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از استفاده با فازی های دستگاه حل از حاصل فازی قوی های جواب یافتن
ژنتیک الگوریتم

لطیف علیمحمد
یزد دانشگاه

محمدی لیال
یزد دانشگاه

راد* صابری فاطمه
یزد دانشگاه

چکیده

فازی راست سمت بردار و حقیقی ضرایب ماتریس با فازی خطی های دستگاه عددی حل برای روشی مقاله این در
همان که حقیقی بردار یک صورت به دستگاه های جواب روش این در است. گردیده ارائه ژنتیک الگوریتم از استفاده با
شده سعی مناسب، برازندگی تابع یک از استفاده با است. شده تعریف باشند، می ژنتیک الگوریتم های کروموزوم
مثال شده، ارائه روش ارزیابی برای شود. همگرا دستگاه جواب سمت به اولیه تصادفی جمعیت یک از ژنتیک الگوریتم
های روش در که مثالی گردید مشاهده و شد حل پیشنهادی روش و سیدل گاوس و ژاکوبی تکراری های روش با هایی

شود. می همگرا دستگاه جواب سمت به روش این در واگراست، سیدل گاوس و ژاکوبی

ژنتیک الگوریتم فازی، خطی دستگاه های حل در تکراری روش های مثلثی، فازی اعداد کلیدی: واژه های
Mathematics Subject Classification [2010]: 13D45, 39B42

مقدمه ١

شد مطرح فریدمن توسط بار اولین فازی، راست سمت بردار و حقیقی ضرایب ماتریس با فازی خطی دستگاه حل کلی مدل
٢n× ٢n حقیقی خطی دستگاه یک به را n× n فازی خطی دستگاه جایگزینی، روش کارگیری به با همکارانش و او .[٢]
در .[١] اند شده مطرح دیگر نویسندگان توسط ها دستگاه حل برای الگوریتم چندین نمودند. حل را آن سپس و کرده تبدیل
و کرده بررسی عددی طور به فازی خطی دستگاه حل برای را سیدل گاوس و ژاکوبی تکراری های روش توانایی مقاله، این

نماییم. می پیشنهاد نیستند کارامد ها روش این که مواردی برای را ژنتیک الگوریتم

صدق زیر شرایط در که شود می تعریف ٠ ≤ r ≤ ١ هر برای (u, ū) مرتب زوج صورت به ،U فازی عدد .١ . ١ تعریف
کند: می

باشد. [٠, ١] بازه بر اکید صعودی و پیوسته چپ از کراندار، تابعی ،U(r) (١) •

باشد. [٠, ١] بازه بر اکید نزولی و پیوسته چپ از کراندار، تابعی ،U(r) (٢) •

.U(r) ≤ U(r) ،٠ ≤ r ≤ ١ هر برای (٣) •
*سخنران
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A = (aij)n×n آن در که بگیرید نظر در را
∑n

j=١ aijxj = yi, ١ ≤ i ≤ n فازی خطی معادالت دستگاه .١ . ٢ تعریف
دستگاه ابتدا شده، داده فازی دستگاه حل منظور به هستند. فازی اعداد ١ ≤ i ≤ n ،yi ∈ E١ و حقیقی ضرایب ماتریس

: دهیم می تشکیل را زیر خطی

n∑
j=١

sijxj −
n∑

j=١

sij+n xj = yi, ١ ≤ i ≤ n ,

n∑
j=١

sijxj −
n∑

j=١

sij+n xj = yi, n+ ١ ≤ i ≤ ٢n

شود: می مشخص زیر صورت به si,j آن در }که
sij = si+n,j+n = aij , aij ≥ ٠
si,j+n = si+n,j = −aij , ai,j < ٠

١و ≤ i, j ≤ ٢n ،S = (sij) آن در که SX = Y دستگاه بود. خواهند صفر برابر ها si,j سایر و

X = (x١, x٢, ..., xn,−x١,−x٢, ...,−xn)
T , Y = (y١, y٢, ..., yn,−y١,−y٢, ...,−yn)

T .

وارون S ماتریس اگر فقط و اگر است X یکتای جواب دارای که باشد می (٢n × ٢n) فازی تابعی دستگاه یک اکنون
.X = S−١Y از عبارتست دستگاه دقیق جواب صورت این در باشد. پذیر

جواب یک را SX = Y دستگاه حل از حاصل ،X = (x١, x٢, ..., xn,−x١,−x٢, ...,−xn)
T جواب .١ . ٣ تعریف

عدد جواب، های مولفه از یکی حداقل اگر باشند. فازی اعداد آن جواب های مولفه تمام گاه هر نامند دستگاه این فازی قوی
است. فازی ضعیف جواب یک جواب آن نباشد، فازی

فقط و اگر است فازی بردار یک ،Y دلخواه بردار هر برای X = S−١Y معادله حل از ،X یکتای جواب [٢] .۴ . ١ قضیه
.١ ≤ i, j ≤ ٢n ،(S−١)ij ≥ ٠ اگر

ژنتیک الگوریتم ٢

آمده وجود به ژنتیکی تحوالت در انتخاب مفهوم مبنای بر و بیولوژیکی تطبیقی های سیستم از الهام با ژنتیکی های الگوریتم
نسل طی ها کروموزوم این نامند. می کروموزوم را بردارها این شوند، می کد تصادفی صورت به فرضی های پاسخ است.
برای معیاری برازندگی این که شود می محاسبه کروموزوم هر برازندگی میزان نسل هر طی کنند. می پیدا تکامل متوالی های
می ایجاد قبل نسل های کروموزوم در جهش و ترکیب انتخاب، فرایند طی بعدی نسل باشد. می هدف تابع بهبود میزان
شده داده اطالعات ترکیب، عملگر کند. می تعیین را کروموزوم آن ترکیب احتمال میزان کروموزوم، هر برازندگی میزان شود.
جهش عملگر دهد. می ظهور بعدی نسل در نمونه دو صورت به و کند می تلفیق یک هر از تصادفی هایی بخش گزینش با را
ها نسل سازگاری متوالی، های نسل طی شده اعمال انتخابی اثر دلیل به شود. می استفاده جمعیت در پراکندگی حفظ برای

کند. می حرکت ها کروموزوم بهتر برازندگی سمت به
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عددی نتایج ٣

برای را ها روش همگرایی و کنیم می مطرح بوده فازی دقیق جواب دارای که را فازی های دستگاه از هایی مثال بخش این در
همگرایی سرعت که شده ارایه جدولی نیز مثال هر از بعد دهیم. می قرار بررسی مورد عددی طور به ،X(٠) اولیه شروع نقطه

کند. می مقایسه هم با را ها روش

بگیرید: نظر در را زیر غالب قطر فازی دستگاه .٣ . ١ مثال
۴x١ + x٢ + x٣ + x۵ = (۶٫ ۵ + ۶٫ ۵r, ١٨٫ ۵ − ۶٫ ۵r)

−x١ + ٣x٢ + x٣ + x۴ = (−١٫ ۶ + ۴٫ ۶r, ۵٫ ۴ − ٢٫ ۴r)
٢x١ + x٢ + ۵x٣ − x۴ − x۵ = (−١٫ ٨ + ٧٫ ٨r, ١١٫ ٢ − ۵٫ ٢r)

−x١ − x٢ − x٣ + ۴x۴ = (−٣٫ ۵ + ٣٫ ۵r, ۴٫ ۵ − ۴٫ ۵r)
٢x٢ − x٣ + x۴ + ۴x۵ = (٧٫ ۶ + ۶٫ ۴r, ١٩٫ ۶ − ۵٫ ۶r)

(١)

با: است برابر آن دقیق جواب که

X∗
١ = (١ + r, ٣ − r), X∗

٢ = (٠٫ ٢ + ٠٫ ٨r, ١٫ ٢ − ٠٫ ٢r), X∗
٣ = (٠٫ ٣ + ٠٫ ٧r, ١٫ ٣ − ٠٫ ٣r)

X∗
۴ = (٠٫ ۵ + ٠٫ ۵r, ١٫ ۵ − ٠٫ ۵r), X∗

۵ = (٢ + r, ۴ − r)

x
(٠)
٣ = ، x(٠)٢ = (١ + ۴r, ۶ − r) ، x(٠)١ = (−۴ + ٢r,−١ − r) شروع نقطه از استفاده با مثال این

و ژاکوبی تکراری های روش توسط ،x(٠)۵ = (−۶+ ٣r,−٢− r) و x(٠)۴ = (−۵+ ٣r,−١− r) ،(٢+ r, ۴− r)

روش به نسبت ژاکوبی روش همگرایی که گردد می مشاهده است. شده داده نشان ١ جدول در نتایج و شده حل سیدل گاوس
است. کندتر ای مالحظه قابل صورت به سیدل گاوس

١٬٣ مثال به مربوط نتایج :١ جدول

N Jacobi،||xN − x∗||∞ ||xN − x∗||∞ Gaus-Seidel ،||xN − x∗||∞ ||xN − x∗||∞
۵ ٠/٧۴۴٨٣٧٢٣٩ ٠/٧۵۴١٨۵٠۶٩٢ ٠/٠٣٣٠٠۴٨٩۴ ٠/٠٣٧٨٩٩٢۶۴
١۵ ٠/٢٣٨۵٧٢٣١٢ ٠/٢٣٩٠١٢٧۵٠ ٠/٠٠٠٠٠٠٠٨۶ ٠/٠٠٠٠٠٠٧
٢۵ ٠/٠٨٠۴٩٢٠٨۵ ٠/٠٨٠۴٩۴۶١٨ ٠/٠٠٠٠٠٠٠٠٢ ٠/٠٠٠٠٠٠٠١

باشد: نمی غالب قطر که بگیرید نظر در را زیر فازی دستگاه .٣ . ٢ مثال
٢x١ + ٢x٢ + x٣ = (٢٫ ٧ + ۴٫ ٣r, ٩٫ ٧ − ٢٫ ٧r)
٢x١ + ٣x٢ + x٣ = (٢٫ ٩ + ۵٫ ١r, ١٠٫ ٩ − ٢٫ ٩r)
٣x١ + x٢ + ٢x٣ = (٣٫ ٨ + ۵٫ ٢r, ١٢٫ ٨ − ٣٫ ٨r)

(٢)

با: است برابر آن دقیق جواب و

X∗
١ = (١ + r, ٣ − r), X∗

٢ = (٠٫ ٢ + ٠٫ ٨r, ١٫ ٢ − ٠٫ ٢r), X∗
٣ = (٠٫ ٣ + ٠٫ ٧r, ١٫ ٣ − ٠٫ ٣r)

، x(٠)١ = (٠٫ ٩ + r, ٢٫ ٩ − r) شروع نقطه از استفاده با مثال این

x
(٠)
٢ = (٠٫ ٢ + ٠٫ ٧r, ١٫ ١ − ٠٫ ٢r), x(٠)٣ = (٠٫ ۴ + ٠٫ ۵r, ١٫ ۵ − ٠٫ ۶r)

می مالحظه که طور همان است. شده ارایه ٢ جدول در نتایج و شده حل سیدل گاوس و ژاکوبی تکراری های روش توسط
واگراست. ژاکوبی روش ولی همگرا مساله این حل در سیدل گاوس روش گردد،
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بگیرید: نظر در را زیر فازی دستگاه .٣ . ٣ مثال
٣x١ + ٢x٢ + x٣ − ٣x۵ = (−١٫ ٩ + ۴٫ ٩r, ۶٫ ١ − ٣٫ ١r)

−٢x١ + x٢ + x٣ − x۴ + x۵ = (−٢٫ ۵ + ٢٫ ۵r, ٢٫ ٩۵ − ٢٫ ٩۵r)
١x١ − x٢ + ٢x٣ + x۴ + x۵ = (٠٫ ١۵ + ٣٫ ٨۵r, ۶ − ٢r)

−x٣ + x۴ + ٢x۵ = (−٠٫ ۴۵ + ٢٫ ۴۵r, ۴٫ ٢ − ٢٫ ٢r)
x١ − ٢x٢ + x۵ = (−١٫ ٧ + ١٫ ٧r, ١٫ ۴ − ١٫ ۴r)

(٣)

با: است برابر آن دقیق جواب که

X∗
١ = (٠٫ ۴ + ٠٫ ۶r, ١٫ ١ − ٠٫ ١r), X∗

٢ = (٠٫ ۶ + ٠٫ ۴r, ١٫ ٢ − ٠٫ ٢r), X∗
٣ = (٠٫ ٢ + ٠٫ ٨r, ١٫ ٣ − ٠٫ ٣r)

X∗
۴ = (٠٫ ٢۵ + ٠٫ ٧۵r, ١٫ ۴ − ٠٫ ۴r), X∗

۵ = (٠٫ ٣ + ٠٫ ٧r, ١٫ ۵ − ٠٫ ۵r)

به ژنتیک الگوریتم از حاصله فازی قوی جواب اما هستند واگرا دستگاه این حل برای سیدل گاوس و ژاکوبی های روش
است. زیر صورت

X١ = (٠٫ ٢٨٩۴ + ٠٫ ۵٩٧٢r, ١٫ ١١٨٩ − ٠٫ ١٢٨۶r), X٢ = (٠٫ ۵۵١۶ + ٠٫ ٣٧٩٨r, ١٫ ٢۵۴٢ − ٠٫ ١٧٠٨r)

X٣ = (٠٫ ٢٠١۵ + ٠٫ ٨١٣٨r, ١٫ ٢٨٠۵ − ٠٫ ٣٠٧٢r), X۴ = (٠٫ ٣۶٣۴ + ٠٫ ٧۶۶٠r, ١٫ ۵١۴٢ − ٠٫ ٣۶٢٩r)

X۵ = (٠٫ ٣۴٨۵ + ٠٫ ۶٨٨۴r, ١٫ ٣۵٧٧ − ٠٫ ۵١١٧r)

٢٬٣ مثال به مربوط نتایج :٢ جدول

N Jacobi،||xN − x∗||∞ ||xN − x∗||∞ Gaus-Seidel ،||xN − x∗||∞ ||xN − x∗||∞
۵ ٣/٨٩٢٧٠٨ ٣/٨٩٢٧٠٨ ٠/٣٩۶۴ ٠/٣٩۶۴
١۵ ١۴٠/۶١۴١٨٨ ١۴٠/۶١۴١٨٨ ٠/٠٠۵٣١٢ ٠/٠٠۵٣١٢
٢٠ ٨۴۵/١٢٠۴۴۶ ٨۴۵/١٢٠۴۴۶ ٠/٠٠١۴٠۵ ٠/٠٠١۴٠۵

گیری نتیجه ۴

تکراری تقریبی های جواب اما بوده فازی دقیق جواب دارای که گرفتند قرار بررسی مورد فازی های دستگاه مقاله این در
الگوریتم از توان می نیستند، کارا سیدل گاوس و ژاکوبی های روش که مواردی در نباشند. فازی مراحل بعضی در است ممکن
طراحی ای گونه به توان می را ژنتیک الگوریتم اینکه، توجه قابل نکته کرد. استفاده مطلوب جواب به دستیابی برای ژنتیک

باشند. نیز فازی قوی و بوده برخوردار مطلوبی دقت از تقریبی های جواب که نمود
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