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الگوریتم رقابت استعماری الگوریتم جدیـدی در حـوزه بهینـه     :چکیده

ین را به خود جلب کرده قمحقبسیاری از زی هوشمند است که توجه سا
سیاسـی  -ینـد اجتمـاعی  آایـن الگـوریتم بـا مدلسـازی ریاضـی فر     . است

در جهت ارائه یک الگوریتم قوی و کارا در حوزه بهینـه سـازی    ،استعمار
الگوریتم بهینه سازی برای یـادگیری  از دراین نوشتار . نمایداستفاده می 

شبکه عصبی مورد استفاده در حل . ی استفاده شده استیک شبکه عصب
نتـایج اعمـال   . مسئله طبقه بندی دیتاهای بازار بورس به کار رفته است

الگوریتم رقابت استعماری به مسئله یادگیری یک شـبکه عصـبی طبقـه    
بندی کننده و مقایسه آن با الگوریتم ژنتیـک حـاکی از موفقیـت بـاالی     

 .روش مطرح شده می باشد

شـبکه هـای عصـبی     تم رقابـت اسـتعماری،  الگوری :کلیدی اژه هایو
  .بورس ژنتیک، بازارالگوریتم مصنوعی، 

  مقدمه -١

با هدف بهینه سازی  2007در سال  (ICA) 1الگوریتم رقابت استعماری
اجتمـاعی ابـداع شـده    -های سیاسـی و با رویکرد نوین مدلسازی فرآینـد 

از این الگوریتم در حـل   تاهیآن، بعد از مدت زمان کو پس از ارائه .است
در این نوشـتار  . مسائل بسیاری در حوزه بهینه سازی استفاده شده است

ـاده ـــ ی استفــه هـای عصبـ  ــری شبکـاز این الـگوریتـم بـرای یـادگی
ـ . می کنیم ا اسـتفاده از شـبکه عصـبی حـل     مسئله ای که می خواهیم ب

 .، طبقه بندی دیتا های بازار بورس تهران استکنیم

  ساختار دیتاهای طبقه بندی -٢
با توجه به توسعه صنعت در ایران، شرکت ها و کارخانجـات صـنعتی در   
راستای تثبیت اقتصاد تولیدی خود و با بهره گیری از مشارکت عمـومی  
                                                                 
1 Imperialist Competitive Algorithm 

ن طریق سرمایه های ش سهام شرکت مورد نظر کرده تا بدیاقدام به فرو
یـن سـاز و کـار باعـث     سرگردان را به عرصه تولید نزدیک نماینـد و بـا ا  

بـازار بـورس تهـران اخیـراً      .تکنولوژی گردنـد تولید و پیشبرد پایه های 
سهام را در سایت های رسمی خود ارائه می دهد که  های ویژگی مقادیر

 :هر سهم در هر روز کاری دارای ویژگی های زیر می باشد
بیشـترین   -4 داران سـهم  تعداد سهام -3 ارزش سهم -2 حجم سهم -1

قیمـت   -7 میانگین قیمت سهم -6 کمترین قیمت سهم -5 ت سهمقیم
بهتـرین   -10 تغییر قیمت سهم -9 آخرین قیمت سهم -8 ابتدای سهم
 .تعداد خریداران سهم -12 بهترین قیمت فروش -11 قیمت خرید

کـه  ) ویژگـی  12(در این راستــا با توجــه به آیتم های ذکـــر شـــده   
می شود، شاخصی به نام درجه بندی کـالس  ارائه  online بطور روزانه و

هدف از این کالس بنـدی ایـن اسـت    . توسط فعاالن بازار بدست می آید
  .که سهم مورد نظر برای خرید در آینده چه وضعیتی را دارا می باشد

کـه تعـداد   نمونه می باشـد   416تاهای مورد استفاده در این پژوهش دی
 5 عدد بوده که به104تست  تعداد  داده های و 312 داده های آموزشی

  .کالس طبقه بندی شده است

   ارزیابی موفقیت طبقه بندی -٣
برای دیتاهای بازار بـورس   نوشتار طراحی یک طبقه بندی کنندهدر این 

ارزیابی موفقیت طبقه بندی، معموالً ماتریسی  به منظور. انجام می گیرد
 ،ام آن ijه مربعی به سایز تعداد کالس ها را تشکیل می دهـیم کـه آرایـ   

ام قـرار  jام در کـالس  iاهای کـالس  ـنشان می دهد که چه تعداد از دیت
بهتـرین حالـت   . این ماتریس را ماتریس کانفیوژن می نامنـد . می گیرند

زیـرا  . زمانی اتفاق می افتد که این ماتریس یـک مـاتریس قطـری باشـد    
ه ام قـرار نگرفتـ  jام در کـالس  iنشان می دهد که هیچ دیتایی از کالس 

یعنـی  (ام درکالس  مربـوط بـه خودشـان    iاست و همه دیتاهای کالس 
هرچه ایـن مـاتریس قطـری باشـد، نشـان از      . قرار گرفته اند )امiکالس 
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در مسـئله مـورد بررسـی در ایـن     . کارایی بیشتر ابزار طبقه بنـدی دارد 
در . خواهـد بـود   5*5کالس داریم و بنـابراین ایـن مـاتریس     5نوشتار، 

 2یک شبکه را با عددی موسوم به نرخ طبقه بندی صـحیح نهایت کارایی 
این عدد برابر نسـبت تعـداد کـل طبقـه بنـدی هـای       . نمایش می دهیم

  :یعنی خواهیم داشت. ه بندی ها استصحیح به تعداد کل طبق
CCR = sum(diag(AM))/sum(sum(AM)) * 100 

 ، الگـوریتم رقابـت اسـتعماری مـورد    4در بخـش   در این نوشـتار، ابتـدا  
در ادامه کـار و  . گیرد استفاده برای یادگیری شبکه مورد بررسی قرار می

 6در بخـش  . ، شبکه عصبی مورد استفاده را نشان می دهیم5در بخش 
 7و در نهایـت در بخـش   . نتایج شبیه سازی مورد بررسی قرار می گیرند

های پیش رو برای تحقیقات آینده مورد بررسی  گیری کار و راهکار نتیجه
  .گیرند ر میقرا

  رقابت استعماری  الگوریتم -٤
با هدف بهینـه سـازی و بـا رویکـرد نـوین       2007این الگوریتم در سال 

هماننـد  . اجتمـاعی ابـداع گردیـده اسـت    -مدلسازی فرآیند های سیاسی
های تکاملی، این الگوریتم، نیز با تعـدادی جمعیـت اولیـه     دیگر الگوریتم

شـوند؛ شـروع    نامیـده مـی   "کشـور "تصادفی که هر کـدام از آنهـا یـک    
استعمارگران بسـته بـه قدرتشـان، ایـن مسـتعمرات را بـا یـک         .شود می

قـدرت کـل هـر    . کشـند  روندی به نام سیاست جذب به سمت خود مـی 
امپراطوری، به هر دو بخش تشکیل دهنده آن یعنی کشور امپریالیست و 

ف در حالت ریاضی، این وابسـتگی بـا تعریـ   . مستعمرات آن، بستگی دارد
قدرت امپراطوری به صورت مجموع قدرت کشور امپریالیست، به اضـافه  

 .در صدی از میانگین قدرت مستعمرات آن، مدل شده است
ها شروع  اولیه، رقابت امپریالیستی میان آنهای  گیری امپراطوری با شکل

که نتواند در رقابت استعماری، موفق عمل کرده  هر امپراطوری. شود می
، )و یا حداقل از کاهش نفوذش جلوگیری کنـد ( بیفزایدو بر قدرت خود 

بنـابراین بقـای یـک    . از صحنه رقابـت اسـتعماری، حـذف خواهـد شـد     
هـای   امپراطوری، وابسته به قدرت آن در جذب مسـتعمرات امپراطـوری  

در نتیجـه، در جریـان   . رقیب، و به سـیطره در آوردن آنهـا خواهـد بـود    
ـ   رقابت هـای بزرگتـر    ر قـدرت امپراطـوری  های امپریالیستی، به تـدریج ب

ها  امپراطوری. تر، حذف خواهند شد های ضعیف افزوده شده و امپراطوری
برای افزایش قدرت خود، مجبور خواهند شد تا مستعمرات خـود را نیـز   

بدین ترتیـب، بـا گذشـت زمـان، مسـتعمرات، از لحـاظ       . پیشرفت دهند
یک نوع همگرایـی   تر خواهند شد و شاهد ها نزدیک قدرت به امپراطوری

، زمـانی اسـت کـه یـک     )زمان توقـف الگـوریتم  (حد نهایی . خواهیم بود
مراتی کـه از لحـاظ   عامپراطوری واحد در دنیـا داشـته باشـیم، بـا مسـت     

  . یلی نزدیک هستندموقعیت، به خود کشور امپریالیست، خ

  جذبسیاست   ١-٤
                                                                 
2 Correct Classification Rate (CCR) 

ای به منظور پیاده سازی جذب همانگونه که قبالً نیز بیان شـد، کشـوره  
ایجـاد  (استعمارگر، برای افزایش نفـوذ خـود، شـروع بـه ایجـاد عمـران       

ایـن بخـش از   . کردند...) های حمل و نقل، تاسیس دانشگاه و  زیرساخت
سازی، به صورت حرکت مستعمرات به  فرایند استعمار در الگوریتم بهینه

، شمای کلی )2(شکل شماره . سمت کشور امپریالیست، مدل شده است
 .دهد را نشان میاین حرکت 

 
 حرکت مستعمرات به سمت امپریالیست) 2(شکل 

واحـد   X، به اندازه )Colony(، کشور مستعمره )2(مطابق شکل شماره 
، حـرکــت  )Imperialist(در جهت خط واصل مستعمره به اسـتعمارگر  

، )New Position of Colony(کــــرده و بـــه موقعیـــت جـدیــد     
نشـان   dفاصله میان استعمارگر و مستعمره بـا   در این شکل،. رفته است

و یـا هـر   (نیز عددی تصـادفی بـا توزیـع یکنواخـت      X.  داده شده است
 . باشد می) توزیع مناسب دیگر

  جابجایی موقعیت مستعمره و امپریالیست   ۴-۲
ممکن است در حین حرکت مستعمرات بـه سـمت کشـور اسـتعمارگر،     

در این . از امپریالیست برسند بعضی از این مستعمرات به موقعیتی بهتر
حالت، کشور استعمارگر و کشور مستعمره، جـای خـود را بـا همـدیگر     
عوض کرده و الگوریتم با کشـور اسـتعمارگر در موقعیـت جدیـد ادامـه      
یافته و کشـورهای مسـتعمره بـه سـمت موقعیـت جدیـد، بـه حرکـت         

ب  تصـویر ) 3(تغییر جای استعمارگر و مستعمره، در شـکل  . آیند درمی
تصویر الف، کل امپراطـوری را پـس از   ) 3(شکل . نشان داده شده است

 .دهد ها، نشان می تغییر موقعیت

   
 )لف(                                          )ب(                    

 جابجایی مستعمره و امپریالیست) 3(شکل 

  های عصبی شبکه -٥
مورد استفاده در این تحقیـق   عصبی پرسپترون چند الیه، که ابزارشبکه 

های عصـبی رایـج در    سازی طبقه بندی کننده است، از شبکه برای پیاده
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هـای زمـانی و    بینـی سـری   ، پـیش 3بندی الگو ها کاربردهایی نظیر طبقه
کارایی این ساختار شبکه عصـبی بـرای کاربردهـای    . تقریب تابعی است

شمای کلی ) 5(و ) 4(های  شکل. مختلف به خوبی نشان داده شده است
 .دهند رون از آن نشان میین شبکه را به همراه ساختار یک نا

 
  شمای کلی شبکه عصبی پرسپترون چند الیه): 4(شکل 

  
  شمای کلی یک نرون در شبکه عصبی پرسپترون چند الیه): 5(شکل 

   یادگیری شبکه عصبی  ١-٥
هـا و   در یک شبکه عصبی منظور از یادگیری، تعیین مقـادیر بهینـه وزن  

بــرای داشــتن  ســایر پارامترهــا همچــون بایــاس و شــیب تــابع تحریــک
کارایی شبکه بـا تعریـف خطـای میـان خروجـی      . بیشترین کارایی است

واقعی و خروجی شبکه برای مجموعه دیتـای آمـوزش و تسـت صـورت     
در یادگیری شبکه هدف کم کردن این خطا با تغییـر مناسـب   . پذیرد می

متد رایج در این شیوه نیز به روش . شبکه استوزنها و سایر پارامترهای 
هـای   در ایـن روش کـه بـر مبنـای روش    . موسوم است 4پس انتشار خطا

باشد، وزنهای هر مرحله از یـادگیری از   سازی می مبتنی بر گرادیان بهینه
های مرحله قبل و با یک گام حرکت در راستای عکس گرادیان  روی وزن

 .پذیرد تابع خطا صورت می
سـازی   جا که هر نوع یادگیری یک شبکه عصبی به یک مسئله بهینهاز آن

شود، بنابراین یک راهکار پیش رو اسـتفاده از روشـهای بهینـه     منجر می
و الگوریتم رقابت استعماری  های ژنتیک سازی تکاملی همچون الگوریتم

در این نوشتار از الگوریتم رقابت استعماری بـرای تعیـین وزنهـای    . است
همچنـین  . اسـتفاده خواهـد شـد   ) یادگیری شبکه عصبی( شبکه عصبی

   .نتایج حاصل با الگوریتم ژنتیک مقایسه خواهند شد

                                                                 
3 Pattern Recognition 
4 Error Back-Propagation 

 سازی نتایج شبیه -٦
ســازی رقابــت  در ایــن بخــش نتــایج حاصــل از اعمــال الگــوریتم بهینــه

شبکه . گیرد رسی قرار میاستعماری برای یادگیری شبکه عصبی مورد بر
 5نـرون در الیـه اول و    10الیه با  2یک شبکه عصبی عصبی مورد نظر 

تابع تحریـک الیـه اول،   . در الیه دوم است) کالس موجود 5برای (نرون 
  .تابع سیگموئید و برای الیه دوم تابع خطی انتخاب شده است

سازی رقابت استعماری  استفاده از الگوریتم بهینه  ١-٦
 های عصبی برای یادگیری شبکه

 بتدا باید تعریف کاملی از کشـور ، اICAدر حل یک مسئله توسط روش  
. به وجود آمده و سپس تابع برازش مسئله به صورت ریاضی تعریف شود

 .شوند در یادگیری شبکه عصبی، این دو پارامتر به صورت زیر تعریف می
هـا و   دسته پارامترهای مجهول شبکه عصبی همانند وزنهای الیه :کشور

نقش یک شبکه عصبی و یا هر کشور در حقیقت . باشد مقادیر بایاس می
  .کند به عبارت دیگر نقش یک طبقه بندی کننده را بازی می

  .میزان میانگین مربعات خطای دیتاهای آموزشی می باشد :تابع هزینه
 نشان داده شده) 1(مورد استفاده در جدول  ICAپارامترهای الگوریتم  
  . ستا 

  ICAپارامترهای مورد استفاده در الگوریتم ): 1(جدول 
 مقدار پارامتر نام پارامتر

 500 تعداد کشورها

 30 تعداد امپراطوری اولیه

 100 )تکرارهای الگوریتم(تعداد دهه ها 

، ایـن  ICAبا تعریـف تـابع هزینـه و کشـور و پـس از اعمـال الگـوریتم        
  .رسیده است 0.0797الگوریتم به میزان هزینه 

  اعمال الگوریتم ژنتیک ۶-۲
 نشان داده شـده ) 2(یک مورد استفاده در جدولپارامترهای الگوریتم ژنت

  . است 
  پارامترهای مورد استفاده در الگوریتم ژنتیک): 2(جدول 

 مقدار پارامتر نام پارامتر

 500 تعداد جمعیت

 10 درصد جهش

 60 درصد بازترکیب

 100 تعداد نسل ها

با تعریف تابع هزینه و کشـور و پـس از اعمـال الگـوریتم ژنتیـک، ایـن       
  .می رسد 0.0896گوریتم به میزان هزینه ال

مورد  استفاده در عمل طبقه بررسی کارایی شبکه   ٣-٦
  الگوریتم رقابت استعماری بندی با
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 5میانگین مربعات خطا ١-٣-٦
با استفاده از الگوریتم رقابت اسـتعماری، میـانگین مربعـات خطـا بـرای      

  : به صورت زیر می باشدو تست  دیتاهای آموزش
MSE Train = 0.0797 
MSE Test = 0.1187 

  ماتریس کانفیوژن ٢-٣-٦
ماتریس کانفیوژن برای دیتای آموزش برای شبکه عصبی آمـوزش دیـده   

  .با الگوریتم رقابت استعماری به صورت زیر به دست می آید
101 0 0 0 0 

7 14 0 0 0 

2 0 36 1 0 

0 0 0 31 5 

0 0 1 1 92 

موزش دیده بـا  ماتریس کانفیوژن برای دیتای تست برای شبکه عصبی آ
  .الگوریتم رقابت استعماری نیز به صورت زیر به دست می آید

49 0 1 0 0 
2 1 0 0 0 

1 1 7 0 0 

0 0 0 13 3 

0 0 0 0 47 

  نرخ طبقه بندی صحیح ٣-٣-٦
وژن بـه راحتـی   ـــ همانگونه که قبالً نیز بیان شد، از روی ماتریس کانفی
نـرخ طبقـه بنـدی    . می توان نرخ طبقه بندی صحیح دیتا را تعیین کرد

بـرای شـبکه عصـبی آمـوزش دیـده بـا        و تسـت  صحیح دیتای آمـوزش 
  : یر به دست می آیدالگوریتم رقابت استعماری به صورت ز

CCR Train Data = 94.1581 
CCR Test Data = 93.6000 

بررسی کارایی شبکه مورد  استفاده در عمل طبقـه   6-4
  الگوریتم ژنتیک بابندی 

 میانگین مربعات خطا ١-٤-٦
ی شبکه عصبی آموزش دیده با الگـوریتم ژنتیـک، میـانگین مربعـات     برا

  : به صورت زیر به دست می آیدوتست خطا برای دیتاهای آموزش 
MSE Train = 0.0896 
MSE Test = 0.1551 

 ماتریس کانفیوژن 6-4-2
ماتریس کانفیوژن برای دیتای آموزش برای شبکه عصبی آمـوزش دیـده   

  .ه دست می آیدبا الگوریتم ژنتیک به صورت زیر ب
101 0 0 0 0 

5 8 4 0 0 

0 2 33 0 0 

0 1 0 31 8 

                                                                 
5 Mean Squar Error 

0 0 0 3 95 

ماتریس کانفیوژن برای دیتای تست برای شبکه عصبی آموزش دیده بـا   
 .الگوریتـم ژنتیک به صـورت زیر به دست می آید

50 0 0 0 0 
3 0 4 0 0 

0 0 13 0 0 

0 1 2 7 2 

0 0 0 9 34 

 نرخ طبقه بندی صحیح ٣-٤-٦
 بـرای شـبکه عصـبی   و تسـت  نرخ طبقه بندی صـحیح دیتـای آمـوزش    

  : دست می آیدآموزش دیده با الگوریتم ژنتیک بصورت زیر ب
CCR Train Data =92.0962 
CCR Test Data = 83.20 

نتایج حاکی از موفقیت نسبی الگوریتم رقابـت اسـتعماری بـر الگـوریتم     
ه ایـن موفقیـت بـه    البتـ . ژنتیک، در تعیین وزنهـای شـبکه عصـبی دارد   

سادگی قابل تعمیم به مسائل دیگر و حتی مسائل مشابه شبکه عصبی با 
  .ساختار های دیگر نیست و آزمایشهای بیشتری باید انجام گردد

  گیری و پیشنهادات نتیجه -٧
در این مقاله از ساختار شبکه عصبی برای طبقـه بنـدی دیتاهـای بـازار     

ده برای یادگیری شـبکه عصـبی،   ابزار مورد استفا. بورس استفاده گردید
نتایج مقایسه الگوریتم رقابت اسـتعماری  . الگوریتم رقابت استعماری بود

با الگوریتم ژنتیک در یادگیری شبکه عصبی، حـاکی از موفقیـت نسـبی    
این نوشتار در کنار ارائه یک متد یادگیری . آن در انجام طبقه بندی بود

تم رقابـت اسـتعماری را نیــز    شبکه عصبی، یکی از استفاده های الگـوری 
آنچـه به عنـوان ادامـه کـار می تواند مد نظر باشد، اسـتفاده  . نشـان داد

 6اف از ساختارهای دیگر شبکه عصبی، همچـون شبکه های عصبی آربـی 
همچنین در کنار یـادگیری وزنهـای شـبکه    . در مرحله طبقه بندی است
یین ساختار بهینه شبکه های تکاملی برای تع عصبی می توان از الگوریتم

  . نیز استفاده نمود

  مراجع -8
[1] Atashpaz-Gargari, E., Hashemzadeh, F., Rajabioun, R. and 

Lucas, C. Colonial Competitive Algorithm, a novel 
approach for PID controller design in MIMO distillation 
column process, International Journal of Intelligent 
Computing and Cybernetics, 1 (3), 337–355, 2008. 

[2] Atashpaz-Gargari, E., Lucas, C. Imperialist Competitive 
Algorithm: An algorithm for optimization inspired by 
imperialistic competition, IEEE Congress on Evolutionary 
Computation, 4661–4667, 2007. 

[3] Biabangard-Oskouyi, A., Atashpaz-Gargari, E.,Soltani, N., 
Lucas, C. Application of Imperialist Competitive 
Algorithm for materials property characterization from 

                                                                 
6 Radial Basis Functions (RBF) 
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