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با آن مقایسه و ترکیبی بهینه سازی مسائل حل برای عصبی شبکه یک
ذرات تجمع بهینه سازی الگوریتم
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چکیده

و صفر دوم درجه برنامه ریزی مسائل برای توزیع، تخمین الگوریتم با تابو هاپفیلد عصبی شبکه ترکیب حل روش بر مطالعه ای مقاله، این در
انرژی تابع سراسری مینیمم جستجوی جهت نرون ها وضعیت تغییر منظور به تابو قانون از THNN − EDA روش در داریم. نامقید یک
به نسبت بهتری جواب های THNN − EDA روش با بیشینه برش مساله و UBQP مساله دو حل از حاصله نتایج می شود. استفاده
نتایج که می باشد، ذرات تجمع بهینه سازی روش با THNN − EDA روش مقایسه مقاله این پیشنهاد دارند. DHNN − EDAروش

می باشد. ذرات تجمع بهینه سازی روش بر THNN − EDA روش برتری دهنده ی نشان حاصله
نامقید یک و صفر مساله بیشینه، برش مساله ذرات، تجمع بهینه سازی الگوریتم توزیع، تخمین الگوریتم تابو، هاپفیلد شبکه : کلیدی کلمات

پیش گفتار ١
تابو هاپفیلد شبکه ترکیب روش های از استفاده با را نامقید یک و صفر دوم درجه خطی برنامه ریزی مساله و بیشینه برش مساله داریم قصد
به اینجا در کنیم. حل ذرات تجمع بهینه سازی الگوریتم و توزیع تخمین الگوریتم با گسسته هاپفیلد شبکه ترکیب و توزیع تخمین الگوریتم با

داریم: اشاره ای حل روش های

THNN-EDA روش ١ . ١

آن از می باشد. vi خروجی مقدار و ui ورودی مقدار یک دارای نرون هر که می باشد، نرون N با بازگشتی شبکه یک گسسته هاپفیلد شبکه
روابط با نرون ها خروجی و ورودی بین ارتباط . می باشد نرون ها سایر برای ورودی ، نرون هر خروجی که می گویند بازگشتی شبکه این به جهت

می شود: مشخص زیر

ui(t+ ١) = −∂E
∂vi

=
n∑
j=١

wijvj(t)− θi (١)

صورت به نرون خروجی و

vi(t+ ١) = G(ui) =

{
١ if ui > ٠
٠ if ui ≤ ٠ (٢)

می شود. محاسبه
به را لیاپانف انرژی تابع که است شده ارائه ،١٩٨۵ سال در تانک و ١٩٨٢ سال در هاپفیلد توسط گسسته هاپفیلد شبکه از لیاپانف انرژی تابع

Maximum Cut Problem(MCP)
Unconstrained Binary Quadratic Programming problem(UBQP)
Combining Tabu Hopfild Network and Estimation of Distribution Algorithm(THNN-EDA)
Combining Discrete-time Hopfild Neural Network and Estimation of Distributin Algorithm(DHNN-EDA)
Particle Swarm Optimization(PSO)
Discrete-time Hopfild Neural Network(DHNN)
Lyapunov
Hopfield
Tank
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.[١] داریم زیر صورت

E = −١
٢

n∑
i=١

n∑
j=١

wijvivj +
n∑
i=١

θivi (٣)

DHNN−EDAیک محلی، مینیمم مساله به رسیدگی منظور به بنابراین و ندارد را محلی مینیمم انرژی حالت از گریز DHNNتوانایی قانون
همچنین و نمی کند اصالح حتی یا نمی دهد تغییر DHNNرا گرادیان کاهش حرکت ،DHNN−EDA است[٣]. شده پیشنهاد ونگ توسط
سازوکار تغییر اجرای برای DHNN اصلی شده روز به قانون جای به تابو قانون از بنابراین نمی کند، تالشی هیچ محلی مینیمم از گریز برای
انرژی تابع ١− vi به vi از i نرون تغییر از پس می شود. استفاده انرژی، تابع سراسری مینیمم جستجوی و محلی بهینه از گریز همچنین و نرون ها

.[۵] می کند تغییر زیر صورت به هاپفیلد

∆E(t) = E(t+ ١)− E(t) = −(
n∑
j=١

wij(t)vj(t)(١− ٢vi) (۴)

ذرات تجمع بهینه سازی روش ١ . ٢

جستجوی روش یک PSO است. پرندگان و ماهی ها مانند مختلف گونه های جمعی رفتارهای از گرفته الهام ذرات تجمع بهینه سازی الگوریتم
از تعدادی PSO الگوریتم در می باشد. راحت تر اجرایی و مؤثرتر محاسبه ای دارای دیگر فراابتکاری الگوریتم های با مقایسه در که است تصادفی
−D بردار دارای PSO الگوریتم در i ذره هر داریم. را آن  کردن بیشینه قصد جستجو فضای در و می نامیم ذره را آن ها که دارند وجود اعضاء
vi ذره حرکت سرعت و pi کرده تجربه که ذره موقعیت بهترین ، xi کنونی موقعیت شامل بردار این است. جستجو فضای بعد ،D که است بعدی
زیر صورت به ذره سرعت می کنیم. ذخیره pg عنوان تحت متغیری در نیز را باشد بهتر همه از ذرات، تمام بین در که ذره ای مختصات می باشد.

می شود: به روز

v′ = v + c١r١(pb − x) + c٢r٢(pg − x) (۵)

.[١] می شود محاسبه زیر صورت به جدید موقعیت است. ثابت c و r مقادیر

x′ = x+ v′ (۶)

است: زیر صورت به PSO انرژی تابع و

E = −١
٢
wvv′ + Tv′. (٧)

بهینه سازی ٢ مساله های
هدف تابع که طوری به است، حداکثر سازی مساله این هدف که می باشد، n ∗ n ماتریس یک UBQP مساله

f(x) =
n∑
i=١

n∑
j=١

qijxixj (٨)

می رسد. حداکثر به
نوشت: چنین می توان را UBQP انرژی تابع بنابراین برسد. حداقل به باید که می باشد تابعی با برابر DHNN انرژی تابع

E = −
n∑
i=١

n∑
j=١,j ̸=١

qijxixj −
n∑
i=١

qijxi (٩)

Wang

٣٣٠
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به است. منفی و مثبت وزن های مجموعه A و نرون ها مجموعه V که می باشد G = (V,A) جهت بدون وزنی نمودار یک که MCP مساله
می رسد. حداکثر به زیر هدف MCPتابع در است. V٠, V١ متصل غیر مجموعه دو در G نمودار از بخش یک کردن پیدا ،MCP هدف طوریکه

c(X) =
n∑
i=١

n∑
j=١

eijxi(١− xj) (١٠)

.[٢] کرد تعریف UBQP عنوان به می توان را MCP

qij = −eij , ∀i ̸= j, qii =
n∑
j=١

eij , ∀i (١١)

می باشد. زیر صورت به MCP انرژی تابع

E = −
n∑
i=١

n∑
j=١

eijvi(١− vi) (١٢)

پژوهش دست آورد های ٣

THNN−EDA بین مقایسه ای نمونه ها از یک هر برای است، شده آورده (١) جدول MCPدر و UBQP مساله هر برای عددی نمونه های
است. مشاهده قابل (٢) جداول در آن نتیجه ی که است، شده انجام PSO و DHNN − EDA و

متفاوت اندازه های با MCP و UBQP مساله های ویژگی :١ جدول
مساله راس یال بازه

١ ١٠٠ ٣٠٠ [−١, ١]
٢ ٢٠٠ ٩٠٠ [−١, ١]
٣ ٣٠٠ ٩٠٠ [−١, ١]
۴ ۴٠٠ ١۵٠٠ [−١, ١]

MCP و UBQP مساله های از استفاده با روش ها مقایسه :٢ جدول
UBQP مساله THNN DHNN PSO

١ ١٠٢/٨٩٣٩ ١٠٢/۵۶٩۵ -٢۴/۵۴٧٧٧
٢ ٢٢٣/٧٢۵٩ ٢٢٣/١٠٨٣ -٢٠/٠٣١٧
٣ ٢۶٩/٣٢٣٣ ٢۶٨/۴٧٨۶ -٢٠/٩٨۶
۴ ٢٩٨/۵۶۵٢ ٢٩٨/٠۶٨۶ -١٩/٨١١٢

MCP مساله THNN DHNN PSO

١ ٣۶/۶٢٣١ ٣۵/۵۵۴٩ ٢/۴٨٩٢
٢ ۶٠/٨٧٩١ ۵٨/۴٩٧٧ -۴/٠٩۵۵
٣ ۶١/٣٨٢۶ ۵٨/٩٨۴١ ٣/٣٨٢۴
۴ ٨۴/۵۶١٩ ٨۴/١٠٣۶ ۵/٨٩۴۵

نتیجه گیری

عصبی شبکه مبنای بر دیگر الگوریتم های از بهتر THNN −EDA که می دهد نشان MCP و UBQP مسائل برای شده شبیه سازی نتایج
می باشد. ذرات تجمع بهینه سازی الگوریتم و هاپفیلد

٣٣١

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


١٣٩۴ عملیات، در تحقیق کنفرانس ٨مین

مراجع

[1] R. C. Ebethart and J. A. Kennedy, Anew optimizer using particle swarm theory, Proceedings of the
sixth symposium on micro machine and human science, piscataway, NJ, IEEE Service Center, 1995,
39–43.

[2] J. J. Hopfild and D. W. Tank, Neural computation of decisions in optimization problems, Biological
cybernetics 52, 1985, 141–152.

[3] R. Marti ., A. Duarte and M. Laguna, Advanced scatter search for the max-cut problem, INFORMS
Journal on Computing, 2009, 26–38.

[4] M. Pelikan ., D. E. Goldberg and F. A. Lobo, Survey of optimization by building and using proba-
bilistic models, Computational Optimization and Applications, 2002, 5–20.

[5] J. Wang ., Y. Zhou and J. Yin, Combining tabu hopfield network and estimation of distribution
for unconstrained binary quadratic programming problem, Expert Systems with Applications, 2011,
14870–14881.

٣٣٢

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

