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در سالهای اخیر ،متدهای فراابتکاری زیادی توسعه داده شدهاند .بسیاری از این متدها الهام گرفته از فرایندهای طبیعی میباشند مانند الگوریتم
ژنتیک ،پرندگان ،مورچهها و بازپخت شبیه سازی شده .در این مقاله یک الگوریتم بهینهسازی جدید مبتنی بر چرخه آب در طبیعت ارائه شده است .در
این الگوریتم همانند چرخه آب در طبیعت ،با الگو برداری از تبخیر آب از اقیانوس ،تشکیل ابر ،تشکیل رودخانه و همچنین الگو برداری از سرریز آب از
گودالها در طبیعت الگوریتم جدیدی ارائه شده است که قابلیت باالیی در فرار از بهینه محلی و همچنین سرعت زیادی در رسیدن به بهینه سراسری دارد.
پیاده سازی الگوریتم ارائه شده بر روی توابع آزمون استاندارد و نتیجه بدست آمده از آن بیانگر کیفیت مطلوب الگوریتم در دستیابی به بهترین حالت در
هر تابع آزمون میباشد .همچنین مقایسات صورت گرفته بین الگوریتم ارائه شده با الگوریتمهای مشهور دیگر نشان دهنده برتری الگوریتم ارائه شده
نسبت به اکثرالگوریتمهای مورد مقایسه در اکثر توابع آزمون میباشد.
واژههاي كلیدي بهینهسازی ،الگوریتمهای تکاملی ،چرخه آب در طبیعت.
برای بعضی مسائل خاص نسبت به الگوریتمهای دیگر ارائاه مایدهناد .در

 -1مقدمه
در بسیاری از مسائل با فضای جستجو باا بعادهای زیااد ،الگاوریتمهاای
بهینهسازی کالسیک راه حلهای مناسبی را ارائه نمیدهند ،زیراکه فضاای
مسئله بصورت نمایی با افزایش اندازه مسئله ،افزایش مییابد .بناابراین حال
این مسئله با استفاده از تکنیکهای قبلی اجرا پذیر نمیباشد.
در طول دهاههاای گذشاته ،پیشارفت بزرگای در الگاوریتمهاایی بار پایاه
رفتارهای طبیعی اتفاق افتاد] .[17,16,15,7در بسیاری از تحقیقات ،ایان
الگوریتمها برای حل مسائل محاسباتی پیچیاده از قبیال بهیناهساازی تواباع
هاادف] ،[6هاادفهااای کنترلاای] ،[14پااردازت تصااویر] ،[4مدلسااازی
فیلترها] [13و غیره بکار برده شاده اناد .تااکنون الگاوریتمهاای هوشامند
مختلفی توسط محققان همانند الگوریتم ژنتیک] ،[20بازپخت شبیه سازی
شده] ،[1مورچهها] ،[7پرندگان] [15و بسایاری دیگار ارائاه شاده اسات.

طرح ارائه شده سعی شده است که با بهرهگیری و الهاام از چرخاه آب در
طبیعت یک الگوریتم تکاملی جدیاد معرفای شاود .هادف الگاوبرداری از
چرخه آب در طرح ارائه شده ،طراحی یک الگوریتم جدید مایباشاد کاه
همانند ریزت باران ،جمعیت هر نسل هم دارای تنوع و پراکندگی مناسابی
باشد و همچنین با شبیه سازی فرآیند حرکات آبهاای ریزشای باه سامت
رودخانه ،الگوریتم سرعت همگرایی باالیی برای رسیدن به بهینه سراساری
داشته باشد .عالوه بر این با الگوبرداری از اشباع شادن گاودالهاا در حاین
بارندگی فرار از بهینه محلی طراحی شده است که این امر موجب میشاود
که الگوریتم ارائه شده جستجوی مناسبی را در فضای مسئله داشته باشاد و
در بهینه محلی به دام نیافتد.
 -2استراتژي بهینهسازي مبتنی بر چرخه آب در طبیعت
همااانطور کااه در بخااش قبلاای اشاااره شااد ،بساایاری از الگااوریتمهااای

این الگوریتمها به طور گستردهای برای آنالیز و بررسای بسایاری از مساائل

تکاملی با الگو برداری از طبیعت طراحی شادهاناد ،همانناد الگاوریتمهاای

تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفته اند].[9,2,1
با این حال ،الگوریتم خاصای بارای دساتیابی باه بهتارین راه حال در تماام
مسائل بهینهسازی وجود ندارد .بعضی از الگوریتمها ،راه حلهای بهتری را

ژنتیااک ،پرناادگان ،مورچگااان و غیااره .در ایاان فصاال ،الگااوریتم تکاااملی
جدیدی برای جستجوی عام معرفی میشود کاه از چرخاه آب در طبیعات
الهام گرفته شده اسات .هادف الگاوبرداری از چرخاه آب در طارح ارائاه
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شده ،طراحی یک الگوریتم جدید میباشد که همانناد ریازت بااران ،هام

اقیاانوسهاا ریختاه مایشاوند و قسامت دیگاری از آن نیاز بار روی زماین

دارای تنوع و پراکندگی مناسبی باشد(قطرات بصورت تقریباا هماهناو و

می بارند که در اثر جاوبه روی سط زمین جاری شده و تبدیل باه روانااب

یکدست ریزت مییابند) و همچنین دارای سرعت همگرایی بااالیی بارای

سطحی میشوند .بعضی از روانابهای سطحی وارد رودخانهها شاده و در

رسیدن به بهینه سراسری داشته باشد.

نهایت به سمت اقیانوسها حرکت میکنند؛ برخای دیگار نیاز باه صاورت

به طور خالصه ،این الگوریتم ،شامل یک مجموعهای از مقادیر اولیاه

آب شاایرین در دریاچااههااا و رودخانااههااا تجمااع پیاادا ماایکننااد .تمااام

برای هر پارامتر از مسئله میباشد .در هر دور از اجرای این الگوریتم ،برای

روانابهای بر روی سط زمین جاری نمیشوند و قسمت زیادی از آنها به

هر پارامتر از مسئله با یک اولویات مقاادیری انتخااب مایشاوند و تشاکیل

زیر زمین فرو میروند (نفاوو) .بخشای از ایان آب نفاوو یافتاه ،باه اعمااق

یک مجموعه کوچکتر را مایدهناد .ساپب باا در نگار گارفتن شایساتگی

پایینتر رفته و آبخوانها را تغذیه میکنند (سنوهای زیرسطحی اشاباع از

مقادیر ،با ترکیب مقادیر مربوط به هر پارامتر ،چندین جواب بارای مسائله

آب) و حجم زیاادی از آب شایرین را بارای مادتهاای مدیاد نگهاداری

تولید میشود .سپب هر جواب از مسئله با اساتفاده از الگاوریتم جساتجوی

میکنند .بخشی از آب زیرزمینی نیز نزدیک به سط زمین باقی میماناد و

محلی ،در بهینه محلی خود قرار میگیرد .هر بهینه محلی با توجه باه میازان

مجدداً به شکل تراوت به بدنههای آبای (و اقیاانوسهاا) بااز مایگردناد و

برازندگی خود ،یک مقدار گنجایش دریافت میکند که میزان مانادگاری

مانند تخلیه آب زیرزمینای عمال مای کنناد .برخای دیگار نیاز باه صاورت

آن جواب در تعداد اجراهای متوالی و همچنین احتمال کاندید شدن بارای

چشمههای آب شیرین از زیر زماین بیارون مایآیناد .در طاول زماان ،ایان

حرکت دیگر جوابها به سمت خود را بیان میکند .در هار دور از اجارا،

حجام آب در حاال حرکاات اسات و هاار از چناد گاااهی بخشای از آن بااه

جواب هایی از مسئله که بایاد از مسائله خاارو شاوند باه سامت جاوابی باا

اقیانوسها ختم مییابند که همان نقطه شروع است ،و باز مجدداً این مسایر

شایستگی بهتر حرکت میکنند و در طول مسیر اگار باه شایساتگی بهتاری

طی میشود .شکل  1نشان دهنده چرخه آب با جزئیات کامل میباشد.

برخورد نکردند ،به بهینه محلی انتخاب شده خود میرساند .هار دور یاک
جواب مسئله با بیشترین شایستگی ثابت میماند و در پایان هر دور ،مقاادیر
هر پارامتر از این جواب مسئله وارد مجموعه مقادر اولیه مایشاوند .بعاد از
پایااان  fدور از الگااوریتم ،بهتاارین جااواب دور  fام جااواب بهینااه مساائله
میباشد.
-1-2

مروري بر چرخه آب در طبیعت

چرخه آب ،که باا ناام چرخاهی هیادرولوژی نیاز شاناخته مایشاود،
وجااود و حرکاات آب را در رو و زیاار زمااین و باااالی سااط زمااین نشااان

شکل  - 1چرخه كامل آب در طبیعت][6

میدهد .آب در زمین همیشه در حال حرکت است و همیشه در حال تغییار

-2-2

شکل میباشد ،از مایع به بخاار،باه یاو و دوبااره بازگشات باه حالات اول.

تکهدفه

الگوریتم پیشنهادي مبتنی بر چرخه آب براي مساالل

چرخه آب میلیاردها سال است که در حال کار است و زنادگی هماه چیاز

در ابتدا مفاهیم زیر تعریف میشوند:

روی زمین به آب بستگی دارد.



ریزقطره  :یک مقدار از یک متغیر مسئله میباشاد .هار متغیار

توده هاای هاوا ،ابرهاا را در اطاراف زماین باه حرکات درمایآورناد.

مسئله یک پارامتر تاثیرگذار و مجهول از مسائله مایباشاد کاه مجماوع n

قطعات ابر با یکدیگر برخورد کرده ،رشد مایکنناد و باه شاکل باارت باه

متغیر(در یک مسئله با  nمتغیر) ،یک جواب از مسئله میباشد .هر ریزقطره

سمت پایین میآیند .قسمتی از این بارت به شکل برف بر روی تاودههاای

یک نوع دارد که نوع آن وابسته به متغیر مسئله میباشد .به طور مثال ،یک

برفی و یخچالها تجمع مییابناد .بارف در نقااط گارمتار ووب شاده و باه

ریزقطره از نوع اول وابسته به متغیر اول مساله و یک ریزقطره از ناوع دوم

شکل نهر جاری میشود و تبدیل به برفاب میشوند .بارتها بر روی سط
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وابسته به متغیر دوم مساله و الی آخر خواهد بود .هر ریزقطره فقط با یک

در حین اجرای الگوریتم با توجه به ظرفیت خود ،قطرات را در خود جای

ریزقطره هم نوع دیگر تعامل خواهد داشت.

میدهد .شکل  4نشان دهنده چنادین گاودال مایباشاد کاه هماانطور کاه



مشخص است دارای گنجایشهای متفاوتی میباشند.

قطره  :هر عضو از جمعیت یا راه حل یک قطاره ناام دارد کاه

با یک موقعیات و سارعت اولیاه در فضاای جساتجوی مسااله بارای یاافتن
راهحل بهینه حرکت میکند .همچنین یاک قطاره دنبالاهای از  nریزقطاره
میباشد که هر ریزقطره از یک نوع خاص میباشد .شکل  2نشاان دهناده
یک قطره متشکل از  11ریزقطره از  11نوع میباشد.

شکل  -2نمایی از یک قطره كه متشکل از  11ریزقطره از 11
شکل  -4گودا هاي متفاوت در فضاي مسئله با

نوع میباشد


اقیااانو

گنجایشهاي متفاوت

 :یااک انباااره ب ازرگ از ریزقطاارات ماایباشااد .در

اقیانوس برای هر نوع ریز قطره ،به تعاداد ( kباه تعاداد مسااوی) ریزقطاره

این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که یاک قطاره پاب از قرارگیاری در

وجود خواهد داشت .اندازه یک اقیانوس برابر تعاداد ریزقطارات موجاود

بهینه محلی خود و شناسایی گودال ،نماینده آن گودال میباشد .به عبارت

در آن تقسیم بر ( nتعداد متغیرهای مسائله) مایباشاد .باه طاور مثاال اگار

دیگر آن گودال نیز همانند یک قطره دارای  nریزقطره و همچناین دارای

اندازه اقیانوس برابر  aباشد ،تعاداد ) (a  nریزقطاره در اقیاانوس وجاود

یک ارزت ) (fitnessمیباشد.


خواهد داشت.


رودخانااه  :رودخانااه ،بااا ارزتتاارین گودال(گااودالی بااا

ابر :همانند اقیانوس ولی در مقیاس کاوچکتر مایباشاد .در ابار

بهترین )fitnessدر هر دور از اجرا میباشد .در پایان هر دور از اجرا ریاز

ریز قطرات تبخیر شاده از اقیاانوس کاه شایساتگی بیشاتری بارای انتخااب

قطرات تبخیار شاده از اقیاانوس توساط ریاز قطارات رودخاناه جاایگزین

دارند قرار خواهند گرفت .شکل  3نشان دهنده یک ابار و همچیناین یاک

میشوند.

اقیانوس(با ابعاد بزرگتر) میباشد.
الگوریتم ارائه شده مبتنی بر چرخه آب در طبیعت شامل  6بخش اصلی
زیر میباشد:
 -1مقداردهی اولیه
 -2تبخیر
 -3میعان و شکل گیری باران
شکل  -3نمایی از یک ابر( ویا اقیانو

 -4جستجوی محلی

) كه از

 11نوع ریزقطره تشکیل شده است.


 -5جریان سطحی آب

گااودا  :یااک قطااره پااب از شااکل گیااری در اباار ،توسااط

الگوریتم تپه نوردی در نزدیک تارین بهیناه محلای باه خاود قارار خواهاد
گرفت .این بهینه محلی یو گودال نامیده میشود .هر گودال با توجاه باه
عمق ( )fitnessخود دارای یک گنجایش قرارگیری قطرات میباشد که

 -6ورود آب رودخانه به اقیانوس
 -1مقدار دهی اولیه  :همانند بسیاری از الگوریتمهای تکاملی ،این
الگوریتم نیز با مجموعهای از مقادیر اولیه تصادفی آغاز میشود .در اجرای
اول از الگوریتم ،اقیانوس توسط مقادیر اولیه تصادفی مقداردهی میشود.
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-2تبخیر  :در تبخیر ،در دور اول از اجرا ،ابر با استفاده از ریز قطرات

که  n1برابر تعداد ریز قطره انتخابی و  Sبرابر اندازه اقیانوس میباشدα .

موجود در اقیانوس بصورت تصادفی مقداردهی میشود .در دورهای

یک مقدار ثابت میباشد که در این طرح برابر  %1اندازه اقیانوس در نگر

بعدی از اجرا ،ریز قطرات انتخاب شده از اقیانوس برای تبخیر بر اساس

گرفته شده است .معادله ( )1بیان میکند که بطور متوالی  4بار از اندازه

یک اولویت انتخاب میشوند .این اولویت به این صورت میباشد که هر

اقیانوس یک مقدار تصادفی انتخاب میشود.

چه مقدار یک ریزقطره(از یک نوع) به مقدار ریزقطره موجود در رودخانه

 -3میعان و شکل گیري باران :بعد از تبخیر و تشکیل ابر ،با به هم

(با همان نوع) نزدیکتر باشد ،احتمال انتخاب آن بیشتر خواهد بود .روشی

پیوستن  nنوع از ریز قطرات n2 (n2 ،در هر دور بصورت تعداد تصادفیی

که در این طرح برای اولویت دهی استفاده شده است ،انتخاب یک تعداد

از اندازه ابر انتخاب میشود) قطره تولید میشود .در این قسمت نیز همانند

تصادفی ریزقطره از هر نوع ،از اقیانوس و سپب انتخاب ریزقطرهای از بین

تبخیر از اقیانوس(برای افزایش سرعت همگرایی) هر چه مقدار یک

آنها که به ریزقطره موجود در رودخانه با همان نوع نزدیکتر باشد،

ریزقطره(از یک نوع) به مقدار ریزقطره موجود در رودخانه(با همان نوع)

1

نزدیکتر باشد ،احتمال انتخاب آن بیشتر خواهد بود .شکل  6نشان دهنده

پیروی میکند .با پیروی از قانون نما در انتخاب تعداد ریزقطرات از

تشکیل یک قطره از ریز قطرات موجود در ابر میباشد که خانههای سفید

اقیانوس ،تعداد قطرات انتخابی کمتر ،برای تعداد بیشتری انتخاب میشوند

نشان دهنده ریزقطرههای انتخابی میباشد.

میباشد .در این طرح ،تعداد ریزقطره انتخاب شده از اقیانوس از قانون نما

وهمچنین برعکب .این امر موجب عدم قرار گیری جمعیت تولید شده در
بهینه محلی در اوایل اجرای الگوریتم و همچنین شناسایی اطراف بهینه
محلی توسط انتخاب تعداد زیاد قطرات انتخابی از اقیانوس میباشد .شکل
 5نشان دهنده تعداد ریزقطره انتخاب شده از اقیانوسی با ظرفیت  511از هر
نوع از ریزقطره ،برای  111111بار تکرار میباشد .همانطور که در شکل 5
نشان داده میشود تعداد انتخاب ریزقطره از هر نوع از اقیانوس ،برای

شکل  -6تشکیل یک قطره از طریق الحاق 11

مقادیر کمتر بیشتر میباشد و این امر باعث عدم همگرایی زودرس در

ریزقطره در یک ابر كه شامل  11نوع ریزقطره

جمعیت تولید شده و عدم به دام افتادن در بهینه محلی میشود

میباشد.
تعداد قطره تولید شده در ابر برابر با مجموع  1از اندازه ابر و یک عدد
3

تصادفی از  1از اندازه ابر میباشد که بصورت زیر میباشد:
3

) n2 = C + Rand( C
3

3

 n2برابر تعداد قطره انتخابی و  Cبرابر با اندازه ابر میباشد .الزم به وکر
میباشد که علت انتخاب معادله ( )2برای تعداد قطره انتخابی در ابر،
کامال تجربی میباشد و پب از آزمایشات زیاد یر روی توابع آزمون
شکل  -5توزیع پراكندگی ،تعداد ریز قطرات انتخاب

مختلف بدست آمده است.

شده از اقیانو

 -4جستجوي محلی  :قطرات تشکیل شده در ابرها ،پب از ریزت باید

یک راه بسیار ساده برای دستیابی به توزیع قانون نمایی ،استفاده از رابطه

در بهینه محلی خود جای بگیرند .برای این منگور برای هر قطره ریزشی

معادله ( )1میباشد که عبارت است از  4بار متوالی انتخاب تصادفی از

یک بردار سرعت در نگر گرفته میشود که مقدار اولیه آن ،برابر با طول

اندازه اقیانوس.

قدم اولیهای میباشد که از ورودی دریافت میشود .در هر تکرار بردار

;n1 = Rand(Rand(Rand(Rand(S)))) + α

جابجایی یک قطره با بردار سرعت آن جمع میشود و سپب به مقدار
بردار سرعت آن اضافه میشود .معادله حرکت یک قطره بصورت معادله

Power law

1

1.
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( )6میباشد.این مراحل به تعداد  βبار تکرار میشود که  βاز ورودی

چه اندازه گنجایش یک گودال بیشتر باشد با احتمال بیشتری برای دفعات

دریافت میشود.

بیشتر در اجرای الگوریتم موثر خواهد بود(حذف نخواهد شد) و همچنین

-5جریان آب در سطح  :همانطور که بیان شد هر گودال دارای یک

با احتمال بیشتری جزء گودال انتخابی خواهد شد که آبهای سرازیری

گنجایش میباشد که هر چه عمق یک گودال بیشتر باشد(دارای fitness

به سمت آن حرکت میکنند.
به طور مثال 5 ،گودال انتخاب میشوند وعمل شناسایی و حذف

بهتری باشد) دارای گنجایش بیشتری خواهد بود .در هر دور از اجرا،

گودالها در دو دور از اجرا نشان داده خواهد شد .شکل  a 7نشان دهنده

گنجایش تمامی گودالها بصورت زیر محاسبه خواهد شد:

پنج گودال در دور اول از اجرای الگوریتم میباشد که  4گودال 1،3،4،5
شناسایی شده است و هر کدام دارای مقداری آب میباشند(در هر دور به
،fاندازه بزرگترین

که در آن  fitness ،f iگودال iام میباشد و
max
 ، fاندازه کوچکترین  fitnessبین
 fitnessبین گودالها و
min
گودالها میباشد const .یک عدد ثابت میباشد که نشان دهنده حداکثر

ظرفیت یک گودال برای یک تابع هدف میباشد و  Cنیز گنجایش
i
گودال iام میباشد .در هر دور از اجرا به یک مقدار تصادفی از میزان
میانگین گنجایش گودالها ،به میزان قطرات موجود در هر گودال اضافه
میشود .اگر میزان قطرات موجود در یک گودال از گنجایش آن گودال
بیشتر بود آن گودال از بین گودالها حذف میشود و آب موجود در این
گودال در سط جاری میشود .جهت حرکت آب سرازیر شده به سمت
یک گودال با گنجایش بیشتر نسبت به گودالی که آب از آن سرازیر شده
است ،میباشد .این گودال از بین گودالهای موجود با گنجایش بیشتر
بصورت تصادفی با یک اولویت مشخص میشود .این اولویت به
اینصورت میباشد که هرچه میزان گنجایش یک گودال بیشتر باشد
احتمال انتخاب آن گودال بیشتر خواهد بود .معادله ( )4بیانگر احتمال

میزان تصادفیی از میانگین گنجایش گودالهای فعال در آن دور ،به
آبهای موجود در آن گودالها ،آب اضافه میشود) .همانطور که
مشاهده میشود ظرفیت گودالهای 1و 4به علت گنجایش کم پر شده
است و باید سر ریز صورت گیرد .شکل  b 7نشان دهنده عمل سر ریز
گودالهای 1و 4میباشد .آب سر ریزی در گودال شماره  ،1میتواند به
سمت گودالهای 3و ( 5به علت داشتن ظرفیت بیشتر(-گودال  2هنوز
شناسایی نشده است)) سرازیر شود .با فرض اینکه گودال  3برای قرار
گیری آب سرریز شده از گودال یک انتخاب شود ،آب سرریزی در طی
حرکت به سمت گودال  ،3وارد گودال  2میشود(گودال  2شناسایی
میشود) و چون ظرفیت گودال  2از مقدار آب سرریزی بیشتر است ،آب
سرریزی در گودال  2باقی میماند و از ادامه حرکت باز میایستد .سپب به
اندازه آب سرریزی به مقدار آب موجود در گودال (2چون به تازگی
شناسایی شده است مقدار آب موجود درآن برابر صفر میباشد) اضافه
میشود و گودال  1از بین گودالهای فعال حذف میشود.

انتخاب یو گودال بین گودالهای موجود با گنجایش بیشتر میباشد

که در آن  Sبرابر احتمال انتخاب یو گودال C ،گنجایش گودال
i
i
iام و  kبرابر با تعداد گودالهایی میباشد که دارای گنجایش بیشتر نسبت
به گودال شامل آب سرازیر شده میباشد .پب از انتخاب گودال ،آب
سرازیر شده به سمت گودال انتخابی حرکت میکند .اگر در طی مسیر
حرکت ،به گودالی برخورد که دارای گنجایش بیشتری نسبت به گودال
مبدا بود ،به میزان آب سرازیر شده ،به مقدار آب آن گودال اضافه میشود
و حرکت قطع خواهد شد ،در غیر اینصورت آنقدر حرکت میکند که به
گودال انتخاب شده برسد و به میزان آب سرازیر شده به مقدار آب آن
گودال اضافه میشود .در پایان حرکت گودال مبدا حذف خواهد شد .هر
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) (aنمایش  5گودا در دور او از اجراي الگوریتم

 Xموقعیت فعلی گودالی با ظرفیت
موقعیت فعلی قطره هستند(t) .
select
بیشتر نسبت یه گودالی که آب از آن سرازیر شده است ،میباشد و R
ضریب افزایش سرعت میباشد .در یک فرآیند تکراری با ارزیابی معیار
شایستگی و برازندگی قطرات برای بهبود بهترین تجربه گروهی(رودخانه)
در طی حرکت ،دو تعامل بین قطرات صورت میگیرد :یکی کاندید شدن
یک گودال(که یک قطره نماینده آن میباشد) برای قبول آبهای
سرریزی که از طرف گودالهای دیگر میآید و دیگری افزایش

) (bسرریز آب از دو گودا با ظرفیت محدود در همان

شایستگی ریزقطرات موجود در اقیانوس بوسیله رودخانه میباشد.

دور او و شناسایی گودالی با ظرفیت بهتر
شکل  -7چگونگی عمل جستجو در فضاي حالت توسط
آبهاي سرریزي( پر شدن ظرفیت گودا ها و سرریزي
آنها)
 -6ورود جریان آب رودخانه به اقیانو

 :همانطور که بیان شد در

هر دور از اجرا گودال با بیشترین گنجایش رودخانه نامیده میشود .آب

به این ترتیب در هر دور از اجرای الگوریتم تعدادی از قطرات وارد

موجود در رودخانه در هر دور وارد اقیانوس میشود و به اینصورت ریز

اقیانوس میشوند و در تشکیل نسل جدید نقش ایفا میکنند و تعدادی

قطرات تبخیر شده از اقیانوس توسط ریزقطرات رودخانه مقداردهی

دیگر به نسل بعدی منتقل میشوند که میتوانند به عنوان راهنما برای

میشوند .یک رودخانه تا زمانی که گودالی با گنجایش بیشتر نسبت به آن

قطرات جدید نقش ایفا کنند.

یافت نشد به حیات خود ادامه میدهد و اگر گودالی با گنجایش بیشتر
نسبت به رودخانه یافت شد آن گودال به عنوان رودخانه انتخاب میشود و

 -3پیاده سازي طرح پیشنهادي و آنالیز نتایج

رودخانه قبلی نیز به عنوان یک گودال عادی در نگر گرفته میشود .در

در این بخش به ارائه دستاوردها و نتایج شبیهسازی و مقایسه الگوریتم

پایان  βدور از اجرای الگوریتم ،رودخانه بهترین جواب الگوریتم برای

ارائه شده با الگوریتمهای دیگر در توابع آزمون استاندارد رایج که در

مساله خواهد بود .شکل  8فلوچارت الگوریتم مبتنی بر چرخه آب را نشان

مقایسه روتهای مختلف بهینهسازی استفاده میشوند؛ میپردازیم.

میدهد .در این الگوریتم بر خالف الگوریتم پرندگان ،ورات (قطرات)

آنالیزهای صورت گرفته شامل نتایج اجرای الگوریتم برای هر تابع آزمون

دارای حافگه برای نگهداری بهترین موقعیت خود در حین جستجو نیستند

بر حسب تعداد اجرا ،میانگین و انحراف معیار جوابهای بدست آمده از

و دانش راه حلهای خوب برای هر قطره حفظ نمیشود و تنها بهترین

هر دور از اجرای الگوریتم برای رسیدن به جواب بهینه سراسری و مقایسه

راهحل از بین تمامی راه حلها برای دور بعدی از جستجو حفظ خواهد

با الگوریتمهای تکاملی دیگر در رسیدن به بهترین جواب و انجام

شد .هر قطره قابلیت دستیابی به مکان فعلی هر قطره دیگر را دارد ،بنابراین

آزمونهای آماری بر روی آنها میباشد 6 .تابع آزمون برای انجام مقایسه

در هر لحگه مکان بهترین قطره مشخص میباشد .اگر فضای جستجوی

در این بخش مورد استفاده قرار گرفتند .این توابع در مرجع ] [21استفاده

مسئله  Dبعدی باشد موقعیت و سرعت ،قطره ام در جمعیت را میتوان

شده اند که همه آنها مینیمم سازی هستند و در پایین لیست شده اند.

با بردار  Dبعدی به صورت معادله  5نمایش داد .رابطه  6بیانگر سرعت و
موقعیت حرکت قطرات در هنگام جستجوی محلی و رابطه  7بیانگر
سرعت و موقعیت حرکت قطرات در هنگام حرکت در سط (سرریز آب
از گودال) میباشد .در معادلههای  6و  V (t) ،7سرعت و )X (t
i
i
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][12

)Particle swarm optimization(PSO

][22

)Self-adaptive learning based PSO(SLPSO

برای اجرا در توابع آزمون ،اندازه اقیانوس برابر 311و اندازه ابر برابر
 81و تعداد تکرار الگوریتم برابر  211در نگر گرفته شده است .همچنین
مقادیر اولیه را برای بردار سرعت قطرات و همچنین آبهای سرریزی برابر
 10111و ضریب افزایش سرعت بردار سرعت برابر  2و حداکثر عدم
موفقیت الگوریتم در یافتن بهینه محلی برای هر قطره  1111در نگر گرفته
شده است.
 -1-3چگونگی رفتار الگوریتم در رسیدن به بهینه سراسري در
روند اجرا

بعضی از خصوصیات اصلی توابع آزمون ارائه شده در جدول 1
لیست شده اند .این خصوصیات شامل فضای جستجوی ،ابعاد و مقدار
مینیمم سراسری هر تابع آزمون میباشد.
جدو

-1

در این بخش الگوریتم ارائه شده به تعداد  211بار برای هر تابع
آزمون تکرار میشود و میانگین جوابهای بدست آمده و همچنین
انحراف معیار در این تعداد تکرار محاسبه و ارائه میشود .این مراحل برای

خصوصیات اصلی توابع آزمون

 51بار تکرار شده است و میانگین دادههای بدست آمده محاسبه شده

تکهدفه

است .جدول 3نشان دهنده نتایج اجرای الگوریتم ارائه شده بر روی توابع
آزمون و میانگین جوابهای بدست آمده و انحراف معیار آنها میباشد.
 -3میانگین هزینه و انحارا

جدو

معیاار اجاراي الگاوریتم

اراله شده در توابع آزمون در  211اجراي او
انحرا

معیار در

 211اجراي او

میانگین هزینه توابع در 211
تکرار او (براي  51بار اجراي
مستقل)

الگوریتمهایی که در این بخش مورد مقایسه قرار گرفته اند در جدول
 2لیست شده اند.
جدو  -2الگوریتمهاي مورد ارزیابی قرار گرفته

1165.3395

-12197.8422

F1

9.7729

2.0278

F2

49.9905

13. 3245

F3

3.404215

-95.6551

F4

6.1290

-75.9376

F5

1.39547E+11

9828503072

F6

مرجع

نام الگوریتم

][18

Evolutionary programming with adaptive
)Levy mutation (ALEP

][19

orthogonal genetic
)quantization(OGA/Q

الگوریتم ،میانگین جوابهای بدست آمده بسیار مطلوب میباشند( با

][21

)Level-Set Evolution Algorithm(LEA

توجه به اینکه دورهای اول از اجرا جوابهایی بسیار دور از جواب بهینه

][3

)bacterial swarm optimization(BSO

سراسری تولید میکنند) و انحراف معیار میانگین از جواب بهینه سراسری

][5

ABFOA1

][10

)group search optimizer(GSO

][11

)Genetic Algorithm(GA

with

algorithm

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود برای  211اجرای اول

عدد نسبتا کوچکی می باشد.
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 -2-3مقایسه با الگوریتمهاي تکاملی دیگر بر اسا

دست یابی

به بهینه سراسري
در این بخش به تحلیل و مقایسه بهترین جوابهای تولید شده برای

46.96521

2.5372

ABFOA1

12.80622

0.6509

GA

20.7863

PSO

الگوریتم چرخه آب در مقایسه با الگوریتمهای تکاملی مختلف دیگر

24.74433

میپردازیم .بدین منگور الگوریتم چرخه آب را به طور مستقل  51بار با

-7.56929

تعداد تکرار  ،211اجرا میکنیم و سپب میانگین و انحراف معیار بهترین

N/A

جوابها را محاسبه میکنیم .سر انجام مقدار آزمون  Tرا بین الگوریتم

0

1.0179

GSO

0

SLPSO

0

WATER
CYCLE

چرخه آب و الگوریتمهای دیگر محاسبه میکنیم .دادههای مربوط به

2.3935

0.024

ALEP

میانگین بهترین جوابها و انحراف معیار الگوریتمهای مختلف دیگر از
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 مشاهده میشود الگوریتم چرخه آب در4 همانطور که در جدول
 دارای عملکرد بهتری نسبت به الگوریتمهای تکاملی دیگر،اکثر مقایسات
.در توابع آزمون مختلف در دستیابی به بهترین جواب میباشد
 نتیجه گیري-4
آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت ارائه یک الگوریتم
بهینهسازی جدید بر مبنای مدلسازی ریاضی فرایند چرخه آب در طبیعت
 شامل یک مجموعهای از مقادیر اولیه، این الگوریتم، به طور خالصه.بود
 برای، در هر دور از اجرای این الگوریتم.برای هر پارامتر از مسئله میباشد
هر پارامتر از مسئله با یک اولویت مقادیری انتخاب میشوند و تشکیل
 سپب با در نگر گرفتن شایستگی.یک مجموعه کوچکتر را میدهند
 چندین جواب برای مسئله، با ترکیب مقادیر مربوط به هر پارامتر،مقادیر
 سپب هر جواب از مسئله با استفاده از الگوریتم جستجوی.تولید میشود
 هر بهینه محلی با توجه به میزان. در بهینه محلی خود قرار میگیرد،محلی
 یک مقدار گنجایش دریافت میکند که میزان ماندگاری،برازندگی خود
آن جواب در تعداد اجراهای متوالی و همچنین احتمال کاندید شدن برای
، در هر دور از اجرا.حرکت دیگر جوابها به سمت خود را بیان میکند
جوابهایی از مسئله که باید از مسئله خارو شوند به سمت جوابی با
شایستگی بهتر حرکت میکنند و در طول مسیر اگر به شایستگی بهتری
 هر دور یک. به بهینه محلی انتخاب شده خود میرسند،برخورد نکردند
جواب مسئله با بیشترین شایستگی ثابت میمانند و در پایان هر دور مقادیر
 بعد از.هر پارامتر از این جواب مسئله وارد مجموعه مقادر اولیه میشوند
ام جواب بهینه مسئلهn  بهترین جواب دور، دور از الگوریتمn پایان
 نتایج آزمایش روت پیشنهادی بر روی توابع آزمون مختلف نشان.میباشد
میدهد که الگوریتم معرفی شده در یافتن جواب بهینه توابع کامالً موفق
 مقایسه نتایج حاصله توسط الگوریتم مطرح شده با.عمل میکند
روتهای رایج بهینهسازی از برتری نسبی این الگوریتم حکایت
الگوریتم معرفی شده به عنوان نسخه اولیه یک الگوریتم مبتنی بر.دارد
 بنابراین مطمئناً میتوان اصالحاتی در آن نیز.فرآیند چرخه آب میباشد
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