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با توجه به ويژگي های فیزيکي بسیار نزديک اهداف واقعي و کالترِ سونار فعال ،تفکیک اين اهداف ،از موضوعات چالشبرانگیز محققان و
صنعتگران حوزه آکوستیک است .شبکههای عصبي چنداليه ( )MLPيکي از پرکاربردترين شبکههای عصبي در دستهبندی اهداف دنیای
واقعي هستند .آموزش از مهمترين بخشهای توسعه اين نوع شبکه ها است که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است .به منظور
آموزش شبکههای  MLPاز دير باز استفاده از روشهای بازگشتي و گراديان نزولي مرسوم بوده است .دقت دستهبندی نامناسب ،گیر افتادن
در کمینه های محلي و سرعت همگرايي پايین از معايب روشهای سنتي است .به منظور غلبه بر اين معايب ،در سالهای اخیر استفاده از
الگوريتمهای ابتکاری و فرا ابت کاری بسیار مرسوم گرديده است .اين مقاله برای آموزش شبکه  MLPاز الگوريتم بهینهسازی ترکیبي ازدحام
ذرات و جستجوی گرانشي ( (PSOGSAاستفاده ميکند .الگوريتم جستجوی گرانشي ( )GSAيک روش بهینهسازی فرا ابتکاری جديد بر
اساس فعل و انفعاالت گرانش و جرم است .ثابت شده است که اين الگوريتم توانايي خوبي برای جستجوی کلي دارد ،اما در آخرين تکرارها
دارای سرعت پايین در بهرهبرداری فضای جستجو است .با توجه به توانايي منحصربهفرد بهینهساز ازدحام ذرات ( )PSOدر فاز بهرهبرداری،
از اين روش برای حل مشکل فوق استفاده ميشود .نتايج به دست آمده نشان ميدهد که دستهبندیکنندههای مبتني بر  PSO ،GSAو
 PSOGSAدادگان سونار را به ترتیب با دقت  39/1045 ،32/0177و  34/42974دستهبندی مينمايند .همچنین سرعت همگرايي الگوريتم
ترکیبي نسبت به دو الگوريتم معیار ذکر شده بهتر است.
واژگان کلیدی  :دستهبندی ،سونار ،کالتر ،بهینهساز ازدحام ذرات ،الگوریتم جستجوی گرانشی.
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شبکههای عصبي چنداليه يکي از پرکاربردترين ابزار برای
محاسبات نرم ميباشند .با استفاده از اين شبکهها ميتوان
مسائل غیرخطي را حل نمود .بهطور کلي ،شبکههای عصبي
مصنوعي چنداليه بهمنظور دستهبندی الگو ،پیشبیني داده
و تقريب زدن توابع مورد استفاده قرار ميگیرند [.]4-5
دستهبندی الگو به معني تقسیمبندی دادهها به دستههای
گسسته از پیش تعريف شده است [ ،]1در حاليکه پیشبیني
به معنای پیشبیني اتفاقات آينده بر اساس دادههای گذشته
و دادههای کنوني است [ .]1در نهايت تقريب تابع ،فرآيند
مدل کردن روابط بین متغیرهای ورودی را شامل ميشود.
ثابت شده است که شبکههای عصبي چنداليه با يک اليه
پنهان ميتوانند هر تابع گسسته و يا پیوسته را تقريب بزنند
[ .]0صرف نظر از کاربردها ،توانايي متمايز شبکههای عصبي
مصنوعي چنداليه ،يادگیری است [ .]9يادگیری بهاين معني
است که اين شبکهها همانند مغز انسان ميتوانند از يک
تجربه يا آزمايش ياد بگیرند .اين ويژگي (يادگیری) بخش
ضروری همه شبکههای عصبي است که ممکن است به دو
نوع تقسیم گردد :يادگیری با نظارت ]4[ 5و يادگیری بدون
نظارت .]3[ 2برای شبکههای عصبي مصنوعي چنداليه (در
بیشتر کاربردها) ،از الگوريتمهای پسانتشار 9بهینهشده []57
و يا استاندارد [ ،]55بهعنوان روش يادگیری استفاده ميگردد
که از خانواده يادگیری با نظارت ميباشند .الگوريتم
پسانتشار ،بر مبنای گراديان است که اشکاالتي همچون
همگرايي آهسته [ ]52و بکارگیری در يک محدوده کوچک
[ ]59را دارد و بنابراين برای کاربردهای عملي قابل اعتماد
نیست.
هدف نهايي فرآيند يادگیری در شبکههای عصبي ،پیدا کردن
بهترين ترکیب از يالهای وزندار و باياس 4آنها است ،به
طوریکه در آموزش شبکه و نمونههای آزمون ،کمترين مقدار
خطا را داشته باشیم .بههرحال اغلب خطای شبکه عصبي
چنداليه ،برای مدت زيادی در زمان فرآيند يادگیری ،بزرگ
خواهد بود و الگوريتم يادگیری آن را به سمت کم شدن

هدايت ميکند .اين مسئله در فرآيندهای يادگیری مبتني بر
ال مشترک است.
گراديان ،مثل الگوريتم پسانتشار ،کام ً
همچنین همگرايي الگوريتم پسانتشار بهمقدار خیلي زياد به
مقادير اولیه نرخ يادگیری و اندازه حرکت وابسته است .مقادير
نامناسب اين متغیرها ميتواند حتي سبب واگرايي الگوريتم
گردد .مطالعات بسیار زيادی برای حل اين مشکل الگوريتم
پس انتشار انجام گرفته است [ .]54اما بهینهسازی کافي
بدست نیامده و هر روش فقط آثار جانبي خودش را دارد .اين
مقاله نشان ميدهد که الگوريتم جستجوی ابتکاری 1و فرا
ابتکاری 1ميتواند جايگزين الگوريتمهای يادگیری مبتني بر
گراديان باشد [ ،]51زيرا ماهیت تصادفي اين الگوريتمها
اجازه ميدهد تا درصد خطای کمتری نسبت به روشهای
مبتني بر گراديان داشته باشیم و همچنین احتمال گیر
افتادن در کمینههای محلي کاهش يابد.
روشهای بهینهسازی ابتکاری مختلفي برای آموزش
شبکههای عصبي چنداليه استفاده شده است .از جمله آنها
ميتوان به الگوريتم تبريد تدريجي (51[ 0) SAو،]50
الگوريتم ژنتیک ( ،]54[ 4) GAبهینهساز ازدحام ذرا ت3
( ،]29-53[ )PSOالگوريتم بهینهسازی مغناطیسي،]24[ 57
بهینهساز مبتني بر جغرافیايي زيستي (،]5[ 55) BBO
بهینهساز گرگ خاکستری ( ]21[ 52) GWOو ديفرانسیل
تکاملي ]21[ 59اشاره کرد .با توجه به [ ،]20برخي الگوريتمها
الگوريتمها مانند  SAو  GAميتوانند احتمال به دام افتادن
در کمینه محلي را کاهش دهند ،اما آنها هنوز دارای نرخ
همگرايي آهسته هستند .با توجه به [ ،]24-53بهینهساز
ازدحام ذرات يکي از کارآمدترين و عمليترين الگوريتمهای
بهینهسازی در افزايش نرخ همگرايي است .اين مقاله،
بهوسیله ترکیب الگوريتمهای  PSOو  GSAسعي در غلبه بر
دو مشکل ذکر شده دارد.
ادامه مقاله به شرح زير است .بخشهای  2تا  4به ترتیب به
ارائه مقدمههای کوتاه درباره مفاهیم اولیه بهینهساز ازدحام
ذرات ،الگوريتم جستجوی گرانشي و ترکیبي از اين دو
الگوريتم با نام ( )PSOGSAميپردازد .بخش  1روش استفاده
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ذرات در يک فضای مسئله شروع ميکند .در هر تکرار سرعت
ذرات با استفاده از رابطه ( )5محاسبه ميشود .بعد از محاسبه
سرعت ذرات ،موقعیت جديد ذرات با استفاده از رابطه ( )2به
دست ميآيد .فرآيند تغییر موقعیت ذرات تا دستیابي به معیار
نهايي ادامه دارد.

از الگوريتمهای ذکر شده را به عنوان الگوريتمهای آموزشي
شبکههای عصبي چنداليه مورد بحث قرار ميدهد .نتايج
آزمايشات و شبیهسازیها در بخش  1نشان داده شدهاند .در
نهايت بخش  0نتیجهگیری مقاله را ارائه ميدهد.
 -2بهینهساز ازدحام ذرات )(PSO

 -3الگوریتم جستجوی گرانشی

بهینه ساز ازدحام ذرات يک روش محاسباتي تکاملي است
که توسط کندی و ابرهارت ]24[ 5ارائه شده است .بهینهساز
ازدحام ذرات از رفتار اجتماعي پرندگان الهام گرفته شده
است .اين روش از تعدادی از ذرات (راه حلهای نامزد) که در
فضای جستجو به دنبال يافتن بهترين راه حل هستند،
استفاده ميکند .در همین حال همه ذرات به سوی بهترين
ذرهای (بهترين راه حل) که در مسیرشان وجود دارد ،حرکت
ميکنند .به عبارت ديگر ،ذرات بهترين راه حلهای خود را
به عنوان بهترين راه حل کلي در نظر ميگیرند.
هر ذره در بهینهساز ازدحام ذرات بايد پارامترهايي مانند:
موقعیت فعلي ،سرعت فعلي ،فاصله تا  pbestو فاصله تا gbest
را به منظور تغییر موقعیت خود در نظر بگیرد .مدلسازی
رياضي بهینه ساز ازدحام ذرات به صورت روابط ( )5و ()2
است:

در سال  2773راشدی و همکارانش [ ]23يک الگوريتم
ابتکاری جديد به نام الگوريتم جستجوی گرانشي )(GSA
پیشنهاد کردند .هدف اين الگوريتم پیدا کردن بهترين راه
حل در فضای جستجوی مسئله با استفاده از قوانین فیزيکي
است .نظريه فیزيکي که الگوريتم جستجوی گرانشي از آن
الهام گرفته شده است ،تئوری نیوتن است [ ]97که ميگويد:
"هر ذره در جهان ذره ديگر را با يک نیرويي که به طور
مستقیم با حاصلضرب جرم آن دو ذره و به طور معکوس با
مجذور فاصله بین آنها رابطه دارد ،جذب ميکند" .الگوريتم
جستجوی گرانشي را ميتوان به عنوان مجموعهای از عوامل
(راه حلهای نامزد) در نظر گرفت که دارای جرم متناسب با
مقدار خود در تابع شايستگ ي 1هستند .در طول اجرای
الگوريتم تمام تودهها توسط نیروی جاذبه بین خودشان
يکديگر را جذب ميکنند .هر چه جرم سنگینتر باشد ،نیروی
جاذبه بیشتر است .بنابراين ،جرمهای سنگینتر که احتماالً
نزديکترين جرمها به کمینه کلي هستند ،جرمهای ديگر را
متناسب با فاصله آنها جذب مينمايند .با توجه به [،]95
فرض کنید يک سیستم با  Nعامل وجود دارد .موقعیت هر
عامل (جرم) که يک نامزد راه حل مسئله است ،به صورت
رابطه ( )9تعريف ميشود:
( )9
X    ,...,  ,...,   , i  1, 2,..., N

 i t 1  w i t  c1  rand   pbesti  i t 

() 5

c2  rand   gbest  i t 

i t 1  i t  i t 1

() 2

در روابط باال  i ،مبین سرعت 2ذره -iام در تکرار -tام،
t

w

مبین تابع وز ن c j، 9مبین ضريب شتا ب 4و rand

نشاندهنده يک عدد تصادفي بین  7و  5استi t .

مبین

موقعیت فعلي ذره -iام در تکرار -tام است .همچنین pbest i

n

 ،بهترين راهحل عامل -iام در تکرار -tام است و بهترين
راهحلي که تا کنون پیدا شده  gbestاست.

d

t

t

t

i

i

1

i

i

که در آن N ،مبین بعد مسئله و   iمبین موقعیت عامل
-iام در بعد -dام است .الگوريتم کار خود را با قرار دادن
عوامل به طور تصادفي در فضای جستجو شروع ميکند .در
طول هر تکرار ،نیروی گرانشي از عامل -jام بر عامل -iام در
زمان خاص  tبه صورت رابطه ( )4تعريف ميشود:

بخش اول رابطه ( ،)w  i ( ،)5توانايي اکتشاف بهینه ساز
ازدحام ذرات را فراهم ميکند .بخش دوم و سوم
و c  rand   gbest  
c  rand   pbest   
i

d

i

1

i

i

2

M pi  t   M aj  t 

به ترتیب نشاندهنده تفکر خصوصي و همکاری بین ذرات
است .بهینه ساز ازدحام ذرات کار خود را با قرار دادن تصادفي

() 4

Rij  t   

Fij d  t   G  t 

   j d  t   i d  t  

1

Acceleration Coefficient
Fitness Function

Kennedy and Eberhart
Velocity
3
Weighting Function
2
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يک عامل سنگینتر باشد ،نیروی جاذبه بیشتر و حرکت آن
آهستهتر است .جاذبه بیشتر را با توجه به قانون جاذبه بیان
شده توسط رابطه ( )4و جنبش آهستهتر را با توجه قانون
حرکت و رابطه ( )4ميتوان تعريف نمود [ .]23جرم تمام
عوامل با استفاده از روابط زير به روزرساني ميشود:

که در آن M aj ،مبین جرم گرانشي فعال مربوط به عامل -j
ام M pi ،مبین جرم گرانشي غیرفعال مربوط به عامل -iام،
) G(tمبین ثابت گرانشي در زمان   ،tيک ثابت کوچک و

 R ij t مبین فاصله اقلیدسي بین دو عامل  iو  jاست .ثابت

گرانش  Gو فاصله اقلیدسي بین دو عامل -iام و -jام به
ترتیب و به صورت روابط ( )1و ( )1محاسبه ميشوند:
( )1

()55

G(t )  G0  exp    iter max iter 

که در آن fit i t  ،مبین ارزش شايستگي عامل -iام در
زمان  best(t) ،tمبین قویترين عامل در زمان  tو )worst(t
مبین ضعیفترين عامل در زمان  tاست best(t) .و
) worst(tبرای مسئله حداقلسازی به صورت روابط ( )52و
( )59محاسبه ميشوند:
()52
best t   min fit j t 

) Rij ( t )  X i ( t ), X j ( t
2

()1

که در آن  ،مبین ضريب نزولي G ،مبین ثابت گرانش
اولیه  iter ،مبین تعداد تکرار فعلي و  max iterنشان
دهنده حداکثر تعداد تکرار است .در يک فضای مسئله d
بعدی ،نیروی کلي که بر عامل -iام اعمال ميشود از رابطه
( )0محاسبه ميگردد:
0

() 0

rand j Fij d t 

N



j 1, j  i

j 1,..., N 

()59

Fi d t  

بازه ] [0,1است .با توجه به قانون حرکت ،شتابِ يک عامل به
طور مستقیم با نیروی برآيند و به طور معکوس با جرم آن
رابطه دارد .بنابراين شتاب همه عوامل به شرح زير محاسبه
ميشود:
() 4

M ii t 

()51

()3
()57

worst t   min fit j t 
j 1,..., N 

نرمال سازی جرم محاسبه شده توسط رابطه ( )55به صورت
زير تعريف ميشود:

ai d t  

()51

m i t 

N

 m t 
j

و  M iمبین جرم جسم -iام است .سرعت و موقعیت عوامل
به صورت روابط ( )3و ( )57محاسبه ميشوند:

M i t  

j 1

در الگوريتم جستجوی گرانشي هر عامل يک راهحل نامزد
تلقي ميشود .در اين الگوريتم ابتدا تمام عوامل با مقادير
تصادفي مقداردهي اولیه ميگردند .پس از مقداردهي اولیه،
سرعت و موقعیت همه عوامل با استفاده از روابط ( )3و ()55
تعريف ميشوند .همچنین ،پارامترهای ديگر مانند ثابت
گرانش و جرم توسط روابط ( )1و ( )55محاسبه ميگردند.
در نهايت الگوريتم جستجوی گرانشي با دستیابي به معیار
نهايي متوقف ميشود .مراحل الگوريتم جستجوی گرانشي در
شکل ( )5نشان داده شده است.
در تمام الگوريتمهای مبتني بر جمعیت که دارای رفتار
اجتماعي هستند ،مانند  PSOو  ،GSAدو ويژگي ذاتي بايد
در نظر گرفته شود :توانايي الگوريتم برای جستجوی تمام
بخشهای فضای جستجو و توانايياش در بهرهبرداری از
بهترين راه حل.

 i d t  1  rand i  i d t   ai d  t 
i t  1  i t   i t  1
d

j 1,..., N 

j 1,..., N 

که در آن d ،مبین بعد مسئله t ،نشان دهنده يک زمان خاص

d

worst t   max fit j t 

) best(tو ) worst(tبرای مسئله حداکثرسازی به صورت
روابط ( )54و ( )51محاسبه ميگردند:
()54
best t   max fit j t 

که در آن  rand j ،نشان دهنده يک عدد تصادفي در

Fi d t 

fit t  worst t 
m i t   i
best t  worst t 

d

که در آن d ،مبین بعد مسئله و  rand iنشان دهنده يک
عدد تصادفي در بازه ] [0,1است .ميتوان از روابط ( )3و ()57
چنین استنباط کرد که سرعت فعلي يک عامل به صورت
کسری از آخرين سرعت که به شتاب آن اضافه ميشود،
تعريف ميگردد .عالوه بر اين ،موقعیت فعلي يک عامل برابر
است با آخرين موقعیت خودش که به سرعت کنوني آن اضافه
شده است.
جرم عوامل با استفاده از ارزيابي تابع شايستگي تعريف
ميشود .اين بدين معني است که يک عامل با سنگینترين
جرم کارآمدترين عامل است .با توجه به معادالت باال ،هر چه
4
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شکل ( )1مراحل عمومی الگوریتم جستجوی گرانشی [.]03

جستجو در تمام فضای مسئله اکتشاف 5نام دارد ،در حالي
که همگرا شدن به بهترين راه حل در نزديکي يک راه حل
خوب بهرهبرداری 2نامیده ميشود .يک الگوريتم مبتني بر
جمعیت بايد اين دو ويژگي حیاتي را به منظور تضمین پیدا
کردن بهترين راهحل داشته باشد .در بهینهساز ازدحام ذرات،
توانايي اکتشاف با استفاده از  Pbestو توانايي بهرهبرداری با
استفاده ا ز  Gbestنمايش داده شده است .در الگوريتم
جستجوی گرانشي ،با انتخاب مقدار مناسب برای پارامترهای

اجتماعي (  ) gbestموجود در بهینهساز ازدحام ذرات را با
قابلیت جستجوی محلي الگوريتم جستجوی گرانشي ترکیب
ميکند .به منظور ترکیب اين الگوريتمها ،رابطه ( )50به شرح
زير پیشنهاد شده است:
()50

c2  rand   gbest  X i  t  

که در آن V i t  ،مبین سرعت عامل -iام در تکرار -tامc j ،
مبین ضريب شتاب w ،مبین تابع وزن و  randنشان دهنده

تصادف ي  ، G 0 and  اکتشاف ميتواند تضمین شود و
حرکت آهسته عوامل سنگینتر ميتواند توانايي بهرهبرداری
را تضمین کند [.]92
راشدی و همکاران در [ ]23يک مطالعه مقايسهای بین
الگوريتم جستجوی گرانشي و برخي از الگوريتمهای
بهینهسازی ابتکاری شناخته شده مانند بهینهساز ازدحام
ذرات را ارائه ميدهند .در اين مقايسه نتايج نشان ميدهند
که الگوريتم جستجوی گرانشي در زمینه بهینهسازی دارای
توانايي است .با اين حال ،الگوريتم جستجوی گرانشي دارای
سرعت جستجوی پايین در آخرين تکرارها است [ .]99در
اين مقاله ترکیبي از الگوريتم جستجوی گرانشي با بهینهساز
ازدحام ذرات با نام  ،PSOGSAبه منظور بهبود اين ضعف
پیشنهاد شده است.

يک عدد تصادفي بین  7و  5است .همچنین  ac i t مبین
شتاب عامل -iام در تکرار -tام و  gbestبهترين راهحلي
است که تا کنون پیدا شده است .موقعیت عوامل در هر تکرار
به شرح زير به روزرساني ميشود:

()54

X i t  1  X i t  V i t  1

هر عامل در  PSOGSAبه عنوان يک راه حل نامزد در نظر
گرفته ميشود .در ابتدا همه عوامل به صورت تصادفي
مقداردهي اولیه ميگردند .پس از مقداردهي اولیه نیروی
گرانشي ،ثابت گرانش و نیروهای حاصل در میان عوامل با
استفاده از روابط ( )1( ،)4و ( )0محاسبه ميشوند .سپس
شتاب ذرات به وسیله رابطه ( )4تعريف ميگردد .بهترين
راهحل پیدا شده در هر تکرار بايد به روز شود .پس از محاسبه
شتاب و بهروزرساني بهترين راهحل ،سرعت همه عوامل را
ميتوان با استفاده از رابطه ( )50محاسبه نمود .در نهايت،
موقعیت عوامل توسط رابطه ( )54بهروز ميشود .فرآيند به
روزرساني سرعت و موقعیت با دستیابي به يک معیار مشخص

 -4الگوریتم ترکیبی PSOGSA

ايده اصلي  PSOGSAبدين صورت است که توانايي تفکر
Exploration

Vi  t  1  w  Vi  t   ci  rand  aci  t 

1

Exploitation

1

2
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 FNNGSA ،FNNPSOو  ،FNNPSOGSAمعرفي و مورد
بررسي قرار ميگیرند.

متوقف ميگردد .مراحل الگوريتم  PSOGSAدر شکل ()2
نشان داده شده است.
برای توضیح کارآمد بودن  ،PSOGSAبه نکات زير اشاره
ميشود:
 در  PSOGSAکیفیت راهحل (شايستگي) در روش به
روزرساني در نظر گرفته ميشود.
 عواملي که در نزديکي راهحل خوب هستند ،عوامل
ديگری که در حال بررسي قسمتهای مختلف فضای
جستجو ميباشند را جذب ميکنند.
 هنگامي که تمام عوامل در نزديکي يک راه حل خوب
هستند ،بسیار آرام حرکت مينمايند .در اين مورد،
 gbestبرای بهرهبرداری از بهترين راهحل کلي به آنها
کمک ميکند.
 الگوريتم  PSOGSAبا استفاده از حافظه ،بهترين
راهحلي که تاکنون کشف شده (  ) gbestرا حفظ
مينمايد تا در هر زمان در دسترس باشد.
 هر عامل ميتواند بهترين راه حل (  ) gbestرا مشاهده
و به سمت آن میل کند.

 -5آموزش شبكههای عصبی چندالیه با استفاده از
الگوریتمهای  GSA ،PSOو PSOGSA

به طور کلي سه روش برای آموزش شبکههای عصبي
چنداليه با استفاده از الگوريتمهای فرا ابتکاری وجود دارد.
در روش اول الگوريتمهای ابتکاری برای پیدا کردن ترکیبي
مناسب از وزنها و باياسهای شبکه استفاده ميشوند،
بهطوریکه اين ترکیب حداقلِ خطا را برای شبکه عصبي
چنداليه فراهم نمايد .در روش دوم ،الگوريتمهای فرا ابتکاری
به عنوان راهي برای پیدا کردن يک ساختار مناسب برای
شبکه عصبي چنداليه در يک مسئله خاص به کار ميروند.
در آخرين روش ،الگوريتم تکاملي ،پارامترهای الگوريتم
يادگیری مبتني بر گراديان را تنظیم ميکند .اين پارامترها
عبارتند از :نرخ يادگیری و اندازه حرکت.
در مورد اول ،قبل از آموزش شبکه عصبي چنداليه ،ساختار
شبکه ثابت ميشود .وظیفه يک الگوريتم آموزشي پیدا کردن
يک مقدار مناسب برای تمامي وزن يالها و باياسها به منظور
به حداقل رساندن خطای کلي شبکه عصبي چنداليه است.
در مورد دوم ،ساختار شبکههای عصبي چنداليه متفاوت
است.
يک الگوريتم آموزشي اعمال شده به شبکه عصبي چنداليه
برای تعیین بهترين ساختار برای يک مسئله خاص استفاده
ميشود .تغییر ساختار ميتواند با دستکاری ارتباط بین
نرونها ،تعداد اليههای پنهان و تعداد گرههای پنهان در هر
اليه از شبکه عصبي چنداليه انجام شود.

 با تنظیم  c 1و  ، c 2تواناييهای جستجوی کلي و
جستجوی محلي ميتواند متعادل شود.
نکات ذکر شده در باال ،الگوريتم  PSOGSAرا برای حل طیف
گستردهای از مسائل بهینهسازی ،به اندازه کافي قدرتمند
ميسازد [.]94
در بخش بعد ،مکانیزمهای آموزش شبکه عصبي چنداليه با
استفاده از  GSA ،PSOو  PSOGSAو به ترتیب با نامهای

شکل ( )2مراحل عمومی الگوریتم . PSOGSA

1
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در اين بخش ،به منظور طراحي دستهبندی کننده اهداف
سوناری ،در ابتدا الگوريتمهای  GSA ،PSOو  PSOGSAبا
استفاده از روش اول به شبکه عصبي چنداليه اعمال ميشوند.
دستهبندیکنندههای طراحي شده بهترتیب ،FNNPSO
 FNNGSAو  FNNPSOGSAنام گذاری ميگردند .توجه
شود که ساختار شبکه عصبي چنداليه ثابت است.
الگوريتمهای  GSA ،PSOو  PSOGSAترکیبي از وزن و
باياسها که حداقل خطا را برای شبکه عصبي چنداليه باعث
ميشود ،پیدا ميکنند .به منظور طراحي ،FNNPSO
 FNNGSAو  FNNPSOGSAعناصر اساسي تابع شايستگي
و راهبرد کدکردن بايد تعريف شوند.

که در آن w kj ،مبین وزن اتصال از گره مخفي -jام به گره
خروجي -kام و   kمبین باياس (آستانه) گره خروجي -kام
است .در نهايت ،خطای يادگیری ( Eتابع شايستگي) به
صورت زير محاسبه ميشود:
2

Ek   y i k di k 
m

i 1

()25

q

Ek
k 1 q

E 

()22

k

نشان دهنده تعداد نمونههای آموزشيd i ،

که در آن،
مبین خروجي مورد انتظار از واحد ورودی -iام وقتي که
q

k

نمونه آموزشي -kام استفاده ميشود و  y iمبین خروجي
واقعي از واحد ورودی -iام است ،وقتي که نمونه آموزشي -k
ام استفاده ميگردد .بنابراين ،تابع شايستگي نمونه آموزشي
-iام را ميتوان به صورت رابطه ( )29تعريف کرد:

 -1-5تابع شایستگی
شکل ( )9شبکه عصبي با سه اليه را نشان ميدهد (يک اليه
ورودی ،يک اليه پنهان و يک اليه خروجي) که در آن تعداد
گره ورودی برابر  ،nتعداد گره مخفي برابر  hو تعداد گره
خروجي برابر  mاست .در هر دوره از آموزش ،خروجي هر گره
مخفي به صورت رابطه ( )53محاسبه ميشود:
1

  n
(   )53
1  exp     wij .i   j   

  i 1

j  1, 2,..., h

()29

 -2-5نمایش مسئله آموزش شبكه عصبی چندالیه

f sj  

توسط الگوریتمهای  GSA ،PSOو PSOGSA

(راهبرد کد کردن)
بهطور کلي ،سه روش برای نمايش وزن يالها و باياس گرهها
وجود دارد :بردار ،ماتريس و حالت دودويي [ .]5در نمايش
برداری ،هر عنصر با يک بردار نمايش داده ميشود .برای
آموزش يک شبکه عصبي چنداليه ،بايد همه وزنها و باياس-
ها معلوم باشند .در نمايش ماتريسي ،هر عنصر بهصورت يک
ماتريس و برای نمايش دودويي  ،هر عنصر بهصورت رشتهايي
از بیتهای دودويي نمايش داده ميشوند .هر کدام از اين
شیوههای نمايش ،مزايا و معايب خاص خود را دارند که
ميتواند در مسائل خاص مفید واقع گردد [.]91
در روش نخست ،تبديل عناصر به بردار ،ماتريس و يا رشتهای
از بیتهای دودويي آسان است ،اما فرآيند بازيابي آنها پیچیده
خواهد بود .بههمین دلیل اغلب اين روش در شبکههای
عصبي ساده مورد استفاده قرار ميگیرد .در روش دوم برای
شبکهها با ساختار پیچیده ،بازيابي آسانتر از کد کردن عناصر
است .اين روش برای الگوريتمهای يادگیری در شبکههای
عصبي عمومي بسیار مناسب است .در روش سوم ،نیاز است
که متغیرها بهصورت دودويي نمايش داده شوند .در اين حالت
وقتي که ساختار شبکه پیچیده گردد ،طول هر عنصر نیز

n

که در آن n ، s j  w ij .i   j ،نشان دهنده تعداد گره
i 1

ورودی w ij ،مبین وزن اتصال از گره -iام در اليه ورودی به
گره -jام در اليه پنهان  j ،مبین باياس (آستانه) گره -jام و
  iورودی گره -iام است .پس از محاسبه خروجي گرههای
پنهان ،خروجي نهايي را ميتوان به شرح زير تعريف کرد:
()27

k  1, 2,..., m

Fitness  X i   E  X i 

o k  w kj .f  s j    j
h

i 1

شکل ( )0ساختار شبكه عصبی سه الیه.

0
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افزايش مييابد .بنابراين فرآيند کدکردن و کدگشايي خیلي
پیچیده خواهد شد.
در اين مقاله ،چون با شبکههای عصبي چنداليهی پیچیده
سروکار نداريم ،از روش برداری استفاده شده است .بهمنظور
کاهش زمان اجرای برنامه شبکههای عصبي چنداليه ،از
جعبه ابزارهای عمومي  Matlabاستفاده نخواهد شد .بهعنوان
مثالي از اين شیوه کد نويسي ،بردار نهايي شبکه عصبي چند-
اليه شکل ( ،)4در رابطه ( )24آورده شده است.

شکل ( )4شبکهی عصبی چندالیه با ساختار .2-0-1

particle   w13 w23 w14 w24 w15 w25 w36 w46 w561234 

()24
 -6تشریح مطالب و نتایج
در اين بخش الگوريتم  PSOGSAروی دادگان سونار با ابعاد
کاهش يافته ،اعمال ميگردد .همچنین بهمنظور اطمینان از
صحت عملکرد الگوريتم بهینهسازی  ،PSOGSAمجموعه
دادگان به الگوريتمهای بهینهسازی ازدحام ذرات و جستجوی
گرانشي اعمال و نتايج باهم مقايسه خواهند شد.
 -1-6دادگان سونار

شکل ( )5نمایش دامنه اکوهای برگشتی از سیلندر فلزی و

دادگان مورد استفاده در اين مقاله از آزمايش  Gormanو
 Sejnowskiموجود در مراجع ]91و [90استخراج شده است.
در اين آزمايش يک سیلندر فلزی به طول  1فوت و يک
صخره هماندازه با آن در بستر شني دريا قرار داده شدهاند و
يک پالس چیرپ  FMخطي پهن باند )ka=55/6( 5به سمت
آنها فرستاده شده است .اکوهای برگشتي در فاصله 57
متری از آنها جمعآوری شده است.
بر اساس  SNRاکوی دريافتي از  5277اکو 274 ،اکو که
 SNRآنها بین  4dBتا  15dBاست ،انتخاب شدهاند .از اين
 274اکو 555 ،عدد مربوط به سیلندر فلزی و  30عدد مربوط
به صخره هستند .شکل ( )1نمونههايي از اکوهای دريافتي از
صخره و سیلندر فلزی را نشان ميدهد.

صخره ].[03

اين افزونگيها باعث کاهش عملکرد شبکه در دستهبندی
اهداف و همچنین افزايش پیچیدگي زماني شبکه ميگردد.
اين مقاله با استفاده از دو روش متداول استخراج ويژگيهای
جديد (توسط روشهای مبتني بر گشتاورهای آماری) و
انتخاب ويژگيهای که بیشترين تأثیر را در دستهبندی اهداف
دارند (توسط الگوريتم ژنتیک) ،ابعاد دادگان ورودی را از D
به  dبه صورتي که  ، d  Dتبديل مينمايد و بدين صورت
سعي در کاهش زمان پردازش اطالعات و افزايش دقت
دستهبندی شبکه دارد .انتخاب مقدار  dيکي ديگر از مسائل
چالش برانگیز اين روش است .در اين مقاله برای انتخاب d
از روش آزمون  screeاستفاده شده است.
روش ] [94برای انتخاب  dاز نمايش نزولي نمودار مقادير
ويژه استفاده ميکند .بدين صورت که نقطهای را که نمودار
افت شديدی دارد ،ولي هنوز در مقادير کوچک ثابت نشده
است را بهعنوان  dانتخاب ميکند .نتیجه اين آزمايش در
شکل ( )1نمايش داده شده است.

 -2-6کاهش ابعاد دادگان با استفاده از الگوریتم
ژنتیک و گشتاورهای آماری
با توجه به ابعاد باالی دادگان سونار (در اين مقاله ) D =60
و پیچیدگي الگوريتم  ،PSOGSAافزونگيهای زيادی در روند
دستهبندی اهداف بوجود ميآيد.
Wide-Band Linear FM

1

4
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از آنجا که برای داشتن نتیجه بهینه به دو ويژگي ديگر نیز
نیاز داريم ،از الگوريتم ژنتیک برای انتخاب دو ويژگي مؤثرتر
از بین  17ويژگي در دسترس استفاده ميکنیم .تکنیکهای
مبتني بر تئوری اطالعات برای انتخاب متغیرها در پیشبیني
سریهای زماني و شناسای آماری الگو بسیار پرکاربرد
ميباشند .اساس اين تکنیکها حداکثر سازی اطالعات
دوطرفه بین خروجي و ورودی است .بهرحال اين فرآيند
بدلیل محاسبه آنتروپي دارای بار محاسباتي زيادی است.
برای جلوگیری از اين بار محاسباتي ميتوان از روشهای
غیرمستقیم برای حداقلسازی افزونگي و حداکثرسازی
اطالعات دوطرفه استفاده کرد .با اين وجود بهینهسازی
ترکیبي (يعني بررسي تمام متغیرها) ،نیازمند بار محاسباتي
بسیاری است .برای جلوگیری از اين بار محاسباتي در اين
مقاله از الگوريتم ژنتیک استفاده شده است ].[45

شکل ( )6نتایج حاصل از آزمون  screeبر روی دادگان سونار.

همان گونه که در شکل مشاهده ميشود برای دادگان سونار،
 4< d <1ميتواند انتخاب گردد که برای کاهش بار
محاسباتي  d=4انتخاب شده است .همانگونه که در مرجع ]
 [93اثبات شده است اکوهای برگشتي از اهداف ،طنین ،نويز
و کالتر دارای توابع چگالي احتمال 5مخصوص به خود با
پارامترهای تقريباً مشخص ميباشند.
2
تابع چگالي احتمال مربوط به طنین ،ريلي و کالتر توزيع
 Kاست ،اين درحالي است که تابع چگالي احتمال مربوط به
هدف واقعي ريلي بعالوه يک غالب 9است ] .[47با توجه به
اين تفاوت در توابع چگالي احتمال مربوط به اهداف واقعي
و کاذب و اينکه گشتاور مرتبه سوم ( )Skewnessو گشتاور
مرتبه چهارم ( )Kurtosisبا تغییر توابع چگالي احتمال
تغییر ميکنند ،در اين قسمت با استفاده از دادگان اصلي به
جای  17بار نمونهبرداری با استفاده از تابع چگالي احتمال
مربوط به هر آزمايش ،گشتاورهای مرتبه سوم و چهارم را
محاسبه ميکنیم و هر کدام از گشتاورها را به عنوان يک
ويژگي جديد در نظر ميگیريم .برای يک توزيع دامنه

ايده اصلي اين روش انتخاب يک مجموعه ويژگي  N nعضوی
بصورت )  {n i }, i  (1, 2,..., N nاست .ويژگيهای انتخاب
شده سعي در حداکثرسازی اطالعات دوطرفه بین هدف
) ( I(y; yh1 ,..., yhNکالس) و خروجيهای  yhiناشي از
n

ويژگي  yhiدارد .تعداد راهحلهای اين بهینه سازی
ترکیبي به صورت رابطه ( )20است که در آن  Mتعداد کل
!M
ويژگيها است.
!2  M  N n 
()20
برای جلوگیری از اين بار محاسباتي ،بهینهسازی ترکیبي
)  I(y; yh1 ,..., yhNبا استفاده از الگوريتم ژنتیک انجام
n

ادغام4

در اين الگوريتم به
ميپذيرد ،با اين تفاوت که عملگر
1
اين صورت است که بجای ترکیب خطي والدين  ،يکي از
والدين به صورت تصادفي انتخاب ميگردد.
تابع شايستگي الگوريتم ژنتیک بکار رفته براساس
حداکثرسازی ارتباط و حداقل سازی افزونگي است .اين
حداکثرسازی ارتباط و حداقلسازی افزونگي ،با حداکثرسازی
رابطه ( )24تحقق ميپذيرد که در اين رابطه  V  P

)  (x1 ,..., x Nبا میانگین  xو واريانس  که از رابطه
( )21بدست ميآيد ،ميتوان گشتاورهای مرتبه سوم و
چهارم را توسط رابطه ( )21و به ترتیب برای k=3 , k=4
بدست آورد.
N
()21
2
2

است V .و  Pبه ترتیب در روابط ( )23و ( )97نشان داده

)  (1/ N) (x m  x

شدهاند که در آن  Vارتباط بین  N nويژگي و  Pافزونگي
بین آنهاست .توجه نمايید که  Vمیانگین اطالعات دوطرفه

m 1

)

N

/

(()211

( t s k = k

m

N

e n

m

o

m

k - th

m 1

1

Crossover Operation
Parents

Probability Density Function
Rayleigh
3
)One-Dominant-Plus-Rayleigh (1D+R
2

3

4
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جدول ( )1پارامترهای مورد نیاز و مقادیر اولیه.

)  I ( yhi ; yبین دستهها و خروجيهای ناشي از ويژگيهای

الگوریتم

انتخاب شده است و  Pمقدار میانگین اطالعات دوطرفه
)  I ( yhi ; yh jبین خروجيهای ويژگيهای انتخابي است.
max 

()24

i1 ...iNn

()23

) I ( yh ; y

()97

1 Nn Nn
) p  2  I ( yhi ; yh j
N n j 1 i 1

Nn

i

i 1

1
Nn

PSO

V

GSA

 -3-6تنظیم پارامترها و انجام آزمایش
پارامترهای مورد نیاز و مقادير اولیه در جدول ( )5آورده
شدهاند .هر شبکه 57 ،بار آزمايش شده است .بهترين شبکه
عصبي آموزش ديده از بین  57بار اجرا ،انتخاب و برای
مقايسه بهکار گرفته ميشود.
نرخ دستهبندی و درصد خطای آزمون دو مقايسه برای
مقايسه الگوريتمهای ذکر شده ميباشند .برای انجام يک
مقايسه نسبتاً خوب ،همه الگوريتمها وقتي که حداکثر تعداد
تکرار به  217رسید ،متوقف ميشوند .در نهايت همگرايي
نتايج برای انجام مقايسهايي جامع بررسي خواهد شد .در
دستهبندی مجموعههای داده ،از آنجايي که برای انتخاب
تعدادِ گرههای پنهان استانداردی وجود ندارد ،بنابراين
براساس ساختار شبکههای عصبي چنداليه ،از پیشنهاد مطرح
شده در مرجع [ ]42و از رابطه ( )51استفاده خواهد شد.
()95
H  2  N 1

پارامتر

مقادیر

ثابت شناختي ()C1

2

ثابت اجتماعي ()C2

2

ثابت محلي ()w

به صورت خطي از  7/3تا 7/4
کاهش مييابد

اندازه جمعیت

274

جانمايي

اتصال کامل

سرعت اولیه ذرات

به طور تصادفي بین  7و 5

ضريب 
ثابت گرانش ( )G 0

27
5

سرعت اولیه جرمها

به طور تصادفي بین  7و 5

ارزش اولیه شتاب

7

ارزش اولیه جرم

7

اندازه جمعیت

274

c 1
c 2

PSOGSA

که در آن N ،تعداد ورودیها و  Hتعداد گرههای پنهان را
نشان ميدهند.
از نظر آماری ،الگوريتم  PSOGSAبهاندازه کافي توانايي
جلوگیری از گیرافتادن در کمینههای محلي را دارد و آهنگ
همگرايي آن را ميتوان در شکل ( )0مشاهده کرد.
کارآيي بهتر الگوريتم  PSOGSAبدلیل جستجوی همه
فضای مسئله توسط الگوريتم  GSAو سرعت همگرايي باال
در رسیدن به بهینه کلي با الگوريتم  PSOاست .به طور کلي
ميتوان مشاهده کرد که  FNNGSAنسبت به
دستهبندیکنندههای ديگر عملکرد خوبي ندارد .اين ضعف
ناشي از سرعت پايین جستجوی الگوريتم گرانشي است که
توانايي بهرهبرداری  FNNGSAرا تحت تاثیر قرار ميدهد.

5
5

ثابت محلي ()w

به صورت خطي از  7/3تا 7/4
کاهش مييابد

سرعت اولیه عوامل

به طور تصادفي بین  7و 5

اندازه جمعیت

274

شکل ( )7مقایسه نمودار همگرایی دستهبندیکنندههای
 FNNGSA ،FNNPSOو . FNNPSOGSA

با اين حال الگوريتم جستجوی گرانشي دارای توانايي
جستجوی بسیار قوی در میان تمام الگوريتمهای تکاملي
ديگر است [ .]23الگوريتمهای يادگیری مورد استفاده در
شبکههای عصبي چنداليه ،نه تنها به توانايي جستجوی قوی
بلکه به توانايي بهرهبرداری دقیق نیز نیاز دارند .از دقت نتايج
حاصل از طبقهبندی توسط الگوريتمهای آموزش شبکه
عصبي چنداليه ،ميتوان نتیجه گرفت که عملکرد FNNPSO
بهتر از  FNNGSAاست .اين برتری به دلیل توانايي
بهرهبرداری دقیقتر بهینهساز ازدحام ذرات است ،اما اين
الگوريتم هنوز هم دارای مشکل به دامافتادن در کمینه محلي
57
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 عملکردFNNPSO  اين ضعف بدان معني است که.است
FNNPSOGSA  نتايج به دست آمده توسط.ناپايداری دارد
ثابت ميکند که اين الگوريتم هر دو مزيت بهرهبرداری قوی
 قدرت، به عبارت ديگر.و توانايي جستجوی خوب را دارا است
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 اين بدين.در آموزش شبکه عصبي چنداليه نشان ميدهد
 قادر به حل مشکل به دامFNNPSOGSA معني است که
افتادن در کمینه محلي است و دارای سرعت همگرايي بااليي
.است
 نتیجه گیری-7
در اين مقاله اهداف سوناری با استفاده از شبکههای عصبي
 برای آموزش.) دستهبندی گرديدندMLP( چنداليه
 از الگوريتم بهینهسازی ترکیبيMLP دستهبندیکننده
.( استفاده شدPSOGSA( ازدحام ذرات و جستجوی گرانشي
نشان داده شد که الگوريتم جستجوی گرانشي توانايي خوبي
 اما در آخرين تکرارها دارای سرعت،برای جستجوی کلي دارد
 از طرف ديگر با.پايین در بهرهبرداری فضای جستجو است
)PSO( توجه به توانايي منحصربهفرد بهینهساز ازدحام ذرات
 برای حلPSOGSA در فاز بهرهبرداری از روش ترکیبي
 نتايج به دست آمده نشان داد که.مشکل فوق استفاده گرديد
PSOGSA  وPSO ،GSA دستهبندیکنندههای مبتني بر
 و39/1045 ،32/0177 دادگان سونار را به ترتیب با دقت
 همچنین با توجه به شکل. دستهبندی کردند34/42974
 سرعت همگرايي الگوريتم ترکیبي نسبت به دو الگوريتم،)0(
. بهبود پیدا نمود،معیار ذکر شده
با توجه به مسايل دنیای واقعي که دارای چندين مساله و
پارامتر همزمان بهینهسازی هستند و نیز با توجه به توابع
 برای بهینهسازی آن مسائل،محدودکننده بسیار اين مسائل
بیشتر از الگوريتمهای بهینهسازی سیستمهای مرکب
 اين نوع بهینهسازی برای دستهبندی دادگان.استفاده ميشود
سونار ميتواند بهعنوان زمینهای برای پژوهشهای بعدی
.باشد
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