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چکیده
با توجه به روند جديد استققلل شترتتهتای توزيت و التزا ضوتور آنهتا در بتازار بتر و
با سمتگیتری و تغییتر ستاخقار بتازار بتر از بتازار انحصتاری دولقتی بته بتازار راتابقی ،و
باال بودن ضتري خطتای پتی بینتی بتار مصترفی آنهتا در ضتال ضاضتر ،يتافق روشتی
بتهمنظتور پتی بینتی دایت بتار مصترفی مشتقرتی ضتروری بتهنظتر متیرستد .در ايت
مقالتته ،از روشتتی ترتیبتتی شتتبوه لصتتبی و ال تتوريقم بهبتتوديافقتته جستتقجوی گرانشتتی
استتقداده شتتده استتتر ال تتوريقم پیشتتنهادی وزنهتتا و بايتتا هتتا شتتبوه لصتتبی را بهینتته
ترده و درصدد بتراورد تمقتري مربتتاط خطتای پتی بینتی متیباشتدر بتهمنظتور اراهته
تارايی مناس آن ،روش پیشتنهادی در ضتم مستاله پتی بینتی بتار در بتازار بتر توتتاه
مدط در مقايسه با ستاير روشهتا بررستی شتده استتر هتمچنتی روش پیشتنهادی بتا در
نظتتر گتترفق ال تتوريقم تلستتی جستتقجوی گرانشتتی و اجقمتتا قراط پرنتتدگان مقايستته
شده استر بتازار نیويتور بته لنتوان متورد مطالتتاتی در ايت مقالته متورد آزمتاي اترار
گرفقه استر نقايج نشان از دات باال و خطای تمقر در پی بینی میدهدر

 -1مقدمه
با توجه به ايت تته انتريی الوقريوتی در مقیتا وستی
اابتم قخیتره نبتوده و متديريت تولیتد و توزيت انتريی
الوقريوتی بايتد براستا تطبیت لرضته بتر تقاضتای
انتريی بتر  ،ااتدا بته برنامتهريتزی ،بهترهبترداری و
سرمايهگذاری بهینته نمايتد ،لتذا در برنامتهريتزی آينتده
ي سیسقم اتدرط ،پتی بینتی بتار از اهمیتت ويتههای
برخوردار میباشدر اي پتی بینتی بايتد براستا میتزان
خطتتای بستتیار تتتم اراهتته شتتودر داتتت نقتتايج اي ت
پتی بینتی بتر هزينته تولیتد و میتزان خاموشتی در
سیسقم ادرط تاثیرگذار میباشد []ر

نويسنده مسئولoveis.abedinia@gmail.com :

* پست الوقرونی
 -1دانشجوی دتقری ،دانشوده مهندسی بر و تامپیوتر ،دانش اه سمنان.
 -2اسقاد ،دانشوده مهندسی بر و تامپیوتر ،دانش اه سمنان.

روشهتای پتی بینتی بتار بته روشهتای خیلتی توتتاه،
توتاه ،مقوسط و بلنتد متدط تقستیم متیشتوند []13ر
بهلنوان مثال در پی بینتی بلنتد متدط ،بتار بترای يت
و يا چند سال آينتده پتی بینتی متیشتودر بتا توجته بته
اهمیتتت موضتتو  ،تتتاتنون روشهتتای مقتتتددی در ايتت
زمینتته ارايتته شتتده استتت تتته متتیتتتوان آنهتتا را بتته دو
دستتقه تقستتیمبنتتدی نمتتودر در دستتقه اول مبقنتتی بتتر
روش ستری زمتانی و دستتقه دو براستا شتبوه لصتتبی
مصنولی میباشدر در هتر دو دستقه بتاتوجته بته افتزاي
اابلیتتت آنهتتا ،بهبودهتتای ملقلدتتی در جهتتت تتتاه
خطتتای پتتی بینتتی ایمتتت بتتر انجتتا گرفقتته استتتر در
روش ستتری زمتتانی متتیتتتوان بتته بتترازش دينتتامیوی و
تتتاب تبتتديم [ ،]ختتود بتترازش جمتتتی میتتان ی
مقحتتر  ،][ 2ختتود بتترازش واريتتانش شتتر ی [،]
)Auto regressive integrated moving average model (ARIMA
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روش ترتیبی ختود بترازش جمتتی میتان ی مقحتر و
ختتود بتترازش واريتتانش شتتر ی [ ،]و رشتتد ستتالیانه و
همبستتق ی [ ]اشتتاره نمتتودر اگتتر چتته ايتت روشهتتا
بلتتا ر ستتادگی در پیتتادهستتازی و خطتتی بتتودن متتورد
توجه اترار گرفقتهانتد امتا در سیستقم خیرخطتی تتارايی
تتتتافی نداشتتتقه و خطتتتای پتتتی بینتتتی را بتتته تتتور
چشمگیری افزاي میدهندر
در ستالهتای اخیتر ،شتبوههتای لصتبی در پتی بینتی
بتتار تاربردهتتای ملقلدتتی داشتتقه استتتر شتتبوههتتای
لصتبی دارای مزيتتهتايی از ابیتم سترلت بتاال در
محاستباط متوازی ،مصتونیت در برابتر ريپتم هارمونیت
ورودی ،اابلیتت ضتذ نتويز ،مقاومتت در برابتر تغییتر
پارامقرهتا و اابلیتت تتلتیم متیباشتند []ر يت شتبوه
لصتبی شتامم تتتداد زيتادی ستلول لصتبی يتا لناصتر
پردازشی متیباشتد تته توستط وزنهتای سیناپستی بته
يوتتدي ر مقصتتم متتیشتتوندر بتته تتورتلی ستتاخقار
شتبوههتای لصتبی را متیتتوان بته دو دستقه تلتی
شتتبوههتتای پتتی ختتور و شتتبوههتتای برگشتتقی
تقستتیمبنتتدی نمتتودر شتتبوههتتای پتتی ختتور دارای
ساخقار سادهای هستقند و مشتوم پايتداری شتبوههتای
برگشتقی را ندارنتدر شتبوههتای پتی ختور دارای انتوا
مقدتاوتی هستقند تته از مهتمتتري آنهتا متیتتوان بته
شتبوه پرستپقرون چنتد اليته ) (MLP1و شتبوه بتا
تواب پايه شتالی ) (RBF2اشاره ترد.
للیرخم اراهه روشهتای مقدتاوط ،هتمچنتان فقتدان يت
تونی مناست بترای مرتت ستازی دادههتای ورودی در
آنها نمايتان استتر لتذا در ايت مقالته بتا بهترهگیتری از
شتتبوه لصتتبی پرستتپقرون چنتتد اليتته از از ال تتوريقم
انقلابتاتی بتترای مرتت ستتازی دادههتا بهتتره گرفقتته شتتده
است تا بهقري گزينتههتا بتا بیشتقري همبستق ی بترای
آموزش وارد شبوه لصبی شوندر هتمچنتی بتا توجته بته
اي نوقه تته تنظتیم مناست پارامقرهتای شتبوه لصتبی
تاری دشتوار استت ،از ال توريقم بهبتود يافقته جستقجوی
گرانشتتی بتترای تنظتتیم وزنهتتا و بايتتا هتتای شتتبوه
لصبی بهره گرفقته شتده استت تته بالتز آمتوزش بهقتر
شتتبوه لصتتبی و تتتاه تتتاب برازنتتدگی يتنتتی ضتتداام
تردن مقوسط خطای خروجی میشودر
Multi Layer Perceptron
Radial Basis Function
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ايت بهینتتهستتازی متتیتوانتتد بتتا ال تتوريقمهتتای مقتتتددی
انجا شود ولتی ،اخلت ايت روشهتا دارای نقتاض ضتت
در جستتقجوی محلتتی و تلتتی بتتوده تتته تنظتتیم مناس ت
پارامقرهتتای شتتبوه لصتتبی بتتهتمتت آنهتتا بتته ختتوبی
انجتا نلواهتد گرفتتر در روش پیشتنهادی تانديتدهای
پاست در فوتای جستقجو اجرامتی هستقند تته توستط
نیروی گران بر يوتدي ر اثتر گذاشتقه و مواتیتت آنهتا
تغییتر متیتنتدر اجترا بتا برازنتدگی بهقتر دارای جتر
بیشتقری بتوده و بتر اجترا دي تر تتاثیر بیشتقری دارنتد
[ .]روش پیشتتنهادی بتتر روی بتتازار نیويتتور بتتهلنتتوان
سیستتقم وااتتتی بتتا ا للتتاط موجتتود ،متتورد بحتتز و
بررستتی اتترار گرفقتته استتتر نقتتايج نشتتان از تتتارايی
مناستت ايتت روش در پتتی بینتتی بتتار در دورههتتای
تتري شده میباشدر
اي مقاله شامم اسمتهتای زيتر متیباشتد :بلت  2بته
مترفتتتی متتتدل پیشتتتنهادی بتتترای انقلتتتا ورودیهتتتا
خواهتتد پرداختتتر بلتت  3بتته مترفتتی شتتبوه لتبتتی
بتتهلنتتوان موتتتور پتتی بینتتی تننتتده پرداخقتته استتتر
ال تتوريقم پیشتتنهادی در بلتت  4اراهتته شتتده استتتر
بل ت  5نقتتايج ضاصتتم از شتتبیه ستتازی و نقیجتتهگیتتری
در بل  6اراهه شدهاندر

 -2روش انتخاباتی با درنظررگررفت عرد
قطعیت
همان تور تته قتتر گرديتد انقلتا مولدتههتای ورودی
يوتتی از مهمقتتري مراضتتم بتترای روشهتتای پتتی بینتتی
بتتهتمتت شتتبوه لصتتبی استتتر در ايتت مرضلتته بايتتد
تصتتمیمگیتتری شتتود تتته تتتدا دستتقه از مقغیتترهتتای
ورودی سیستتقم دارای بیشتتقري ارزش در پتتی بینتتی
میباشتند []ر ايت روش در مرجت [ ]اراهته شتدر بته
اي منظتور ،متیتار آنقروپتی ) H(Xبترای مجمولته التداد
نتتامنظم  Xبراستتا توزي ت اضقمتتاالتی ) P(Xبتتهصتتورط
زير اابم بیان میباشد:
( )1

H (X )   P (X ) log 2  P (X ) dX

اگتر مقتادير  X1, X2, …, Xnبتهلنتوان مقتادير تصتادفی
ورودی بتتا تتتاب اضقمتتاالتی )P(X1), P(X2), …, P(Xn
تتري شوندر در اي صتورط ) H(Xبتهصتورط زيتر اابتم
بازنويسی خواهد بود:
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لابدینیا و امجدی
n

H (X )   P (X i ) log 2  P (X i ) 

()2

i 1

براستتا دو رابطتته فتتو آنقروپتتی اخل ت يتت مقتتدار از
لتتد اطتیتتت را در نظتتر متتیگیتتردر بتتهمنظتتور شتتدا
شتتدن بحتتز ،فتتری نمايیتتد تتته مقغیتتر  Xوجتتود از
بیماری  Dرا نشان متیدهتدر بنتابراي اگتر لتد اطتیتت
وجتتتتتود نداشتتتتتقه باشتتتتتد در ايتتتتت صتتتتتتورط
] [P(X  D)  1, P(X  D)  0و يتتا اگتتر اصتتل وجتتود
نتتتدارد در ايتتت صتتتورط ][P(X  D)  0, P(X  D)  1
در نقیجه آنقروپی برابر بتا صتدر متیباشتدر اگتر وجتود يتا
لد وجود بیماری بتهصتورط لتد اطتیتت المتال شتود
در ايتتتتتت صتتتتتتورط ] [P(X  D)  P(X  D)  0.5و
مقدار آنقروپی برابر با ي خواهتد شتدر بته تور تلتی اگتر
هتتتر يتتت  Nبیمتتتاری دارای اضقمتتتال ] [P(X)  1 N
باشتتتد در ايتتت صتتتورط ) H(Xدارای بیشتتتقري مقتتتدار
) log2(Nمتتیباشتتدر بتترای تتمتتیم ايتت بحتتز ،مجمتتو
آنقروپتتی بتتا دو لوتتو  Xو  Yب تهصتتورط زيتتر اابتتم بیتتان
خواهد بود:



()3

n m



) H (X ,Y )   P (X i ,Y j )log 2 P (X i ,Y j
i 1 j 1

بتتا درنظتترگتترفق لتتد اطتیتتت بتترای يتت ستتری از
دادههتتا ،مقتتدار لتتد اطتیتتت ستتاير مقغیرهتتا ب تهصتتورط
زير تتري می شوند:
n

H (Y X )   P (X i )H (Y X  X i ) 



(X i )  )4

j





X i ) log 2 P (Y
)Xi

j



j

i 1
m

n

j 1

i 1

 P (X i )  P (Y
m

n

  P (X i ,Y j ) log 2 P (Y
i 1 j 1

بنابراي مقتدار تتم آنقروپتی بتهصتورط زيتر اابتم بیتان
میباشد:
(H (X ,Y )  H (X )  H (Y X )  H (Y )  H (X Y ) )5
بتتهمنظتتور مرت ت ستتازی دادههتتا روش تقتتابلی بتتهصتتورط
فرموله میشود:
n m
 P (X i ,Y j ) 
MI (X ,Y )   P (X i ,Y j )log 2 
( )6
 P (X i )P (Y j ) 
i 1 j 1



مقتتتدار لتتتددی بتتتزرم بتتترای فرمتتتول بتتتاال نشتتتان از
همبستتتق ی بتتتاال بتتتی دو لوتتتو  Xو  Yمتتتیباشتتتد و
بتترلوشر نحتتتوه فرمتتتولبنتتتدی بتتترای روش تقتتتابلی و
آنقروپی در شوم  1نشان داده شده استر
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() 7
() 8
() 9
()10
()11

) MI (X ,Y )  H (X )  H (X Y
) MI (X ,Y )  H (Y )  H (Y X
) MI (X ,Y )  H (X )  H (Y )  H (X ,Y
) MI (X ,Y )  MI (Y , X
) MI (X , X )  H (X
) H (X ,Y

) H (Y X

) MI (X ,Y

) H (X Y

شوم 1ر توزي و انقلا براسا تاب تقابلی
ضتتال فتتری تنتتیم مقغیتتر  Yمیتتزان لتتد اطتیتتت آن
درنظرگرفقته شتود درايت صتورط اگتر بتی  Xو  Yمقتدار
تتتاب تقتتابلی زيتتاد باشتتد متتیتتتوان بتترای  Xهتتم لتتد
اطتیتتت محاستتبه نمتتودر ضتتال فتتری تنیتتد دادههتتای
ورودی بتتهصتتورط  Y1, Y2, …,YNتتريتت شتتوند ،در
ايتت صتتورط بتترای مقغیتتتر  Ymتتته بیشتتقري تقابتتتم
براستتا رابطتته ) MI(X,Ymبتتا مقغیتتر هتتد  Xداشتتقه
باشتتد X ،بهقتتري داو ل ت بتترای پتتی بینتتی متتیباشتتدر
بهلنوان مثال برای پتی بینتی ایمتت بتا تتتداد تانديتد
 200ستتالت ابتتم تتته بتتهصتتورط (Ph-, Ph, …, Ph-
) تتريت شتتده استتت نیتاز بتته h-, h-, h-,
 …, h-سالت ابم داريمر

 -3شبکه عصبی پیشنهادی
يوتتی از مستتاهم مهتتم در شتتبوههتتای لصتتبی ،المتتال
دادههتتای آموزشتتی مناستت بتته ورودی آن متتیباشتتدر
بتتهگونتتهای تتته آمتتوزش داده آن بتتا بتتهتتتارگیری يتت
دستتقه از ورودیهتتا دستتقه خروجتتیهتتای دللتتواه تولیتتد
شود .هر تتدا از ايت دستقههتای ورودی و يتا خروجتی
دللواه را میتتوان بتهصتورط يت بتردار درنظتر گرفتت.
آمتتوزش بتتا بتتهتتتار بستتق مقتتوالی بردارهتتای ورودی و
تنظتتیم وزنهتتای شتتبوه ،مطتتاب بتتا ي ت روش از پتتی
تتیتتی شتتده انجتتا متتیگیتتردر تتی آمتتوزش شتتبوه،
وزنهتتای شتتبوه بتته تتتدريج بتته مقتتدارهايی هم تترا
می شود ته بتهازای آنهتا بتا المتال بتردار ورودی ،بتردار
خروجتتی دللتتواه تولیتتد متتیگتترددر شتتبوههتتای لصتتبی
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مقالتته شتتبوه لصتتبی MLP

ب تهتارگرفقتته شتتده در اي ت
است []11ر
يتت شتتبوه پرستتپقرون چنتتد اليتته تحتتت تتتتدادی از
زوجهتتتای آموزشتتتی ،آمتتتوزش داده متتتیشتتتودر بتتتدي
صورط ته بتا بتهتتار بتردن يت بتردار ورودی ،خروجتی
شبوه محاسبه و با بتردار هتد مقنتاخر ختود مقايسته و
تدتتاوط بتتی خروجتتی محاستتبه شتتده و خروجتتی دللتتواه
تتته خطتتا نامیتتده متتیشتتود ،محاستتبه متتیشتتود ،ستتپش
وزنهتتا مطتتاب بتتا ال تتوريقمیتتته تمايتتم بتته ضتتداام
رستتتاندن خطتتتا را دارد تغییتتتر متتتیيابنتتتد و تنظتتتیم
میشوند []12ر
رونتد يتتادگیری متتدل  MLPبتتا درنظترگتترفق  Lاليتته بتتا
 Mنتترون ورودی بتتا استتقداده از ال تتوريقم يتتادگیری LM
در اي اسمت به تور ملقصتر شترا داده متیشتودر هتر
اليتتته از  MLPشتتتامم بیشتتتقر از يت ت نتتترون استتتتر
خروجتی اليته  Lthبتهلنتوان ورودی اليته  )L+1(thتغذيته
متتیشتتود و نتترونهتتا در اليتته  Lthبتته نتترونهتتا در اليتته
 )L+1(thبتتا وزن تطبیقتتی مقصتتم متتیشتتوند .فتتری
متتیتنتتیم جمتت ورودیهتتای نتترون  jthدر اولتتی اليتته
ملدتتی  Tj ، hاستتتر بنتتابراي بتترای نتترونهتتای  Mدر
اليتته ورودی بتتا صتتدر درنظتترگتترفق بايتتا  Tjبرابتتر بتتا
رابطه زير میشودر
M

()12

i

T j   wih, j * output
i 1

h

تتته  wi , jوزن اتصتتالی نتترونهتتا در اليتته ورودی بتته
نرون  jدر اليته ملدتی استت و  output iخروجتی نترون
 iدر اليتتته ورودی استتتتر بتتتا درنظتتترگتتترفق تتتتاب
سی موهید بهلنوان تاب تحري خواهیم داشت :
()13

 (1  e Tj ) 1

بتترای نتترون ختتا

 iفتتری متتیتنتتیم خروجتتی اليتته ،l

) (Tj

f



out

 oilاستتت ،درضتتالیتتته خروجتتی مطلتتو  dاستتتر
بنابراي  ،خطا با اسقداده از رابطه محاسبه میشود:
l
i

()14



f (T ) d  o

l

l

l

i

i

i



l
i

 l=1,2,…,l-1و بتترای هتتر نتترون  iدر اليتته  lخطتتا بتتا
اسقداده از رابطه زير محاسبه میشود:
()15

i 1

i 1

l

j

i, j

i

)



f (T ) (w *



j

l
i



وزن اتصالی نترون  iدر اليته  lو نترون  jدر اليته ) (l-1بتا
رابطه زير تنظیم میشود:
()16

 wi. j   * i * o j

l 1

l

l

l

w

i, j

 ثابتتت يتتادگیری استتت تتته بستتق ی بتته ستترلت
يادگیری شبوه لصبی مورد انقظار داردر
ال تتوريقم شتتبوه لصتتبی ضتترورتام مقوستتط مربتت خطتتا
بتتی خروجتتی  MLPو خروجتتی مطلتتو را بتتا استتقداده
از روش تتتمتتتري شتتی  ،ضتتداام متتیتنتتدر بنتتابراي
ال وريقم بهبتوديافقته جستقجوی گرانشتی بترای انقلتا
بهینتته اي ت مقتتادير در اي ت مقالتته متتورد استتقداده اتترار
گرفقتته استتتر اي ت روش در ادامتته توضتتیه داده خواهتتد
شدر




خروجتتی پیشتت ويی شتتده  O  Pi  kبتتا خروجتتی
مطلتتو  O  Pi  kمقايستته شتتده و مقتتادير خطتتا بتترای
محاسبه وزنهای جديتد اتصتاالط بتی نترونهتای همته
اليتتههتتای ورودی ،خروجتتی و ملدتتی بتتا تم ت متادلتته
( )14محاستتبه متتیشتتود .رونتتد يتتادگیری بتتر روی تمتتا
ورودیهتتای دستتقه داده يتتادگیری چنتتدي مرتبتته توتترار
متتتیشتتتود ،تتتتا زمتتتانی تتتته میتتتان ی مربتتت خطتتتا
  (dil  oil )2بتتی خروجتتی شتتبوه لصتتبی و خروجتتی
مطلتتو بتته آستتقانه خاصتتی برستتدر متتدل شتتبوه لصتتبی
چنتتتد اليتتته ( )MLPآمتتتوزش ديتتتده بتتتا دستتتقه داده
آموزشی را می توان بترای پیشت ويی موتان پايانته بتهتتار
بردر بردارهتای دستقه آموزشتی بته تور مقتوالی بتهتتار
برده متی شتوند ،خطاهتا محاستبه و وزن هتا بته ازای هتر
بردار تنظیم میشوند تتا ايت تته خطتا بترای تتم دستقه
آموزشی به ي مقتدار توچت اابتم ابتول برستد .متدل
پیشنهادی در شوم  2اراهه شده استر



 Ti lورودی تلتتی نتترون  ithدر اليتته خروجتتی  lthو f 

مشتتق تتتاب  f 0 را بیتتان متتیتننتتدر بتترای اليتتههتتای
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لابدینیا و امجدی
الگوریتم جستجوی گرانشی بهبود یافته
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شوم  : 2مدل بهینهسازی شبوه لصبی MLP

 -4الگوریتم جستجوی گرانشی
ال وريقم جسقجوی گرانشی ( )GSAي ال وريقم
وابسقه به هوش جمتی و بدون ضافظه میباشد []8ر اي
ال وريقم بهینهسازی با ال وبرداری از اوانی و ضرتت
لوامم در ي سیسقم مصنولی در زمان گسسقه راضی
شده است ته در آن ،فوای سیسقم همان محدوده تتري
مساله میباشدر توضیحاط تامم اي روش در مراج [-14
 ]13اراهه شده استر

الگوریتم جستجوی گرانشی نخبهگرای پیشرفته
ال وريقم جسقجوی گرانشی بايد بهگونهای هدايت شود ته
مواتیت اجرا با گذشت زمان بهبود پیدا تندر اسقراتهی
بهتار گرفقه شده برای اي منظور مبنی بر تنظیم جر
لاممها است .ب روابط اراهه شده ،تما لاممها
مقناس با جر شان روی هم تاثیر میگذارند و اثرگذاری
آنها روی لاممهای همسايه بیشقر است .تاثیر لاممهای
با جر سن ی تر بیشقر است و شتا تاثیرگذاری
بزرمتری دارند .بنابراي به اجرامی ته تاب برازش بهقری
دارند ،جر گرانشی بهقری نسبت داده می شود .در نقیجه
هر جر به اندازه شايسق ی خود ،ساير اجرا را به سمت
خود دلوط میتند .بنابراي با گذشت زمان اجرا به
سمت مواتیتهای مناس تر می روند.
از آنجاته اي ال وريقم ضافظه دار نیست ،بههمی دلیم
هیچ ي از مواتیتهای ديده شده ابلی را به خا ر

مجله مدل سازی در مهندسی

نمیسپاردر با وجود اي ديده میشود ته لملوردی
بهخوبی ال وريقمهای ضافظه دار دارد.
اما ال وريقم جسقجوی گرانشی پیچیدگی محاسباتی
باالتری نسبت به ال وريقمهايی مانند جمتیت قراط داشقه
و از سوی دي ر پیچیدگی محاسباتی آن نسبت به
ال وريقم وراثقی پايی تر است .ي راه برای تاه
پیچیدگی ال وريقم فو در [ ]15مترفی شده استر در
خطی تتداد لاممهای تاثیرگذار در
آنجا با تاه
محاسبه شقا لاممها ،به اجرا با شايسق ی بیشقر اجازه
تتیی اندازه ضرتت ساير الواء را میدهد تا اي ته در
انقها تنها ي لامم بر ساير الواء نیرو وارد تندر در نقیجه
رابطه ( )17به شوم رابطه زير تصحیه میشود.

 rand F
N

()17
به وریته:
()18

) (t

d

ij

j

Fi d (t ) 

j 1 j i

d

) rand j (t )Fij (t



Fi (t ) 
d

jkbest , j i

در اي رابطه  kbestبیانگر مجموله  kجر برتر جمتیت
استر
البقه در آنجا نیز تاتید شده است ته در اجرای اي
پیشنهاد بايد بسیار مراا بود چرا ته با المال چنی
سیاسقی توان تاوش ال وريقم تاه و توان بهرهوری 
آن افزاي میيابدر از آنجايیته ال وريقم در لحظه شرو
جسقجو به تاوش زياد فوای جسقجو نیاز دارد ،اجرای
بدون تنقرل راهتار پیشنهادی بالز گرفقار شدن ال وريقم
در بهینههای محلی خواهد شد.
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در اي جا ال وريقم جديدی به نا ال وريقم جسقجوی
گرانشی نلبهگرای پیشرفقه ) (AEGSA1مترفی میشودر
ب نقايج تجربی ال وريقمهای مبقنی بر هوش جمتی در
زمانهای اولیه اجرای ال وريقم تما فوای پاس را مورد
جسقجو ارار میدهند اما با گذشت زمان از ادرط تاوش
ال وريقم تاسقه شده و بر ادرط بهرهوری آن افزوده
میشود تا بهتم يافقههای جمتیت لاممها بهسمت
نقاض بهینه ضرتت تنندر
در اي ال وريقم ابقدا به سیسقم در ي دوره زمانی
فرصت تافی داده میشود تا به تاوش و بهرهوری فوای
جسقجو در میان تما اجرا بپردازد ()Tfirstر نحوه تتري
ثابت گران از اهمیت ويههای برخوردار است ،از آنجاته
الز است در مراضم اولیه ال وريقم به جسقجوی نقاض
جديدی بپردازد ي مقدار بزرم به آن نسبت داده
میشود ته اي مسئله سب تقويت توان تاوش ال وريقم
میشود سپش با گذشت زمان ثابت گران توچ و
توچ تر میشود تا در مراضم پايانی با افزاي توان
بهرهوری به بهبود جوا های ديده شده بپردازد.
پش از گذشت دوره زمانی  Tfirstبدتري جر ممو
شناخقه شده و ضذ می شود ،از اي مرضله به بتد
سیسقم وارد دوره زمانی  Tsecondمیشودر در اي دوره
زمانی سیسقم به مدط  Tstepبه تنظیم جر اجرا
باایمانده میپردازدر پش از اي مدط ،دوباره بدتري جر
شناخقه شده و از میان اجرا ضذ میشود و اي روال
بههمی شوم ادامه میيابد .با توجه به سه فاتقور )1
تنظیم مناس توان تاوش و بهرهوری  )2تاه
پیچیدگی ال وريقم  )3بهبود پاس بهینه نسبت به
ال وريقم ،فرمول تجربی زير اراهه شد:
(Ttotal  [(m 1)  mbest ]  Tstep  [Tfirst  1] )
()

Tsecond  Ttotal  T first

 mتتداد تم اجرا و mbestتتداد اجرا برتر(پاست هتای
بهینه) در پايان اجرای ال وريقم میباشد.
با توجه به بهتاربرد مورد نظر ،میتوان تتداد اجرا برتر
نهايی (تتداد پاس بهینه) را برای سیسقم مشلص تردر
بهقري ضالت زمانی است ته  mbestرا برابر با ي در
خرگرفت در اي صورط ال وريقم بتد از مدط  Ttotalبه

سن ی تري جر ممو در فوای ال وريقم جسقجو دست
خواهد يافت.
برای اي ته ال وريقم فرصت تافی برای تاوش و بهرهوری
در میان تما اجرا را داشقه و تما لاممها فرصت رشد
داشقه باشند بهقر است  Tfirstرا ضدودا نص  Ttotalدر
خرگرفتر در بتوی از تاربردهای خا ته سیسقم به
سلقی به پاس بهینه دست میيابد بايسقی  Tfirstرا ضدود
دو سو مدط تلی اجرای ال وريقم فری ترد.

 روش تلی پی بینی
برای ضم مساله پتی بینتی بتار ابقتدا فتری نمايیتد تته
پی بینی برای روز  dانجا میگیردر همچنی فری تنید
ا للاط گذشقه سری دادههای بار برای  24سالت روز d-
 1بهصورط  ph ; h  1,...,Tاابم دسقرسی باشد ته در آن
 Tمتموال بی ضدود ي هدقه الی چند ماه ابتم را شتامم
میشودر با توجه به فرضیاط گدقه شده ،مدل ايجتاد شتده
در گا های زير اابم پی یری می باشدر
گا اول :ابقدا با توجه به میزان پراتندگی دادههتا نرمتااليز
شده ته اي تار ي متیار مناس بترای ستب -ستن ی
تتتردن دادههتتا براستتا میتتزان تتول و همتتواری آنهتتا
میباشدر
گا دو  :استقداده از ال توريقم انقلابتاتی پیشتنهای بترای
مرت تردن دادهها با بیشقري همبسق یر
گا سو  :اسقداده از شبوه لصبی برای آموزش هر بلت
در جهت پی بینی ا للاط ستالتهتای T+1,…,T+24
برای هر ماتريش تجزيه شده از دادههای اولیه و اراهه نقايج
ضاصم از پی بینتی بتا يوتدي ر بتهمنظتور دستقیابی بته
ا للاط اولیهر
گا چهار  :در اي مرضله به آموزش بهقر شبوه لصتبی از
ري تاه خطای خروجی به تم بروزرسانی وزنها و
بايا ها بتا استقداده از ال توريقم بهبتوديافقته جستقجوی
گرانشی پرداخقه میشودر
گا پنجم :در اي بل با تم تاب هد مترفی شده
ته بر مبنای تاه

خطای خروجی میباشد ،بهینه تردن

وزنها و بايا ها برای شبوه لصبی بهمنظور آموزش بهقر
آن انجا میگیردر تاب هد

مورد اسقداده در اي مقاله

درصد خطای مطل مقوسط ( )2MAPEاست ته براسا
1 Advanced Elitism gravitational Search Algorithm
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2 Mean absolute percentage error
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تتداد روزهای مورد مطالته ( )Nبهصورط زير اابم فرموله

گا ششم :بررسی شرض خاتمه ته در صورط تحق

شدن میباشد:

نپذيرفق شرض خاتمه به گا دو برخواهد گشتر شوم 3

100% N pˆ h  ph
 p
N h 1

()

فلوچارط ال وريقم پیشنهادی را برای ضم مساله پی بینی

MAPE 

را نشان میدهدر

ته p h ،مقدار وااتی و  pˆ hمقدار پی بینی شده
میباشدر
سی نال پی بینی
شده بار

المال ال وريقم انقلاباتی و
المال لد اطتیت در
انقلا بهقري دادههای
ورودی

پی بینی دادههای ورودی
با اسقداده از شبوه لصبی

وارد تردن دادههای اولیه بار
در بازار بر و مرت سازی
آنها براسا نرمال سازی

سی نال بار
(داده اولیه)

بهینهسازی وزنها و بايا
های شبوه لصبی با اسقداده
از ال وريقم پیشنهادی
شوم 3ر ساخقار تلی سیسقم پی بینی اراهه شده

ال وريقم در پی بینی بهقر در مقايسه با ساير روشهای

 -5نتیجهگیری

موجود میباشدر همچنی

پی بینی بار يوی از مهمتري مطالتاط در برنامهريزی و
تصمیمگیری سیسقمهای ادرط بوده ته نق
راضی و اجرای ي

نشان از موفقیت ال وريقم انقلاباتی در مرت سازی دادهها

بسزايی در

امنیت و ااقصاد سیسقم بازی میتندر در اي

داردر روش اراهه شده للوه بر اي ته به تنهايی دات بااليی

مقاله،

دارد ،بهدلیم سادگی آن ،اسقداده از آن برای جایگزينی

مدل از ال وريقم بهبوديافقه

پی بینی اولیه در روشهايی ته به پی بینی اولیه نیاز

جسقجوی گرانشی و شبوه لصبی مساله پی بینی بار در
بازار بر

نیويور

نقايج مناس

بهدست آمده،

داشقه باشند و نیز در تنار ساير روشهای پی بینی ،برای

را مورد مطالته ارار داديمر نقايج

بهبود بیشقر دات پی بینی بسیار مناس

بهدست آمده از شبیهسازیها نشان از اابلیت باالی اي

است.

جدول  :1نقايج بهدست آمده برای سیسقم مورد مطالته نیويور در سال 2004
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پی بینی بار در بازار بر با اسقداده از مدل هیبريد شبوه لصبی و ال وريقم بهبود يافقه جسقجوی گرانشی

2004 ا جوالی1 در

 سالقه برای سیسقم نیويور24 ر نقايج شبیهسازی4 شوم
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