 2

2

2

π






×

                      (15) 

0.05))-(x(5sin=(x)F 4
3

6
3 π                           (16) 

0.05))-(x(5sine=(x)F 4
3

60.854
0.08-xlog(2) 2

4

2

π






×

      (17) 

در نظر  100و تعداد تکرار ها  50تعداد اجسام  ،برای حل این توابع
. در یافتن تعداد نقاط بهینه اثر بسزایی دارد σ پارامتر.  شده استگرفته 

  . در نظر گرفته شده است 0.1برابر با  σ مقداربرای این توابع 
برای حل مسائل چند مدی به صورت نسبت تعداد بهینه  درصد موفقیت

به کل بهینه های موجود در فضای  توسط الگوریتم های یافته شده
در  درصد موفقیت )1( جدول .شود  مسئله در همه تکرارها تعریف می

را با تعدادی از  قل الگوریتمبار اجرای مست 30طی  یافتن نقاط بهینه
در این جدول به الگوریتم  .کند الگوریتم های دیگر مقایسه می

بیانگر آن  1نتایج جدول  .اشاره شده است NGSAپیشنهادی با نام 
است که کارایی الگوریتم پیشنهادی به الگوریتم های ارائه شده در این 

  .تزمینه بسیار نزدیک و در بعضی موارد حتی باالتر اس
در صد موفقیت الگوریتم پیشنهادی) 1(جدول  

Deterministi
c crowding 

]٢٢[  

Fitness 
Sharing 

Seq.N
iche 

]١١[  

GC 
PSO 

]٢٢[  
NGSA  تابع  

100  82.7  99  100 100 F1 
93  68  90  93 98.7  F2  
90  80  100  100 99.3  F3  
90  66.7  99  93 98.7  F4  
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اد نقاط بهینه کاندید در انتهای اجرای الگوریتم به ازای تعد )2( شکل

شکل وابستگی الگوریتم به  این .دهند را نشان می σمقادیر مختلف 
باید در یک  σو با توجه به این شکل متغیر  .دهد  را نشان می σ رمتغی

مقدار دهی شود تا ) است 13/0و  07/0که تقریباً بین (بازه مناسب 
 .جوابهای بهینه موفق باشد الگوریتم در یافتن

  
نتایج حاصل از اجرای الگوریتم بیانگر کارایی مناسب الگوریتم 

نکته قابل توجه در این الگوریتم اینست که . باشد  پیشنهادی می
مقدار  از نظر استانداردگرانشی الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتم 

الگوریتم  محاسبات تغییر چندانی ندارد و حتی کمتر از محاسبات
 اغلب باشد، در حالی که در سایر الگوریتم های مشابه  می استاندارد

 .مقدار محاسبات افزایش میابد

  جمع بندی .6
در مسائل دنیا واقعی همیشه یافتن یک بهینه فرامحلی مد نظر نیست و 

یعنی دارای  .شویم که چند مدی هستند با مسائلی روبرو می گاهاً
 ،فرا محلیبهینه یا آنکه عالوه بر یافتن  بودهچندین بهینه فرامحلی 

های ابتکاری  الگوریتم .محلی نیز مد نظر است های هبهین مکانیافتن 
اگر چه به عنوان ابزاری کارآمد در بهینه سازی توابع و مسائل دنیای 
واقعی شهرت یافته اند، اما به دلیل همگراییشان به یک جواب، در شکل 

سابقه تحقیقات در این . د مدی نیستندمتداول قادر به حل مسائل چن
در این مقاله برای . گرددمیالدی برمی 1970زمینه به سالهای 

نخستتین بار روشی بر مبنای الگوریتم جستجوی گرانشی برای حل 
مفاهیم اساسی الگوریتم پایه حفظ مسائل چند مدی ارائه شد که در آن 

هینه سازی چند تابع برای ارزیابی توانایی این روش، نتایج ب. گردید
محک استاندارد توسط الگوریتم پیشنهادی ارائه و با روشهای مطرح در 

نتایج آزمایشها کارایی روش پیشنهادی را .  این زمینه مقایسه گردید
  . کند تایید می
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