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چكیده :پیشبیني سریهای زماني ،مخصوصاً سریهای زماني آشوبيِ سیستمهای پوياای يیارخطاي ،يکاي از زمینا هاای مهام
تحقیقاتي است و کاربرد زيادی در زمین های گوناگون دارد .از میان روشهای معرفيشاده بارای پایش بیناي ساریهاای زمااني
آشوبناک ،ب استفاده از شبک های عصبي و سیستمهای فازی بیشتر توج شده است .در اين مقال  ،سیستم استنتاج عصبي  -فازی
تطبیقيِ بهبوديافت  ،برای پیشبیني سریهای زماني آشوبناک پیشنهاد شده است .با توج ب اينک ساختار سیستم استنتاج عصبي -
فازی تطبیقي براساس يک شبک پیشرو است ،بیشتر ب مسائل ايستا محدود بوده است و توانايي مواجه مؤثر با ويژگيهای پوياا
مانند سریهای زماني را ندارد .برای يلب بر اين مشکل ،در اين مقال برای مدلسازی وابستگيهای زماني اين سیستم ،از ارتباا
خودبازخورد خروجي مراحل قبلي استفاده شده است .همچنین از ترکیب الگوريتم بهین سازی رقابت استعماری  ،ICAهمراه باا
تخمین حداقل مربعات  ،LSEبرای آموزش سیستم عصبي  -فازی و ب روزرساني پارامترهای آن اساتفاده شاده اسات کا ايان
روش ،مشکالت آموزشِ الگوريتمهایِ بر پاي گراديان را ندارد .اين روش برای پیشبیني و مدلسازی چند سری زماني يیرخطي
و آشوبناک جهان واقعي استفاده شده است .تجزي و تحلیل نتايج و مقايس آن با کارهای اخیر ،نشاندهنادۀ عملکارد بهتار روش
پیشنهادی نسبت ب روشهای قبلي ،از نظر معیار خطای کل پیشبیني برای مدلسازی و پیشبیني سریهای زماني هستند.
واژههای كلیدی :الگوريتمهای تکاملي ،الگوريتم يادگیری ،حداقل مربعات خطا ،سیستمهای آشوبناک

 -1مقدمه

1

پیشبیني سریهای زماني يکي از مهمتارين زمینا هاای
پیشبیني اسات کا در آن مشااهدات گهشات ياک مت یار،
جما آوری و باارای با دساات آوردن رواباس اساسااي بااین
مشاهدات و تعیین يک مدل توصیفي ،تجزي و تحلیل شاده

است؛ سپس مدل حاصل ب منظور برونيابي سریهای زماني
در آينده استفاده شده است .پایشبیناي ساریهاای زمااني،
مبحث مهمي است ک کاربردهای گستردهای در زمینا هاای
علوم ،مهندسي ،پزشکي ،اقتصاد و … دارد.
باا طااورکلي ،يااک سااری زماااني ،خواصااي همچااون
يیرخطيگری ،1آشاوبي ،2يیارايساتاگری 3و تنااوبي 4مانناد
فصليگری 5دارد و حتي ممکن است ناويزی نیاز باشاد .در

تاريخ ارسال مقال 1394/4/18 :
تاريخ پهيرش مقال 1396/2/17 :
نام نويسندۀ مسئول :مجید محمدی
نشاني نويسندۀ مسئول :ايران – کرمان – دانشگاه شهید باهنر
کرمان – دانشکدۀ مهندسي -بخش مهندسي کامپیوتر

میان انواع مختلف سریهای زمااني ،ساری زمااني آشاوبي،
ب طورمعمول در پديدههای طبیعاي يافات مايشاود [.]1,2
پیشبیني رفتار سریهای زماني آشوبيِ سیساتمهاای پوياای
يیرخطي موضوع تحقیق جديدی است ک توجا و تاالش
بسیاری از دانشمندان را جلب کرده است.
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شبک های عصبي  -فازی ) (FNNsيکي از ساختارهای

پیش بیني ساریهاای زمااني در زمیناۀ الگاوريتم ياادگیری،

پیشنهادشده برای پیش بیني سریهاای زمااني اسات [ .]3از

پیشپردازش ورودیها و تنظیم قوانین باوده اسات .در ايان

میان اين شبک ها ،سیستم اساتنتاج عصابي  -فاازی تطبیقاي

مقال يک روش ترکیبي برای ياادگیری و روش تکاراری از

 ANFIS6يک شبک عصبي تطبیقي بر پاياۀ اساتنتاج فاازی

ارتبا های خودبازخورد ،برای بهبود عملکرد سیستم استنتاج

است ک روال آموزش با بهین سازی پارامترهای بخش مقدم

عصبي  -فازی تطبیقي در پیشبیني سری زماني استفاده شده

و تالي آن صورت ميگیارد .ياک مشاکل ااتاي در سیساتم

است و نتاايج حاصال از شابی ساازی روش ترکیباي بارای

استنتاج عصبي  -فازی تطبیقي وجود دارد .اين مشکل ناشي

پیشبیني بر سریهای زمااني آشاوبناک  Mackey-Glassو

از طبیعت پیشروندۀ آن است ک باعث محدودشدن توانايي

 Sunspot Numberو فرايناادهای آشاااوبناک  Lorenzو

آن ب مدلسازی مسائل ايستا ميشود .ب اين دلیل نميتاوان

 Rosslerبا روشهای قبلي براساس معیارهای هاايکین []4

از آن با موفقیت در مسائل پويا مانند پیش بیناي ساریهاای

مقايس شده اند تا اثر روش جديد در صاحت پایشبیناي را

زماني استفاده کرد.

اثبات کنند.

در اين مقال تالش شده است روشي ارائ شاود تاا بار

در ادام اين مقال در بخاش  ،2کارهاای گهشات مارور

محدوديت های ااتي و ساختاری سیستم اساتنتاج عصابي -

شده است .در بخش  ،3پایشزمینا ای از الگاوريتم رقابات

فازی تطبیقي در مسائل پوياا يلبا کناد و عاالوه بار ايان،

اسااتعماری ،سیسااتم اسااتنتاج عصاابي  -فااازی تطبیقااي و

پارامترهای بخش مقدم را ب روشي سري تار و آساانتار از

همچنین سیستم استنتاج عصبي  -فازی تطبیقي بهبوديافت و

روش مبتني بر گراديان با روزرسااني کناد؛ با گونا ای کا

الگوريتمهای آموزش آن در مواجه با مسائل پويا توصایف

مشکالت ناشي از ب روزرساني پارامترها با روشهای مبتناي

شااده اساات .بخااش  ،4روش پیشاانهادی باارای پاایشبینااي

بر گراديان را نداشت باشد .ب منظور دستیابي ب اين سااختار

سریهای زماني را شرح ميدهد .در بخش  ،5نتايج حاصال

برای سیساتم عصابي  -فاازی ،ياک ارتباا خودباازخورد

از پیادهساازی روش فاوق روی ساریهاای زمااني هاد،،

معرفي شده است .طبیعت تکراری سیستم استنتاج عصابي -

بررسي و نتايج با کارهای اخیر مقايس شدهاند .بخاش آخار

فازی تطبیقي ،اطالعات حاالت قبلي سیستم را اخیره کارده

نیز خالص و نتیج گیری را بیان ميکند.

است و بدينصورت ب بازخورد خروجيهای مشتقشاده از
فرايند استنتاج فازی ب الي ورودی شبک بارای ايجااد ياک
رابط زماني بین ورودیهای فعلي و خروجاي مرحلا قبال
قادر خواهاد باود .ايان باازخورد در هماان مرحلا باعاث
يلب کردن بر محدوديتهای حافظ ميشود ک ياک بخاش
بسیار مهم برای کاربرد پیش بیني ساریهاای زمااني اسات.
همچنین در فرايند ياادگیری و تطاابق پاارامترهاای سیساتم
استنتاج عصبي  -فازی تطبیقي ،از الگوريتم ترکیباي رقابات
استعماری ICA 7و تخمین حداقل مربعاات LSE 8اساتفاده
شده است .اين الگوريتم ضامن شناساايي و ايجااد سااختار
بهین  ،بهترين روش پیشبیناي مت یرهاای ورودی سیساتم را
نیز ب منظور پیش بیني مقادير آتي مت یار هاد ،،شناساايي و
پیشنهاد ميکند .عالوه بر اين ،ساير ويژگيهاای روشهاای
مسااتقل از مشااتق را نیااز دارا اساات .بیشااتر بهبااودهااای
پیشنهادشده برای سیستم استنتاج عصبي  -فازی تطبیقاي در

 -2كارهای گذشته
در حوزۀ سریهای زماني ،روشهای آماری و کالسیک
بسیاری ارائ شده است؛ ولي ايان روشهاا ايلاب پیچیاده
است و در مواجه با دادههای بسیار زياد و آشاوبي کاارايي
خوبي از خود نشان نميدهند [ .]5,6محققان در ساالهاای
اخیاار ،روشهااای پاایشبینااي زيااادی ماننااد شاابک هااای
موجک ،]7,8[9شبک های عصبي ،]9,10[ 10سیستمهای فازی
11

[ ،]11,12عصاابي  -فااازی [ ]13-17و الگااوريتمهااای
تکاملي ]18-21[ 12پديد آمدهاند.
در سالهای گهشت مطالعات زيادی مربو ب شبک های
عصبي تکراری (RNN) 13برای حل اين مساائل باا پوياائي
جهب و توانايي اخیرهسازی اطالعات ارائ شادهاناد [-25
]22؛ اما آموزش  ،RNNب خاطر ساختار شابک پیچیادۀ آن،
در مقايس با شبک های پیشرو سخت تر اسات و محاسابات
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بیشتری نیاز دارد .عالوه بر ايان ،ثابات شاده اسات کا در
ساختار شبک های پیشرونده ،کارايي شابک هاای عصابي -
فازی نسابت با شابک هاای عصابي بهتار اسات [.]26,27
محققان برای يلب بر اين مشاکلِ سااختاری در شابک هاای
عصبي  -فازی پیشرو ،تالش کردند تا شبک عصبي  -فازی
تکراری را با تشکیل بازخوردهای 14داخلي و تاخخیر زمااني
بسازند و برای کنترل ،شناسايي و پیش بیني سیستمها استفاده
شوند [.]28-31

انواع گوناگوني از شبک های عصبي تکاراری هماراه باا
الگوريتمهای يادگیری خود ارائ شادهاناد؛ مانناد الگاوريتم
يااادگیری مبتنااي برگراديااان ،]32[ GD 15الگااوريتمهااای
ژنتیک (GAs) 16و مبتني بار تکامال [ .]33بسایاری از ايان
روشهای يادگیری ب صورت تکي بودهاناد و باا توجا با
ترکیب اينبااودن ،مشااکالتي در آمااوزش آنهااا وجااود دارد.
آموزش اين شبک در بخش مقدم 17بسیار مشکلتر از بخش
تالي 18است؛ زيرا بیشتر روشهای آموزش پارامترهای بخش
مقدم ،مبتني بر گراديان بوده است و محاسابات گرادياان در
هر مرحل بسیار مشاکل هساتند و همچناین ممکان اسات
باعث قرارگرفتن در بهین محلي 19شود.
پیش از اين ،کارها و تحقیقات مشابهي برای پیش بیني و
شناسايي با استفاده از شبک عصبي تکراری مبتني بر موجک
) (WRFNNانجااام شااده اساات [ ،]34همچنااین سیسااتم
استنتاج عصبي  -فازی تطبیقي خودبازخورد با يک الگوريتم
جستوجوی دست ای محلي ]35[ 20صورت گرفت است.
شكل ( :)1فلوچارت الگوریتم ICA

 -3پیشزمینه
 -1-3الگوریتم بهینهسازی رقابت استعماری

مشاب با ساير الگوريتمهای تکااملي ICA ،باا جمعیات
اولیۀ تصادفي و تاب هدفي آياز ميشود ک برای همۀ آنهاا
21

الگوريتم رقابت اساتعماری  ]36[ ICAياک الگاوريتم

محاساب شاده اسات .قاویتارين کشاورها ،اسااتعمارگر و

جساااتوجاااوی تکااااملي جديا اد ،مبتنا اي بااار تکامااال

کشورهای ضعیفتر ،مستعمرههای اين استعمارگرها انتخاب

سیاسياجتماعي است ک با در نظر گارفتن پديادۀ اساتعمار

ميشوند .سپس بین استعمارگرها برای گرفتن مستعمرههاای

ب عنوان جزئي جدانشدني از سیر تکامال تااريخي انساان و

بیشتر ،رقابت صورت ميگیرد .بهتارين اساتعمارگر ،شاانس

بررسي چگونگي اثرگهاری آن بر کشاورهای اساتعمارگر و

بیشتری برای داشتن مستعمرههاای بیشاتر دارد .ساپس هار

مستعمره و نیز کل تاريخ ،از منبعي الهامبخاش بارای ايجااد

استعمارگر با مستعمرههای خود ،امپراتوری تشکیل ميدهد.

يک الگوريتم کارا و نو در زمینۀ محاسبات تکااملي اساتفاده
ميشود .شکل( )1فلوچارت الگوريتم  ICAرا نشان ميدهد.
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شکل ( )2جمعیت اولی هر امپراتوری را نشان مايدهاد.
در اين شکل امپراتاوری  ،1قاویتارين اسات و مساتعمرۀ

22

زاويۀ تصاادفي نیاز با جهات حرکات مساتعمره ،اضااف
ميشود .شکل( )4اين حالت را نشان ميدهد.

بیشتری دارد.

شكل ( :)4اصالح حركت مستعمرهها به سمت امپراتوری خود

اين بار ب جای حرکت با انادازه  aبا سامت کشاور
استعمارگر و در جهت بردار واصل مستعمره ب اساتعمارگر،

شكل ( :)2تشكیل امپراتوریهای اولیه

بعد از تقسیم بندی مستعمرهها بین اساتعمارگرهاا ،ايان
مستعمرهها ب کشاور اساتعمارگر خاود نزدياک مايشاوند
(سیاست جهب)23؛ ک ايان در شاکل ( )3نشاان داده شاده
است .بر اساس اين ،هر مستعمره ب سمت استعمارگر خاود
ب اندازه  aواحد حرکت ميکند و موقعیت جديدی ب دست
ميآورد ک در آن  aيک مت یر تصادفي با توزي نرمال است
و  عددی بزرگتر از يک و نزديک ب  2است.
يک انتخااب مناساب مايتواناد    2باشاد .وجاود
ضريب    1باعث ميشود تا مستعمره در حین حرکت ب
سمت استعمارگر ،از جهتهای مختلف ب آن نزديک شود.
( )1

)  ~ U (0,   d

ب همان میزان ،ولي با انحرا  ،در مسیر ،ب حرکت خود

ادام ميدهیم  .ب صورت تصادفي و با توزيا يکنواخات
در نظر گرفت شده است.
)  ~ U ( , 

( )2

افاازايش 

باعااث افاازايش جسااتوجااوی اطاارا،

امپريالیست شده است و کاهش آن نیاز باعاث مايشاود تاا
مستعمرهها تا حد ممکن ،نزديک ب بردار واصل مستعمره ب
استعمارگر حرکت کنند.
در شرايس مختلفي ممکن اسات همگراياي زودرس رخ
دهد :جمعیت ب يک بهین محلي همگرا شاود ياا الگاوريتم
جستوجو ب آرامي پیش رود .در الگوريتم  ،ICAاز عملگر
انقالب برای ايجاد تنوع در جمعیت ،جلوگیری از گیرکاردن
در بهین محلي و همگرايي زودرس استفاده شده است .برای
25

پیاده سازی عملگر انقاالب و بهاادادن بیشاتر با کااوش ،
محوريت حرکت در راستای استعمارگر حاه ،مايشاود و
ب طور تصادفي ب بعضي از کشورهای مستعمره اجاازه داده
ميشود در برخي از ويژگيهای خود ت ییرات کامالً تصادفي
انجام دهند .اين ت ییرات باعث ميشود کشورهای مساتعمره
موقعیتهای جديدی را تجرب کنند ک باعث افزايش قدرت
کاوش فضای جست وجو مايشاود .در ايان مقالا عملگار
شكل ( :)3حركت مستعمرهها به سمت امپراتوری خود

انقالب ،سپس عملگار جاهب روی برخاي از مساتعمرههاا

برای افزايش سرعت همگراياي 24و صاحت  ،ICAدر

ب صورت تصادفي اعمال مايشاود .در ايان مقالا  ،عملگار

اين مقال از الگوريتم اصالح شده  ICAاستفاده شده است.
برای اصالح الگوريتم  ICAمعرفيشده و افزايش تنوع در
جمعیت ،در حرکت مستعمرهها ب سمت استعمارگر ،کمي

انقالب عالوه بر مستعمرهها ،روی استعمارگر هر امپراتوری
نیز اعمال ميشود.
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بعد از اعمال عملگرهای جهب و انقالب ،ممکن اسات

هزين يکساني باا اساتعمارگری دارناد کا آن هاا را کنتارل

بعضي از مستعمرهها ب ماوقعیتي بهتار از اساتعمارگر خاود

ميکند؛ اين بدان معني است ک الگوريتم ب بهترين جاواب

برسند (نقاطي ک هزين کمتری را نسبت ب مقدار تاب هزين

همگاارا شااده اساات .در روش ارائ ا شااده ،شاار خاتماا

در موقعیاات اسااتعمارگر داشاات باشااد) .در اياان حالاات،

الگوريتم ،پايانيافتن تعداد تکرار از پیش تعیین شده است.

کشورهای استعمارگر و مستعمره ،جای خود را با هماديگر
عوض ميکنند و الگوريتم با کشور اساتعمارگر در موقعیات

 -2-3سیستم استنتاج عصبی  -فازی تطبیقی

جديد ادام پیدا ميکند (رقابت درونگروهي).
پس از اين مرحل  ،قدرت کل ياک امپراتاوری محاساب

در اين قسمت ،توپولاوژی و سااختار سیساتم اساتنتاج
عصاابي  -فااازی تطبیقاي توضایح داده مايشااود .هاار دوی

ميشود .قدرت هار امپراتاوری ،وابسات با قادرت کشاور

شبک های عصبي و سیستمهاای فاازی [ ،]37توانااييهاای

استعمارگر و درصدی از قدرت کلی کشورهای مستعمره آن

مشترک خود را برای مقابل با عدمقطعیت و نويز ب اشتراک

امپراتوری است .قدرت کل امپراتوری  nب صاورت فرماول

م ايگهارنااد .شاابک هااای عصاابي  -فااازی تطبیق اي ،ماننااد

( )3تعريف ميشود.

سیستمهای فازی ،دو قسمت را ساماندهي ميکنند .قسامت

( )3

Cost (Emp n )  Cost (Imperialist n ) 

 .meanCost (Colony _ of _ empiren )

ک  عددی مثبت است ک معموالً بین صفر و ياک و
نزديک ب صفر در نظر گرفت ميشود.
در ادام  ،تمام امپراتوریها براساس معیاار قادرت کال
امپراتوری ،با يکديگر رقابت ميکنند .بدينصاورت کا هار
امپراتوری سعي ميکند مستعمرات ديگر امپراتوریهاا را در
اختیار بگیرد و آن را کنترل کند .اساس رقابت استعماری در
اياان مرحلاا انجااام ماايشااود کاا براساااس آن ،قاادرت
امپراتوریهای ضعیف کم ميشود و قدرت امپراتاوریهاای
قوی افازايش ماي ياباد .در ايان مقالا  ،رقابات اساتعماری
بدينصاورت پیاادهساازی مايشاود کا ياک مساتعمره از
ضعیفترين امپراتوری جدا ميشود و يک رقابت بین سااير
امپراتوریها برای در اختیار قرار گرفتن آن مستعمره تشکیل

نخست ،بخش مقدم و قسمت دوم ،بخش تالي است کا باا
قوانین ب صورت شبک ب يکديگر متصل مايشاوند .شاکل
( )5ساختار سیستم استنتاج عصبي  -فازی تطبیقي نوع  3باا
دو ورودی را نشان ميدهد .ساختار ايان سیساتم از  5اليا
تشکیل شده است [.]38
اليۀ اول ،فرايند فازیسازی را انجاام مايدهاد .در ايان
اليا هار گاره ياک تاااب عضاويت را نشاان مايدهاد کا
پارامترهای آموزشپهير بخش مقادم هساتند .در اليا دوم،
میزان قدرت آتش 27هر قانون محاسب ميشود .در الي سوم،
قدرت آتش هر قانون با توج ب قدرت آتش قاوانین ديگار
نرمال ميشود .در الي چهارم ،خروجي هر يک از قوانین ب
دست ميآيد و درنهايت ،الي آخر ،خروجي سیستم فازی را
با جم کردن خروجيهای الي چهارم محاسب ميکند.
Layer 1

ميشود .در روش ارائ شده ،برای انتخاب امپراتوری برناده،

Layer 4
Layer 5

برای گرفتن مستعمره از روش چرخ گردان 26اساتفاده شاده
است .زماني ک يک امپراتاوری کلیاۀ مساتعمرههاايش را از

ميشود و آن نیز بین ساير امپراتوریها با رقابات گهاشات
ميشود.
پس از مدتي ،کلیۀ امپراتوریها ب جز قویترين ساقو
ميکند و تمام مستعمرههاا در کنتارل ياک امپراتاوری يکتاا
خواهند بود .در حالت ايدئال ،کلیۀ مستعمرههاا موقعیات و

A1

xy
w 1f 1

w1

w 2f 2

w2



f

دست داد ،سقو ميکند .در روش ارائ شده ،با اساتعمارگر
امپراتوری سقو کرده نیز مانناد ياک مساتعمرۀ آزاد رفتاار

Layer 3

Layer 2




w1

w2




x y

x

A2
B1
y
B2

شكل ( :)5ساختار سیستم استنتاج عصبی  -فازی تطبیقی
نوع  3با دو ورودی و یک خروجی

در اين شکل دو برچسب بارای هار ورودی نشاان داده
شده است .مطابق با نوع  ،3قوانین ب صورت زير هستند:
( )4

wi   Ai ( x)   Bi ( y), i  1,2

سیستم استنتاج عصبي  -فازی تطبیقي خودبازخورد آموزشيافت با الگوريتم رقابت استعماری ........
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w1
, i  1,2
w1  w2

( )5

( )6

wi 

f1  a1 x  b1 y  c1 
w1 f1  w2 f 2
 f 
f 2  a 2 x  b2 y  c 2 
w1  w2

ک ا )  U (t  1),...,U (t  Mورودیهااای مسااتقیم و
)  y(t  1),..., y(t  Nورودیهای بازخورد دادهشاده

از خروجي در زمانهای مختلف هستند.
)y(t

 w1 f1  w2 f 2

سیستم استنتاج عصبي  -فازی تطبیقي توانايي زيادی در

Output Delay

تقريبسازی دارد ک ب توانايي آن در تقسایمبنادی فضاای
ورودی با تعیین تواب عضويت در بخاش مقادم بارای هار
ورودی وابست است.

ANFIS
)y(t-1

)y(t-2
Delay

( )7

Delay

Feedback Inputs

اينجا از تاب عضويت گوسي استفاده ميکنیم.
2
1  x  mi 

 
2   i 

)y(t-N

...
)U(t-1),…,U(t-M
Direct Inputs

شكل ( :)6ساختار سیستم استنتاج عصبی  -فازی تطبیقی با

 A ( x)  e

بازخورد خروجی []39

i

mi , i 

مجموع

پارامترهای بخش مقدم و

 ai , bi , ci مجموع پارامترهای بخش تالي هستند.

 -2-2-3یادگیری سیستم استنتاج عصبی  -فازی
پس از توسعۀ سیستم استنتاج عصبي  -فاازی تطبیقاي،
روشهايي برای آموزش پارامترهای آن پیشنهاد شد .ب طاور

 -1-2-3سیستم استنتاج عصببی  -فبازی تطبیقبی
خودبازخورد
در اين مادل ،ويژگاي پوياايي باا حلقا خودباازخورد
خروجي مراحل قبل ب دست ميآيد .اين بازخورد ،سیساتم
را قادر ميسازد تا حالتهاای قبلاي خاود را ياادآوری و از
هردوی حاالت قبلي و فعلي بارای محاساب مقاادير جدياد
استفاده کند .از نظر علمي ،تخخیر زماني تعبی شده با بازخورد
ب خود هم نوع است و ب رفتاار متفااوت ديناامیکي منجار
ميشود .چنین رفتاری در بهبود توانايي بارای ارائا قابلیات
پیشبیني بهتر و دقیقتر حیاتي است.
برای يلب مؤثر بر مشکالت سیساتم اساتنتاج عصابي -
فازی تطبیقي در مسائل پويا ،خروجي شبکۀ پیشرونده مانند
شکل( )6ب ورودیهای سیستم بازخورد داده مايشاود .باا
بااازخورد خروجااي مراحاال قباال ،خروجااي در لحظاا ،t
باا صااورت تااابعي از ورودیهااای مسااتقیم و ورودی و
خروجيهای قبلي تعريف شده است و ب صورت رابط ()8
داده ميشود.
( )8

y(t )  f [U (t  1),...,U (t  M ), y(t  1),
]) y(t  2),..., y(t  N

مثااال در [ ،]40روش اديااام  Min-Maxو ماادل ،ANFIS
برای تعیین شبک عصبي  -فازی و تعیین مجموعا قاوانین
بهین سیستم فازی پیشنهاد شاده اسات Jang .و Mizutani

[ ،]41کااااااااربردی از روش  Lavenbrg-Marquardtرا
پیشنهاد دادند ک اساساً يک روش حداقل مربعات يیرخطي
است .برای يادگیری سیستم استنتاج عصبي  -فازی تطبیقي،
در مقالاا ای ديگاار  ،]42[ Jangطرحااي را باارای انتخاااب
ورودی ارائ داد Jang .در مقالۀ معرو ،خود [ ،]38چهاار
روش برای با روزرسااني پارامترهاای سیساتم ارائا کارد:
 )1گراديان نزولي :همۀ پارامترها باا کماک گرادياان نزولاي
آموزش ببینناد؛ )2گرادياان نزولاي و ياک مرحلا تخماین
حداقل مربعات  LSEدر گام اول برای مقداردهي اولیا با
پارامترهای بخش تاالي اساتفاده ماي شاود؛ ساپس گرادياان
نزولي ،تمام پارامترها را ب روزرساني مايکناد؛  )3گرادياان
نزولي و  :LSEبخش مقدم با گراديان نزولي و بخش تالي با
 LSEآموزش مايبینناد؛  LSE )4ترتیباي :ايان روش تماام
پارامترها را خطاي مايکناد و از الگاوريتم فیلتار  -کاالمن
توسع يافت برای ب روزرساني پارامترها استفاده ميکند.
روشهايي ک تا کنون مطرح شاد ،وابسات با گرادياان
هستند و با دلیال عملکارد مناساب هناوز هام با کااربرده
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ميشوند .روشهايي ک وابست ب حداقل مربعات هم بودند،

اندازهگیریهای انجام شاده از مت یرهاای ديناامیکي سیساتم

روشهايي مؤثر بر بهین سازی پارامترهای بخش تالي هستند

دارند .از طرفي ،اين نقا اطالعاات کامال درماورد حالات

ک هنوز ب کاربرده ميشوند .پارامترهای بخش مقدم اهمیات

فعلي سیستم دارند؛ بنابراين ،وجود رابطۀ يک با ياک بادين

زياادی در آمااوزش دارنااد و روشهااای موجااود ب ا دلی ال

معناست ک با اندازهگیریهای انجامشده ،حاالت فضای فااز

پیچیدگي باال در محاسبات گرادياني و با توجا با حضاور

شناسايي ميشوند؛ ازاينرو ،بايد ب دنبال نگاشتي از جاااب

يیرخطي پارامترهای مقادم در خروجاي ،مناساب با نظار

سیستم ب فضای بازسازیشده بود؛ ب طوریک اين نگاشات

نميرسند .برای رف اين مشکل ،روشهای مبتني بر جمعیت

يکب يک است و اطالعات سیساتم را حفا مايکناد .ايان

مطرح مي شود؛ ب طور مثال ،روشهای الگوريتمهای ژنتیاک،

درواق  ،تعريف مفهومي محا است .باا اساتفاده از تئاوری

بهین سازی گروهي ارات ،کلاونيهاای مورچگاان و ديگار

تاکنز در بازسازی فضای حالات از روی ساریهاای زمااني

روش های وابست [ .]43،28کارهای زياادی بارای آماوزش

آشوبي [ ،]46فضای حالت سیستم ب کمک دو پاارامتر بعاد

شبک های عصبي  -فازی با ترکیب الگوريتمهای تکااملي و

محا  Dو زمان تخخیر  بازسازی ميشوند .درصاورتيکا

روشهای گراديان نزولي ،حاداقل مربعاات و فیلتار کااملن

سری زماني ب صاورت })  {x(1), x(2),..., x( Nباشاد،

مطرح شده است .ب عنوان نمون در [ ]44الگوريتم  PSOدر

يک بردار فاز تعبی شده ) u (iب صورت زير است:

آمااوزش بخااش مقاادم و گرادي اان نزول اي در بخااش تااالي
ب کارگیری شده است .در [ ]45آموزش بخش مقدم با PSO

و بخش تالي با حداقل مربعات صورت ميگیرد.
در اين مقال برای آموزش پارامترهای سیساتم اساتنتاج
عصبي  -فازی تطبیقي روشي ارائ شده است ک پیچیادگي

( )9

ک ]  D ، i  [1  ( D  1) , Nبعد محا   ،تخخیر زمااني
و ) u (iفضای فاز  Dبعدی است .بر اساس اين ،مااتريس
ورودی ب صورت فرمول ( )10تعريف ميشود.

کمتر و صحت بیشاتری دارد و در آن ،آماوزش پارامترهاای
بخش مقدم و تالي ب صورت يکروال تکراری باا الگاوريتم
تکاااملي رقاباات اسااتعماری  ICAو حااداقل مربعااات LSE

صورت ميگیرد .در بخش بعدی سیستم اساتنتاج عصابي -

]) u(i)  [x(i) x(i -  ) ... x(i - (D - 1)

)x(i  m

()10

)x(i  1


) x(i  1  

x(i  m   ) 





x(i  1  ( D  1) )  x(i  m  ( D  1) )


) x(i


) x(i  

U



)  x(i  ( D  1)

ک  iيک عدد صحیحi  [1  ( D  1) , N  m  k ] ،

فازی تطبیقي بهبوديافت برای پیشبیني ارائ شده است.

و  kتعداد مراحل پیشبینيشده است .برای استخراج رفتار

 -4روش پیشنهادی

تعیین شوند .برای سریهای زماني آزمايششده در اين

در اين بخش ،الگوريتم روش پیشنهادی برای پیش بیناي
سری زمان ب صورت مرحل ب مرحل شرح داده ميشود.
 گببا اول :بازسااازی فضااای حالاات سااری زماااني
آشوبي .در راستای مطالعۀ خواص هندسي و دينامیکي ياک
سیستم معین از توصیف فضای حالت اساتفاده شاده اسات.
يکي از اساسيترين گامها در تحلیل سریهای زماني حاصل
از يک فرآيند يیرخطي ،بازساازی فضاای حالات باا ابعااد
محدود با استفاده از اين سریها است؛ ب طوریک با فضاای
حالت فرآيند مولد دادهها معاادل باشاد .باا نظريا محاا ،
مسئلۀ بازسازی فضای حالت از سری زماني حل ماي شاود.
درواق  ،نقا روی جااب سیستم رابطا ای ياک با ياک باا

سری زماني ب يک روش کارآمد ،مقادير بهین  Dو  بايد
مقال  ،اين مقادير ب ترتیب با کاربرد روشهای میانگین
اطالعات متقابل [ ]47و شمارش نزديکترين همساي های
کااب [ ]1تعیین شدهاند.
 گا دو  :دريافت ماتريس ساری زمااني با عناوان
ورودی مستقیم ،و خروجاي بازخوردشاده از مراحال قبلاي
ب عنوان ورودی بازخورد ب ساختار سیستم اساتنتاج عصابي
 فازی تطبیقي .ورودی مستقیم ب ساختار سیساتم اساتنتاجعصبي -فازی تطبیقاي بهبوديافتا  ،ماتريساي باا باردار فااز
تعبی شدۀ ستون و سری زمااني آشاوبناک با عناوان ردياف
است .ورودی مستقیم ماتريس ب صورت زير است:

سیستم استنتاج عصبي  -فازی تطبیقي خودبازخورد آموزشيافت با الگوريتم رقابت استعماری ........
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()11

U  [u T (i) u T (i  1) ... u T (i  m)]T

ابعاد مااتريس ورودی مساتقیم  (m  1)  Dاسات و
]  i  [1  ( D  1) , N  m  kو  kتعاااااداد مراحااااال

پیشبینيشده است.
ورودی بازخورد در زمان  tاز مرتب  Mب صاورت زيار

کشورهای مستعمره (در اين مقال بارای انتخااب مساتعمره
برای هر امپراتوری ،از روش نمون برداری عمومي اتفااقي
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 SUSاستفاده شده است).
 مرحل ( :2اعمال عملگرها)
اعمااال عملگرهااای جااهب و انقااالب باارای مجموع ا
پارامترهااايي ک ا در هاار تکاارار ب ا روزرساااني م ايشااوند.

است:
()12

 )3انتخاب بهترين کشورهای اساتعمارگر اولیا و بقیاۀ

])Y (t)  [y(t - 1) y(t - 2) ... y(t - M

ابعاد ماتريس ورودی بازخورد  (m  1)  Mاست.

با طااورمثااال در تکاارار اول ،پااارامتر  miو در تکاارار دوم،
پااارامتر   iباا روزرساااني ماايشااود و درنهاياات پااس از
ب روزشدن کلیۀ پارامترها ،مجدد ب روزرساني پاارامتر اول از

 گا سو  :آموزش سیستم استنتاج عصابي  -فاازی

سر گرفت ميشود و ب همین ترتیب ادام پیدا ميکند .با هر

تطبیقي بهبوديافت با باازخورد خروجاي از مرحلا قبال در

ت ییر در پارامترهای بخش مقدم ،پارامترهای بخش تالي نیاز

يک روال تکراری با الگوريتم ترکیبي رقابت استعماری ICA

با  LSEتخمین زده ميشوند.

و تخمین حداقل مربعات  .LSEاست .اين فرايناد آماوزش

 مرحل ( :3رقابت درونگروهي)

ترکیبي برای تعیین پارامترهای بخش مقادم و تاالي سیساتم

درصورتيک بعد از اعمال عملگرها ب پارامترهای اولی ،

استنتاج عصابي  -فاازی تطبیقاي با منظاور افازايش دقات

بعضي از مستعمرهها ب ماوقعیتي بهتار از اساتعمارگر خاود

پیش بیني ب کار ميرود .هرگاه تعاداد مراحال مادنظر انجاام

برسند (نقاطي ک هزين کمتری نسبت ب اساتعمارگر داشات

شده يا خطای آموزش مادنظر حاصال شاده باشاد ،فرايناد

باشد) ،موقعیت استعمارگر و مستعمره باهم عوض ميشاود

آموزش متوقاف مايشاود .در ايان روال در هار مرحلا از

و الگااوريتم بااا اسااتعمارگر در موقعیاات جديااد اداما پیادا

خروجيهای  ،Mمرحل قبل ب عنوان ورودیهای باازخورد

ميکند.

دادهشده ب سیستم استنتاج عصبي  -فاازی تطبیقاي اساتفاده

 مرحل ( :4محاسب قدرت کل هر امپراتوری)

شاده اسات .پااس از تعرياف دادههااای آماوزش ،دادههااای

قدرت کل هر امپراتوری براسااس رابطا ( )3محاساب

وارسي ،تعداد مراحل آموزش و نوع تواب عضويت سیساتم

ميشود .در اين مسئل  ،هاد ،حاداقلکاردن اخاتال ،باین

استنتاج فازی ،مقادير بهین پارامترهای بخاش مقادم در هار

خروجي سیستم استنتاج عصبي  -فازی تطبیقي و خروجاي

مرحلا بااا  ICAتعیااین مايشااوند و پااس از ايان مرحلا ،

واقعي است و تاب هد ،برای هر امپراتوری ،ب صورت تاب

پارامترهای بخش نتیجاۀ سیساتم اساتنتاج عصابي  -فاازی

هزين و فرمول ( )13تعريف ميشود.

تطبیقاي بهبوديافت ا بااا  LSEتخم این زده مايشااوند .اي ان
الگوريتم در هفت مرحل انجام ميشود:

(
)13

1 N
 ( y  yˆ ) 2
2.N i 1

Cost(colonyi ) 

 مرحل ( :1تشکیل امپراتوریهای اولی )

 مرحل ( :5رقابت استعماری)

 )1مقداردهي اولی ب پارامترهای تاب عضاويت ورودی

امپراتوریها براساس معیاار قادرت کال امپراتاوری باا

( mi ,  i درصااورتيکا توابا عضااويت از نااوع گوس اي

يکديگر رقابات مايکنناد .ياک مساتعمره از ضاعیفتارين

باشند) ب صورت تصادفي و بر اساس آن ،تخمین پارامترهای

امپراتوری جدا ميشود و يک رقابت بین ساير امپراتوریهاا

بخش تالي  ، ai , bi , ci با .LSE

 )2محاسب شايستگي کشورها براسااس معیاار میاانگین
مربعات خطا ).(MSE

برای در اختیار قرار گرفتن آن شکل ميگیرد .امپراتوری کا
کلی مستعمرههايش را از دست داد ،سقو ميکناد .در ايان
مقال با استعمارگر امپراتوری ساقو کارده نیاز مانناد ياک
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مستعمرۀ آزاد رفتار مي شود و آن نیز بین ساير امپراتوریهاا

ب کار ميروناد .بارای ارزياابي عاددی صاحت پایش بیناي

ب رقابت گهاشت ميشود.

معیارهای زير استفاده ميشوند.

 مرحلاا  :6در اياان مرحلاا  ،اسااتعمارگر بهتاارين
امپراتوری با جواب در هار تکارار الگاوريتم انتخااب شاده

()14

()15

 LSEب ا روزرساااني م ايشااود .در اي ان مرحل ا  ،ب ا منظااور
جلوگیری از آموزش زياد ديدن مدل از مجموعا دادههاای
وارسي استفاده ميشود.
 مرحل ا ( 7خاتم ا ) :درصااورتيک ا شاار خاتم ا
برآورده شده باشد يا ب نتیج مدنظر رسیده باشد ،الگاوريتم
خاتم پیدا ميکند.
شکل ( )7ساختار الگوريتم آموزش پیشانهادی را نشاان
ميدهد.

))( y (n)  yˆ (n
,
( y ( n)  y ) 2
2

است و سیستم پیشنهادی با پارامترهای بخش مقدم کدشاده
در اين جواب و پارامترهای بخش نتیج تخمین زدهشاده از

1 N
 ( y(n)  yˆ (n)) 2
N n1

RMSE 

NM SE  n 1
N

)n1 y(n
N

1
y
N

ک ا ) y (nو ) yˆ (nب ا ترتی اب مقاادار واقع اي و مقاادار
پیشبینيشده و  Nتعداد کل نمون ها هستند.

الف) سری زمانی Mackey-Glass
سااری زماااني  Mackey-Glassبااا معادل اۀ ديفرانس ایل
تخخیر زماني ( )16و يک مدل برای تولید گلبولهاای سافید
خون ارائ ميشود.
()16

dx
) 0.2 x(t  

)  0.1 x(t
) dt 1  x10 (t  

اين سری زماني بسیار حساس ب شرايس اولیا اسات و

رفتااار آن باارای    16.8آشااوبناک اساات و ه ایچ دورۀ
ب وضوح مشخص نادارد .ايان ساری زمااني در تحقیقاات
مدلسازی شبک های عصبي و فازی متعددی اساتفاده شاده

است .در اينجا    17و  x(0)  1.2هساتند .مقاادير
استاندارد برای بازسازی فضای حالت اين ساری زمااني با

ترتیااب    6و  D  4هسااتند کاا باا ترتیااب بااا
روشهای میانگین اطالعات متقابل و شمارش نزديک تارين
همساي های کااب ب دست ميآيند .بنابراين فضای فاز ايان

سری ب صورت ) x(t  18), x(t  12), x(t  6), x(t
شكل ( :)7ساختار الگوریتم آموزش پیشنهادی

باارای پاایشبینااي )( x(t  6پاایشبینااي  6گااام جلااوتر)

بازسازی ميشود % 50 .از دادهها برای آموزش % 20 ،بارای
بررسي و  % 30از آن برای آزمودن استفاده ميشوند.

 -5نتایج عددی
بااارای ارزياااابي روش پیشااانهادی ،آزماااايشهاااا و

مدل پیشنهادی بارای پایش بیناي ايان ساری زمااني باا
پارامترهای اکرشده در جدول ( )1آموزش ميبیند.

شبی سازیهای جامعي با سیساتم اساتنتاج عصابي  -فاازی

نمودار همگرايي و کاهش خطاای روش پیشانهادی در

تطبیقي خودباازخورد آماوزشيافتا باا الگاوريتم آماوزش

شااکل ( )8نشاااان داده شاااده اسااات .مقاااادير واقعااي و

پیشنهادی صورت گرفت .در تمام موارد % 50 ،دادهها بارای

پیشبینيشده ساری زمااني تسات در شاکل ( )9و نماودار

آموزش % 20 ،برای بررسي و  % 30بقی برای آزمودن مادل

خطای پیشبیني در شکل ( )10نشان داده شدهاند.

سیستم استنتاج عصبي  -فازی تطبیقي خودبازخورد آموزشيافت با الگوريتم رقابت استعماری ........
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جدول ( :)1پارامترهای روش پیشنهادی
نوع يا مقدار

پارامتر

2

 Nتعداد ورودیهای بازخورد

20

تعداد خوش ها

50

تعداد کشورها

10

تعداد امپراتوریها

100

تعداد مراحل

2
2
0.2



احتمال انقالب

0.05
0.01




داده شده است .سطر آخر اين جدول ،نتايج روش پیشنهادی
را نشان ميدهد .نتايج ،نشان دهنادۀ برتاری و کاارايي بهتار
روش ارائ شده برای پیشبیني ايان ساری زمااني آشاوبناک
هستند.

شكل ( :)10نمودار خطای پیشبینی برای سری زمانی
Mackey-Glass
جدول (  :)2مقایسه كارایی پیشبینی سری زمانی
Mackey-Glass
RMSE
Train
-

]Auto-regressive model [37

0.06

-

]Cascade correlation NN [37

RMSE Test
0.19

شكل ( :)8نمودار همگرایی برای سری زمانی
Mackey-Glass

شكل ( :)9مقادیر هدف و پیشبینیشده سری زمانی
Mackey-Glass

ب منظور ارزيابي عددی ايان روش باا روشهاای قبلاي
برای پیش بیني RMSE ،آموزش و تست روش پیشنهادی و
برخي از روشهای ارائ شده در مقاالت در جدول ( )2نشان

Method

0.02

-

]Back propagation NN [37

0.55

-

]Linear prediction method [37

0.09

-

0.0114

-

0.0028

-

0.049

-

0.0069
0.0071
0.0041
0.0036
0.0013

0.0067
0.0038
0.0033
-

]Product T-norm [26
Classical RBF (with 23
]neurons) [48
]PG-RBF network [49
Genetic algorithm and fuzzy
]system [50
]Neural tree model [51
WNN [37]+gradient
LLWNN [37]+gradient
LLWNN [37]+hybrid
]Recurrent ANFIS [52

0.00156

-

]ANFIS [38

0.0015

-

]RBF network [53

0.0025

-

0.012

-

0.0028
0.0020
0.00079
0.0011
0.00016

-

]Ensembles of ANFIS [54
Fuzzy prediction based on SVD
][10
]LS-SVM based on PSO [55
]LLNF[56
]LNF with LSSVMs[57
ICA-ANFIS
Improved ICA-ANFIS

0.0013
0.00070
0.0011
0.00015
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ب) سری زمانی Lorenz
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ب منظور ارزيابي عددی ايان روش باا روشهاای قبلاي

سری زماني  ،Lorenzبا س معادالت ديفرانسیل فرمول

برای پیش بیني NMSE ،آموزش و تست روش پیشنهادی و
تعدادی از روش های ارائ شاده در مقااالت در جادول ()3

( )17تولید ميشود.
) x  a( y  x

 y  x  zx  y
 z  xy  yz


()17

در    10,   8 ,   24.74خروجااي سیسااتم
3
آشوبناک است .مقادير استاندارد برای بازسازی فضای حالت

نشان داده شادهاناد .ساطر آخار ايان جادول ،نتاايج روش
پیشنهادی را نشان مايدهاد .نتاايج ،نشاان دهنادۀ برتاری و
کارايي بهتر روش ارائ شده برای پیش بیني اين سری زمااني
آشوبناک هستند.

اين سری زماني    3و  D  3هستند .در شبی سازی
برای مقايس سری زماني با ساير کارهای مشاب  ،سری زماني
   10,   28,   8در نظر گرفت ميشود.
3
مت یرهای ورودی )  x(t  6), x(t  3), x(tبرای

پیشبیني ) x(t  3هستند (پیشبیني س گام جلوتر) .اين
سری زماني ،با پارامترهای اکرشده در جدول ( )1آموزش
ميبیند .نمودار همگرايي و کاهش خطای روش پیشنهادی
در شکل ( )11نشان داده شدهاند.
شكل ( :)13نمودار خطای پیشبینی برای سری زمانی
Lorenz
جدول ( :)3مقایسه كارایی پیشبینی سری زمانی Lorenz

شكل ( :)11نمودار همگرایی برای سری زمانی Lorenz

خروجي پیش بینيشده و نمودار خطاای پایش بیناي با
ترتیب در شکلهای ( )12و ( )13نشان داده شدهاند.

NMSE
Test
0.00162
0.00096
0.00185
0.00172
0.00121
0.00090
0.0021

NMSE
Train
0.00023
0.00033
0.00056
0.00057
0.00036
0.00036
0.0026

0.0106

-

0.00018

-

0.00029

0.00013

0.000064

0.000017

0.00012
0.000056

0.00007
0.0000051

Method
]MLP-EKF [58
]MLP-BLM [58
]RNN-BPTT [58
]RNN-RTRL [58
]RNN-EKF [58
]RBLM-RNN [58
]ANFIS[38
Fuzzy prediction based
]on SVD [10
LS-SVM based on
]PSO [55
]LLNF[56
LNF with
]LSSVMs[57
ICA-ANFIS
Improved ICA-ANFIS

ج) سری زمانی Rossler
مدل  Rosslerسیستمي از س معادل ديفرانسیل معمولي
شكل ( :)12نمودار خروجی پیشبینی برای سری زمانی
Lorenz

است ک يک سیستم دينامیکي پیوست را تعريف ميکند؛ اين

سیستم استنتاج عصبي  -فازی تطبیقي خودبازخورد آموزشيافت با الگوريتم رقابت استعماری ........
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سیستم نشاندهنادۀ دينامیاک آشاوبناک مارتبس باا خاواص
فراکتال از جهب  Rosslerاست .سری زمااني  Rosslerباا
معادالت ديفرانسیل زير تعريف ميشود:
 x   y  z

 y  x  ay
) z  b  z ( x  c


()18

باارای  a  0.2, b  0.2, c  4.6رفتااار سیسااتم
آشوبناک ميشود .مقادير اساتاندارد بارای بازساازی فضاای

حالت اين سری زماني    2و  D  3هستند.

مت یرهااای ورودی )  x(t  4), x(t  2), x(tباارای

شكل ( :)16نمودار خطای پیشبینی برای سری زمانی
Rossler

پیشبیني ) x(t  2هستند (پیشبیني دو گام جلوتر) .ايان
سری زماني با پارامترهای اکرشده در جادول ( )1آماوزش
ميبیند .نمودار همگرايي و کاهش خطاای روش پیشانهادی

ب منظور ارزيابي عددی ايان روش باا روشهاای قبلاي
برای پیش بیني NMSE ،آموزش و تست روش پیشنهادی و

در شکل ( )14نشان داده شده است .خروجي پیشبینيشاده

تعدادی از روش های ارائ شاده در مقااالت در جادول ()4

و نمودار خطای پیشبیني ب ترتیاب در شاکلهاای ( )15و

نشان داده شادهاناد .ساطر آخار ايان جادول ،نتاايج روش

( )16نشان داده شدهاند.

پیشنهادی را نشان ميدهناد .نتاايج ،نشاان دهنادۀ برتاری و
کارايي بهتر روش ارائ شده برای پیش بیني اين سری زمااني
آشوبناک هستند.
جدول ( :)4مقایسه كارایی پیشبینی سری زمانی Rossler

شكل ( :)14نمودار همگرایی برای سری زمانی Rossler

NMSE
Test
0.00193
0.00101
0.00311
0.00312
0.00191
0.00092
0.0118
0.000071

NMSE
Train
0.00025
0.00047
0.00070
0.00071
0.00060
0.00057
0.0147
0.000048

0.000015

0.0000065

0.00010

0.000083

0.000004

0.0000007

Method
]MLP-EKF [58
]MLP-BLM [58
]RNN-BPTT [58
]RNN-RTRL [58
]RNN-EKF [58
]RBLM-RNN [58
]ANFIS[38
]LLNF[56
LNF with
]LSSVMs[57
ICA-ANFIS
Improved ICAANFIS

ج) سری زمانی تعداد لكههای خورشیدی Sunspot
Number
سری زماني تعداد لک هاای خورشایدی ،ساری زمااني
يیرثابت و بسیار پیچیاده جهاان واقعاي اسات .ايان ساری
شكل ( :)15نمودار خروجی پیشبینی برای سری زمانی
Rossler

مربو ب تعداد نسبي متوسس ساالن از لک های خورشایدی
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مشاهده شده است .سری زماني متوسس لک های خورشایدی

پیشنهادی را نشان مايدهاد .نتاايج ،نشاان دهنادۀ برتاری و

ثبتشده از سال  1700تا  1979در [ ]66ارائ شده است.

کارايي بهتر روش ارائ شده برای پیش بیني اين سری زمااني

مقادير استاندارد برای بازسازی فضای حالت اين ساری

زماااني    1و  D  4هسااتند؛ بنااابراين مت یرهااای

هستند.

ورودی )  x(t  3), x(t  2), x(t  1), x(tباااااارای

پیش بیني ) x(t  1هستند (پیش بیناي ياک گاام جلاوتر).
نمودار همگرايي و کاهش خطای روش پیشنهادی در شاکل
( )17نشان داده شدهاند.

شكل ( :)19نمودار خطای پیشبینی برای سری زمانی
Sunspot Number

جدول ( :)5مقایسه كارایی پیشبینی سری زمانی

شكل ( :)17نمودار همگرایی برای سری زمانی
Sunspot Number

مقادير واقعي و پیشبینايشاده ساری زمااني تسات در
شکل ( )18و نمودار خطای پیش بیني در شاکل ( )19نشاان
دادهشدهاند.

RMSE
Test
0.097
0.086
0.082
0.0971
0.0972
0.074
0.1915
0.1093
0.1099
0.0973
0.087
0.063
0.0030

شكل ( :)18نمودار خروجی پیشبینی برای سری زمانی
Sunspot Number

Sunspot Number
RMSE
Method
Train
]Tong and Lim [59
0.097
]Weigend [60
0.082
]Svarer [61
0.090
]Transversal net [62
0.0987
]Recurrent net [62
0.1006
]RFNN [63
]ANFIS [38
0.0550
]FENN [64
]FWNN-S [65
0.0895
]FWNN-R [65
0.0796
]FWNN-M [65
0.0828
]LLNF [56
0.0714
LNF with LSSVMs
0.050
][57
Improved ICA0.0046
ANFIS
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 فازی تطبیقي را قادر ميسازد تا باا- سیستم استنتاج عصبي
در نظر گرفتن يک حافظ بر محدوديتهای ماهیت ايساتای
خود يلبا کناد و تواناايي آن در مقابلا باا مساائل پوياا و
، عالوه بر اين.ت ییرات زماني رخداده در دادهها افزايش يابد
در روش پیشنهادی و فرايند آموزش سیستم استنتاج عصابي
 از الگااوريتم ترکیب اي رقاباات،  فااازی تطبیق اي بهبوديافت ا باارایLSE  و تخم این حااداقل مربعاااتICA اسااتعماری
آموزش پارامترهای آن ب کار گرفت شد کا اساتفاده از ايان
شدن مشکالت،الگوريتمِ يادگیری باعث ميشود ضمن حه
ناشاي از با روزرساااني پارامترهااا بااا روشهااای مبتناي باار
 فااازی-  ساااختار بهیناۀ سیسااتم اسااتنتاج عصاابي،گرادياان
 عاالوه بار. شناسايي و تنظیم شاود، ب بهترين نحو،تطبیقي
 پیچیدگي اين الگوريتم يادگیری نسابت با روشهاای،اين
 نتايج استفاده از اين روش برای.مبتني بر گراديان کمتر است
 نشاان دهنادۀ بهباود،پیش بیني سریهاای زمااني آشاوبناک
 فازی تطبیقي- درخور توج عملکرد سیستم استنتاج عصبي
 نسبت ب روشهای قبلي است؛ اين نشااندهنادۀ، بهبوديافت
 فاازی تطبیقاي- عملکرد مناسب سیساتم اساتنتاج عصابي
بهبوديافت در مقابل با مسائل پويا و همچنین توانايي زياد آن
.در فرايند يادگیری پارامترها است
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