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 هسالِ هكاًیاتی هیٌیواکس احتوالی ًمغِ اًتمال 
 ، سیذ ػثاس حسیٌی جَهْذي تطیزي

 

هسالِ هكاًیاتی ًمغِ اًتمال اخیزا هؼزفی ضذُ است ٍ تا تاتغ ّذف هیٌیواکس ٍ تز رٍي غفحِ  فمظ : چكيده 

در ایي .  تزاي حالتی کِ ًماط تماضا ٍسى دّی ًطذُ اًذ ٍ ًیش هختػات آًْا دلیما هؼلَم است تزرسی ضذُ است
همالِ ها حالتی را تزرسی هی کٌین کِ  ًماط تماضا  ٍسى دّی ضذُ اًذ ٍ ًیش تغَر یكٌَاخت در یك فاغلِ دادُ 

هسالِ هَرد ًظز ضاهل یافتي هحل تْیٌِ ًمغِ اًتمال است تِ گًَِ اي کِ هاکشیون هسافت . ضذُ تَسیغ ضذُ اًذ
تستِ تِ هفزٍضات . هَسٍى هَرد اًتظار تیي هزکش خذهت رساًی ٍ ًماط تماضا اس عزیك ًمغِ اًتمال هیٌیون ضَد

تَسیغ یكٌَاخت ًماط تماضا ، سِ هذل هختلف ارائِ ضذُ، ضزایظ تحذب تزرسی ضذُ، ٍیژگی ّاي آًْا تذست 
در پایاى هثالْایی اس ّز هذل تزاي فْن تیطتز . آهذُ ٍ رٍضْایی تزاي یافتي جَاب تْیٌِ آًْا پیطٌْاد ضذُ است

.    هغالة آٍردُ ضذُ است

هكاًیاتی هحَر، هكاًیاتی ًمغِ اًتمال ، هكاًیاتی هیٌیواکس، هكاًیاتی احتوالی، هكاًیاتی در : كلمات كليدي 

 غفحِ
 همذهِ- 1

 در ًظز تگیزیذ لزار است یك هزکش خذهات رساًی را تزپا کٌین کِ هی تایست تِ تؼذادي اس ًماط 
خذهت دّی کٌذ کِ هاآًْارا ًماط  

، خذهت دّی تِ تزخی ًماط «ًمغِ اًتمال» فزؼ کٌیذ ایي اهكاى پذیز است کِ تا ایجاد یك . تماضا هی ًاهین
یؼٌی هتماضیاى در ایي ًماط تماضا،  اس عزیك ایي ًمغِ اًتمال تِ هزکش هذکَر هٌتمل . تماضا را تا ّن ادغام کٌین 

فایذُ استفادُ اس ًمغِ اًتمال هی تَاًذ ایي تاضذ کِ هتماضیاى تا سزػتی هؼوَلی تِ ًمغِ اًتمال آٍردُ هی . ضًَذ
لذا ّشیٌِ ٍاحذ هسافت تزاي جاتجایی  اس . ضًَذ ٍ اس آًجا تا سزػتی هضاػف تِ هزکش هشتَر هٌتمل هی ضًَذ 

  ضزب هی ضَد در حالیكِ ّشیٌِ ٍاحذ α 1>ًمغِ اًتمال تِ هزکش خذهت دّی در یك ضزیة کاّص ًظیز
هسافت تزاي جاتجایی اس ًمغِ تماضا تِ ًمغِ اًتمال تزاتز تا ّشیٌِ جاتجایی هستمین تِ هزکش خذهت دّی است 

 ًمغِ اًتمال است تغَریكِ هاکشیون  pدر هذل ػوَهی ایي هسالِ، ّذف یافتي هحل هزکش خذهت دّی ٍ . 
در هذلی کِ ها در ایي همالِ . فاغلِ تیي هزکش خذهت رساًی ٍ ًماط تماضا اس عزیك ًمغِ اًتمال هیٌیون ضَد 

 تزرسی هی کٌین هحل هزکش خذهات رساًی هطخع است ٍ فمظ هحل یك ًمغِ اًتمال تایذ تؼییي ضَد 

            کارتزد ّاي ایي هسالِ هی تَاًذ ضاهل تزپایی یك تیوارستاى تاضذ کِ یك سزي تیواراى را اس عزیك 
هػذٍهیي تَسظ یك آهثَالًس تا سزػت هؼوَلی تِ ایستگاُ . یك ایستگاُ ّلیكَپتز سزٍیس دّی هی کٌذ 

در هذل ػوَهی، . ّلیكَپتز هٌتمل هی ضًَذ ٍ اس آًجا تا سزػتی هضاػف تِ سوت تیوارستاى پزٍاس هی کٌٌذ 
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در حالت خاظ هحل تیوارستاى هطخع . هكاًیاتی هحل تیوارستاى ٍ چٌذ ایستگاُ ّلیكَپتز هذ ًظز است 
ٍ هحل یك ایستگاُ ّلیكَپتز کِ تِ ّوِ ًماط سزٍیس هی دّذ  (تیوارستاى ّن اکٌَى هَجَد است )است 

    .                                                                           هجَْل است 
هذل ساسي ٍ رٍش حل -  2

.    در ایي تخص اتتذا هذل کلی هسالِ فزهَلِ ٍ سپس در اداهِ سِ حالت هختلف تزرسی هی ضَد 
هؼزفی هذل کلی -  2-1

 Vi ( ، هؼلَم است ٍ ّز کذام اس ًماط تماضا داراي هختػات (x0,y0) فزؼ کٌیذ هحل هزکش خذهت رساًی، 
, (Ui ِاست تغَریك Ui ٍ Vi  هتغیزّاي تػادفی هستمل ّستٌذ. d (x,y) ًطاى دٌّذُ  فاغلِ ًمغِ اًتمال 

 )  فاکتَر کاّص ّشیٌِ   اس ًمغِ اًتمال ٍ i  فاغلِ ًمغِ تماضا di(x,y)تا هزکش خذهت رساًی  ٍ       
 ، است تِ گًَِ اي (x,y)هسالِ هَرد ًظز ضاهل یافتي هحل تْیٌِ ًمغِ اًتمال، . است (فاکتَر تسزیغ اًتمال 

تیي هزکش خذهت رساًی ٍ ًماط تماضا اس عزیك ًمغِ اًتمال هیٌیون « هَرد اًتظار» کِ هاکشیون هسافت هَسٍى
: حال هسالِ را هی تَاى تِ غَرت سیز فزهَلِ کزد . ضَد 

             (1)                                    yxdyxdEwyxF iiniyx ,,max),(min 1,   

تا تَجِ تِ ایٌكِ .  ًطاى دٌّذُ ارسش اًتظاري است [.]Eتغَریكِ   yxdE i  تستگی تِ تَسیغ احتوال ًماط ,
ها حالتی را تزرسی هی کٌین کِ ًماط تماضا داراي تَسیغ . تماضا دارد حاالت هختلفی تزاي هسالِ هتػَر است 

در اداهِ  تستِ تِ هفزٍضات تَسیغ یكٌَاخت ًماط تماضا ، سِ . یكٌَاخت پیَستِ در یك تاسُ هطخع ّستٌذ 
. هذل هختلف ارائِ ٍ تزرسی هی ضَد 

iV,Uحالتی کِ -   2-2 i ni 1  در فاغلِ       ba, تَسیغ یكٌَاخت دارًذ 
 :یؼٌی. در ًظز هی گیزین  ( rectilinear)فَاغل را تػَرت خغی ضكستِ یا هتؼاهذ 

  Ui  bauniform ,     ,    Vi  bauniform , ,    
ab

uf
uu




1
        

ab
vf

uv



1  

di(x,y)= yVxU ii         ,   d (x,y)= 00 yyxx   
 را هاکشیون همذار ٍسًْا تؼزیف کٌین یؼٌی *wاگز  ini ww 

  1max ًِطاى هی دّین کِ هی تَاى راتغ
: را تػَرت سیز ًَضت  (1)

 (2)  
       

 
 00

2222

,
2

),(min yyxx
ab

byaybxax
wyxFyx 




   

),(تاتغ  yxFهجوَع دٍ تاتغ هحذب است ٍ لذا خَد تاتؼی هحذب است لذا ّز جَاب تْیٌِ هَضؼی (local 

optimum)تزاي آى یك جَاب تْیٌِ کلی (global optimum)هسالِ فَق یك هسالِ تزًاهِ .  است
ریشي غیز خغی هحذب ًاهمیذ است ٍ جَاتْاي تْیٌِ هذل فَق را هی تَاى تا ّز یك اس الگَریتوْاي استاًذارد 

. تْیٌِ ساسي ریاضی تذست آٍرد

iV,Uحالتی کِ -  2-3 i   ni 1 ِدر فاغل   ii ba  تَسیغ یكٌَاخت دارًذ ,
: را تػَرت سیز ًَضت  (1)ًطاى هی دّین کِ هجذدا هی تَاى راتغِ .

 (3)         001, max),(min yyxxyfxfwyxF iiiniyx   
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),( ًطاى هی دّین کِ. yxFیك تاتغ هحذب است ٍلذا ّز جَاب تْیٌِ هَضؼی (local optimum) تزاي 

هسالِ فَق یك هسالِ تزًاهِ ریشي غیز خغی .  است (global optimum)آى یك جَاب تْیٌِ کلی
هحذب ًاهمیذ است ٍ جَاتْاي تْیٌِ هذل فَق را هی تَاى تا ّز یك اس الگَریتوْاي استاًذارد تْیٌِ ساسي 

ًیش هی .  استفادُ کزدmatlab در ًزم افشار fminimax هی تَاى اس تاتغ تْیٌِ ساسي. ریاضی تذست آٍرد
 در ًزم افشار fmincon را تِ غَرت یك تزًاهِ ریشي غیز خغی همیذ ًَضت ٍ تَسظ تاتغ (3)تَاى راتغِ 
matlabحل کزد .                                                          

             

 تَسیغ یكٌَاخت در فاغلِ iUحالتی کِ  -  2-4 ii ba ,ٍ  iVِتَسیغ یكٌَاخت در فاغل  ii dc ,   دارًذ 

: را تػَرت سیز ًَضت  (1)ًطاى هی دّین کِ هی تَاى راتغِ 
                          (4 
) 

 
),(گفتِ ضذ ، (3)هطاتِ تا آًچِ تزاي هسالِ راتغِ  yxF ٌِیك تاتغ هحذب است ٍلذا ّز جَاب تْی 

تؼالٍُ هسالِ .  است (global optimum) تزاي آى یك جَاب تْیٌِ کلی(local optimum)هَضؼی
فَق یك هسالِ تزًاهِ ریشي غیز خغی هحذب ًاهمیذ است ٍ جَاتْاي تْیٌِ هذل فَق را  ّواًٌذ هذل لثل هی 

. تَاى تا ّز یك اس الگَریتوْاي استاًذارد تْیٌِ ساسي ریاضی تذست آٍرد
ًتایج هحاسثاتی -  3

ایجاد هَاسًِ تیي فاکتَر . در ایي تخص هثالْایی تزاي هذلْاي تزرسی ضذُ ارائِ ٍ تحلیل هی ضَد 
.  تسزیغ ٍ ٍسًْا  اس خَاظ هذل است

جوغ تٌذي - 4
ها در ایي همالِ تَسؼِ اي در هسالِ هكاًیاتی ًمغِ اًتمال ایجاد کزدُ این ٍ تزخی اس حاالت احتوالی را در ًظز 

آًچِ در ایي همالِ تزرسی ضذ هسالِ هكاًیاتی احتوالی ًمغِ . گزفتِ این کِ تاکٌَى تِ آًْا پزداختِ ًطذُ است 
اس جولِ هی تَاى هسالِ را تزاي سایز . تَسؼِ ّاي تیطتزي تز ایي هسالِ اهكاى پذیز است . اًتمال است

ّوچٌیي هی . ًیش هی تَاى هسالِ را تجاي غفحِ تزرٍي ضثكِ تزرسی کزد . تَسیؼْاي احتوال تزرسی کزد 
استفادُ  (minimax)« حذالل حذاکثز»تجاي تاتغ ّذف  ( minisum)« حذالل هجوَع» تَاى اس تاتغ ّذف

 .حالت دیگز ایي است کِ ٍسًْا را ًیش احتوالی در ًظز تگیزین . کزد 
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