
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
 

                                                                                    
  بهبود یافته الگوریتم جستجوی گرانشی چند هدفه

   
  زینب بنی اسدی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد، 
 باشگاه پژوهشگران جوان

z.baniassadi@gmail.com 
 
  

  حسین نظام آبادی پور 
ه شهید باهنر کرمان، بخش دانشگا

  مهندسی برق
nezam@mail.uk.ac.ir 

  
 

  ملیحه مغفوری

دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش 
  مهندسی برق

mmaghfoori@ mail.uk.ac.ir  

امروزه، تمایل زیادی برای حل مسائل بهینه سازی چند  :چکیده 
 الگوریتم جستجوی .هدفه بر مبنای الگوریتم های ابتکاری وجود دارد

گرانشی یکی از جدیدترین الگوریتم های ابتکاری است که برای حل 
 بهبود یافته در این مقاله نسخه .مسائل بهینه سازی ارائه شده است

. ارائه شده است (MOGSA) جستجوی گرانشی چند هدفه الگوریتم
 جستجوی گرانشی چند هدفهنسخه اولیه الگوریتم روش پیشنهادی با 
عملکرد روش پیشنهادی  ،بنا بر نتایج .شده است مقایسه و نتایج ارائه

 .ارائه می دهد پاسخ ها مناسبی از نظر همگرایی و گوناگونی
بهینه سازی چند هدفه، الگوریتم جستجوی : کلمات کلیدی

  گرانشی، الگوریتم های ابتکاری 
   
  مقدمه -1
 سازی بهینه روشهای از ای دسته به ،یابتکاری ها تمیالگور  

 می سازی شبیه را طبیعی فرایندهای که شود می قاطال تصادفی
 برای و کنند می عمل جمعیتی  صورت به روشها این اکثر .کنند

از آنجا که  .کنند می استفاده برازندگی تابع از جستجو هدایت
های ابتکاری با رویکرد موازی به حل مسائل پرداخته و الگوریتم

کنند، ابزاری مناسب برای ها را ایجاد میای از پاسخهمواره مجموعه
  .]3-4[آیندحل مسائل چند هدفه بشمار می

 ازجمله. ]4[است شده طراحیی متنوعی ابتکار های روش تاکنون  
 و وراثت علم از الهام با وراثتی می توان به الگوریتم روشها، این

 انسان دفاعی سیستم سازی شبیه با ایمنی الگوریتم ،)1975( تکامل
 رفتار سازی شبیه با مورچگان، جمعیت جستجوی تمالگوری ،)1986(

 با ذرات جمعیت سازی بهینه ،)1991(  غذا جستجوی در ها مورچه
   جستجو  جدید الگوریتم و) 1995( پرندگان اجتماعی رفتار از تقلید

 .اشاره کرد (GSA)گرانشی 

 به که است ابتکاری سازی بهینه تمیالگور یک ،GSA الگوریتم  
 مرجع در. ]1و5[است شده ارائه هدفه تک مسائل حل برای تازگی

و  دهارائه ش GSAروشی برای حل مسائل چند هدفه بر مبنای  ]2[
 مقایسه گردیده TV‐PSOو  SPEA2کارایی آن با روش هایی چون 

نتایج آزمایشات نشان داده است که این الگوریتم از  .]4و6[است
قاله، نسخه بهبود یافته در این م. توانایی قابل قبولی برخوردار است

 اینگونه مقاله ادامه . ارائه می شود  IMOGSA با نام MOGSAای از 
 گرانشی جستجوی الگوریتم دوم بخش در  که شود می سازماندهی

 چند سازی بهینه اساسی مفاهیم سوم، بخش در. شود می مرور
 بخش در. کنیم می بیان اختصار به را MOGSAهدفه و الگوریتم 

 آزمایش پنجم بخش در. شود می معرفی پیشنهادی لگوریتما چهارم
 گیری نتیجه و بندی جمع ششم، بخش در نهایت در و نتایج و ها

  .شود می آورده
  
  گرانشی جستجوی الگوریتم -2
 نیروی و جاذبه قانون از الهام با گرانشی، سازی بهینه الگوریتم  

 دو لشام ،GSA الگوریتم. ستا شده معرفی طبیعت در گرانش
 زمان با مصنوعی سیستم یک تشکیل -الف: است کلی مرحله

 وضع اجرام، برای اولیه یابی موقعیت مساله، محیط در گسسته
 روز به و اجرام حرکت زمان، گذر -ب. پارامترها وتنظیم حاکم قوانین
 تشکیل ابتدای در. توقف زمان پیش آمدن تا پارامترها رسانی

 جستجو فضای از نقطه یک در تصادفی صورت به جرم هر سیستم،
 می تعیین عامل هر برازندگی به توجه با اجرام مقدار. گیرد می قرار

   .شوند
د                                       )1(      
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  زمان در را   جرم برازندگی میزان، باال، رابطه در  
 دهنده نشان ترتیب به  و هدد می نشان

 در .هستند  زمان در ،  برازندگی جرم میزان بهترین و بدترین
  .هستند حاکم نیوتن و گرانش قوانین تنها این  سیستم

ه سوی ب با شتابی معادل  جرم  در این سیستم، در زمان  
  .، کشیده می شودسایر اجرام در جهت بعد 

)2(                                      
  

ثابت گرانش در  و  جرم عامل  که در این رابطه،  
یک عدد  و و   فاصله بین دو جرم  .است  زمان

سرعت هر جرم برابر مجموع ضریبی از سرعت . بسیار کوچک است
  .تعریف می شود 3فعلی جرم و شتاب جرم است که طبق رابطه 

)3(              
............. 

)4(                         
                

 ]0و1[، اعداد تصادفی با توزیع یکنواخت در بازه و 
می باشند، که برای حفظ خاصیت تصادفی بودن جستجو استفاده 

   .می شوند
  
  (MOGSA) الگوریتم جستجوی گرانشی چند هدفه  -3
 بر را هدفه چند مسائل سازیهای بهینهروش توانمی کلی بطور   

 جبهه فاصله میزان) الف: ر با یکدیگر مقایسه کردمعیا دو اساس
 توزیع )ب) برسد حداقل به باید(پرتو  بهینه جبهه تا نشده مغلوب
برای ارائه یک ). باید حداکثر شود( شده پیدا هایحل راه مناسب

رویکرد مناسب در حل مسائل چند هدفه با الگوریتم گرانشی بر پایه 
یسته، موضوعات تخصیص شایستگی، ای شامفاهیم پرتو باید به گونه

  .مند شودگرایی رابطهحفظ تنوع و نخبه
برای حل مسائل بهینه سازی چند هدفه بر  MOGSAالگوریتم 

   .]2[مبنای الگوریتم جستجوی گرانشی ارائه شده است
برای برآورده کردن هر یک از اهداف فوق از  MOGSAالگوریتم    

 برنامه نیا. برازندگی تخصیص هبرنام - الف:سه روش استفاده می کند
 و مغلوب را اجرام از تعداد چه که گیرد می نظر در فرد هر برای

 تراکم برآورد  -ب. شود می مغلوب اجرام از تعداد چه توسط خودش
 فرایند تر دقیق راهنمایی اجازه روش، نیا. همسایه نزدیکترین

 های حل راه نگهداری که آرشیو برش روش -ج. دهد می را جستجو
 یک و منظم جمعیت یک از  MOGSA .کند می تضمین را حدی

  .آرشیو، برای نگهداری بهترین راه حل ها استفاده می کند
  :به شرح زیر است MOGSA الگوریتم نسخه اولیه  مراحل
به صورت  P0در این مرحله، جمعیت . تولید جمعیت اولیه :الف

  .تصادفی تولید می شود

جمعیت  که . از اعضاء جمعیت  محاسبه برازندگی هر یک :ب
تخصیص شایستگی به هر یک از اعضا  .، نشان می دهدtرا در نسل 

  .انجام می شود SPEA2به روش 

در این مرحله بهترین اعضاء جمعیت، در . به روز رسانی آرشیو :ج
 :یک آرشیو، نگهداری می شوند

.  ای تاثیر گذاری روی سایر اجرامعضو از آرشیو بر kbestانتخاب  :د
در زمان شروع الگوریتم تمام اجرام روی یکدیگر اثر می گذارند و با 

به صورت یک نسبت خطی کم می شود   kbestگذشت زمان مقدار 
درصد جمعیت بر سایر اعضا نیرو وارد می  2تا اینکه در انتها تنها 

  .کنند
  .2و3ابط ومحاسبه شتاب و سرعت هر راه حل طبق ر :ه
ترکیب جمعیت و آرشیو و انتخاب بهترین اعضاء جمعیت ترکیبی : و

 .به عنوان آرشیو نسل بعد

اگر  به شرط توقف رسیده ایم الگوریتم پایان می یابد، در غیر  :ی
  .برو "د "اینصورت به مرحله

  
جستجوی گرانشی چند اصالح شده الگوریتم  -4

  )الگوریتم پیشنهادی(هدفه
 معرفی  MOGSAبهبود الگوریتم  برای جدیدی شیوه بخش این در  

، این الگوریتم MOGSAبا وجود کارایی مناسب الگوریتم  .گردد می
در . مسائل پیچیده از قدرت کاوش مناسبی برخوردار نیست در برخی

بعضی از مسائل استاندارد، الگوریتم بسیار سریع همگرا می شود که 
در الگوریتم . یتم می شوداین امر باعث کاهش قدرت کاوش الگور

عملگر جهش برای جلوگیری از همگرایی زود هنگام  پیشنهادی،
 .الگوریتم به سمت جبهه بهینه پرتو محلی استفاده می شود

اعضاء  ، اعضاء آرشیو نسل بعد فقط از میانMOGSAهمچنین در 
جمعیت انتخاب می شود، در الگوریتم پیشنهادی برای همگرایی 

ابتدا جمعیت و آرشیو در هر نسل با هم ترکیب و بهتر الگوریتم، 
سپس آرشیو نسل بعد، توسط بهترین اعضاء جمعیت ترکیبی پر می 

افزایش تنوع راه  و همگراییبهبود باعث  پیشنهادی، الگوریتم .شود
قادر به یافتن این الگوریتم همچنین . خواهد شد حل های جبهه پرتو

. است خالی آرشیو وریتم،الگ شروع هنگام .راه حل های حدی است
  :به شرح زیر است الگوریتم مراحل
 به در این مرحله، جمعیت، . و آرشیو اولیه جمعیت تولید -الف

، خالی در نظر گرفته آرشیو اولیه، .تولید می شود تصادفی صورت
  .می شود

 .ترکیب جمعیت و آرشیو :ب
.  یترکیب جمعیت عضاا از یک هر برازندگی محاسبه :ج

 در نشان دهنده آرشیو  .دهد می نشان ، نسل در را جمعیت 
 .است ، نسل
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 .و تولید آرشیو نسل بعد ت و آرشیویجمع اعضاء نیبهتر انتخاب :د
هر عضو  برایبه طور تصادفی  عضو از آرشیو kbestانتخاب  :ذ

  .  برای تاثیر گذاری روی سایر اجرام جمعیت
شتاب و سرعت و مکان جدید هر راه حل طبق  جرم، محاسبه :ه

  .1و2و3و4روابط 
در این مرحله تعدادی از اجرام آرشیو به . جهش اعضاء آرشیو :ط

در . طور تصادفی انتخاب و عملگر جهش روی آن ها اعمال می شود
ی توسط راه حل جدید، راه حل صورت مغلوب شدن راه حل قبل

  . جدید عضو آرشیو می شود
اگر  به شرط توقف رسیده ایم الگوریتم پایان می یابد، در غیر  :ی

 اصالح شده شبه کد الگوریتم. بر می گردیم "ب"اینصورت به مرحله 
  .نشان داده شده است 1در شکل 

  
  آزمایش ها و نتایج- 5
جستجوی الگوریتم اولیه نسخه در این بخش نتایج پیاده سازی   

روی توابع و نسخه اصالح شده این الگوریتم  گرانشی چند هدفه
در کلیه روش های فوق تعداد اعضاء . آورده می شود ،1جدول 
تعداد  .عضو در نظر گرفته شده است 100برابر  و آرشیو جمعیت

تکرار در نظر گرفته شده  1500برابر  30تکرارها برای مسائل با بعد 
جزئیات . تکرار اجرا شده اند 500در ابعاد کمتر، الگوریتم ها با . است

  . الگوریتم های بررسی شده به شرح زیر آورده شده است
  

  توابع محک مینیمم شونده استفاده شده در مقایسات:1جدول
Name:POL 

N,range:  
non-convex, 

non-connected 
….. 

.... 
.. . 
.. .. 

 
 

Name: ZDT2 
N,range: …  

non-convex,  
connected 

. 

. 

Name: ZDT3 
N,range:  

convex, 
non-connected 

 

 

  
  

منحنی های پرتو  تولید شده توسط  3الی  1در نمودار های 
MOGSA خه اصالح شده و نسIMOGSA  اولیه و نسخه اصالح
   .شده است

  
 و الگوریتم پیشنهادی )سمت راست( MOGSAکارایی ) 1(شکل 

IMOGSA )روی  )سمت چپPOL 
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 و الگوریتم پیشنهادی )سمت راست( MOGSAکارایی ) 2(شکل

IMOGSA )روی  )سمت چپZDT2  

  
   هادیو الگوریتم پیشن )سمت راست(MOGSA کارایی  )3(شکل

IMOGSA )روی  )سمت چپZDT3  
  

روش پیشنهادی در تقریب  توانایی خوب نتایج ارائه شده بیانگر  
مالحظه می شود که کاوش و  1در شکل  .جبهه بهینه پرتو است

در  MOGSA. بهتر است MOGSAاز  IMOGSAبهره وری 
از همگرایی مناسبی برخوردار است ولی  IMOGSAمقابل 

IMOGSA و توزیع راه  شتری را کشف کرده استنقاط حدی بی
توزیع راه  2در شکل  .حل ها نیز روی جبهه پرتو مناسب تر است

بهتر  MOGSAنسبت به  IMOGSAحل ها روی جبهه پرتو در 
نسبت به  IMOGSAجبهه پرتو تولید شده توسط  3در شکل  .است

MOGSA برخودار است تری از همگرایی مناسب.  
  
  ریجمع بندی و نتیجه گی - 5

 سازی بهینه های روش تکنولوژی، و علوم گسترش به توجه با امروزه
 می برخوردار ای ویژه جایگاه از جواب، بهترین یافتن منظور به

 در که هستند ابتکاری های الگوریتم ها، روش این جمله از. باشند
 الگوریتم. دارند ای گسترده استفاده مهندسی مسائل انواع حل

GSA، قانون از گیری بهره با که است جدیدی شهودی الگوریتم 
. است شده ریزی پایه هدفه تک مسائل حل برای طبیعت در جاذبه

 کار سرو متضاد هدف چندین با واقعی دنیای مسائل از بسیاری اما
الگوریتم جستجوی گرانشی نسخه بهبود یافته  مقاله این در .دارند

از پیشنهادی  جهت مقایسه کارایی الگوریتم. چند هدفه ارائه شد
، ها با توجه به نتایج آزمایش. ابع محک استاندارد استفاده شدوت

باعث بهبود همگرایی و  ،در اکثر توابع استاندارد پیشنهادیالگوریتم 
  .تنوع راه حل های جبهه پرتو نهایی می شود
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