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مصـنوعی و اتوماتـای یـادگیر     مدل ترکیبـی سیسـتم ایمنـی    :چکیده
ویکردی جدیدی است که اتوماتاهای یادگیر سلولی واقع در هـر  ر سلولی

سـازی  سلول در قالب الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی در مسائل بهینـه 
بیـات خـود و دیگـر همسـایگان خـود      گیـری از تجر با آمـوختن و بهـره  

این مـدل ترکیبـی بـه    . کوشد ارزش خود را به باالترین میزان برساندمی
های سیسـتم ایمنـی مصـنوعی اسـتاندارد     ریتممنظور حل مشکالت الگو

هـایی  سازیکار پیشنهادی شبیهارائه شده است و برای اعتبار سنجی راه
دهـد راهکـار   ها نشـان مـی  سازیورت گرفته است که نتایج این شبیه ص

های به مراتـب بهتـری نسـبت بـه الگـوریتم اسـتاندارد       پیشنهادی پاسخ
  .دهدسیستم ایمنی مصنوعی نتیجه می

ی، اتوماتای یـادگیر سـلولی، بهینـه    اتوماتای سلول  :کلیدی واژه های
  .سازی، سیستم ایمنی مصنوعی

  مقدمه -١

نیاز به جستجو در حل مسائل کاربردی امری غیر قابل اجتناب و در 
های به همین جهت تعداد زیادی از الگوریتم. عین حال دشوار است

-الگوریتم. اندوجود آمدهجستجو با فلسفه ها و دامنه استفاده متفاوت ب
هایی هستند که در های سیستم ایمنی مصنوعی از جمله متاهیورستیک

بندی اطالعات و شناسایی الگو کاربرد فراوان سازی، خوشهمسائل بهینه
ای قرار سازی مکاشفه بهینه هایالگوریتم در گروه هااین الگوریتم. دارند

بمنظور  یستم ایمنی بیولوژیکیس در موجود قوانین از آنها در دارند که
انتخاب کلونی و جهش و انتخاب  پایه بر شود کهمی استفاد سازیبهینه

 ].1-5[ها استوار استبادیبهترین آنتی

 عدم و دلیل سادگی به های سیستم ایمنی مصنوعی کالسیکالگوریتم

فضای  با مسائل پیچیده حل در پیچیده دیفرانسیل معادالت به نیاز
گیرند و در زمینه بهینه می قرار مورد استفاده هموار یرغ جستجوی

سازی و مسائلی که بیش از یک نقطه بهینه مورد نظر است نسبت به 
از اشکاالت عمده این . های ژنتیک کارایی بیشتری دارندالگوریتم
توان به همگرایی کند به بهینه سراسری و عدم پایداری ها میالگوریتم

ها سبب  ماهیت اتفاقی این الگوریتم. اره نموددر اجراهای مختلف اش
های مختلف نتیجه  هایی که الگوریتم در اجرا شود تا کیفیت پاسخ می
سیستم ایمنی مصنوعی   الگوریتم رفتار.  دهد بسیار متنوع باشد می

 تعریف و احتمال نحوه جمله از پارامترهایی به شدیدی وابستگی

 اندازه بادی،شده برای هر آنتیعملگرهای جهش، اندازه کلونی ایجاد 

تعریف نامناسب این . دارد تولید شده هایدوره و تعداد هاجمعیت
شود از محلی می بهینه نقاط در الگوریتم دام افتادن به پارامترها باعث

این رو برای اجتناب از این مشکل در این مقاله رهیافت جدیدی 
ادگیر عی و اتوماتای یهای سیستم ایمنی مصنوبراساس ترکیب الگوریتم

جهش، تفاده از عملگر ها بجای اسبادیمعرفی شده است که در آن، آنتی
 مقدار بهرهبرای رسیدن به بهترین از روند یادگیری اتوماتاهای یادگیر 

تالشی در سلولی همچنین بکارگیری مفاهیم اتوماتای یادگیر . برندمی
م ایمنی های سیستالگوریتمدر   سازی محاسبات موازیجهت پیاده

  .آوردمصنوعی بوجود می

منی مصنوعی خواهد در این مقاله در ابتدا مرور مختصری بر سیستم ای
بخش سوم . شونداتوماتای یادگیر سلولی بررسی می در بخش دوم. شد
سلولی اتوماتای یادگیر مصنوعی و سیستم ایمنی ترکیبیمعرفی مدل  به

رم به اعتبارسنجی مدل ارائه اختصاص پیدا کرده است و در بخش چها
  .باشدمی  گیریپرداخته شده و بخش نهایی مقاله نیز نتیجهشده 

 سیستم ایمنی مصنوعی -٢
ها و قوانینی تشکیل شده است که از ها، مولکولسیستم ایمنی از سلول

آسیب رساندن عوامل بیگانه همچون پاتوژنها به بدن میزبان جلوگیری 
ز پاتوژن است که توسط سیستم ایمنی ژن قسمتی اآنتی. نمایدمی

های ایمنی بشمار ها که از سلولهمچنین لنفوسیت. شودشناسایی می
نمایند و شامل دو گروه سلول د میروند پاتوژن را شناسایی و نابومی

باشند که هر کدام دارای ساختار و عملکردی می Tهای و سلول Bهای 
نمایند و با اتصال به ولید میبادی تآنتی Bهای سلول. متفاوت هستند

نمایند در حالیکه ژن را فراهم میها مقدمات از بین رفتن پاتوژنآنتی
برای تولید آنتی  Bهای سلول باعث تحریک Tهای ای از سلولدسته
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 های سیستمای دیگر با همکاری دیگر سلولشوند و دستهبادی می
پس از شناسایی ]. 2[برندهای شناسایی شده را از بین میپاتوژن ایمنی
از بین . نمایندبادی میشروع به تولید آنتی Bهای ژن، سلولآنتی

انتخاب های حافظه ای بعنوان سلول، دستهسلولهای شناساگر تولید شده
های همانند و یا با ژنشود تا در برخوردهای بعدی با آنتیو نگهداری می

  .ایمنی حاصل شود ساختاری مشابه پاسخ سریعتر و قویتر سیستم

 Tو  Bهای سلول سازی ازدر سیستم ایمنی مصنوعی به منظور ساده
های سیستم از جمله الگوریتم. شودبعنوان یک مجموعه واحد یاد می

توان به الگوریتم اند میسازی تطبیق یافتهایمنی که برای مسائل بهینه
ClonalG   وopt-aiNet د همچنین الگورتیم .اشاره نموaiNet  در

های الگوریتم کاستروو تمیس. بندی قرار داردهای خوشهدسته الگوریتم
جمعیت و مبتنی بر ی مصنوعی را در دو دسته مبتنی بر سیستم ایمن

اند که بر این اساس انتخاب منفی و کلونی در شبکه تقسیم بندی نموده
دسته اول و مدل شبکه ایمنی را در دو دسته شبکه پیوسته و گسسته 

  ].1.[انددسته دوم قرار داده در

 و اتوماتای یادگیر سلول اتوماتای سلولی -٣
هایی ، یک مدل ریاضی برای سیستمCLAاتوماتای یادگیر سلولی، 

 ای است به طوریکه رفتار هر جزء براساس رفتاربا  اجزای ساده
هر . شوداش تعیین و اصالح میگذشته همسایگانش و نیز تجربیات

سلولی، از یک اتوماتای سلولی تشکیل شده است که هر اتوماتای یادگیر 
باشد که حالت این سلول آن به یک یا چند اتوماتای یادگیر مجهز می

در اتوماتای یادگیر سلولی، مانند اتوماتای . کندسلول را مشخص می
کند سلولی، قانون محلی در محیط حاکم است و این قانون تعیین می

سط یک اتوماتا در سلول باید پاداش داده که آیا عمل انتخاب شده تو
دادن پاداش و یا جریمه باعث بروز درآورده . شود و یا اینکه جریمه شود

شدن ساختار اتوماتای یادگیر سلولی به منظور نیل به هدف مشخص 
توان از ساختارهای مختلفی اتوماتای یادگیر سلولی می در. گرددمی

 ونیومن ون ترین آنها همسایگیمولمعکه  .برای همسایگی استفاده نمود
 به توانمی سلولی یادگیر اتوماتای بارهرد بیشتر اطالعات برای. استمور 

  .نمود مراجعه] 9-6[مراجع

 پیشنهادیمدل ترکیبی   -٤
 یک بر روی هابادیآنتی مدل ترکیبی پیشنهاد شده جمعیت در
داد سلولی منطبق شده و در هر سلول اتوماتای سلولی، به تع شبکه

اتوماتای یادگیر ) ابعاد فضای مساله(بادی آنتی متغیرهای تشکیل دهنده
بادی براساس اتوماتاهای یادگیر بکار گرفته شده است و مقدار آنتی

های سیستم الگوریتم با این وجود در این مدل ساختار. شودمعین می
با فرض متناهی بودن فضای مساله،  .ایمنی مصنوعی حفظ شده است

  .قابل طرح است) 1(سازی به فرم رابطهبهینه مساله

)1(  }|)(max{ nBXXf ∈ 

nnBیک تابع حقیقی و  f(.)به طوریکه  ℜ= که فضای جستجوی
شود هر سلول در برای این منظور فرض می . حقیقی مورد نظر است

در این مدل دارای دو  شبکه سلولی، اتوماتای یادگیر سلولی مورد بحث
های بادی همان راه حلآنتی .باشدمی بادیبادی و مدل آنتیمولفه آنتی

بادی متشکل از تعدادی مدل آنتی. باشندمی میانی مساله مورد نظر
و ژنومهای  که بر اساس تجارب گذشته خودباشد اتوماتای یادگیر می

بهینه سراسری بادی را در رسیدن به آنتیدیگر چگونگی مقداردهی 
زش شود تا اربدین ترتیب فرایند تکامل به سمتی هدایت می. آموزندمی

نحوه انتساب اتوماتای یادگیر . ارزیاب بهبود یابدبادی براساس تابع آنتی
بادی یک اتوماتای ها بصورتی است که به هر متغیر آنتیبادیآنتی به

),...,(یک اتوماتای یادگیر سلولی، .شودیادگیر منتسب می 1 kLLCLA ،
سلول که هر سلول مجهز به تعدادی اتوماتای یادگیر است درنظر  kبا 

در هر سلول یک رشته در فضای حقیقی که نشان . شودگرفته می
در الگوریتم مورد نظر این رشته همان . باشددهنده حالت آن سلول می

ولی، در با فرض سنکرون بودن اتوماتای یادگیر سل. بادی استآنتی
خود و همسایگان خود را مورد بررسی  بادیآنتی  ،iهر سلول، tزمان

ای را به عنوان قرار داده و بر اساس تابع ارزیابی از میان آنها دسته
هر سلول بر اساس همسایگانی که . کند همسایگان مناسب انتخاب می

دار سیگنال تقویتی را ساخته و به اتوماتاهای انتخاب نموده است، بر
دهد تا الگوریتم یادگیری با بروز رسانی احتمال هر عمل یادگیر خود می

ها را در رسیدن به بهینه سراسری بهبود بادیاتوماتاهای یادگیر، آنتی
های سیستم ایمنی مصنوعی و عملکرد براساس روند الگوریتم. بخشد

بادی بر اساس مقادیری که اتوماتاهای یادگیر آنتیاتوماتاهای یادگیر، هر 
-آنتی دهند، پس از آن برای تولیدارائه خواهند داد، تشکیل کلونی می

iجدید ، بادی
tX 1+

در . شودب میاز کلونی انتخا بادیبهترین آنتی، 
iجدید،بادی صورتی که آنتی

tnew  بادیه آنتی، ارزش بیشتری نسبت ب+1
-شود، در غیر این صورت سلول آنتیقبلی داشته باشد، جایگزین آن می

های بادیآنتی سپس). 2بر اساس رابطه(کند قبلی را حفظ می بادی
  .نمایدشوند و روند تکاملی الگوریتم ادامه پیدا میحافظه بروز رسانی می

)2(  
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  . یک سلول را در مدل پیشنهادی را به تصویر کشیده است 1شکل
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  نمایی از یک سلول در مدل پیشنهادی:  1شکل

کار پیشنهادی از قانون تعریف شده برای اتوماتای یادگیر سلولی در راه
. باشدبخش اول استراتژی انتخاب می. دو بخش تشکیل شده است

ام، نحوه انتخاب تعداد مشخص iمنظور از استراتژی انتخاب سلول
Se،mSe در . باشد، میiPسلول همسایه، m، سلول از میان 1≥≥

-بادی از سلولآنتی سلول با بهترین مقادیر Seاستراتژی مورد استفاده، 
iانتخاب و iPهای 

SeP استراتژی قانون،  بخش دوم. شودنامیده می
iتولید سیگنال تقویتی با استفاده از مجموعه

SePدر ادامه روش  .باشدمی
کار پیشنهادی برای تولید بردار سیگنال تقویتی مورد استفاده در راه
  .شرح داده شده است

),...,(اگر فرض شود ,1, ni
t

i
t

i
t βββ بردار سیگنال تقویتی و  =

),...,( ,1, ni
t

i
t

i
t XXX = tام در زمانiبادی سلولآنتی  برای هر . باشد 

jiمتغیر 
tX
,،nj ≤≤1 ،

jiN ,
  .شودمحاسبه می) 3(بر اساس رابطه 

)3(  ∑
=

=
Se

k

jk
tji X

se
N

1

,
,

1 

jiNسپس با استفاده از   jiمقدار ,
t

,β آید بدست می) 4(طبق رابطه.  
)4(  ),( ,,

,
jiji

ji
t XNg=β 



 <−

=
otherwise
XNif

Ng jiji
ji 1

||0
)( ,,

,

α

  

jiکه
t

,β توان آن را به عنوان بردار سيگنال تقويتي مورد نظر است و مي
بر اين اساس و با استفاده از اين بردار و . بير کردپاسخ محيط نيز تع

الگوريتم يادگيري، احتمال عمل اتوماتاهاي يادگير هر سلول که شامل 
در هر مرحله براساس . دو عمل افزايش و کاهش است تنظيم خواهد شد

jiعمل انتخاب شده اتوماتا، مقادير 
tX
 ٤رابطه . شوندمي بروز رساني ,

از ) α(بادي در فاصله کمي آنتي هاينمايد، اگر مقادير ژنان ميبي
ها باشد، آنگاه آن هاي متناظر در بهترين همسايهميانگين مقادير ژن

عمل اتوماتا که باعث چنين تغييري شده است شايسته دريافت پاداش 
-يط در نظر مياز مح پاسخ مطلوبمقدار صفر را بعنوان  ()gتابع. است

گيرد و متعاقب آن الگوريتم يادگير، پاداش متناظر را براي آن عمل در 
توان براي حالتي که عمل چنين روندي را نيز مي. نظر خواهد گرفت

انتخاب شده مناسب نباشد و باعث جريمه شود را براي عمل نامتناسب 
  .نيز درنظر گرفت

 هانتایج آزمایش   ١-٤
برای چهار  CLA-AIS زی الگوریتم ترکیبیسادر این بخش نتایج شبیه

تابع محک استاندارد به ازای کیفیت جواب بدست آمده در مقابل 
الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی استاندارد مورد مطالعه قرار گرفته 

کار پیشنهادی توابع مورد آزمایش بصورت سی برای ارزیابی راه. است
کار اند و راهدگذاری شدهها بصورت اعداد حقیقی کبادیبعدی و آنتی
تکرار برای بدست آوردن پاسخ بهینه مورد آزمون  100پیشنهادی با 

های آماری، پس از سی  با توجه به ماهیت آزمون. قرار گرفته شده است
های بهترین و میانگین  بار اجرای مکرر به ازای هر تابع، از شاخص

اریانس برای مقایسه ها برای مقایسه کارایی الگوریتم و از شاخص و پاسخ
های انجام شده با استفاده  سازی نتایج شبیه. پایداری استفاده شده است

  کار پیشنهادی و الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی بر روی توابعاز راه
آورده شده  2و1جانگ مورد آزمایش و به ترتیب در جدول دی
  ). 8تا  5روابط (است
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کار پیشنهادی نسبت به توان کارایی راهبا توجه به نتایج بدست آمده، می
  .الگوریتم استاندارد سیستم ایمنی مصنوعی را تایید کرد

  CLA-AISنتایج مدل پیشنهادی  : 2جدول

Best Result Variance Average Function 

0/00/0 0/0 F1 

7.27e-069  1.56e-111  4.31e-057  F2 

0/00/0 0/0 F3 
0/00/0 0/0 F4 

  

  نتایج الگوریتم استاندارد سیستم ایمنی مصنوعی:  3جدول
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Best Result Variance Average Function 

1.34e-006  6.36e-003  3.21e-002 F1 

4.76e-008  3.19e-006  9.37e-004 F2 

9.24e-006  5.26e-003  2.31e-002 F3 

5.68e-005  3.75e-004  7.20e-003 F4 

مورد  RILو  RPLبه ازای الگوریتمهای یادگیری CLA-AISالگوریتم 
-CLAبرای سادگی در ارائه فرض می کنیم . مطالعه قرار گرفته است

AIS (automata(a,b),r,se,q)لگوریتم ، اCLA-AIS   ای باq  ،سلول
سلول انتخاب شده در هر همسایگی و اتوماتای  r ،seشعاع همسایگی 

در این بخش . باشد bو نرخ جزای  aبا نرخ پاداش   automataیادگیر
، "بدترین"و "بهترین"، CLA-AISبرای مطالعه سرعت همگرایی 

تابع های مورد های حافظه برای تمام بادیآنتی ارزش تمام "میانگین"
-CLAنتایج شبیه سازی  3و  2شکل. اندآزمایش گزارش شده

AIS(LRP(0.01,0.01),1,2,9) و  
 CLA AIS(LRI(0.01,0),1,2,9)  را برای تابعF1 دهندنشان می .

 به جواب CLA-AISدهند در مورد توابع مورد آزمایش،نشان مینتایج 
، پارامتر مهم CLA-AISهای تعداد سلول .شوندهای بهینه همگرا می

نتایج شبیه  تاثیر مستقیم دارد CLA-AISدیگری است که بر کارایی 
ها، روند همگرایی به بهینه ها نشان داد با افزایش تعداد سلولسازی

-اما تا حدی افزایش تعداد سلولها می. شودسراسری شتاب بخشیده می
 25ها از تعداد تواند بر سرعت همگرایی بیافزاید و با افزایش تعداد سلول

سلول تاثیر چشمگیری در سرعت رسیدن به بهینه سراسری مشاهده 
 25با توجه به حجم محاسبات کمتر، مدل پشنهادی با تعداد . شودنمی

  .دارای امتیاز است سلول

 
 

 CLA-AIS(LRI(0.01,0.01),1,2,9)وF1تابع سازیبهینه روند :2شکل

 
 

  CLA-AIS(LRI(0.01,0),1,2,9)و  F1سازی تابع روند بهینه : 3شکل

 یریجه گینت -۵
در این مقاله سیستم ایمنی مصنوعی توزیع شده بر مبنای مدل اتوماتای 

در این . یادگیر سلولی معرفی و مورد بررسی قرار گرفته شده است
یک مدل احتماالتی تشکیل شده  بادی از یک رشته والگوریتم هر آنتی

. گیرندها بر روی یک شبکه سلولی در کنار یکدیگر قرار میبادیو آنتی
شوند و براساس ها به صورت همزمان فعال میدر هر زمان تمام سول

بادی خود و همسایگان مدل احتماالتی خود را به روز رسانی مقادیر آنتی
-دی و اتوماتای یادگیر، یک آنتیبادر مرحله بعد براساس آنتی. کنندمی

  کند که در صورت داشتن کیفیتی باالتر ازبادی دیگر تولید می
از مزایای این الگوریتم توزیع . شودبادی قبلی، جایگزین آن میآنتی

دهد، با تعداد نسبتا کمی از از طرفی نتایج نشان می. باشدشدگی آن می
. باشندسازی مییاد قابل بهینهها، مسائل با تعداد متغیرهای زبادیآنتی

های سیستم ایمنی مصنوعی استاندارد، در حالیکه در مورد الگوریتم
به منظور مطالعه تاثیر پارامترها بر روند  . ای برقرار نیستچنین قائده

های شبکه و شعاع همگرایی، پارامترهایی همچون تعداد سلول
دو الگوریتم یادگیر همسایگی در این مدل ترکیبی که با استفاده از 

LRP  وLRI سازی شده مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از پیاده
ها، مدل ترکیبی پیشنهادی با سرعت آن بود که با افزایش تعداد سلول

شد این در حالی است که در یک باالتری به بهینه سراسری نزدیک می
عت شبکه سلولی افزایش شعاع همسایگی تاثیر چشمگیری بر سر

همگرایی نداشته و اتوماتای سلولی با شعاع همسایگی یک به دلیل 
همانطور که . حجم محاسبات کمتر از مقبولیت بیشتری برخوردار است

در مقایسه با الگوریتم یادگیر LRP دهند الگوریتم یادگیرنتایج نشان می
LRI  از سرعت همگرایی باالتری در رسیدن به بهینه سراسری برخوردار
 .است
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