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چکیده
دستهبندی اهداف سوناری بهدلیل پیچیدگي فیزيکي و شباهت بسیار زياد کالتر با اهداف واقعي در سونار فعال ،يکي از مسايل چالشبرانگیز
برای پژوهشگگران اي ووزه اسگتش شگبکههای عصبي ادراکي چنداليه ،يکي از کارآمدتري ابزار در دستهبندی اهداف ميباشندش از آموزش
ميتوان به عنوان مهمتري بخش اي شبکهها اشاره نمود که دقت دستهبندی را تا ود زيادی کنترل مينمايدش در سالهای اخیر استفاده از
الگوريتمهای فراابتکاری برای آموزش اي نوع شگبکهها بسگیار مرسوم گشته استش هدف اي م اله ،استفاده از الگوريتم بهینهسازی گروهي
فیلها ،برای آموزش شگگبکه عصگگبي ادراکي چنداليه به منظور دسگگتهبندی اهداف سگگوناری ميباشگگدش در طبیعت فیلها بهصگگورق قبیلهای
زندگي کرده و در هر قبیله يک فیل بهعنوان رهبر ،مسگگگولیت رهبری گروه را بر عهده داردش همچنی فیلهای نر نیز بعد از بزرگ شگگگدن،
خانواده خود را ترک مينمايندش اي دو رفتار ميتواند با دو عملگر :بهروزرساني قبیله و جدايي ،مدل شودش در اي الگوريتم ،هر فیل ميتواند
با توجه به جايگاه فعلي خود بهروز شگده و با استفاده از عملگر جدايي ،میزان تنوع در جمعیت را بهبود بخشدش بهمنظور درستنمايي نتايج،
در اي م اله از سگه دادگان با میزان پیچیدگي و اندازه مختل برای شبیه سازی استفاده شده استش همچنی عملکرد الگوريتم بهینهسازی
گروهي فیلها در آموزش شگبکه عصگبي با نتايج چند الگوريتم ديگر م ايسگه ميگرددش م ايسگه نتايج شبیهسازی نشان ميدهند که روش
پیشگنهادی در اي م اله ،دارای دقت دسگتهبندی باالتر و سگرعت همگرايي بیشتر نسبت به ديگر الگوريتمهای فراابتکاری مورد استفاده در
اي م اله ميباشدش همچنی اي م اله يک راهکار برای پیادهسازی سختافزاری دستهبندی کننده پیشنهادی بر روی تراشه  FPGAپیشنهاد
مينمايدش
واژگان کلیدی :سونار ،آموزش شبکه عصبی ،دستهبندی اهداف سوناری ،الگوریتم بهینهسازی گروهی فیلها.FPGA ،
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از نويز ،طنی و کالتر ميتوان بگهعنوان اصگگگليتري منابع
سگیگنالهای ناخواسته در محیط زير آب ياد کردش به دلیل
شگگباهت زياد کالتر به سگگیگنال اصگگلي ،قرار دادن آن در
دستهای متفاوق از سیگنال بازگشتي به نسبت کار مشکلي
ميباشد [1و]2ش شبکههای عصبي يکي از پر استفادهتري و
کارآمدتري ابزار در دسگتهبندی اهداف ميباشگندش سادگي،
هزينهی محاسباتي کم و کارآيي باال ،آنها را تبديل به يک
ابزار محاسگگباتي محبوب سگگاخته که بهمنظور دسگگتهبندی
الگو ،پیشبیني داده و ت ريب زدن توابع مورد استفاده قرار
ميگیرنگد [3و]4ش صگگگرف نظر از کاربردها ،توانايي متمايز
شگگبکههای عصگگبي مصگگنوعي چنداليه ،يادگیری ميباشگگد
[]5ش
يادگیری بهاي معني اسگگت که اي شگگبکهها همانند مغز
انسگگگان ميتواننگد از يک تجربه يا آزمايش ياد بگیرندش اي
ويژگي (يادگیری) بخش ضگروری همهی شبکههای عصبي
اسگت که ممک اسگت به دو نوع ت سیم گردد :يادگیری با
نظارق ]9[ 1و يادگیری بدون نظارق]9[ 2ش برای شبکههای
عصگگگبي مصگگگنوعي چنگداليگه (در بیشگگگتر کاربردها) ،از
الگوريتمهای پسانتشار 3بهینهشده [ ]8و يا استاندارد [،]7
بهعنوان روش يادگیری اسگگگتفاده ميگردد که از خانوادهی
يادگیری با نظارق ميباشندش الگوريتم پسانتشار ،بر مبنای
گراديان است که اشکاالتي همچون همگرايي آهسته []19
و بکگگارگیری در يگگک محگگدودهی کوچگگک [ ]11را دارد و
بنابراي برای کاربردهای عملي قابل اعتماد نیسگگگتش هدف
نهايي فرآيند يادگیری در شگگبکههای عصگگبي ،پیدا کردن
بهتري ترکیگب از يگالهای وزندار و باياس 4آنها اسگگگت
بهطوریکه در آموزش شگگبکه و نمونههای آزمون ،کمتري
م دار خطا را داشته باشیمش
الگوريتمهای مبتني بر جسگگگتجوی ابتکاری يا اکتشگگگافي5
ميتواننگد جايگزي مناسگگگبي برای الگوريتمهای يادگیری
مبتني بر گراديان باشگگگد [ ،]12زيرا ماهیت تصگگگادفي اي

الگوريتمها اجازه ميدهد تا وداقل خطای بهتری نسبت به
روشهای مبتني بر گراديان داشگگته باشگگیمش بهعالوه ،همان
طوری کگه بررسگگگي خواهد شگگگد ،نری همگرايي الگوريتم
جسگتجوی تکاملي ميتواند سريعتر از الگوريتم پس انتشار
بگاشگگگد [13و ]14کگه در [15و ]19عملکرد الگوريتمهای
مختل در دسگتهبندی دادگان سگوناری مورد م ايسه قرار
گرفتگگه اسگگگگتش روشهگگای تکگگاملي گونگگاگوني از قبیگگل
بهینهسگگازی گروهي راق ،]19[ 9الگوريتم ژنتیک،]18[ 9
الگوريتم کلوني مورچهها ،]17[ 8الگوريتمهای تکاملپذير7
[ ]29و الگوريتم  PBILL19برای آموزش شبکههای عصبي
بکار گرفته شده است []24-21ش
در طبیعت فیلها بهصورق گروهي زندگي کرده و هر گروه
از فیگلهگا از مجموعگهای از قبیلهها 11تشگگگکیل ميگرددش
فیگلها در هر قبیله تحت رهبری يک سگگگرگروه 12زندگي
نموده و فیگگلهگگای نر ،در سگگگنی جواني قبیلگگه را ترک
مينمايندش
در اي م گالگه ،بر مبنای رفتار جمعي فیلها يک الگوريتم
بهینگگهسگگگگازی مبتني بر راق جگگديگگد بگگه نگگام الگوريتم
بهینهسازی گروهي فیلها ،13برای آموزش شبکه عصبي به
منظور دسگگتهبندی دادگان پیشگگنهاد ميگرددش چرا که اي
نوع رفتگار اجتمگاعي فیگلهگا ميتوانگد برای ول مسگگگا ل
بهینگهسگگگازی مورد اسگگگتفگاده قرار گرفتگه و با دو عملگر
بهروزرساني قبیله 14و جدايي 15مدل شودش در اي الگوريتم،
هر فیل با اسگگگتفاده از عملگر بهروزرسگگگاني قبیله ،موقعیت
خود را با اسگگگتفاده از موقعیت قبلي و موقعیت سگگگرگروه،
بهروزرساني مينمايد []25ش سازماندهي م اله به شرح زير
است:
بخش دوم به توضگگیا الگوريتم بهینهسگگازی گروهي فیلها
ميپردازدش بخش سگوم و چهارم به ترتیب ،دادگان سگگونار و
نحوه آموزش شبکه عصبي را شرح ميدهدش در بخش پنجم
شگبیهسگازی و م ايسه نتايج و در بخش ششم نتیجهگیری
قرار ميگیرندش
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بی صگفر و يک ميباشگدش 𝑖𝑐 𝑥𝑏𝑒𝑠𝑡,همان سگرپرست قبیله
اسگگگت که در واقع مناسگگگبتري پاسگگگخ در ول مسگگگاله
بهینهسگازی ميباشدش سرپرست قبیله يا همان مناسبتري
فیگل در هر قبیلگه ،نميتواند طبق رابطه ( )1موقعیت خود
را بهروز نموده و از رابطه ( )2استفاده ميکندش
𝑖𝑐𝑥𝑛𝑒𝑤,𝑐𝑖 ,𝑗 = 𝛽 × 𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟,
()2
کگگه در آن ] 𝛽 ∈ [0,1يگگک ضگگگريگگب م یگگاس کگگه میزان
تاثیرگذاری 𝑖𝑐 𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟,را در 𝑗 𝑥𝑛𝑒𝑤,𝑐𝑖 ,نشگگان ميدهدش طبق
رابطه ( )2مشگخ است که 𝑗 𝑥𝑛𝑒𝑤,𝑐𝑖 ,با استفاده اطالعاق
موجود از تمامي فیلها در قبیله  ciبهدسگگگت آمده اسگگگتش
𝑖𝑐 𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟,در واقع مرکز قبیله  ciاست که برای يک مساله
 Dبعدی ميتواند از طريق رابطه زير محاسبه شود:

 -2الگوریتم بهینهسازی گروهی فیلها
در طبیعت فیلها بهصگورق گروهي زندگي کرده و ساختار
اجتمگاعي پیچیدهای متشگگگکل از فیلهای نر و ماده دارندش
يک گروه از فیلها از چندي خانواده يا قبیله تشکیل شده
که تحت سگگرپرسگگتي يک فیل (معموال پیرتري فیل ماده)
بهعنوان رهبر قرار داردش
يک خانواده از يک يا چندي فیل ماده و چندي فیل نابالغ
تشکیل ميشودش بر خالف فیلهای ماده که اصرار بر زندگي
با اعضگگای خانواده را دارند ،فیلهای نر ترجیا ميدهند که
در تنهايي به زندگي ادامه داده و در سگگنی جواني خانواده
را ترک مينمگاينگدش هرچنگد کگه اي فیگلهگا ميتوانند با
ارتعاشگگاق فرکانس پايی با خانواده خود در تماس باشگگندش
در اي م گالگه ،زندگي گروهي فیلها تحت تاثیر دو عملگر
بهعنوان يک روش بهینهسگگازی چندمنظوره مورد اسگگتفاده
قرار ميگیرد که به اي منظور ميتوان از سگگگه قانون کلي
زير بهره برد:
 )1هر جمعیگت يا گروه از فیلها از چند خانواده تشگگگکیل
شگگگده کگه هر خگانواده را تعگداد ثابتي از فیلها تشگگگکیل
ميدهندش
 )2در هر نسگگل ،تعداد ثابتي از فیلها خانواده خود را ترک
کرده و به دور از خانواده خود به زندگي ادامه ميدهندش
 )3در هر خانواده ،فیلها تحت رهبری يک رهبر يا سرگروه
زندگي ميکنندش
در ادامه الگوريتم بهینهسگگازی گروهي فیلها مورد بررسگگي
قرار ميگیردش

()3

𝑐𝑛

𝑑× ∑𝑗=1𝑖 𝑥𝑐𝑖,𝑗,

1
𝑖𝑐 𝑛

= 𝑖𝑐𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟,

که در آن  1 ≤ d ≤ Dنشان دهنده 𝑑–امی بعد استش
نشگگگان دهنگده تعداد فیلها در قبیله  ciو 𝑑 𝑥𝑐𝑖,𝑗,نشگگگان
دهنده 𝑑–امی بعد از فیل 𝑑 𝑥𝑐𝑖,𝑗,ميباشدش با توجه مطالب
و روابط کر شگده ،عملگر بهروزرساني قبیله ميتواند طبق
الگوريتم موجود در شکل ( )1نمايش داده شودش
𝑖𝑐𝑛

 -2-2عملگر جدایی
در هر قبیلگه از فیلها ،فیلهای نر وقتي که به سگگگ بلو
ميرسگگگنگد ،خگگانواده خود را ترک نموده و بگگه زنگدگي در
تنهگايي ادامگه ميدهندش اي جدايي بهعنوان عملگر جدايي
برای الگوريتم گروهي فیلها مدل شگگده و در ول مسگگا ل
بهینهسازی به کار ميرودش به منظور افزايش و بهبود توانايي
قگدرق جسگگگتجو در اي الگوريتم ،يک راه ول با کمتري
م دار تابع شگايستگي را ميتوان بهصورق رابطه ( )4در هر
نسل بهروزرساني نمود:
𝑟 × )𝑥𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡,𝑐𝑖 = 𝑥𝑚𝑖𝑛 + (𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 + 1
()4
در رابطگه فوق 𝑥𝑚𝑎𝑥 ،و 𝑛𝑖𝑚𝑥 بگه ترتیب کران باال و پايی
موقعیت فیلها در قبیله  𝑥𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡,𝑐𝑖 ،ciبدتري موقعیتي که
يگک فیگل ميتواند در قبیله داشگگگته باشگگگد و 𝑟 يک عدد
تصگادفي بی صگفر و يک را نشان ميدهدش شکل ( )2شبه
کگد مربو بگه نحوه عملکرد عملگر جگدايي را به تصگگگوير
ميکشگگگدش همچنی نحوه عملکرد الگوريتم گروهي فیلها،
در شبه کد شکل ( )3قابل مشاهده ميباشدش

 -1-2عملگر بهروزرسانی قبیله
همگانطور که در بخشهای قبل ارا ه شگگگده ،فیلها در هر
قبیله تحت سگگرپرسگگتي يک سگگرگروه قرار دارندش بنابراي
موقعیگت بعگدی هر فیل در قبیله  ciتحت تاثیر سگگگرگروه
قبیلگه  ciقرار داردش بنگابراي برای –jامی فیل در قبیله ci
داريم:
𝑟 × ) 𝑗𝑥𝑛𝑒𝑤,𝑐𝑖 ,𝑗 = 𝑥𝑐𝑖,𝑗 + 𝛼 × (𝑥𝑏𝑒𝑠𝑡,𝑐𝑖 − 𝑥𝑐𝑖,
()1
کگه در آن 𝑗 𝑥𝑛𝑒𝑤,𝑐𝑖 ,و 𝑗 𝑥𝑐𝑖,بگه ترتیگب موقعیگت جگديد و
قبلي –jامی فیگل در قبیلگه  𝛼 ∈ [0,1] ،ciيک ضگگگريب
م یگاس کگه میزان تگاثیرگذاری سگگگرپرسگگگت گروه را در
بهروزرسگاني ب یه اعضا نشان ميدهد و 𝑟 يک عدد تصادفي
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for ci=1 to nClan (for all clans in elephant population) do
for j=1 to nci (for all elephants in clan ci) do
;)Update xci,j and generate xnew,ci,j by Eq. (1
if xci,j = xbest,ci then
;)Update xci,j and generate xnew,ci,j by Eq. (2
end if
end for
end for
شکل ( )1شبه کد مربوط به عملگر بهروزرسانی قبیله.
for ci=1 to nClan (for all clans in elephant population) do
Replace the worst elephant in clan ci by Eq. (4).
end for
شکل ( )2شبه کد مربوط به عملگر جدایی.
Step 1: Initialization
Step 2: While t < MaxGen do
;Sort all the elephants according to their fitness
;Implement clan updating operator by Figure 1
;Implement separating operator as shown in Figure 2
;Evaluate population by the newly updated positions
;t=t+1
end while
شکل ( )3شبه کد مربوط به بهروزرسانی قبیله.

شگده است []24ش همچنی ديگر ويژگيهای محیطي مانند
چگالي ،دما ،غلظت آب ،سگگگرعت باد و غیره از سگگگونوبوی
لرزهنگاری 1مربو به سگگازمان بنادر و دريانوردی بهدسگگت
آمده اسگگتش شگگکل ( )4سگگونوبویهای بهکار رفته در اي
آزمايش را برای استخرا دادگان سونار نشان ميدهدش

 -3دادگان سونار
دادگان عملي سگونار مورد استفاده در اي م اله از آزمايش
انجام شگگده در سگگواول دانشگگگاه علوم دريايي امام خمیني
(ره) نوشهر در عمق ودود  49تا  199متر توسط سونوبوی
طراوي شگده در آزمايشگگاه سگونار اي دانشگگگاه استخرا

ب) سونوبوی طراوي شدهش

ال ) سونوبوی لرزهنگاریش

شکل ( )4سونوبویهای بهکار رفته برای استخراج دادگان سونار.

Seismographic Buoy

1
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) وذف مصنوعي و چند مسیره :3در اي مروله ،بهوسیله
همبسگتگي مت ابل سیگنال ارسالي ،موقعیت بیشینه م دار
خروجي فیلتر همساني )x( 4در هر زاويه مشخ ميگرددش
سگ س يک پنجره با پوشش [ ]x-left: x+rightبه سیگنال
اعمال ميشود که در آن  right=300و  left=211استش

در اي آزمايش دو نوع اکو (سیگنال بازگشتي) وجود دارد:
اولي مربو بگه يگک سگگگیلندر فلزی (ن ش هدف واقعي را
برعهده دارد) و دومي مربو به يک صگگگخرهی هم اندازهی
سگگگیلنگدر (ن ش کالتر يگگا هگگدف کگگا ب را ايفگگا ميکنگگد)
ميباشگندش ويژگيهای فرکانسي هدف واقعي و کالتر بسیار
شگگبیه هم ميباشگگد و با يک دسگگتهبندی کننده خطي يا
غیرخطي مرتبگهپگايی نميتوان آنها را از يکديگر تفکیک
کردش لگذا هدف اي م اله ،طراوي يک دسگگگتهبندی کننده
دادگان سگونار با اسگتفاده از شبکه عصبي ادراکي چنداليه
ميباشگدش در اي آزمايش يک سیلندر فلزی به طول  2متر
و يک صگخره هماندازه با آن در بسگگتر شگگني دريا قرار داده
شدهاند و يک پالس چیرپ  FMخطي په باند ()ka=55/6
به سگمت آنها فرسگتاده شگده اسگتش اکوهای برگشتي در
فاصگله  19متری از آنها جمعآوری شگده اسگتش بر اساس
 SNRاکوی دريافتي ،از  1299اکو جمعآوری شگگگده 299
اکو کگگه  SNRآنهگگا بی  8dBتگگا  15dBاسگگگت ،انتخگگاب
شدهاندش از اي  299اکو 119 ،عدد مربو به سیلندر فلزی
و  79عدد مربو به صخره هستندش
مراول کلي کار بر روی دادگان سگگونار شگگامل سگگه مروله
پیشپردازش ،استخرا ويژگي و دستهبندی ميباشدش

 -2-3استخراج ویژگی
پس از فشگردهسگازی ،صگوقهای آشگکار شده وارد مروله
استخرا ويژگي شده و طی انرژی با استفاده از رابطه زير
محاسبه ميشود:
2
2
2
)𝑘( 𝑖𝑠 |𝑠(𝑘)| = 𝑠𝑟 (𝑘) +
()5
2
2
کگگه در آن 𝑠𝑟 (𝑘) ،و )𝑘( 𝑖𝑠 بگگه ترتیگگب م گگادير و ی ي و
موهومي تبديل فوريه سیگنال آشکار شده ميباشندش س س
طی انرژی از فیلتر مگگل 5عبور کرده و خروجي انرژی –l
امی فیلتر طبق رابطه ( )9بهدست ميآيدش
𝑁−1
)𝑘( 𝑙𝐻 𝐸(𝑙) = ∑𝑘=0 |𝑠(𝑘)|2
()9
که در آن  Nتعداد فرکانسهای انتخابي است که در تبديل
فوريگه سگگگريع پیشپردازش مورد اسگگگتفاده قرار گرفته و
)𝑘( 𝑙𝐻 تگابع تبديل فیلتر بوده که در آن l = 0, 1, … M
ميباشدش
9
در نهايت ضگگگرايب فرکانسگگگي فیلتر مل بهوسگگگیله تبديل
کسگگینوسگگي گسگگسگگته 9در ووزه زمان ،از طريق رابطه زير
محاسبه ميشود:
𝜋
𝑀∑ = )𝑛(𝑐
()9
) 𝑀 )𝑖=1 𝑒(𝑙)𝑐𝑜𝑠 (𝑛(𝑙𝑜𝑔 (𝐸(𝑙)) − 0.5
در نهايت برای هر هدف آشکار شده ،بردار ويژگي به صورق
زير بهدست ميآيد:
𝑇
])𝑋𝑚 = [𝑐(0), 𝑐(1), … , 𝑐(𝑝 − 1
()8
تمگامي مراوگل فوق در محیط  XSGسگگگختافزار FPGA
پیادهسگازی شگدهاندش شکلهای ( )5و ( )9به ترتیب تمامي
مراوگگل پیشپردازش و اسگگگتخرا ويژگي و مگگدل کلي
پیادهسازی آنها در  FPGAرا نشان ميدهندش در شکل ()9
اسگتخرا ويژگي بر پايه تبديل فوريه و  MFCCانجام شده
يک شگبکه عصگبي بهعنوان دستهبندی کننده در سیستم
(شناسنده الگو )8قرار ميگیردش

 -1-3پیشپردازش
به دلیل دادههای خام بسگگگیار زيادی که از وسگگگگرها در
گیرنده بهدسگگت ميآيند ،نیاز به محاسگگباق بسگگیار زياد و
پیچیده به دور از انتظار نخواهد بودش لذا برای کمینه شگگدن
وجم محگاسگگگبگاق ،ابتگدا الزم اسگگگت تگا مراولي مگانند
پیشپردازش و اسگتخرا ويژگي قبل از دستهبندی اهداف
پیشبیني شوندش
1
ال ) م یگاسگذاری  :اي مروله خیل دادههای دريافتي را
به سیگنالهای م یاسبندی شده تبديل ميکندش
ب) نمونهبرداری به پايی  :2نری اصگگلي نمونهبرداری برابر 2
مگاهرتز بوده که از پهنای باند سگیگنال اصلي بیشتر استش
تعگداد نمونگههگای ثگابتي در مرولگه نمونگهبرداری انتخاب
ميشوندش در اي م اله تعداد اي نمونهها برابر  2948استش

1

5

2

6

Mel Filter
)Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs
7
)Discrete Cosine Transform (DCT
8
Pattern Recognizer

Scaling
Down Sampling
3
Multi-path and Artificial Elimination
4
Matched Filter
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اليگه مخفي و 𝑗𝜃 ود آسگگگتانه -jامی نرون در اليه مخفي
استش برای محاسبه خروجي شبکه ،روابط زير را داريم:
𝑞
𝑟 𝑧𝑘 = ∑𝑗=1 𝑠𝑗 × 𝑤𝑘𝑗 + 𝜑𝑘 , 𝑘 = 1,2, … ,
()11
1
= ) 𝑘𝑧(𝑑𝑦𝑜𝑚𝑔𝑖𝑠 = 𝑘𝑦
()12
) 𝑧1+𝑒𝑥𝑝 (−

 -4آموزش شبکه عصبی
شگگکل ( )9يک شگگبکه عصگگبي ادراکي چند اليه را نشگگان
ميدهد که دارای  pگره ورودی q ،نرون در اليه مخفي و r
نرون در اليه خروجي اسگگتش -jامی تحريک اليه مخفي از
رابطه زير بهدست ميآيد:
𝑝
𝑞 𝑣𝑗 = ∑𝑖=1 𝑥𝑖 × 𝑤𝑗𝑖 + 𝜃𝑗 , 𝑗 = 1,2, … ,
()7
1
= ) 𝑗𝑣(𝑑𝑦𝑜𝑚𝑔𝑖𝑠 = 𝑗𝑠
()19
) 𝑣1+exp(−

𝑘

که در آن wkj ،وزن يال ارتباطي بی -jامی نرون در اليه
مخفي و -kامی نرون در اليه خروجي و 𝑘𝜑 ود آسگگگتانه
-kامی نرون در اليگه خروجي ميبگاشگگگندش همانطور که
ميدانیگد محگاسگگگبه وزنها و باياسها مهمتري بخش هر
شگبکه عصگبي اسگت که در واقع خروجي شگبکه عصبي را
تعیی ميکنندش

𝑗

کگگه در آن-i 𝑥𝑖 ،امی گره در اليگگه ورودی wji ،وزن يگگال
ارتبگاطي بی -iامی گره در اليه ورودی و -jامی نرون در

FFT

MFCC
MLP

DTC

)e(l

Log

)E(l

) (

)C(n

شکل ( )5نمایی از تمامی مراحل پردازش و پیشپردازش بر روی دادگان سونار.

شکل ( )6نمای کلی پیادهسازی مراحل پردازش و پیشپردازش بر روی دادگان سونار.
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شکل ( )7یک شبکه عصبی ادراکی چندالیه با یک الیه مخفی.

متوسگگط (گلبرگ ]3[ )3و دادگان عملي مورد اسگگتفاده در
اي م اله با ابعاد باال (سگونار)ش دادهها در قسمتهای بعدی
بررسي ميشوند و ويژگيهای اولیه آنها در جدول ( )1در
دسگگترس ميباشگگدش در هر قسگگمت الگوريتم بهینهسگگازی
گروهي فیگلهگا در موارد دقگت دسگگگتگهبندی ،4سگگگرعت
همگرايي 5و قگابلیگت اجتنگاب از گیر کردن در کمینههای
محلي 9بگا ديگر الگوريتمهای نامبرده ،در غالب شگگگکلها و
جدولها م ايسگه ميشگوندش پارامترهای مهم و م ادير اولیه
الگوريتمها در جدول ( )2قابل مشاهده ميباشندش همچنی
شگبیهسازی انجام شده (با نرم افزار  )2913 Matlabدر هر
قسمت مورد تحلیل قرار ميگیردش

در اي م اله ،وزنها و باياسهای يک شگگگبکه عصگگگبي به
عنوان فیل در نظر گرفته شگگده و مجموعهای از اي وزنها
که در واقع نشگگان دهنده يک شگگبکه عصگگبي ميباشگگند،
تشکیل يک قبیله را ميدهندش الگوريتم بهینهسازی گروهي
فیگلها با تشگگگکیل يک جمعیت اولیه و اعمال عملگرهای
خود در تعدادی نسگگل مشگگخ  ،وزنها و ودود آسگگتانه را
بگهروز مينمگايگد تگا در نهايت بهتري جواب با بهینهتري
م ادير پارامترهای شگبکه عصگگبي بهدست آيندش تابع هدف
برای اي الگوريتم به صگگورق میانگی مربعاق خطا 1بوده و
از رابطه زير محاسبه ميشود:
𝑘
𝑘 2
𝑚∑
) 𝑖𝑑𝑖=1(𝑜𝑖 −

()13

𝑞

∑𝑞𝑘=1

که در آن q ،مبی تعداد نمونههای آموزش m ،مبی تعداد
خروجيهگگا 𝑑𝑖𝑘 ،مبی خروجي مطلوب از -iامی ورودی
اسگگت ،وقتي که -kامی نمونهی آموزش اسگگتفاده گردد و
𝑘𝑖𝑜 مبی خروجي واقعي در ازای -iامی ورودی اسگگگگت،
وقگتي کگگه -kامی نمونگگهی آموزش بگگه ورودی اعمگگال
ميگرددش

 -1-5دادگان گلبرگ
اي دادگان دارای  159نمونه و  4ويژگي است که عبارتند
از :طول گلبرگ ،پهنای گلبرگ ،طول کاسگگگبرگ و پهنای
کاسگبرگش همچنی دادگان گلبرگ ميتواند به سه دسته،
دسگگگتهبندی گرددش برای دسگگگتهبندی اي دادگان از يک
شگبکه عصبي ادراکي چند اليه با ساختار ( )4،7،3استفاده
شگگگده اسگگگتش شگگگکگل ( )8و جگگدول ( )3نتگگايج عملکرد
الگوريتمهگگای مختل برای آموزش شگگگبکگگه عصگگگبي و
دستهبندی دادگان گلبرگ نشان ميدهدش
شگکل ( )8نشگان ميدهد که الگوريتم بهینهسازی گروهي
فیگلهگا دارای نری دسگگگتهبندی باالتری نسگگگبت به ديگر
الگوريتمهای تکاملي ميباشگگدش همچنی با توجه به جدول
( )3ميتوان ديد که الگوريتم بهینهسگگگازی گروهي فیلها،
بهتري عملکرد را در اجتنگاب از گیر کردن در کمینههای
محلي از خود نشان ميدهدش

 -5شبیهسازی و مقایسه نتایج
در اي بخش کارآيي الگوريتم بهینهسگگازی گروهي فیلها،
ضگگگم م ايسگگگه با چند الگوريتم پايه ديگر جهت آموزش
شگگبکه عصگگبي برای دسگگتهبندی اهداف مورد بررسگگي قرار
ميگیردش اي الگوريتمهگگا عبگگارتنگگد از الگوريتم ژنتیگگک،
الگوريتم ازدوام راق ،الگوريتم کلوني مورچه ،اسگگگتراتژی
تکگاملي و الگوريتم يادگیری افزايشگگگي مبتني بر جمعیتش
برای معتبر بودن ارزيگابي و شگگگبیگهسگگگازی و جامع بودن
م ايسگگهها ،سگگه نوع مختل از دادهها مورد بررسگگي قرار
ميگیرنگگد :دادگگگان بگگا ابعگگاد کم (لنز ،)2دادگگگان بگگا ابعگگاد
1

5

2

6

Convergence Speed
Probability of Getting Stuck in the Local
Minimums

)Mean Squared Error (MSE
Lenses Dataset
3
Iris Dataset
4
Classification Accuracy
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دسگته بندی اي دادگان از يک شگگبکه عصبي ادراکي چند
اليه با سگاختار ( )4،7،3اسگتفاده شگده اسگتش شکل ( )7و
جگگدول ( )4نگتگگايج عملکرد الگوريتمهگگای مختل برای
آموزش شبکه عصبي و دستهبندی دادگان گلبرگ را نشان
ميدهدش

 -2-5دادگان لنز
اي دادگان از  24نمونه تشکیل شده است که به دسته زير
ت سگیم ميشگود :ال ) بیمار بايد از لنزهای تماسگي سخت
اسگتفاده کند ،ب) بیمار بايد از لنزهای تماسي نرم استفاده
کند و ) بیمار نیازی به استفاده از لنز تماسي نداردش برای

جدول ( )1دادگان مورد استفاده بهمنظور دستهبندی اهداف.
سال

ابعاد

Attributes

Attribute
Characteristics

نوع داده

کاربرد

نام

1988
2015
1990

150
200
24

4
4
4

Real
Real
Categorical

Multivariate
Multivariate
Multivariate

Classification
Classification
Classification

Iris
Sonar
Lenses

جدول ( )2پارامترها و مقادیر اولیه الگوریتمهای مورد استفاده.
الگوریتم

EHO

PSO

GA

ACO

پارامتر

مقدار

ضريب م یاس (𝛼)

9/5

ضريب م یاس (𝛽)

9/1

جمعیت هر قبیله ()nClan

5

جمعیت

299

تعداد نسل

399

جانمايي

اتصال کامل

ثابت شناختي ()C1

1

ثابت اجتماعي ()C2

1

ثابت محلي ()W

9.3

نوع

کد شده واقعي

انتخاب

چری رولت

ادغام

تک ن طهای ()1

جهش

يکنواخت ()9.91

اندازه جمعیت

298

فرمون اولیه ( )  0

9.999991

ثابت بروزرساني فرمون ()Q

29

ثابت فرمون ()q0

1

نری کاهش فرمون عمومي ()pg

9.7

نری کاهش فرمون محلي ()pt

9.5

وساسیت فرمون ( ) 

1

وساسیت قابل رويت

5



ES

PBIL

19



1

وساسیت قابل رويت

5

نری يادگیری

9.95

عضو خوب جمعیت

1

عضو بد جمعیت

9

اوتمال جهش

9.1
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با توجه به شکل ( )7مشخ است که الگوريتم بهینهسازی
گروهي فیگلهگا دارای بیشگگگتري دقگت دسگگگتگهبنگدی و
سگگريعتري نری همگرايي ميباشگگدش بهطوری که اي م دار
در درصگد دسگتهبندی به بیشگینه م دار خود رسیده است
()199%ش اي میزان دقت دسگتهبندی نشان دهنده توانايي
اي الگوريتم در دستهبندی دادگان با ابعاد و پیچیدگي کم
ميباشگگگدش دلیل اي توانايي دسگگگترسگگگي الگوريتم به تمام
فضگای جسگتوجو و اسگتفاده از عملگر بهروزرسگاني استش
همچنی جگگدول ( )4نشگگگگان ميدهگگد کگگه اي الگوريتم
بیشگگگتري قابلیت را در اجتناب از گیر کردن در بهینههای
محلي نسبت به ديگر الگوريتمهای فراابتکاری داردش

 -3-5دادگان سونار
با توجه به شگکل ( )19مشگخ است که الگوريتم گروهي
فیلها ،بهتري عملکرد را در آموزش شگگبکه عصگگبي برای
دستهبندی دادگان سونار با نری دستهبندی نزديک به 79%
داردش همچنی جگگدول ( )5نیز نشگگگان ميدهگگد کگگه اي
الگوريتم دارای بیشتري ظرفیت برای اجتناب از گیر کردن
در کمینههای محلي ميباشدش لذا با استفاده از اي الگوريتم
ميتوان به يک دستهبندیکننده مطلوب دست پیدا نمودش

شکل ( )8نرخ دستهبندی و سرعت همگرایی دستهبندی دادگان گلبرگ برای الگوریتم  EHOو دیگر الگوریتمها.
جدول ( )3مقایسه الگوریتم  EHOبا دیگر الگوریتمها برای دادگان گلبرگ.
نرخ دستهبندی
89%
21.66%
53.33%
30%
42.33%
58.66%

P-value
1
1.0036e-79
3.8153e-68
2.9159e-91
9.0945e-82
4.6932e-73

)MSE (Variance
0.0122
8.7856e-04
0.0380
3.9371e-05
0.0035
0.0135

)MSE (Mean

الگوریتم

0.017782
0.21699
0.029971
0.4459
0.27667
0.13189

EHO
PSO
GA
ACO
ES
PBILL

جدول ( )4مقایسه الگوریتم  EHOبا دیگر الگوریتمها برای دادگان لنز.
نرخ دستهبندی
100%
62.50%
75.00%
25.00%
70.83%
50.00%

P-value
1
4.2359e-72
1.0281e-75
3.5704e-97
1.1518e-86
2.9047e-64

)MSE (Variance
0.0134
9.0770e-04
0.0214
5.9927e-04
0.0046
0.0107

7

)MSE (Mean

الگوریتم

0.0535
0.2371
0.3189
0.4723
0.3849
0.2256

EHO
PSO
GA
ACO
ES
PBILL
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شکل ( )9نرخ دستهبندی و سرعت همگرایی دستهبندی دادگان لنز برای الگوریتم  EHOو دیگر الگوریتمها.

شکل ( )11نرخ دستهبندی و سرعت همگرایی دستهبندی دادگان سونار برای الگوریتم  EHOو دیگر الگوریتمها.
جدول ( )5مقایسه الگوریتم  EHOبا دیگر الگوریتمها برای دادگان سونار.

نرخ دستهبندی
86.05%
78.84%
83.65%
55.76%
59.61%
81.73%

P-value
1
4.2557e-86
8.2075e-51
2.6156e-98
2.4023e-105
4.6981e-74

)MSE (Variance
0.0015
2.8840e-04
0.0058
7.5069e-04
0.0014
0.0021

)MSE (Mean

الگوریتم

0.049175
0.14424
0.083598
0.1931
0.18935
0.12466

EHO
PSO
GA
ACO
ES
PBILL

الگوريتم بهینهسگگازی گروهي فیلها بر آموزش شگگبکههای
عصگگبي چنداليه ،مورد اسگگتفاده قرار گرفته و نتیجه آن با
چندي الگوريتم بهینهسگگازی ديگر م ايسگگه گشگگته اسگگتش
نتايج شگبیهسگازی و نتايج آماری بدست آمده واکي از آن
بودهاند که اسگگتفاده از عملگر بهروزرسگگاني با توجه به نحوه

 -6نتیجهگیری
در اي م اله ،يک شگبکهی عصگبي چنداليه برای اولی بار
با اسگگتفاده از الگوريتم بهینهسگگازی گروهي فیلها ،آموزش
داده شگگدش دادگان گلبرگ ،لنز و سگگونار به ترتیب با ابعاد و
پیچیگدگي متوسگگگط ،کم و زيگاد بهمنظور بررسگگگي تاثیر
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