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ارائة روشی برای مدلسازی سیستم با مجموعه دادة کوچک به کمک شبکة
عصبی بهمنظور بهینهسازی آن
2

حمید حسنپور* ،1محمدمهدی علیاننژادی
 .1استاد ،آزمایشگاه پردازش تصویر و دادهکاوی ،دانشگاه صنعتی شاهرود
 .5دانشجوی دکتری ،آزمایشگاه پردازش تصویر و دادهکاوی ،دانشگاه صنعتی شاهرود
(تاریخ دریافت ،31/35/11 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،31/31/11 :تاریخ تصویب )31/31/12

چکیده
کمبود داده از مهمترین مشکالت در مدلسازی و بهینهسازی سیستمهای واقعی در کاربردهای صنعتی است .روشهای معمول مدلسازی ،با داشتن
مجموعه دادۀ اندک از یک سیستم ،توانمندی الزم را برای مدلکردن آن ندارند .در این مقاله روشی برای مدلسازی این نوع سیستمها بهمنظور
بهینهسازی ارائه شده که از دو مرحلۀ اصلی تشکیل شده است .در مرحلۀ اول به کمک شبکۀ عصبی ،مدلی برای تولید دادهها ایجاد میشود که با
دریافت هر خروجی دلخواه از سیستم ،تعیین میکند این خروجی ناشی از اعمال چه ورودیای به سیستم بوده است .در مرحلۀ دوم ،به کمک الگوریتم
ژنتیک روشی برای بهینهسازی مدل تولیدشده ارائه میشود .در این مقاله ،به کمک روش پیشنهادشده میتوان ورودیهای منجر به تولید خروجی بهینه
را یافت .بهینهبودن عملکرد سیستم در تابعی موسوم به تابع برازش بررسی میشود .روش ارائهشده بر روی یک سری زمانی غیرخطی متغیر با زمان،
بهوسیلۀ معادلۀ ریاضی مشخص ،و یک مجموعه داده واقعی از صنعت کشاورزی ارزیابی شده است .تحلیل نتایج آزمایشها نیز با معیار میانگین مربعات
خطا صورت گرفته است .نتایج ارزیابی با این معیار توانمندی این روش را در مدلسازی و بهینهسازی مجموعه دادههای این مقاله نشان میدهد.
واژههاي کلیدي :الگوریتم ژنتیک ،بهینهسازی ،شبکۀ عصبی چندالیه ،مدلسازی سیستم.

مقدمه
مدلسازی ریاضی به توصیف سیستمی با مفاهیم و زبان
ریاضی میپردازد []1؛ به عبارت دیگر مدلسازی بهدنبال
رابطۀ ریاضی بین ورودیها و خروجیهای سیستم است .در
آنالیز مدلسازی یک سیستم ،سه هدف بالقوه بهمنظور
پیشبینی رفتار آن مطرح است:
 .1به ازای یک ورودی دلخواه ،خروجی سیستم چه
خواهد بود.
 .5چه تغییراتی در سیستم برای تولید یک خروجی
دلخواه به ازای الگوی ورودی مشخص الزم است.
 .9اگر امکان تغییر سیستم (جزئی یا کلی) وجود
نداشته باشد ،برای تولید یک خروجی دلخواه ،به چه
ورودی نیاز داریم .هدف اول به بیان پردازشی
روبهجلو میپردازد ،اما در دو مورد بعدی ،به حل
یک مسئله معکوس نیاز است [.]5
باید توجه داشت که فنون زیادی برای مدلسازی
سیستم ارائه شده است .برخی از این روشها برای

* نویسندۀ مسئول

مدلسازی به دادههای متنوعی از سیستم نیاز دارند .با
بررسی پژوهشها درمییابیم که در دو دهۀ گذشته،
استفادۀ کمی از روشهای مدلسازی در صنعت شده است؛
زیرا معموالً مجموعه دادههای واقعی در صنعت تنوع الزم را
ندارد ،همچنین سیستمی که براساس یک مجموعه دادۀ
اندک مدلسازی میشود دقت الزم را ندارد [.]9
یکی از مهمترین مسائل مدلسازی و بهینهسازی در
سیستمهای واقعی ،نبودن دادههای کافی متناسب با روش
مدلسازی است [ .]1معموالً مدلسازی سیستمهای واقعی
شامل یک یا چند مشکل از مشکالت زیر است:
 .1مجموعه دادههای موجود برای آنها کوچک است
[]2 ,9؛
رابطۀ بین ورودیها و خروجیهای سیستم غیرخطی
است [.]2
هدف این مقاله ،ارائۀ روشی برای مدلسازی
سیستمهای واقعی با دادههای اندک است .بهعنوان مثال از
پیچیدگی مدلسازی در سیستمهایی با شرایط واقعی،

تلفن ،35995933521 :فکس35995933521 :
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آبیاری قطرهای درختان انگور را درنظر گیرید .ورودی این
سیستم ،یک الگو از آبیاری درخت انگور است که نشان
میدهد که در چه روزهایی از سال و در چه ساعاتی از روز،
و در هر مرحله چند قطره آب به درخت داده شود .خروجی
سیستم ،میزان محصول انگور را با توجه به الگوی آبیاری
نشان میدهد .از طریق این سیستم ،آزمایش عملی الگوهای
مختلف آبیاری بر روی یک مزرعه و یافتن میزان محصول
برحسب الگوی ورودی مقدور نیست .در مسئلۀ بهینهسازی
کشت انگور با توجه به الگوی آبیاری ،تهیۀ مجموعه داده از
سه روش مقدور است:
الف) بهرهگیری از الگوی متفاوتی از آبیاری در سالهای
مختلف؛
ب) تقسیمبندی مزرعه و بهرهگیری از الگوی متفاوت
در قسمتهای مختلف مزرعه.
ج) ترکیبی از دو روش قبلی.
از آنجا که اجرای هریک از روشهای فوق بسیار زمانبر
است ،عمالً تهیۀ مجموعه دادۀ بزرگ امکانپذیر نیست و با
مشکالتی همراه است؛ البته میزان محصول انگور عالوه بر
شیوۀ آبیاری ،به پارامترهای دیگری نظیر جنس خاک و
میزان کود نیز وابستگی دارد که در مطالعۀ حاضر بررسی
نمیشود؛ بنابراین پیشبینی میزان محصول درخت از روی
الگوی آبیاری مشکل است.
بهطورکلی مسائل بهینهسازی به دو دستۀ بهینهسازی
پارامتری 1و بهینهسازی کنترلی 5تقسیم میشوند.
بهینهسازی پارامتری عبارت است از یافتن مقادیر
متغیرهای تصمیمگیری (پارامترها) به شرطی که تابع
تصمیمگیری حداقل یا حداکثر شود؛ به عبارت دیگر هدف
بهینهسازی پارامتری ،بیشینه یا کمینهکردن تابع
) f(x1,x2,…,xNاست که در آن  xiمتغیر تصمیمگیری  iام
است .برای بهینهسازی پارامتری به یک ارزیابی عددی از
سیستم نیاز است که با ) f(.نشان داده شده است .هدف
بهینهسازی کنترلی ،پیداکردن دنبالهای از وضعیتهای
سیستم برای رسیدن به وضعیت بهینه است .در بهینهسازی
کنترلی نیز وضعیت سیستم با مشخصههای عددی تعریف
میشود [.]1
یکی از مشکالت روشهای تجربی برای بهینهسازی،
طوالنی بودن فرایند انجام آزمایشهای مختلف ،و دیگری
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احتمال قرار گرفتن در بهینههای محلی است .معموالً فرد
خبره تعداد کمی از الگوها را بررسی میکند و در هر نوبت
بهصورت ناگهانی مواد مغذی را تغییر نمیدهد و تالش
میکند به سمت بهینهای که پیش رو دارد حرکت کند؛
بنابراین احتمال قرارگرفتن در بهینههای محلی وجود دارد.
یکی از فنون قوی مدلسازی و بهینهسازی پارامتری
سیستم ،روش  9RSMاست که از رگرسیون بر روی
نمونههای آموزش برای یافتن تابع تقریبی سیستم استفاده
میکند [ .]1از سوی دیگر روشهای قویتری بر مبنای
شبکۀ عصبی ارائه شده است .از آنجا که شبکۀ عصبی
توانایی تقریب توابع را دارد ،ممکن است برای مدلسازی
استفاده شود [ .]8روش  1WHیکی از روشهای مبتنی بر
شبکۀ عصبی است که اساس روش  WHالگوریتم
برنامهسازی غیرخطی 2است .در شرایطی که دادههای
آموزش بهصورت همزمان وجود نداشته باشند ،روش WH
به الگوریتم آموزش رقابتی 1تبدیل میشود [.]3
نویسندگان در مقالۀ  13روشی مبتنی بر شبکۀ عصبی
برای بهینهسازی محصول چغندرقند پیشنهاد دادهاند .در
این مقاله ،وزن چغندرقند و درصد شکر آن براساس الگوی
مواد مغذی اعمالشده به خاک با شبکۀ عصبی پیشبینی
شده است .روش پیشنهادی در آن مقاله ،طی سه مرحله
مدلسازی را انجام میدهد .مجموعه دادههای آنها کم
بوده و نتایج پیشبینی با آزمایشهای واقعی ارزیابی
میشود .نتایج روش ارائهشده در آن مقاله برای این مسئله
توجه میکند ،اما به مسائل دیگر تعمیمپذیر نیست.
معموالً مدلسازیها به دو گروه تقسیم میشوند .گروه
اول از علت به معلول و گروه دوم از معلول به علت
میرسند .روش پیشنهادی در این مقاله در گروه دوم جای
دارد و از دو بخش عمده تشکیل شده است .در بخش اول،
به کمک شبکۀ عصبی مدلی برای تولید دادهها ایجاد
میشود .این مدل با دریافت هر خروجی دلخواه از سیستم،
تعیین میکند که این خروجی ناشی از اعمال چه ورودیای
بوده است .اغلب ،پارامترهای زیادی با نقشهای متفاوت در
پیشبینی خروجی یک سیستم مؤثر هستند و معموالً همۀ
آنها در مدلسازی آن سیستم بررسی نمیشوند .بر اساس
این انتظار میرود مدلی که با دریافت خروجی دلخواه
مشخص کند این خروجی را چه ورودیای تولید میکند،
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در مقایسه با مدلی که با دریافت ورودی سیستم ،خروجی
متناظر آن را تولید میکند ،خطای کمتری داشته باشد.
در بخش دوم ،روشی برای بهینهسازی پارامتری مدل
تولیدشده با الگوریتم ژنتیک [ ]19-11ارائه شده است.
هدف این بهینهسازی ،یافتن ورودیهایی از سیستم است
که بتواند خروجی بهینه را تولید کند .ارزیابی میزان
بهینهبودن وضعیت سیستم را باید تابعی عددی مشخص
کند .ادامۀ این مقاله به شرح زیر مرتب شده است.
در بخش دوم ،روش پیشنهادی معرفی شده است.
بخش سوم شامل آزمایش روش پیشنهادی بر روی دو
دسته داده ،دادۀ تولیدشده با معادله ریاضی مشخص و
دادهای از صنعت کشاورزی است و در بخش چهارم
نتیجهگیری مقاله ارائه میشود.
روش ارائهشده
فرض کنید هیچ توصیف دقیقی از رفتار سیستم در اختیار
نباشد و هدف ،مدلسازی و بهینهسازی سیستم  Sبا
الگوی اعمالشده به آن باشد .الگوهای ورودی و نتایج
و
خروجی سیستم بهترتیب با
مشخص میشود .اگر فرض شود هر
بعدی و نتیجۀ خروجی متناظر با آن
الگوی ورودی
بعدی باشد ،و بهترتیب بردارهایی با طول
و نمایانگر الگوی iام سیستم و خروجی متناظر با
و
آن هستند .با توجه به فرض کوچکبودن مجموعه دادههای
سیستم ،بهقدر کافی بزرگ نیست که بتوان از روشهای
مستقیم به مدلسازی سیستم پرداخت.
الگوریتم پیشنهادشده در این مقاله شامل سه مرحلۀ
اساسی است .از آنجا که آموزش شبکۀ عصبی با دادههای
نرمال بهتر انجام میشود ،در مرحلۀ اول ،دادهها نرمالسازی
میشوند .در مرحلۀ دوم نیز مدلی برای تعیین ورودی الزم
بهمنظور گرفتن هر خروجی دلخواه از سیستم ساخته
میشود .در این مرحله با کمک شبکۀ عصبی چندالیه
پرسپترونی ،روابط صریحی از روی خروجیهای سیستم به
ورودیهای آن تولید میشود .ضرایب این روابط همان
وزنهای شبکۀ عصبی است .در این مرحله مسئلۀ اصلی به
مسئلۀ بهینهسازی پارامتری تبدیل میشود .در مرحلۀ سوم،
با کمک الگوریتم ژنتیک ،بهینهسازی پارامتری سیستم
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انجام میشود .هدف از بهکارگیری الگوریتم ژنتیک حداقل
یا حداکثرکردن تابع ارزیابی سیستم است.
مرحلة اول :نرمالسازي دادهها
هدف از این مرحله نرمالکردن الگوهای ورودی و خروجی
متناظر است .از آنجا که آموزش شبکۀ عصبی چندالیه
پرسپترونی با دادههای نرمال سادهتر انجام میشود ،دادهها
در این مرحله نرمالسازی میشوند .از سوی دیگر ،شبکۀ
عصبیای که در مرحلۀ دوم استفاده میشود ،در الیۀ
خروجی خود یک تابع فعالساز نرمال دارد؛ بنابراین
خروجیهای شبکه همواره نرمال خواهند بود .برای حفظ
یکپارچگی در روش ارائهشده تمام دادهها بهصورت نرمال
استفاده میشوند.
گفتنی است در عمل نرمالسازی ،تمام دادهها به بازۀ
بین صفر و یک نگاشت داده میشود .اگر حداکثر و حداقل
مقدار مجاز برای دادۀ iام که با نشان داده میشود
باشد ،دادۀ  iام نرمالشدۀ خواهد بود.
بهترتیب و
گاهی محدودۀ مجاز برای یک داده همان محدودۀ مورد
مطالعه است .با کمک رابطۀ زیر ،الگوهای ورودی و نتایج
خروجی سیستم نرمالسازی میشود.
()1
مرحلة دوم :مدلسازي سیستم
همانطور که بیان شد یکی از اهداف بالقوۀ مدلسازی،
تعیین ورودی سیستم برای تولید خروجی دلخواه است؛
بدین منظور در این بخش مدلی برای سیستم طراحی
میشود که با دریافت هر خروجی دلخواه از سیستم ،تعیین
میکند که این خروجی میتواند ناشی از اعمال چه
ورودیای به سیستم باشد؛ به عبارت دیگر ،ورودیها و
خروجیهای مدل بهترتیب ،خروجیها و ورودیهای
سیستم هستند.
و نتایج
ماتریس الگوهای ورودی
را درنظر بگیرید .در  Pو  Oهر
خروجی
ستون نمایانگر یک الگوی ورودی و نتیجۀ خروجی متناظر
با آن است .روش ارائهشده در این بخش بر شبکۀ عصبی
مبتنی است .بردار  Fو  Netبهعنوان ویژگی پیروز ،شبکۀ
پیروز و با مقدار تهی درنظر گرفته میشود .شبکۀ پیروز
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بهترین شبکهای است که در این مرحله پارامتر سیستم را
پیشبینی میکند که ویژگی پیروز نامیده میشود .تا زمانی
که مجموعۀ  Pهنوز تهی نشده باشد ،برای مدلسازی
سیستم مراحل زیر تکرار میشود:
 .1شبکههای عصبی چندالیهای برای پیشبینی تکتک
ویژگیهای الگوهای ورودی از روی مجموعۀ O
طراحی میشود (ورودیهای شبکههای عصبی در
هر مرحله ،مجموعۀ  Oاست و خروجی آنها ،تنها
یک نرون متناظر با یک ویژگی الگوی ورودی است؛
بنابراین تعداد شبکههای عصبی طراحیشده همان
تعداد ویژگیهای بردار ورودی است).
 .5دادهها به سه مجموعۀ آموزش ،ارزیابی و آزمایش
تقسیم میشوند .این تقسیمبندی با توجه به شرایط
مسئله تغییر میکند .دادههای آموزش برای آموزش
شبکۀ عصبی کاربرد دارد .دادههای ارزیابی بهمنظور
اندازهگیری میزان عمومیت شبکۀ عصبی و نیز توقف
آموزش آن استفاده میشود .دادههای آزمایش نیز در
روند آموزش شبکۀ عصبی اثری ندارند و از آنها
برای اندازهگیری مستقل از عملکرد شبکۀ عصبی
پس از آموزش استفاده میشود.
 .9شبکههای عصبی طراحیشده آموزش داده میشوند.
 .1شبکهای که کمترین خطا را در پیشبینی داشته
باشد ،بهعنوان شبکۀ پیروز و خروجی شبکه بهعنوان
ویژگی پیروز درنظر گرفته میشود.
 .2ویژگی پیروز و شبکۀ پیروز بهترتیب به انتهای
بردارهای  Fو  Netاضافه میشود.
 .1ویژگی پیروز از ماتریس  Pحذف ،و به ماتریس O
اضافه میشود (این عمل معادل حذف یک سطر از
ماتریس  Pو اضافهکردن آن به ماتریس  Oاست).
پس از انجام مراحل باال ،مدلسازی سیستم پایان مییابد.
در این مدلسازی ،با داشتن خروجی میتوان الگوهای ورودی
و
را پیشبینی کرد.
بهترتیب بردارهای ویژگی و شبکۀ
پیروز در فرایند مدلسازی هستند که در آنها و
ویژگی و شبکۀ پیروز در مرحلۀ iام است .برای پیشبینی تمام
ویژگیهای الگوی ورودی از روی خروجی شبکه میتوان کل
بردار  Fرا پیمایش ،و در هر مرحله از روی شبکۀ متناظر با
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ویژگی پیروز جاری ،مقدار ویژگی را با الگوریتم پیشخور
محاسبه کرد.
در آزمایشهای انجامشده در این پژوهش ،شبکههای
عصبی از نوع  ]11[ 1MLPاست .همچنین تعداد نرونهای
الیۀ مخفی با روش سعی و خطا محاسبه شده است .روش
آموزش شبکۀ عصبی ،انتشار خطای رو به عقب 8است .تابع
فعالساز شبکۀ عصبی نیز تابع سیگموئید درنظر گرفته شده
است .اگرچه در مقالۀ حاضر از این ساختار استفاده شده
است ،محدودیتی در انتخاب نوع شبکۀ عصبی و روش
آموزش آن وجود ندارد.
مرحلة سوم :بهینهسازي با الگوریتم ژنتیک
همانطور که بیان شد برای بهینهسازی سیستم به ارزیابی
عددی از سیستم نیاز است؛ به عبارت دیگر باید معیاری برای
بیان میزان بهینهبودن سیستم مشخص شود .این معیار
ارزیابی با توجه به مسئله تعریف میشود .فرض کنید تابع
)
( تابع ارزیابی سیستم باشد که
 ، ،و بهترتیب ورودی jام ،خروجی jام ،تعداد کل
ورودیها و تعداد کل خروجیهای سیستم است .در این
مرحله با کمک مدل ساختهشده در مرحلۀ قبل و الگوریتم
ژنتیک ،بهینهسازی سیستم انجام میشود .الگوریتم ژنتیک با
توانایی کار در مسائلی با فضای فرضیۀ پیچیده (تأثیر اجزای
مسئله در فرضیۀ کلی ناشناخته باشد) و در فضای
جستوجوی بزرگ ،روش بهینهسازی مناسبی برای
سیستمهای پیچیده است .اگرچه این الگوریتم تضمینی برای
رسیدن به پاسخ بهینه ندارد ،همواره پاسخهای بهدستآمده
با الگوریتم ژنتیک از بهترین پاسخهای ممکن خواهد بود و
احتمال قرارگرفتن آن در بهینۀ محلی اندک است .این
الگوریتم روشی مبتنی بر تکامل بیولوژیک است که در هر
مرحله مجموعهای از فرضیهها با جایگزینی بخشی از
فرضیههای فعلی با فرزندانی که از بهترین فرضیههای موجود
حاصل شدهاند ،بهدست میآید [.]11-12
کروموزوم مناسب برای الگوریتم ژنتیک شامل همۀ
خروجیهای سیستم  Sاست؛ بنابراین تعداد ژنهای هر
برابر است .با توجه به اینکه همۀ
کروموزوم با
دادههای موجود در مسئله از قبل نرمالسازی میشوند،
ژنها مقادیری حقیقی بین صفر تا یک دارند.

ارائۀ روشی برای مدلسازی سیستم با مجموعه دادۀ کوچک به کمک شبکۀ عصبی...

شایان ذکر است که تابع برازندگی ،معیار مقایسه بین
کروموزومهاست .الگوریتم ژنتیک به کمک این تابع ،مسیر
رسیدن به بهینه را میپیماید .در صورتی که تابع برازندگی
بهخوبی انتخاب نشود ،الگوریتم ژنتیک کارایی خود را ازدست
و
میدهد .فرض کنید
بهترتیب بردارهای ویژگی و شبکۀ
پیروز در فرایند مدلسازی باشد که در آنها و
ویژگی و شبکۀ پیروز در مرحلۀ iام باشد .برای پیشبینی
تمام ویژگیهای الگوی ورودی از روی خروجی شبکه،
میتوان کل بردار  Fرا پیمایش ،و در هر مرحله از روی شبکۀ
متناظر با ویژگی پیروز جاری ،مقدار ویژگی را با الگوریتم
پیشخور محاسبه کرد .با این کار الگوی ورودی متناظر با
خروجی سیستم  ،Sمحاسبه میشود .تابع برازندگی نیز با
توجه به خواستۀ مسئله و از روی وضعیت سیستم محاسبه
میشود.

در این بخش بهمنظور ارزیابی عملکرد روش ارائهشده دو
آزمایش انجام شده است .در آزمایش اول ،بهینهسازی بر روی
یک سری زمانی با معادلۀ ریاضی مشخص انجام شده است.
معادلۀ ریاضی برای اعتبارسنجی روش ارائهشده استفاده
میشود .از سوی دیگر در آزمایش دوم ،بهینهسازی بر روی یک
سری دادههای واقعی کشاورزی انجام شده است .اعتبارسنجی
این آزمایش نیز با آزمایشهای تجربی ارزیابی شده است.
آزمایش اول
روش ارائهشده در این مقاله ،بر روی یک سری زمانی با معادلۀ
ریاضی مشخص پیادهسازی شده است .معادالت ریاضی سری
زمانی در زیر آمده است .این مدل ریاضی غیرخطی ،قطعی و
پیوسته است .برای مدلسازی و بهینهسازی در نقاط زمانی
 t=25,50,…,975,1000نمونهبرداری انجام شده است؛ به
عبارت دیگر مقدار سری زمانی تنها در همین  13نقطه
بهعنوان دادههای آموزش انتخاب شده است.
√

√

(
)

(
√

()5

هدف این آزمایش پیداکردن مقادیر  xو  yبهشرط
کمینهبودن مقدار  zاست .عالوهبر این کمینهبودن الزم
است حاصل جمع دو مقدار  xو  yنیز بیشینه شود.
همانقدر که کمینهبودن  zاهمیت دارد ،بیشینهشدن دو
مقدار  xو  yنیز مهم است؛ بنابراین تابع ارزیابی سیستم
وابستۀ  y ،xو  zاست.
گفتنی است چهل الگو از سری زمانی باال بهصورت
یکنواخت انتخاب شده و بهعنوان الگوهای اعمالشده در
نظر گرفته میشود .با روش ارائهشده در این مقاله،
مدلسازی بهمنظور بهینهسازی سیستم انجام میشود .در
اولین مرحله ،داده نرمالسازی ،و در مرحلۀ بعد با همین
 13داده بردارهای  Fو  Netساخته میشود .در جدول 1
مشخصات شبکههای پیروز نوشته شده است .برای محاسبۀ
خطای ارزیابی شبکه  1333داده بهصورت یکنواخت (از نظر
فاصلۀ زمانی) تولید شده است .با این دادهها خطای شبکه
محاسبه شده است ،اما این خطا در هیچ بخشی از الگوریتم

آزمایشهاي انجامشده

)

53

استفاده نشده است و صرفاً برای ارزیابی عملکرد شبکه
کاربرد دارد .با کمک بردارهای  Fو  Netمیتوان کل سری
زمانی را مدلسازی کرد .با مدل پیادهسازی شده1333 ،
الگو از  y ،xو  zتولید شده است.
محاسبۀ خطای ارزیابی الگوهای بهدستآمده با روابط
ریاضی موضوع سادهای نیست؛ زیرا روابط ریاضی بین
متغیرهای  y ،xو  zپیچیده و تنها رفتار  y ،xو  zدر طول
زمان بهطور مستقل مشخص است .فرض کنید دو زوج
) (x1,y1,z1و ) (x2,y2,z2وجود دارند .با توجه به اینکه رفتار
مدل پیشنهادی قطعی و تنها ورودی مدل  zاست ،اگر z1
بهقدر کافی به  z2نزدیک باشد آنگاه ممکن است مقادیر x1
و  ،x2همچنین مقادیر  y1و  y2با هم برابر باشند؛ بنابراین
خطا در سه راستای  x ،zو  yمحاسبه میشود .در صورتی
که مقدار خطا در راستای  zزیاد شود ،محاسبات خطا در
راستای  xو  yپذیرفته نیست.
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مقادیر  xو  yرا پیشبینی میکند .با کمک الگوریتم ژنتیک
باید مقادیر  xو  yرا بهگونهای پیدا کرد که مقدار  zکمینه
شود .عالوهبر کمینهشدن این مقدار ،باید حاصل جمع دو
مقدار  xو  yنیز بیشینه شود .همان اندازه که کمینهبودن
مقدار  zاهمیت دارد ،بیشینهبودن حاصل جمع  xو  yنیز
مهم است؛ به همین دلیل تابع برازندگی کروموزوم بهصورت
زیر تعریف شده است.
()9
شکل  .1نمودار پیشبینی سري زمانی مربوط به آزمایش اول.

جدول  9نتایج بهینهسازی را برای سری زمانی نشان
میدهد .سطر اول جدول مربوط به مقدار بهینۀ واقعی سری
زمانی است .این سطر بهعنوان مرجع محاسبات درنظر گرفته
میشود .سطر دوم ،مقدار بهینۀ محاسبهشده با الگوریتم را
نشان میدهد .دو سطر آخر نیز خطای مطلق را نشان میدهد.
نتایج معیار ارزیابی خطای مطلق نشان میدهد که روش
ارائهشده بهخوبی توانسته است سری زمانی با تعداد  13الگوی
آموزشی را مدل کند و بهینهسازی را روی آن انجام دهد.

نقاط قرمزرنگ :نقاط پیشبینیشده ،خط آبی :نقاط سري زمانی
واقعی .نمودار باال :نمودار پیشبینی سري زمانی در فضاي x-y-
 ،zنمودار پایین چپ :نمایش پیشبینی سري زمانی در صفحة x-
 ،zنمودار پایین راست :نمایش

شایان ذکر است که کروموزوم الگوریتم ژنتیک در این
بخش تنها یک ژن دارد و آن مقدار نرمالشدۀ  zاست؛
بنابراین محدودۀ مجاز برای هر ژن عددی بین صفر تا یک
است .تابع برازندگی با بردارهای ویژگی و شبکۀ پیروز،

جدول  .1مشخصات شبکههاي پیروز براي سري زمانی

شبکۀ اول
شبکۀ دوم

ورودي شبکة پیروز

خروجی شبکة پیروز

خطاي آموزش شبکه ()MSE

خطاي ارزیابی شبکه ()MSE

z

X

zوx

Y

1,5392e-2
1,5988e-2

1,3122e-1
1,9119e-1

جدول  .2خطاي پیشبینی مقادیر  xو  yبراساس مقدار ( zدر حالت نرمالشده) در سري زمانی آزمایش اول .کوچک بودن مقدار خطا در
راستاي  xو  yنشانگر صحت مدلسازي شبکه است (خطا در راستاي  zبهقدر کافی کوچک است).

میانگین مربعات خطا ()3 MSE
میانگین قدر مطلق خطا ()13MAE

خطا در راستاي z

خطا در راستاي x

خطا در راستاي y

1,15e-13
1,123e-2

5,5321e-2
5,1e-9

1,1585e-2
5,9e-9

جدول  .3نتایج بهینهسازي سري زمانی آزمایش اول

مقدار بهینۀ واقعی
مقدار بهینۀ محاسبهشده
خطای مطلق
خطای مطلق در حالت نرمال

آزمایش دوم
در این آزمایش مدلسازی محصول چغندرقند ،براساس

x

y

z

3,3119
3,3893
3,3311
3,3323

15,3333
15,3181
3,3131
3,3323

9,5113
9,5121
3,3938
3,3351

مواد مغذی موجود در خاک انجام شده که هدف آن
بهینهسازی وزن و درصد شکر چغندرقند است .در

ارائۀ روشی برای مدلسازی سیستم با مجموعه دادۀ کوچک به کمک شبکۀ عصبی...

پیشبینی این وزن و درصد عوامل زیادی مانند نوع خاک و
میزان مواد مغذی موجود در آب مؤثر است .مهمترین مواد
مغذی مؤثر در تولید چغندرقند Na ،Mg ،Ca ،K ،و N
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است [ .]13در این آزمایش هدف مدلسازی بهمنظور
بهینهسازی وزن ریشه و درصد شکر چغندرقند است.

استخراج مقدار نرمال
شده z
خیر
پذیرفتهبودن مقدار نرمال z
بله
محاسبۀ مقدارهای نرمال  xو  yبا بردارهای  Fو Net
محاسبۀ مقدارهای  xو  yاز روی مقادیر نرمالشده

پذیرفتهبودن مقادیر  xو y
بله

خیر

FT=Fmax

FT=Fpermissible

پایان
شکل  .2الگوریتم تابع برازندگی براي بهینهسازي مقدار  zبا توجه به مقادیر  xو  yدر آزمایش اول

پایگاه داده مورد استفاده

مواد مغذی در خاک را تولید کردهاند .بخشی از این الگوها

سه مجموعه آزمایش برای بررسی تأثیر مواد مغذی موجود

در جدول آمده است .این مجموعه داده در [ ]13آمده

در خاک بر روی وزن ریشه و درصد شکر چغندرقند انجام

است .هر الگو شامل میزان مواد مغذی افزودهشده به خاک

شده است .دو سری آزمایش در مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه

( Na ،Mg ،Ca ،Kو  )Nاست .برای هر الگوی موجود در

صنعتی شاهرود در سالهای  1989تا  1981صورت گرفته

این مجموعه ،وزن ریشه و درصد شکر چغندرهای تولیدی

و در سال  1981آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی رودشت

توسط آن الگو نیز موجود است [.]13

اصفهان انجام شده است .این آزمایشها مجموعاً  91الگوی
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جدول  .4بخشی از نتایج آزمایشهاي انجامشده براي بررسی تأثیر میزان مواد مغذي افزودهشده به خاک ،وزن چغندر و درصد شکر
آن بهترتیب مقادیر مربوط به درصد شکر ،وزن ریشه ،کلسیم ،منیزیم ،نیتروژن ،پتاسیم و سدیم
Na
%

K
meq/100g

N
%

Mg
%

Ca
%

W
ton ha-1

S
%

3,9529
3,9858
31211
3,2911
3,1523
3,1538
3,8181
9,1153
9,3135
1,3111
1,9311
5,1899
1,3219
3,1311
3,81331

1,11118
1,11982
1,81338
1,38383
2,13315
2,55112
2,92133
1,38321
1,13911
2,31333
2,33191
2,31311
1,13821
1,92831
1,18125

3,3131
3,3111
3,3158
3,3198
3,3131
3,3123
3,3113
3,3581
3,3315
3,8192
3,8211
3,8935
3,8181
3,8135
3,8313

3,9131
3,9133
3,9231
3,9235
3,9231
3,9232
3,9231
3,9111
3,9131
3,9911
3,9983
3,9118
3,9318
3,1135
3,1358

3,9111
3,9111
3,9111
3,9111
3,9111
3,9111
3,9111
3,1313
3,1335
3,9359
3,9812
3,9183
3,9199
3,9139
3,9182

23,3
23,1
23,8
21,5
21,1
25,3
25,1
11,1
15,3
15,1
15,8
19,5
19,1
11,3
11,1

11,9
11,2
11,1
11,3
15,1
15,9
15,2
11,1
11,9
11,2
11,1
11,3
18,1
18,9
18,2

پیادهسازي و تحلیل نتایج بهدستآمده
از آنجا که با  91نمونه امکان مدلسازی و بهینهسازی
چنین سیستم پیچیدهای به روشهای معمولی وجود ندارد،
از روش ارائهشده در این مقاله برای مدلسازی و
بهینهسازی سیستم استفاده شده است .برای نشاندادن
درستی این روش در این مقاله 92 ،داده بهعنوان دادههای
آموزش و آزمایش ،استفاده شده است .دو دادۀ حذفشده از
این الگوها برای ارزیابی ،بهترین الگوها از نظر میزان تولید
چغندر است .از این  92داده 83 ،درصد برای آموزش و بقیه
برای آزمایش کاربرد دارد .اولین مرحلۀ روش ارائهشده در
این مقاله ،نرمالسازی دادههاست .تحلیل آماری برای مواد

مغذی افزودنی به خاک و محدودۀ مورد مطالعه برای وزن
ریشه و درصد شکر چغندر نیز در جدول  2آمده است.
با الگوریتم مطرحشده در مرحلۀ دوم ،بردارهای شبکه و
ویژگی پیروز ساخته شده است .جدول  1مشخصات
شبکههای پیروز را نشان میدهد .خطای آزمایش شبکه
مربوط به همان دو الگوی بهتر از مجموعه داده است که در
روند آموزش حذف شده است .جدول  1نشان میدهد
الگوریتم ارائهشده بهخوبی دو الگوی حذفشده را پیشبینی
میکند .در جدول مقایسهای بین روش پیشنهادی با سه
روش دیگر انجام شده است و نتایج نشان میدهد در این
مسئله عملکرد روش پیشنهادی بهتر بوده است.

جدول  .5تحلیل آماري براي مواد مغذي افزودنی به خاک و محدودة مورد مطالعه براي وزن ریشه و درصد شکر چغندر
ویژگی

مینیمم

ماکزیمم

میانگین

انحراف

کلسیم ()%
منیزیم ()%
نیتروژن ()%
پتاسیم ()meq/100g
سدیم ()%
درصد شکر ()%
وزن چغندر ()ton ha-1

3,91
3,99
3,85
1,19
3,15
11,11
11,113

3,15
3,11
3,31
1,13
9,11
18,91
11,123

3,922
3,911
3,333
2,111
1,331
11,918
13,153

3,11
3,38
3,12
5,51
5,13
1,52
23,913
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جدول  .6مشخصات شبکههاي پیروز براي بهینهسازي چغندرقند
خروجی شبکة

خطاي دادههاي ارزیابی

خطاي دادههاي آزمایش

پیروز

شبکه ()MSE

شبکه ()MSE

S,W

Ca

S,W,Ca

N

S,W,Ca,N

Mg

S,W,Ca,N,Mg

K

S,W,Ca,N,Mg,K

Na

5,1191e-1
1,3112e-1
1,2111e-9
5,58538e-3
1,5539e-13

1,91883e-1
1,13122e-2
9,91318e-5
2,51151e-9
1,11111e-5

ورودي شبکة پیروز

شبکۀ اول
شبکۀ دوم
شبکۀ سوم
شبکۀ چهارم
شبکۀ پنجم

جدول  .7مقایسة روش پیشنهادي با روشهاي دیگر
خطاي دادههاي

روش

سازماندهی دادهها

وروديها و خروجیها

شبکۀ عصبی MLP

 93داده برای آموزش 2 ،داده برای
ارزیابی و  5دادۀ بهتر برای آزمایش

ورودیهای شبکه Na ،Mg ،Ca ،K :و N

مستقیم
شبکۀ عصبی  MLPوارون

 93داده برای آموزش 2 ،داده برای
ارزیابی 5 ،داده بهتر برای آزمایش

رگرسیون خطی چند
متغیره]18[ 11

 92داده برای آموزش 5 ،داده بهتر
برای آزمایش

روش پیشنهادی

 93داده برای آموزش 2 ،داده برای
ارزیابی 5 ،داده بهتر برای آزمایش

در مرحلۀ سوم ،الگوریتم ژنتیک وظیفۀ بهینهسازی را
عهدهدار است .در این آزمایش ،امکان اعتبارسنجی بخش
بهینهسازی وجود ندارد؛ اما شاید با یک آزمایش واقعی
بتوان آن را ارزیابی کرد .بهمنظور بهینهسازی کافی است
کروموزوم انتخابشده برای الگوریتم ژنتیک ،شامل دو عدد
حقیقی بین صفر و یک مربوط به مقادیر نرمالشدۀ وزن
چغندر و درصد شکر چغندرقند باشد.
فلوچارت تابع برازندگی الگوریتم ژنتیک در شکل 1
آمده است .رابطۀ  1تابع بهینهبودن یک الگوی مناسب از
مواد مغذی را نشان میدهد .در این رابطه) (
قیمت الگوی مواد مغذی اعمالشده به خاک است که
هزینۀ مصرفی را برای تولید چغندر نشان میدهد.

مقدار نرمال وزن ریشۀ چغندر

آزمایش ()MSE

3,3111

خروجیهای شبکه W :و S
ورودیهای شبکه W :و S

3,3599

خروجیهای شبکه Na ،Mg ،Ca ،K :و N
ورودیهای شبکه W :و S

3,9231

خروجیهای شبکه Na ،Mg ،Ca ،K :و N
ورودیهای شبکه W :و S

3,3111

خروجیهای شبکه Na ،Mg ،Ca ،K :و N

درآمد خالص ناشی از فروش شکر است.
)(
همانطور که مشخص است عالوه بر هزینۀ مواد مغذی،
هزینههای دیگری نیز وجود دارد که در این مطالعه بررسی
نشدهاند و در بهینهسازی مطرح شده نقش مقدار بایاس را
دارند .از آنجا که الگوریتم ژنتیک از تابع برازندگی بهعنوان
مقایسهگر بین چند کروموزوم استفاده میکند ،مقدار بایاس
در تابع برازندگی بیتأثیر است.
()1
)

)

مقدار نرمال درصد شکر

شکل  .3کروموزوم طراحیشده براي بهینهسازي وزن و درصد شکر چغندرقند

(

(

نشریۀ تخصصی مهندسی صنایع ،دورۀ  ،25شمارۀ  ،1بهار 1931
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خیر
پذیرفتهبودن مقادیر وزن و درصد شکر
بله
محاسبۀ مقدارهای نرمال مواد مغذی با بردارهای  Fو Net
محاسبۀ مقدارهای مواد مغذی از روی مقادیر نرمالشده

پذیرفتهبودن مقادیر مواد مغذی
بله

خیر

FT=Fmax

FT=Fpermissible

پایان
شکل  .4الگوریتم تابع برازندگی براي بهینهسازي تولید چغندرقند

نتیجهگیري
در این مقاله ،روشی برای مدلسازی بهمنظور بهینهسازی
سیستم ارائه شده است .در این روش با بهکارگیری شبکۀ
عصبی ،مدلسازی از خروجی به ورودی سیستم انجام
میشود سپس بهینهسازی سیستم به کمک الگوریتم
ژنتیک صورت میگیرد .روش ارائهشده با دو آزمایش
ارزیابی شده است .در آزمایش اول مدلسازی بهمنظور

بهینهسازی سیستم بر روی یک سری زمانی مشخص انجام
شده و در آزمایش دوم یک مجموعه دادۀ واقعی از صنعت
کشاورزی بهکاررفته است .به کمک این مجموعه داده،
مدلسازی با روش ارائهشده انجام ،و نتایج آن با
آزمایشهای واقعی ارزیابی شد .نتایج کمّی این مقایسه
نشانگر برتری روش پیشنهادی در مقایسه با روشهای
پیشین در مدلسازی سیستم با مجموعه دادۀ محدود است.
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