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چکیده :الگَسیتن خَضِثٌذی هبسکَف ،ثِعٌَاى یکی اص هعشٍفتشیي سٍشّبی خَضِثٌذی دس تحقیقبت ثیَاًفَسهبتیک،
الگَسیتوی هجتٌی ثش گشاف است ،کِ ثب استفبدُ اص دٍ عولگش هبتشیسی ثِ یبفتي خَضِّبی عجیعی هَجَد دس یک گشاف هی-
پشداصدّ .ذف اص ایي هقبلِ ،اسائِ یک فبص پیصپشداصش هٌبست جْت تَلیذ هبتشیس ٍسٍدی ٍ ایجبد تغییشاتی دس ثذًِ اصلی
الگَسیتن است .سٍش پیطٌْبدی ثشای خَضِثٌذی ثبصدیذکٌٌذگبى یک ٍة سبیت ،ثِ دٍ گشٍُ سٍثبتّبی ٍة ٍ کبسثشاى اًسبًی،
استفبدُ ٍ ًتبیج تحت هعیبسّبی صحت ٍ دقت اسصیبثی هیضًَذ .دس پبیبى سشعت ،تعذاد خَضِّبی ًْبیی ٍ هقذاس آصهَى
ّوجستگی الگَسیتن پیطٌْبدی ثب الگَسیتن ً(RMCLسخِ تغییشیبفتِ الگَسیتن خَضِثٌذی هبسکَف) هقبیسِ هیضَد .اسصیبثیّب
ًطبى هیدّذ کِ سشعت ٍ ًتیجِ آصهَى ّوجستگی ثشای ّش دٍ الگَسیتن تقشیجب ثشاثش است اهب تعذاد خَضِّبی تَلیذی تَسظ
سٍش  RMCLثیطتش ثَدُ ٍ ّویي ًطبىدٌّذُ دقت کنتش ایي الگَسیتن ًسجت ثِ سٍش پیطٌْبدی است.
کلمات کلیدی :خَضِثٌذی هجتٌی ثش گشاف ،خَضِثٌذی هبسکَف ،سٍثبتّبی ٍة ،آصهَى ّوجستگی ،ضجبّت کسیٌَسی.
 .1مقدمه
الگَسیتن خَضِثٌذی هبسکَف ( )MCLثب داضتي هبتشیس تالقی
یک گشاف ٍ ضجیِسبصی جشیبىّبی هَجوَد دس آى ،ثوِ خَضوِ-
ثٌذی دادُّبی اٍلیِ هیپشداصد .دس ایي هقبلِ سعی ثش ایي اسوت
کِ ثب اسائِ یک فبص پیصپشداصش هٌبست جْت تعشیوف هوبتشیس
تالقی گشاف ٍسٍدی ٍ ّوچٌیي ایجبد تغییشاتی دس ثذًِ الگَسیتن
اصلی ،ثِ سٍضی ثْیٌِ ٍ دقیق ثشسین .دس پبیبى ًتوبیج الگوَسیتن
پیطٌْبدی ثوب ًسوخِای تغییوشیبفتوِ اص الگوَسیتن خَضوِثٌوذی
هوبسکَف ثووِ ًووبم  ]01[RMCLهقبیسوِ هویگووشدد .تَاًووبیی دٍ
الگَسیتن دس خَضِثٌذی تعوذادی اص ثبصدیذکٌٌوذگبى ٍة ثوِ دٍ
خَضِ کبسثشاى اًسبًی ٍ سٍثبتّبی ٍة ،ثِ چبلص کطیذُ ضذُ ٍ
ًتبیج ثب ّن هقبیسِ هیگشدد.
 .2الگوریتم خوشهبندی مارکوف
ٍسٍدی الگَسیتن یک هبتشیس ًشهبلسبصی ضذُ ستًَی است کوِ
جوع عٌبصش ّش ستَى ثشاثش  0است .ثذًِ اصلی الگَسیتن حلقوِ-
ای تکشاسضًَذُ است کِ اص دٍ عولگش ثسظ ٍ تَسم ٍ یک هشحلوِ
ّشسسبصی تطوکی هویضوَد .عولگوش ثسوظ هعوبدل ثوِ توَاى
سسبًذى هبتشیس تالقی هیبًی (هعوَال تَاى دٍ) است کوِ ثبعو

تَسعِ جشیبى هبثیي ًَدّبی گشاف ٍسٍدی هیگشدد .عولگش تَسم
ًیض اص دٍ هشحلِ ضشة  Hadamardهبتشیس تحوت پوبساهتش ٍ r
ًشهبلسبصی ستًَی آى سبختِ هیضَد .هشحلِ ّشسسبصی جْت
صفش کشدى دسایِّبی کَچک اسوتفبدُ هویگوشدد ٍ دس افوضایص
سشعت الگَسیتن تبثیش ثسضایی داسد .دس پبیبى ٍ ثعوذ اص ّوگشایوی
الگَسیتن ثِ حبلت سکَى ًْبیی ،اص هوبتشیس حبصو خَضوِّوب
استخشاج ٍ تفسیش هویگشدًوذ[ .]0،01دس ًسوخِ  RMCLایوي
الگَسیتن ،عولگش ثسظ ثِ صَست  M*MGتغییشیبفتِ اسوت کوِ
 MGهبتشیس تالقی اٍلیِ گشاف هیثبضذّ .ذف اص ایي کبس ،تَلیذ
خَضِّبیی دقیقتش است [.]0،01،00،00،06
 .3الگوریتم پیشنهادی برای فاز پیشپردازش
ّذف اص ایي فبص ،تَلیذ هبتشیس ٍسٍدی الگَسیتن اسوت .دس اثتوذا
کلیِ هقبدیش هشثَط ثِ ّش دادُ ثب استفبدُ اص ًشهبلسوبصی min-
 Maxثِ ثبصُ [ ]1ٍ0اًتقوبل هوییبثٌوذ(هبتشیس  .)Mسوپس ثوب
استفبدُ اص فشهَل ضجبّت کسیٌَسی ،ضجبّت ثیي ّش دٍ ًوًَوِ
دادُ هحبسووجِ ٍ ًتووبیج دس هبتشیسووی هشثعووی رخیووشُ هووی-
گشدد(هبتشیس ضجبّت یب  .)MSدس اداهِ ،ثشای تبکیوذ ثیطوتش ثوش
ًوًَِ دادُّبی ضجیِ ثِ ّون ،اص حذآسوتبًِای اسوتفبدُ ضوذُ ٍ
*ارائو دىنده
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) هقبیسووِ ًتووبیج سٍش پیطووٌْبدی ٍ الگووَسیتن0(جووذٍل
 آصهَى ّوجستگی ّش دٍ الگَسیتن تقشیجب ثشاثوش. استRMCL
) کوتوش اص0.0 sec(ِ تٌْوب چٌوذ ثبًیوRMCL  سوشعت.است
0  ٍ تعوذاد تکوشاس حلقوِ اصولی دس آى،سٍش پیطٌْبدی است
 اهب آىچِ کِ ثبع ثشتشی سٍش پیطٌْبدی ًسوجت.ثشاثش است
 تعذاد خَضِّبی ًْوبیی اسوت، هیگشددRMCL ثِ الگَسیتن
 چْبس عذد ثَدُ ٍ ًطبىدٌّذُ دقت پبییيتش ایيRMCL کِ دس
.سٍش ًسجت ثِ الگَسیتن پیطٌْبدی هیثبضذ

. دس هبتشیس ضجبّت صفش هویضوًَذ،دسایِّبی کوتش اص ایي حذ
 تغییش کشدُ ٍ ًْبیتب0 ِ کلیِ هقبدیش غیشصفش هبتشیس ث،دس پبیبى
.هبتشیس ضجبّت ثصَست ستًَی ًشهبلسبصی هیگشدد
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