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چکیده
این مقاله یک ترکیب همافزای شبکه عصبی آشوبگون با پسخوراند خودی ،نمای لیاپانوف و تبرید تددرییی را بدرای حد
مسائ بهینهسازی ترکیبی نظیر فروشنده دورهگرد ( )TSPپیشنهاد میدهد .برخالف شبکههای عصبی مصدنوعی کده بدا دینامیدک
گرادیان نزولی به سمت نقطه تعادل پایدار همگرا میشوند ،شبکههای عصبی آشوبی دینامیدکهدای فضدایی  -زمدانی نندیتدر و
ساختار پیچیدهتری دارند؛ بنابراین انتظار میرود شبکه عصبی آشوبی توان زیادی برای یافتن نقطه بهینه سراسری و یدا دسدتکدم
نزدیک به سراسری داشته باشد .یکی از مهمترین مشکالت شبکههای عصبی مصنوعی ،گرفتاری آنها در کمینههای محلی است.
اگرچه شبکههای عصبی آشوبگون تا حدی این مشک را ح میکنند ،ولی به لحاظ سرعت همگرایی در حرکت به سوی نقطه
تعادل مشک دارند؛ بنابراین در این مقاله به کمکِ نمای لیاپانوف و تبرید تدرییی ،حضور شبکه در حالت آشوبگون ،کنتدرل و
شبکه به سمت نقطه بهینه سراسری هدایت میشود .بهمنظور ارزیابی این شبکه TSP ،با تعداد شدهرهای مختلدا اسدتفاده شدده
میتواند جواب بهینه را در  TSPبا تعداد تکرار کمتر و سرعت بیشتر پیدا کند.
است .نتایج شبیهسازی نشان میدهد این شبکه 
بهینهسازی ،تبرید تدرییی ،نمای لیاپانوف ،شبکه عصبی آشوبگون ،فروشنده دورهگرد.

واژههای کلیدی:

 -1مقدمه
فهای اصلی سیستمهای هوشدمند ،ترکیدب
یکی از هد 
همافزای روشها و ابزارها بهمنظور بدهدسدتآوردن قدابلیتی

بددیش از اسددتفاده تددکتددک آنهددا اسددت .آشددوب 1ازجملدده

حوزههای جدیدد در مطالعدپ پدیددههدا اسدت و ایددههدا و
راهح های خدوبی را بدرای حد بسدیاری از مسدائ ارائده
میدهد .ازاینرو ،پژوهشگرها در تالش هستند تا بده کمدک

دینامیددک آشددوبگددون ،رفتددار عصددبهددای واقعددی را بددا
عصبهای مصنوعی مدل کنندد .بدرای نمونده مطالعدههدای
فریمن 2روی حس بویدایی نشدان مدیدهدد؛ دینامیدکهدای

 1تاریخ ارسال مقاله1391/11/15 :

سیستم عصبی در حالت پایه آشوبگون اسدت و بدا اعمدال

تاریخ پذیرش مقاله1395/01/28 :

تحریک بویایی سیستم بده سدرعت رفتدار خدود را اصدال

نام نویسنده مسئول :سیّد عابد حسینی
نشانی نویسنده مسدئول :ایدران – مشدهد – دانشدگاه آزاد اسدالمی
واحد مشهد  -دانشکده مهندسی -گروه مهندسی فناوری اطالعات

میکند و دینامیکها منظم و نزدیک به متناوب میشوند ].[1

با توجه به وجود رفتارهای آشوبگدون مزدز ،بده نظدر
میرسد اگر به شبکه عصبی قابلیدت دینامیدک آشدوبگدون
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اضافه شود ،بهتر بتواندد بدا مسدائ مختلدا برخدورد کندد.

الکترونیکددی] ،[15تعیددین مسددیر بهیندده در انتقددال داده در

پژوهشهای زیدادی در راسدتای ترکیدب آشدوب بدا

تاکنون

شبکههای رایآن های] ،[16مکان یابی ربات ،پردازش تصویر


شبک ههای عصبی سنتی انیام شده است .بیشدتر دو رویکدرد

و تشخیص الگو ] [17کاربرد دارد.

معمول در طراحی شبکههدای عصدبی آشدوبگدون مطدر

هدف  TSPانتخاب کوتاهترین مسیر بسته (دور) ممکن

است -1 :طراحی شبکههای عصبی آشدوبگدون بدر مبندای

بین  Nشهر متمایز است که باید از هدر شدهر فقدط و فقدط

نظریدده انتخدداب طبیعددی3؛  -2طراحددی شددبکههددای عصددبی

یکبار عبور کند .تداکنون روشهدای متعدددی نظیدر تبریدد

عصبهای آشوبگون .شدبکههدای

آشوبگون با استفاده از

تدرییی ( ،[18] )11 SAجستیوی ممنوعده (،[19] )12 TS
13

عصبی آشوبگون بر مبنای نظریده انتخداب طبیعدی ،شدام

ترکیب شبکههای عصبی و الگوریتم ژنتیک (،[20] ) GA

گرههای آشوبی برای تولید تنوعها و از شدبکههدای عصدبی

شبک ههای عصبی آشوبگون گذرا ] ،[8شدبکههدای عصدبی
14

بهعنوان هوش حاکم برای کنترل این تنوعها استفاده میشود

آشوبگون ] [10و کولونی مورچهها ( [21] ) ACOبرای

] .[2در شددبکههددای عصددبی آشددوبگددون بددا عصددبهددای

ح ارائه شده است .هر کدام از ایدن روشهدا دارای نقداط

آشوبگون ،از عصبهایی استفاده میشدود کده رفتارهدایی


قوت و ضعفی هستند .بهعنوان نمونه ،از روشهای تکداملی

آشوبگون در برخی از نواحی فعالیت خود دارند .با تزییدر


نظیددر  GAبدده دلیدد حیددم محاسددبات زیدداد ،معمددوال در

پارامترهای دوشاخهشدگی عصبها رفتار عصب و درنتییده

کاربردهای برون خط 15استفاده میشود .البتده ایدن روشهدا

رفتار شبکه تزییر میکند].[3،4

توانایی خوبی در بهیندهسدازی مسدائ نیرخطدی و پیچیدده

برخالف رفتارهای ایستا 4و یا نیمده پایددار شدبکههدای

دارند .پژوهشهای کریکپاتریدک و همکداران ،الگدوریتم

عصبی سدنتی ،شدبکههدای عصدبی آشدوبی دارای دینامیدک

( SAیک روش فرا ابتکداری سداده و اردربخش) را ] [22در

کننددههدای متفداوتی

ننیتر و ناپایدارتری به همدراه جدذب


ح مسائ بهینهسدازی اسدت .تبریدد تددرییی بده معندای

کنندههایی که نه فقط از نقاط تعادل و یا نقاط
هستند .جذب 

باالبردن دمای جسم تا رسدیدن آن بده نقطده وب و سدپس

متناوب ،بلکه حتی از بستر جذبهای عییدب نیدز تشدکی

سردکردن آن طی شرایط مشخص اسدت کده در طدول ایدن

شدهاند .دینامیک انلب شبکههای عصبی مصنوعی مبتنی بدر


فرآیند انرژی جسم به حداق میرسد .با اینکه  SAو ACO

گرادیان نزولی است؛ ولدی شدبکههدای عصدبی آشدوبی (6

نسبت به الگوریتمهای تکاملی سریعتر هستند ،اما معموال از

شددبکههددای عصددبی بازگشددتی آشددوبی

) [8-5] CNNو

صحت کمتری برخوردار هستند.

5

16

یچیدهتدری را بدروز دهندد .ازجملده

میتوانند دینامیکهای پ


آکییاما 17و همکاران ] [23در ماشدینهدای گوسدی بده

شبکههای بازگشتی آشوبی ،میتوان به شبکه عصبی آشدوبی

ترکیب نویزهای تصادفی با توزیع گوسی و اعمال آنهدا بده

با پسدخوراند خدودی 7نیرخطدی اشداره کدرد ] .[9،10ایدن

شبکههای عصبی پرداختند ،تدا بددین طریدر فرآیندد تبریدد

شبکهها عالوه بر توان پردازشی باال ،توجیده خدوبی از نظدر


تصادفی را انیدام دهندد .تداکنون پژوهشدگران ،شدبکههدای

فیزیولوژی مزز دارند .دینامیک این شبکهها با تزییر یدک یدا

عصددبی آشددوبگددون متعددددی را بددا مشدداهده رفتارهددای

یکند و بدا تنظدیم ایدن مقدادیر ][13-11
چند مقدار تزییر م 

آشوبگون در پدیدههای زیستی ارائه کردهاند .برای نمونده،
شبکههای عصدبی آشدوبگدون بدر پایده شدبکههدای خدود

شبکه در حالت آشوب و یا نیرآشوبگون قرار میگیرد.
8

18

19

مسائ بهینهسازی ترکیبی نظیدر فروشدنده دورهگدرد (

انیمنی و دیگر انیمنی برای مدلسازی حافظه طراحدی

) TSPاز دسته مسائ  NPسخت 9یدا  NPمکمد  10اسدت

شده است ] .[24،25این شبکهها بدر پایده هاپفیلدد و قدانون

] .[14مدت زمان الزم برای ح این مسئله با افزایش تعدداد

یادگیری هب 20هستند؛ بنابراین مشکالتی ازجملده ررفیدت

پارامترها بهصورت نمایی افزایش مییابد؛ درحالیکه نیاز بده

خیددرهسددازی پددایین ،رشددد نامحدددود وزنهددا و ناتوانددایی

ح سریع و مناسب رو به افزایش اسدت TSP .در بسدیاری

یادگیری الگوهدای هدمبسدته را دارندد ] .[26طاهرخدانی و

مسائ نظیر حرکت بهینه مته در سوراخ کداری سدط هدای

همکاران ] [27روشی برای آشدوبیکدردن وزنهدای شدبکه
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عصبی جلو سو ارائده کردندد .در پدژوهش آنهدا وزنهدای
آشوبی طوری با یکددیگر هدمزمدان مدیشدوند کده خطدای
خروجی به کمترین رسد .چن 21و آیهدارا [8] 22یدک شدبکه
عصبی آشوبگون گذرا 23برای مسائ بهیندهسدازی ترکیبدی
نظیر  TSPارائه دادند .آنها بر پایده تئدوری اربدات کردندد،
شبکه عصبی آشدوبگدون مدیتواندد پایدداری و همگرایدی
میانبی داشته باشد .شو 24و یانگ [10] 25یک شبکه عصدبی
آشوبگون با پسخوراند خودی و معرفی تدابع سدیگموئید


26

را برای ح  TSPارائه دادند .روش آنها مدیتواندد پاسدخ
بهینه در  10شهر را پیددا کندد .شدو 27و یاندگ [28] 28یدک
شبکه عصبی آشوبگون با پسخوراند خودی و معرفی تدابع
موجک مورلدت 29را بدرای  TSPارائده دادندد .روش آنهدا
میتواند پاسخ بهینه در  10شهر را پیدا کند .همچندین یدی


30

] [29یک شبکه عصبی آشوبگون با پسدخوراند خدودی و
معرفی تابع بس  31را برای ح مسائ بهیندهسدازی ترکیبدی
ارائه داد .او نشان داد که به دلی نیرخطی بودن تدابع بسد ،
توانایی بیشتری در تقریب توابع دارد.
تاکنون گزارشهای زیادی تأیید کردهاندد کده دینامیدک

 -2توصیف مدل شبکه عصبی آشوبگون
برخالف شبکههای عصبی مصنوعی سنتی که معموال بدا
حد آستانه سادهای نظیر سیگموئید ،تانژاندت هایپربولیدک و
دینامیک گرادیان نزولی به سمت نقطه تعادل پایددار همگدرا
میشوند ،مدل شبکههای عصبی آشوبی دینامیکهای فضایی

32
ننیتر و ساختار پیچیدهتری دارند ] .[8مطالعههدا

 -زمانی

نشان دادهاند ،انلب شبکههای عصدبی سدنتی همگرایدی بده
سمت یک وضعیت تعادل ،را تضمین میکنند؛ امدا همچندان
در کمینههای محلی گرفتار هسدتند .ازطدرفدیگدر ،اگرچده
بگدون دارای ویژگدی حرکدت
دینامیک شبکه عصبی آشدو 
آشوبی در فضای حالت بدا سداختار فرکتدالی بدوده اسدت و
سبب ح نسبی گرفتداری در کمینده محلدی مدیشدود ،امدا
مشک همگرایی دینامیک آشوبی هنوز به نحو مطلوبی حد
نشدهاست؛ بنابراین شبکههای عصبی آشدوبی بدا پسدخوراند
خددودی بددهمنظددور بددهدسددتآوردن دو ویژگددی فددوق ارائدده
شدهاند] .[10،30شبکه عصبی آشوبی با پسدخوراند خدودی
با روابط ( )1توصیا میشود.
,

آشوبی روشی مناسب برای پردازش اطالعات و بهینهسدازی
است؛ ولی آن هدا همچندان مشدک همگرایدی دارندد؛ زیدرا
معموال تصمیمگیری درمورد زمان کنترل دینامیک آشدوب و

()1

1
 yi ( t ) /  1

1 e

xi (t ) 

n

yi (t  1)  kyi (t )     ij x j (t )  I i   z i (t ) g ( xi (t )  I 0 ),
 j 1

 j i

,

1

g ( x) 

1  e  yi ( t ) /  2
z i (t  1)  (1   ) z i (t ),

هدایت رفتار آشوبی به سدمت نقطده تعدادل پایددار دشدوار
است .هدف این پژوهش ح یکدی از مسدائ بهیندهسدازی

i  1,...n

کاربردی نظیر  ،TSPبه کمک ترکیب همافزای شبکه عصبی
آشوبگون با پسخوراند خدودی ،نمدای لیاپدانوف و تبریدد


که در این روابط:

تدرییی است .در این مقاله تالش شده است به کمک تبرید

 :iشمارة عصب

تدددرییی و نمددای لیاپددانوف حضددور شددبکه در حالددت

 :nتعداد عصبها )(0≤n≤1

آشوبگون ،کنترل و شبکه به سمت نقطه تعدادل سراسدری

) :xi(tخروجی عصب iام در زمان

هدایت شود.

) :yi(tحالت داخلی عصب iام در زمان

ساختار این پژوهش بدین شر است که ابتدا در بخش

 :ωijوزنهای اتصالی بین عصب  iو (ωii = 0 , ωij =ωji) j

 2به توصیا شبکه عصبی آشوبگون بهعندوان شدبکه پایده

 :Iiبایاس ورودی عصب iام

پرداخته میشود .در بخدش  3نتدایج ترکیدب شدبکه عصدبی

 :Ioپارامتر مثبت

آشوبگون با پسخوراند خدودی ،نمدای لیاپدانوف و تبریدد


 :αپارامتر مقیاس مثبت برای ورودیها

یشدود .درنهایدت در بخدش  4بحد
تدرییی گزارش مد 
نتییهگیری میشود.


و

33

34

 :kعام میرایی نشاء عصب )(0≤k≤1
35

 :ε1پارامتر شیب (تندی ) تابع فعالساز )(ε1 > 0
 :ε2پارامتر شیب تابع سیگموئید و یا بس )(ε2 > 0
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) :zi(tوزن اتصالی پسخوراند خودی )(zi(t) > 0

بهینه برسد مسئله مهمدی اسدت .در ایدن پدژوهش از تبریدد

 :βتبرید تدرییی و یا پارامتر میرایی متزیدر وابسدته بده

تدرییی بدین منظور استفاده میشود.

زمان )(0≤β≤1) zi(t

) :g(xi(t)-I0جمله پسخورد با تابع سیگموئید و یا بس
اگر  g(x) = xباشد ،جمله پسخورد خطی است و شبکه
عصبی آشوبگون چن  -آیهارا سنتی میشود .تفداوت بدین
شبکههای عصبی آشوبی بدا شدبکههدای عصدبی آشدوبی بدا


دینامیک آشوبی مربوط به تک عصب
بهمنظور بررسی دینامیدکهدای آشدوبگدون یدک تدک
عصب ،میتوان مقدار  αدر روابط ( )1را برابر صفر قرار داد
و مدل را بهصورت روابط ( )2بیان کرد.
1

پسخوراند خودی در جمله ) zi(t)xi(tاست ،که آن جمله در
شددبکههددای عصددبی آشددوبی بددا پسددخوراند خددودی بدده

) zi(t)g(xi(t)-I0تزییر مییابد.

,
1  e  y (t ) / 1
y (t  1)  ky(t )  z (t ) g ( x(t )  I 0 ),

()2

,

دارای دینامیک آشوبی بوده است و سرانیام به سدمت یدک
برابر شدن دوره تناوب معکوس و ازطریر تکام وابسته بده
زمددان متزیددر ) zi(tهمگددرا مددیشددود .تصددمیمگیددری بددرای
چگونگی کنترل رفتار آشوبی عصب تا به نقطه تعادل پایدار
و یا نزدیک به کمینه سراسری همگدرا شدود ،کدار دشدواری

1
 y (t ) /  2

g ( x) 

1 e
z (t  1)  (1   ) z (t ).

نشان داده شده است که این شدبکه بدهصدورت طبیعدی
نقطه تعادل پایدار ازطریر انشعاب 36هدای متدوالی نظیدر دو

x(t ) 

بهصورت یک تابع نمایی و یا تانژانت
در این مقاله ) zi(t
هایپربولیک میراشونده مطابر شک هدای ( )1و ( )2در نظدر
گرفته میشود.
ازاینرو ،مطابر شک ( )1دمای ) zi(tبدا افدزایش زمدان

است .به هر حال پارامتر  Ioرابت در نظر گرفته میشود و بدا

مطابر رابطپ

تزییر پارامتر ) zi(tرفتار آشوبی شبکه کنتدرل مدیشدود؛ امدا

میکند.

 y (t ) /  1

 zi (t )  zi (0)eبه سمت صفر می

اینکه پارامتر ) zi(tچگونه کاهش داده شود تا به نقطه تعادل

شکل ( :)1نمودار تغییرات زمانی ) z(tبهصورت نمایی میراشونده با z(0)=0.1

67

هوش محاسباتی در مهندسی برق ،سال هفتم ،شماره دوم ،تابستان 95

شکل ( :)2نمودار تغییرات زمانی ) z(tبهصورت تانژانت هایپربولیک میراشونده با z(0)=0.1

نمدودار دوشدداخهشدددگی حالدت تددک عصددب بدده ازای

آشوبگون از بین رفت ،دینامیکهای گرادیان نزولی ،رفتدار

پارامترهدددای ،z(0)=0.1 ،y(1)=0.28 ،ε2=0.03 ،ε1=0.04

دینامیکی واحد عصب تکی را کنترل میکند .سپس هنگدامی
37

 I0=0.55 ،k=0.7و  β=0.001در شک ( )3نشان داده شده

که رفتار واحد عصب تکی شبیه به هاپفیلدد اسدت ،شدبکه

است.

تمای به همگرایی نقطده تعدادل پایددار را دارد .شدک ()3

شک ( )3نشان میدهد عصب ،دارای رفتدار دیندامیکی

نشددان مددیدهددد ) x(tدر حدددود  800تکددرار اول رفتدداری

آشوب گدون اسدت .واحدد عصدبی تکدی ،ابتددا بدهصدورت

پیشبینینشده دارد و سرانیام پس از حدود  1200تکرار به


جستیوی آشوبگون سراسری رفتار میکندد و بدا کداهش

سمت یک نقطه تعادل پایدار ازطریر یک انشعاب دو برابدر

مقدار  ،zi(t)انشعاب معکوس به تددریج بده حالدت تعدادل

شددددن متنددداوب معکدددوس ،همگدددرا مدددیشدددود.

پایدددار ،همگددرا مددیشددود .پددس از اینکدده رفتددار دینددامیکی

شکل ( :)3نمودار دوشاخهشدگی حالت ) x(tیک تک عصب به ازای مقادیر ،z(0)=0.1 ،y(1)=0.28 ،ε2=0.03 ،ε1=0.04
 I0=0.55 ،k=0.7و β=0.001
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نمای لیاپانوف

38

d n  d 0 e n

()4

سونیا کوالسکایا استفاده از نماهای تزییرناپذیر در مطالعپ
که در آن  d nفاصلپ نمونپ متوالی در زمان  nام و d 0

پایداری سیستمهای دیندامیکی را در سدال  39 1889مطدر
کرد .سپس الکساندر میخایلویچ لیاپدانوف ایدن نظریده را در
سال  40 1892توسدعه داد .نمدای لیاپدانوف میدزان واگرایدی
مسیرهای حالت را اندازهگیدری مدیکندد و از آن مدیتدوان

فاصلپ متوالی در زمان اولیه است .با لگاریتمگرفتن از رابطدپ
( ،)4رابطپ لیاپانوف ( )5حاص میشود.
()5

1 dn
ln
n d0



بهعنوان معیاری برای وجود و اندازهگیدری آشدوب در یدک
پدیده بهره جست.
در پدیدههای آشدوبگدون کده پویدا و در حرکدتاندد،
برخالف پدیدههای نیرآشوبگون که عمدتا مصدرفکنندده
توان هستند ،واگرایی فاصلپ مسیرهای حالت همواره مثبدت
است؛ بنابراین در پدیدههای آشوبگدون مسدیرهای حالدت

بهمنظور مشدخصکدردن خصوصدیات جدذبکنندده در
پدیدههای آشوبگون عمدتا از میانگین  λمطابر رابطدپ ()6
استفاده میشود.
)  ( xi

()6

N


i 1

1
N



هیچگاه یکدیگر را قطدع نمدیکنندد و درواقدع هدیچگداه بده
یکدیگر نخواهند رسید .به عبارت دیگر ،در ایدن پدیددههدا

کدده در آن )   ( xiبیددانگر وابسددتگی  λبدده مقدددار  xiو

چیزی بهعنوان نقطه و یا نقاط کار به چشم نمیخورد؛ بلکده

بهعنوان مقدار اولیه در نظر گرفته میشدود .مداکزیمم مقددار

چیزی که وجود خواهد داشت ،بستر جذبی است که مسدیر

بهعنوان بزرگترین نمای لیاپانوف شناخته میشدود.
 λ
مثبت 

حالت سیستم در آن بستر بدون تالقی دوباره با خود پیوسته

حال با توجه به روابط یکی از شروط اساسی وجدود رفتدار

در حال حرکت است و این همان چیزی است که از آن بده

آشوبگون حساسیّت سیستم به شرایط اولیه و مثبدت بدودن


تعادل پویا یاد میشود.

 λاست .همچنین در نقاطی که سری زمانی در نقطپ شدروع

روشهای مختلفی نظیر روشهای مبتنی بدر ژاکدوبین و

و یا  λ=0باشد رفتار متناوب بوده است و زمانیکه مقدار λ

مستقیم ] [32،31برای محاسبپ بزرگترین نمدای لیاپانددوف

منفی میشود رفتار بهکلی متناوب و سیستم نیرحسداس بده

وجود دارد .در این پژوهش از روش مستقیم ولا 41استفاده

شرایط اولیه خواهد شد .نمای لیاپانوف با استفاده از روابدط

میشود ].[32

( )6( ،)5و ( )7به ازای تعدداد تکرارهدای بده انددازة کدافی

در اینیا از نمای لیاپانوف بهعنوان یدک شداخص بدرای
تعیین ناپایداری اربیتی 42رفتار آشوبی استفاده میشود .نمای
لیاپانوف با این فرض استفاده میشدود کده واگرایدی فاصدلپ
مسیرهای حالت در فضای بستر جذب دارای رشدی نمدایی
اسددت .پددس بددا درنظرگددرفتن سددری زمددانی بددهصددورت
 ، x(t0 ), x(t1 ),...کدده در آن فددرض مددیشددود فاصددلپ بددین
نمونددههددا یکسددان اسددت (یعنددی  ،) tn  t0  ntرابطددپ ()3
حاص میشود.
()3

d0  x j  xi ,...,d n  x j  n  xi  n

بددا درنظرگددرفتن فددرض رش ددِ نمددایی ،واگرایددی بددین
مسیرهای حالت در فضای حالت رابطپ ( )4حاص میشود.

بزرگ  nبرای هر مقدار رابت متزیر ) z(tمحاسبه میشود.
1
()7
() yi (t  1)  ky(t )  z (t
)  I0
 yi ( t ) / 1
1 e
مقادیر مثبت  λنشاندهنده این است که دینامیک معادلده

بدهصدورت طبیعدی دارای
( )7برای هدر مقددار رابدت ) z(t
ناپایداری اُربیتی و رفتار آشوبی اسدت .نمدودار سدیر زمدانی
نمای لیاپانوف یک تک عصب در شک ( )4نشان داده شده
است.
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شکل ( :)4نمودار سیر زمانی نمای لیاپانوف یک تک عصب

با توجه به اینکه نمای لیاپدانوف در حددود  800تکدرار

محدود  Nرشد میکند .در این مقاله از  TSPمتقدارن بدرای

اول مطابر شک ( )4انلب مثبت است ،رفتار در این ناحیده

ارزیابی شبکه به کمک تبرید تدرییی استفاده میشود .رابطه

بهصورت آشوبی و با پنیدرههدای متنداوب ممکدن شدناخته

( )8تابع انرژی محاسباتی را توصیا میکند ].[11

میشود .شک های ( )3و ( )4نشان میدهند که نوسدانهدای
آشوب به مرور با میرایی ) z(tکاهش مییابدد و سدرانیام از
بین میروند؛ البته سرعت این تزییرات به ضریب میرایدی β

2
2

W1  n  n
W2 n  n



E    x 1 
  xij 1 
2  i 1  j 1 ij
2 j 1 


i

1



 

n n n
W
 3  ( xk , j 1  xk , j 1 ) xij d ik
2 i 1 j 1 k 1

()8

بستگی دارد؛ بهطوریکده هدر چقددر  βکوچدکتدر باشدد،
دینامیک آشوبی ) x(tمدت زمان بیشتری تداوم مییابد .ایدن
ویژگی نشاندهنده نوعی از دینامیک آشوبی اسدت و هرگداه
مقدار ) z(tبه اندازة کافی کداهش یابدد ،سداختار دیندامیکی
شبکه تقریبا بر شبکه عصبی هاپفیلد منطبر میشود.

 -3نتایج
در  TSPتعداد  Nشهر مختلدا وجدود دارد و هددف،

کدده  xi0=xinو  ..xi,n+1=xi1همچنددین  W2 ، W1و W3

پارامترهای تزویج مطابر با محددودیتهدا و تدابع هزینده از
طول دور هستند dij .فاصله بین شهر  iتا شهر  jاست .توسط
تنظیم هر وزن ارتبداطی  ωijمشدابه شدبکه عصدبی هاپفیلدد،
معادالت توصیفی دینامیکی برای  TSPبهصورت روابط ()9
است.
,

انتخاب کوتاهترین دوری است که از یک شهر دلخواه شروع

 y (t ) / 

1  e ij 1
yij (t  1)  kyij (t )  z (t ) g ( xij (t )  I 0 ) 

و سپس از تمامی شهرها یکبار و فقط یکبار عبدور کندد و
میددا به شهر شروع بازگردد .تعداد ک راهح ها و یا تعداد
دورهای ممکن برای  TSPمتقارن  dij = djiبرابدر (N-1)!/2

1

xij (t ) 

()9



n



k i

n



 {W1   xil t    xkj t 
 l j

فاصله شهر iام از شهر jام است .درواقع این عدد برابر تعداد



 W3   d ik xkj 1 t    d ik xkj 1 t   W1},
k i
 k i

i, j  1,2,..., n,

دورهای همیلتونی در یک گدراف کامد بدا  Nرأس اسدت.

z (t  1)  (1   ) z (t ).

و برای  TSPنامتقارن  dij ≠djiبرابدر !) (N-1اسدت کده dij

مشخص است تعداد دورهای ممکن سدریعتدر از هدر تدوان

n

n
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که متزیر ) z(tبهصورت مشترک برای همه عصبهدا در

 10شهر را نشان میدهد .کوتاهترین فاصله  10شهر 2/6776

نظر گرفته شده است .در این مقاله به منظور مقایسه نتایج با

است (به عنوان بهینه سراسری)؛ بنابراین موارد دیگری نظیدر

] [8،10از یددک  TSPمتقددارن بددا تعددداد شددهرهای مختلددا

 2/83 ،2/78بهعنوان کمینه محلی محسوب میشوند.

استفاده شده است ].[33شک ( )5موقعیت مکانی مسئله بدا

شکل ( :)5موقعیت مکانی  10شهر در صفحه مختصات در TSP

میموعدده پارامترهددای شددبکه ،W3=0.7 ،W1=W2=1

کمینه سراسری تقریبا  100درصد دست یافته است که نتایج

 α=0.6 ،k=0.9 ،ε2=0.05 ،ε1=0.03و

مقاله حاضر به نرخ کمینه سراسری  100درصد رسیده است.

سدازیهدا بدا  5000شدرایط اولیده

 z(0)=0.1هستند .شدبیه

در ] [8تعداد تکرارها برای رسیدن به نرخ کمینده سراسدری

مختلا از  yijکه بهصورت تصادفی در بازه  -1تدا  1تولیدد

 100درصد  398است؛ بنابراین تعداد تکرارها در این مقالده

شده اند و  βهای بین  0.001تا  0.02انیام شدده اسدت .بدا

کاهش یافته است و درنتییه سرعت همگرایی بیشدتر شدده

درنظرگرفتن ) z(tمطابر شدک ( )1و تعریدا پارامترهدایی

است .همچنین از نظر سرعت همگرایی نتایج ایدن پدژوهش

نظیر نرخ کمینه سراسری ،نرخ کمینه محلی ،نرخ پاسخهدای

بهتر از ] [34،35است .همچنین نرخ پاسخهدای نشددنی در

نشدنی 43و متوسدط تکرارهدا بدرای همگرایدی جددول ()1

] [36صفر است که نتایج ایدن پدژوهش را تأییدد مدیکندد.

حاص میشود.

همچنین نرخ پاسخهای نشدنی در ] [37به جدز یدک مدورد

،I0=0.65

جدول ( )1نشان می دهد به ازای βهای مختلدا ،ندرخ
پاسخهای نشدنی صفر است .بده ازای  β=0.006شدبکه بده

نرخ کمینه سراسری  100درصد و نرخ کمینده محلدی صدفر
درصد رسیده است و متوسط تعداد تکرارها برای همگرایدی
میشود .نتایج مرجع ] [29به ازای  β=0.002بده ندرخ
 211

صفر است .به طریر مشابه با درنظرگرفتن ) z(tمطابر شک
( ،)2جدول ( )2حاص میشود.
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جدول ( :)1نمایش مقادیر نرخ کمینه سراسری ،نرخ کمینه محلی ،نرخ پاسخهای نشدنی و متوسط تکرارها برای همگرایی به ازای
مقادیر βهای مختلف با درنظرگرفتن ) z(tبهصورت نمایی میراشونده
متوسط تکرارها برای همگرایی

نرخ پاسخهای نشدنی

نرخ کمینه محلی

نرخ کمینه سراسری

β

145

0/0

16/7

83/3

0/02

157

0/0

13/1

86/9

0/015

172

0/0

6/3

93/7

0/01

197

0/0

1/1

89/9

0/008

211

0/0

0

100

0/006

230

0/0

0/8

99/2

0/004

277

0/0

2/7

97/3

0/003

314

0/0

5/4

94/6

0/002

369

0/0

6/2

93/8

0/001

جدول ( :)2نمایش مقادیر نرخ کمینه سراسری ،نرخ کمینه محلی ،نرخ پاسخهای نشدنی و متوسط تکرارها برای همگرایی به ازای
مقادیر βهای مختلف با درنظرگرفتن ) z(tبهصورت تانژانت هایپربولیک
متوسط تکرارها برای همگرایی

نرخ پاسخهای نشدنی

نرخ کمینه محلی

نرخ کمینه سراسری

β

139

0/0

13/3

89/7

0/02

161

0/0

12/1

87/9

0/015

189

0/0

10/9

89/1

0/01

215

0/0

9/9

90/1

0/008

249

0/0

4/8

95/2

0/006

287

0/0

0

100

0/004

350

0/0

5/9

94/1

0/003

417

0/0

9/4

90/6

0/002

430

0/0

13/7

86/3

0/001

جدول ( )2نشان میدهد به ازای βهدای مختلدا ندرخ

توزیع وابسته به موقعیت شهرهاست ،قب از متوسدطگیدری

پاسخهای نشددنی میدددا صدفر اسدت .بده ازای β=0.004


نتایج آنها بهنیار میشود .متوسط زمان همگرایی برای هدر

شبکه به نرخ کمینه سراسری  100درصد و نرخ کمینه محلی

توزیع از شهرها در شک ( )6به نمایش گذاشته شده است.

صفر درصد رسیده اسدت و متوسدط تعدداد تکرارهدا بدرای
میشود .همچنین نرخ پاسخهدای نشددنی در
همگرایی  287
] [37تقریبا صفر است .همچنین جدولهای ( )1و ( )2نشان
میدهند ،متوسط تعدداد تکرارهدا بدرای همگرایدی بده ازای
مقادیر مختلا  βبه ترتیب  230و  270اسدت؛ بندابراین بده
نظر میرسد با درنظرگرفتن ) z(tمطابر شک ( )1بتدوان بده
تعداد تکرارهای کمتدری دسدت یافدت .بدهمنظدور بررسدی
عملکرد شبکه برای ح  ،TSPپاسخهای آن برای  5توزیدع
 10شهری 5 ،توزیع  20شدهری و درنهایدت  5توزیدع 150
شهری محاسبه شده است .ازآنیاکده طدول مسدیرها در هدر

شکل ( :)6متوسط زمان همگرایی برای هر توزیع از تعداد
شهرهای مختلف
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مرجع ] [10نشان میدهدد زمدانیکده مقددار  βاز یدک

گون از بدین رفدت ،دینامیدکهدای گرادیدان نزولدی ،رفتدار

حدی افزایش مییابدد ،فشدار وارده بدر سیسدتم در افدزایش

دینامیکی واحد عصب تکی را کنترل می کندد؛ هنگدامی کده

سرعت بیشتر میشود .به طدور خالصده نتدایج پدژوهش در

رفتار واحد عصب تکی شبیه به هاپفیلد است ،شبکه تماید

برخی موارد [35،34،29،10،8]بهبدود خدوبی را نسدبت بده

به همگرایی به نقطه تعادل پایدار را دارد .همانطدور کده در

پژوهشهای گذشته نشان میدهدد .در برخدی مدوارد نتدایج

شک ( )3مشاهده میشود ) x(tدر حددود  800تکدرار اول

پددژوهشهددای گذشددته ] [36،29،28نتددابج تحقیددر را تأییددد

رفتاری پیشبینینشده دارد و سرانیام پس از حددود 1200

میکنند.

تکرار به سمت یک نقطه تعادل پایدار ازطریر یک انشدعاب
دو برابر شدن متناوب معکوس ،همگرا میشود .مطابر شک

 -4بحث و نتیجهگیری
در ایدن پدژوهش از ترکیدب هدمافدزای شدبکه عصدبی
آشوبگون با پسخوراند خدودی ،نمدای لیاپدانوف و تبریدد
تدرییی بهمنظور ح بهینه مسائ بهینهسازی ترکیبدی نظیدر
 TSPبا تعداد شهرهای مختلا استفاده میشود .شبکه هدای
عصبی آشوبی دینامیک فضایی  -زمدانی نندیتدر و سداختار
پیچیدهتری دارند؛ بنابراین انتظار میرود تدوان بداالیی بدرای

یافتن نقطه بهینه سراسری و یا نزدیک بده سراسدری داشدته
باشند .از مهم ترین مشدکالت شدبکههدای مصدنوعی سدنتی
گرفتاری آنها در کمینههای محلدی و همگرایدی بده سدمت
نقطه تعادل مطلوب است؛ بنابراین در این مقاله سدعی شدده
است با افزودن نمای لیاپانوف و یک پارامتر کنترلی ) z(tبده
شبکه به عنوان تبریدد تددرییی ،نحدوه خدرو از دینامیدک
آشوبی به سمت نقطه تعادل پایدار و رفتار متناوب را کنترل
کرد؛ البته اگرچه دینامیک شبکه عصدبی آشدوبگدون دارای
ویژگی حرکت آشوبی در فضای حالت با سداختار فرکتدالی
بوده است و سبب حد نسدبی گرفتداری در کمینده محلدی
میشود ،اما مشک همگرایی دینامیک آشوبی هنوز بده نحدو

مطلوبی ح نشده است .بهمنظور بهدسدتآوردن دو مزیدت
دینامیکهای همگرایی و آشوبی ،شدبکه عصدبی آشدوبی بدا
پسخوراند خودی استفاده شده است.
در این پژوهش پارامتر کنترلدی ) z(tبدهصدورت نمدایی
میراشونده و تانژانت هایپربولیک در نظر گرفته شدده اسدت.
شددک ( )3نشددان مددیدهددد عصددب دارای رفتددار دینددامیکی
آشوب گدون اسدت .واحدد عصدبی تکدی ابتددا بده صدورت
جستیوی آشوبگون سراسری رفتار میکندد و بدا کداهش
مقدار  zi(t)انشعاب معکوس بده تددریج بده حالدت تعدادل
پایدار همگرا می شود .پس از اینکه رفتار دیندامیکی آشدوب

( )4با توجه به اینکه نمای لیاپدانوف در حددود  800تکدرار
اول انلب مثبت است ،رفتار در این ناحیه بهصورت آشدوبی
و با پنیرههای متناوب ممکن شناخته میشود.
یدهندد کده نوسدانهدای
شک های ( )3و ( )4نشدان مد 
آشوب به مرور با میرایی ) z(tکاهش مییابند و سدرانیام از
بین میروند؛ البته سرعت این تزییرات به ضریب میرایدی β

بستگی دارد .بهطوریکده هدر چقددر  βکوچدک تدر باشدد،
دینامیک آشوبی ) x(tمدت زمان بیشتری تداوم مییابد .ایدن
ویژگی ،نشاندهنده نوعی از دینامیک آشوبی است و هرگداه
مقدار ) z(tبه اندازة کافی کداهش یابدد ،سداختار دیندامیکی
شبکه تقریبا بر شبکه عصبی هاپفیلد منطبر میشود.
روش جستیوی آشوبی شبکههای عصبی آشدوبگدون
در یافتن نقطه بهینه سراسری ،وابستگینداشتن به شرط اولیه
است؛ بنابراین با هر شرط اولیهای به جواب بهینه میرسدند؛
البته مشک اصلی در این شبکهها حساسیت زیاد بده تنظدیم
پارامترهای شبکه است و بنابراین ممکن اسدت بدا تزییدر در
پارامترها باز هم در کمینه محلی گرفتار شوند،؛ امدا احتمدال
گرفتارشدن آنها نسبت به شبکههای سنتی کمتر است.
برای ارزیابی شبکه از  TSPمتقارن با  10شهر مختلدا
استفاده شده است .نتایج نشان میدهد بدا درنظرگدرفتن )z(t

به صورت نمایی میراشونده و انتخاب  β=0.006به بیشترین
نرخ کمینه سراسری  100درصد و نرخ کمینده محلدی صدفر
درصد رسیده و متوسط تعداد تکرارها برای همگرایدی 211
است .مرجع ] [29به ازای  β=0.002به نرخ کمینه سراسری
تقریبا  100درصد دست یافته است؛ درحالیکه مقاله حاضدر
به نرخ کمینه سراسدری  100درصدد رسدیده اسدت .تعدداد
تکرارها در ] [8برای رسیدن به ندرخ کمینده سراسدری 100
درصد  398اسدت؛ بندابراین در ایدن مقالده تعدداد تکرارهدا
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Tsutsui, S., Chen, W., Michalewicz, Z., Yao,

کاهش یافته است و درنتییه سرعت همگرایی بیشدتر شدده
 همچنین از نظر سرعت همگرایی نتایج ایدن پدژوهش.است
هدای نشددنی در همچنین نرخ پاسخ.[ است34،35] بهتر از
.کندد[ نیز صفر است که نتایج این پژوهش را تأیید مدی36]
[ به جدز یدک مدورد37] همچنین نرخ پاسخهای نشدنی در
.صفر است
 بددهصددورت تانژانددتz(t) همچنددین بددا درنظرگددرفتن
 بده بیشدترین ندرخ کمیندهβ=0.004 هایپربولیک و انتخداب
 درصد و نرخ کمینه محلی صفر درصد رسیده100 سراسری
 همچنین. است287 و متوسط تعداد تکرارها برای همگرایی
 همچندین.[ تقریبا صفر اسدت37] نرخ پاسخهای نشدنی در
 نشان میدهند متوسط تعداد تکرارها برای2  و1 جدولهای

270  و230  بده ترتیدبβ همگرایی به ازای مقادیر مختلدا
 بهصورتz(t) رسد با درنظرگرفتناست؛ بنابراین به نظر می
نمایی میراشونده بتوان به تعدداد تکرارهدای کمتدری دسدت
.یافت
منظددور بررسددی عملکددرد شددبکه عصددبیهمچنددین بدده
10  توزیع5  پاسخهای آن برای،TSP آشوبگون برای ح
 شهری150  توزیع5  شهری و درنهایت20  توزیع5 ،شهری
سدازی نشدان نتدایج شدبیه.) محاسبه شده است6( در شک
مدیتواندد جدواب بهینده را در مسدائ
  ایدن شدبکه،میدهد

 همچنین نتایج نشدان. پیدا کندTSP بهینهسازی ترکیبی نظیر

میدهد در برخی موارد بهبود خوبی نسبت به پژوهشهدای

، در برخی نیدز.[ حاص شده است35،34،29،10،8]گذشته
 در.[36،29،28] نتایج پژوهشهای گذشته را تأیید مدیکندد
شود متوسط زمانهای گذشته مشاهده میمقایسه با پژوهش
همگرایی و تعداد تکرارهای آن برای هر توزیع از شدهرهای
.آزمایششده بهبود یافته است
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