علم هش
»مجله ی ـ ژپو ی «علوم و فناوریاهی پدافند نوین
906-966 ؛ ص6931  زمستان،4  شماره،سال هشتم

طراحی طبقهبندهای شورایی ابتکاری با قابلیت اطمینان باال
 سید محمد رضوی،*2 سید حمید ظهیری،1زینب خاتون پورطاهری

Downloaded from adst.ir at 11:18 +0330 on Monday February 18th 2019

3

 دانشگاه بیرجند، دانشیار-3 ، استاد-2 ، دانشجوی دکتری-1
)39/60/03 : پذیرش،39/09/60 :(دریافت

چکیده
 کاربردهای نظامی و امنیتی مصادیق. گاه از میزان تشخیص صحیح آن مهمتر است،قابلیت اطمینان در تصمیمسازی یک طبقهبند
، مثالً ناتوانی یک سامانه بازشناسی خودکار اهداف رادار در تشخیص انواع هواپیماهای نظامی.روشنی از اهمیت این عامل است
خطای آن را زیاد میکند اما تصمیم همین سامانه در خصوص تشخیص اهداف نظامی باید با قابلیت اطمینان حداکثر توأم باشد و
 یک طبقهبند شورایی، با استفاده از روشهای ابتکاری چند هدفه، در این مقاله.هرگز نباید یک هدف غیر نظامی را نظامی تلقی کند
 روشهای مورد استفاده عبارتند از. سایز شورا و نرخ خطا نیز کمینه شده است، عالوه بر این.با قابلیت اطمینان باال معرفی میشود
الگوریتمهای بهینهسازی ازدحام ذرات چند هدفه و سامانه صفحات شیبدار چند هدفه که روش اخیر برای نخستین بار در طراحی
 امکان ایجاد شرایط متنوع و، با توجه به توانایی روشهای مذکور در ارائه جبهه پَرِتو.طبقهبندهای شورایی بهکار گرفته شده است
. شرایطی که در آن اهمیت هر یک از معیارها قوت و ضعف پیدا میکند.دلخواه کاربر نیز مهیا است

 انتخاب طبقهبند، الگوریتم بهینهسازی سامانه صفحات شیبدار چند هدفه، قابلیت اطمینان، طبقهبندهای شورایی:کلیدواژهها
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Abstract
Sometimes, the reliability in decision of a classifier is more important than its recognition rate. Military and
security applications are clear examples to show the importance of this measure. For example, the inability of an
automatic targets recognition system to distinguish all types of military planes increases its error rate but the
decision of this system for recognition of military targets should be accompanied with maximum reliability and
never should be considered a civilian as a military target. This paper presents an ensemble classifier with high
reliability by using multi-objective heuristic methods. Moreover, ensemble size and error rate have been minimized.
Multi-Objective Particle Swarm Optimization Algorithm and Multi-Objective Inclined Planes Optimization
Algorithm are the multi-objective heuristic methods which are used in this paper. The recent method is applied to
design ensemble classifiers for the first time. Due to the ability of multi-objective heuristic methods in presentation
of the Pareto front, it's possible to create various and user-defined conditions; conditions in which the importance
of each factor (ensemble size, error rate and reliability) can be strengthened and weakened.

Keywords: Ensemble Classifier, Reliability, Multi-Objective Inclined Planes Optimization Algorithm, Classifier
Selection
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 .6مقدمه

راهبردهههای مههرتبط بهها فههاز انتخههاب  OCSعبههارتانههد از
الگوریتمهای جستجوی تک هدفهه و چنهد هدفهه .داس سهنتوس
[ ]4برای انتخاب مناسبترین زیرمجموعهی طبقههبنهدها از پهنج
الگوریتم بهینهسازی ابتکاری استفاده کرده اسهت؛ سهه الگهوریتم
ژنتیک چند هدفه و الگوریتم ژنتیهک و ازدحهام ذرات تهکهدفهه.
توابع هدف در نظر گرفتهه شهده توسهط وی بهرای الگهوریتمههای
ژنتیک چند هدفه عبارت اند از سایز شورا و نرخ خطا درحهالیکهه
برای الگوریتمهای تک هدفه ،نرخ خطا به عنوان تابع هدف لحها
شده است.
ینگ و همکاران [ ]9با الهام گرفتن از ایهن نکتهه کهه حهذف
طبقهبندهای ضعیف ،عملکرد طبقهبندی را بهبهود مهیدههد و بها
به کارگیری الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات تک هدفهه بها تهابع
هدف نرخ خطا ،انتخاب و ترکیب طبقهبندها را به طهور ههمزمهان
انجههام دادهانههد .اپیتههز [ ]1ابتههدا بهها سههاخت جمعیههت اولیهههای از
طبقهبندها که هر کدام با انتخاب تصادفی زیرمجموعهی متفهاوتی
از ویژگیها ایجادشده اند شروع به کار میکند .سپس با استفاده از
اپراتورهههای الگههوریتم ژنتیههک روی زیرمجموعههههههای ویژگههی،
کاندیدهای جدیدی از فضای ویژگهی بهرای طبقههبنهدها سهاخته
Overproduce and Choose Strategy

1

انتخاب طبقهبندهای شرکتکننده در شورا به صورت همزمان
با انتخاب قانون ترکیب با بهه کهارگیری الگهوریتم ژنتیهک توسهط
سیرلنتزیس و همکاران [ ]7انجام شده است که در آن تابع هدف
به صورت نرخ بازشناسی روی مجموعه دادههای ارزیابی (که پیش
از این برای سامانه ناشناخته بودهاند) تعریف مهیشهود .کونهولی و
همکههاران [ ]8بههرای سههاخت شههورای طبقهههبنههدها از الگههوریتم
بهینهسازی ازدحام ذرات چند هدفه با توابهع ههدف نهرخ خطها و
سایز شبکه استفاده کردهاند.
همان طور که در مرور تحقیقات فوق نیز مشهاهده مهیشهود،
نرخ خطا و سایز شورا به عنوان دو تابع هدف مههم در روشههای
شورایی در نظر گرفته مهیشهوند .ایهن در حهالی اسهت کهه اکثهر
پژوهشها از معیارهای مهم دیگهر غافهل شهدهانهد ،یکهی از ایهن
معیارها قابلیت اطمینان است .توضیح اینکه در برخی طبقهبندها،
معیار قابلیت اطمینان نسبت به نرخ تشهخیص صهحیح از اهمیهت
بیشتری برخوردار است .در این تحقیق ،عالوه بر اهداف نرخ خطها
و سایز شورا ،برای اولین بار قابلیت اطمینهان بهه عنهوان معیهاری
جهت طراحی طبقهبندهای شورایی لحا شده است.
از آنجهها کههه اهمیههت افههزودن معیههار قابلیههت اطمینههان در
کاربردهای امنیتی و نظامی است ،خالی از لطف نخواهد بود که به
برخی از کارهای انجام شده در زمینه امنیتی اشهاره کهرد .مهنها و
همکاران [ ]3یک رادار مولتی استاتیک را طراحی و شهبیهسهازی
کردهاند که در فضای سه بعدی قادر به آشکارسازی اجسام پرنهده
در ناحیه تحت پوشش ،محاسبه مکان و سرعت ،مسیر و تشخیص
نوع شیء با محاسبه سطح مقطع راداری آن است .با توجه به تأثیر
محل قرار گرفتن ایستگاههای رادار در میزان سهطح سهیگنال بهه
نههویز و سههطح پوشههش رادار ،در ایههن مقالههه ،محههل قههرار گههرفتن
ایسههتگاههههای رادار نیههز بهها اسههتفاده از الگههوریتم ژنتیههک چنههد
هدفه بهینهسازی شده است ،به گونههای کهه بها کمتهرین تعهداد
ایستگاه فرستنده و گیرنده ،بیشترین میهزان سهیگنال بهه نهویز و
سطح پوشش رادار در فضای سه بعدی حاصل شود.
ناصهههری و سهههعادتی [ ]60الگهههوریتمی هوشهههمند بهههرای
خوشهبنهدی ،تشهخیص مدوالسهیون بهین پالسهی و جداسهازی و
شناسایی رشته پهالسههای متهداخل رادارهها ارائهه کهردهانهد .در
الگوریتم پیشنهادی برای خوشه بندی پالسهای متداخل دریافتی
از شبکه عصبی خود سازمانده و تشخیص نهوع مدوالسهیون بهین
پالسی از روش ضرب ماتریسی و برای شناسایی نوع رادار از شبکه
عصبی  RBFاستفاده شده است .عالئی و همکاران [ ]66به منظور
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طبقهههبنههدی شههورایی مقولهههای اسههت کههه در آن مجموعهههای از
طبقهبندهای مجزا آموزش میبینند و سپس نتایج آنها به منظور
تصمیمسازی نهایی باهم ترکیب میشوند [ .]6هنگام کار کردن با
طبقهبندهای شورایی ،ممکن است دو راهبرد مختلف بهکار گرفته
شوند :ادغام و انتخاب .در ادغهام تصهمیمات طبقههبنهدهای پایهه،
فرض بر این است که ههر عضهو شهورا روی کهل فضهای ویژگهی،
آموزش میبیند اما در انتخاب طبقهبند ،هر عضو بهرای یهادگیری
قسمتی از فضهای ویژگهی اختصهاص مهییابهد؛ بنهابراین در روش
ادغام ،تصمیم نهایی با در نظر گرفتن تصمیمهای همه اعضا ایجاد
مههیشههود و در راهبههرد انتخههاب ،تصههمیم نهههایی ،نتیجهههای از
تصمیمهای یک یا تعدادی از خبرههاسهت .ههمچنهین روشههای
ترکیبی وجود دارند که بین این دو راهبرد قهرار مهیگیرنهد؛ از آن
جمله میتوان به روش ( OCS6راهبرد انتخهاب و تولیهد اضهافی)
[ ]2اشاره نمود .با فرض وجود افزونگی بین طبقهبندها ،هدف این
روش ،پیدا کردن مناسبترین زیرمجموعهه از طبقهه بنهدها سهت.
وقتیکه بهترین زیرمجموعهه از طبقههبنهدها انتخهاب شهد ،زمهان
ترکیب خروجیهای آن ها فرامهیرسهد [ OCS .]9یهک مسهللهی
بهینهسازی است که میتواند با استفاده از الگوریتمههای جسهتجو
انجام شود .در این حالهت ،انتخهاب بهتهرین الگهوریتم جسهتجو و
بهترین معیار جستجو دو مقولهی مهم به شمار میروند [.]4

میشهود .شایسهتهتهرین طبقههبنهدهای پایهه ،جمعیتهی تشهکیل
میدهند که در نهایت ،شورا را میسازند .تابع هدف بهکاررفته بهه
صورت ترکیبی از دقت و گوناگونی تعریف میشود.
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در این مقاله ،از دو الگوریتم ابتکاری چند هدفه برای انتخهاب
مناسب ترین زیرمجموعه طبقهبندها (از میان طبقهبنهدهای اولیهه
موجود در مخزن طبقهبندها) به منظور ساخت شورای طبقهبندها
استفاده میشود به نحوی که شورای طبقهبند ایجهاد شهده ،بهرای
نخستین بار ،ضمن برخورداری از کمترین سایز شهورا و بیشهترین
نرخ تشخیص صحیح ،از قابلیهت اطمینهان بهاالیی نیهز برخهوردار
است .شایان ذکر است کهه تعیهین ضهرایب بهینهه بهرای ادغهام و
ترکیههب تصههمیمات طبقهههبنههدهای پایههه نیههز بههر عهههده هم هین
الگوریتمهای بهینهسازی چند هدفه مورد استفاده اسهت؛ ایهن دو
الگوریتم عبارتند از روش بهینهسهازی چنهد هدفهه ازدحهام ذرات
( 6)MOPSOکه دارای سابقهای بیش از یک دههه در مواجههه بها
مسائل پیچیده چند هدفه بوده است و روشهی مبتنهی بهر ههوش
جمعی است و الگوریتم دیگر روش بهینهسازی چند هدفه سهامانه
صفحات شیبدار است ( 2)MOIPOکه بهه تهازگی گهزارش شهده
[ ]62و تاکنون در حوزه طراحهی طبقههبنهدهای شهورایی بههکهار
گرفته نشده است .بنابراین ،عالوه بهر ارائهه روشهی بهرای افهزایش
قابلیت اطمینان تصمیمسازی –همزمهان بها بهینههسهازی خطها و
سایز شورا -در طبقه بنهدهای شهورایی ،وجهه دیگهر نهوآوری ایهن
تحقیق به خدمت گرفتن روش جدید  MOIPOدر حوزه طراحهی
اینگونه طبقهبندها برای نخستین بار است.
در ادامه این مقاله ،ابتدا مفهوم طبقهبندهای شورایی و مسلله
انتخاب در این سامانهها بررسی مهیشهود ،سهپس الگهوریتمههای
بهینهسازی مورد استفاده مرور میشوند .در بخهش بعهدی ،نحهوه
انجام بهینهسازی توأمان معیارهای نرخ خطا ،سایز شورا و قابلیهت
اطمینان توسط الگوریتمهای ابتکهاری چنهد هدفهه بهینههسهازی
ازدحام ذرات و بهینهسازی سامانه صفحات شیبدار ارائه میشود،
ضمن آنکه در این بخش ،مسلله قابلیت اطمینان نیهز بهه تفصهیل
شرح داده خواهد شد .درنهایت ،نتایج و بحث و نتیجه گیری ارائهه
خواهد شد.

 .3روش تحقیق
طبقهبندهای شورایی :هدف یک سامانه بازشناسی الگو ،قرار دادن
الگوها با کمترین خطا در کالس مربوط به خودشان است .به ایهن
Multi-Objective Particle Swarm Optimization
Multi-Objective Inclined Planes Optimization

1
2

منظور ،در سامانههای معمولی بازشناسی الگهو از یهک طبقههبنهد
استفاده میشود که معموالً با افراز فضای ویژگهی ،تصهمیمسهازی
مناسب انجام میشود.
با پیچیدهتر شدن فضای ویژگی (از نظر کمی و کیفی) از یک
سو و افزایش کالسها و تداخل آن ها از سوی دیگر ،طبقهبندهای
معمولی از دقت کافی برخوردار نیستند .از ایهن رو ،از اوایهل دههه
 30میالدی ،ایده استفاده از چند طبقهبند به جای یک طبقهبنهد
مطرح شد [.]69
توضیح اینکه با توجه به عملکرد محدود طبقهبند واحهد ،ایهن
امکان وجود ندارد که بتوان با یک طبقههبنهد ،در همهه مهوارد بهه
نتایج خوبی رسید؛ در هر مورد ،انتخاب طبقهبند بهینه ،شدیداً بهه
حوزه مسلله وابسته است .در عمل ،ممکن است به موردی برخورد
کنید که در آن ،هیچ طبقهبند مجزایی نمیتواند بهه سهطح دقهت
قابل قبولی برسد حتی اگر تمام پارامترهای آن بهینه شده باشهد؛
در اینگونه موارد ،بهتر است نتهایج طبقههبنهدهای مختلهف را بهه
اشتراک گذاشته شود تا به دقت بهینه برسید .هر طبقههبنهد ،روی
جنبههای مختلفی از بردار ویژگی آموزش یا آزمون ،خهوب عمهل
میکند ،در نتیجه با فرض مسهاعد بهودن شهرایط ،ترکیهب چنهد
طبقهبند در مقایسه با یک طبقهبند مجزا ،باعهث بهبهود عملکهرد
طبقهبندی میشود [.]64
همانطور که قبالً در مقدمه اشاره شد هدف روش  ،OCSپیدا
کردن مناسبترین زیرمجموعهه از طبقهه بنهدها سهت .روشههای
مبتنی بر  ،OCSشامل دو مرحله میباشند :تولید اضافی و انتخاب.
در مرحله اول ،با اسهتفاده از دادهههای آموزشهی ،مجموعهه اولیهه
بزرگی از طبقهبندهای کاندید سهاخته مهیشهود .مرحلهه دوم بهه
تشخیص بهترین زیرمجموعه از طبقههبنهدها مهیپهردازد .سهپس
شورای انتخاب شده برای تخمین برچسب کالس نمونههای آزمون
باهم ترکیب میشوند.
به طور کلی ،یک طبقهبند شورایی عبارت است از مجموعهای
از طبقهبندهای پایه که تصمیمات خود را به صورت مسهتقل و بهر
پایه تمام یا قسمتی از فضای ویژگی ارائه میکنند .تصمیم نههایی
شورا در این طبقهبندها با ترکیب تصمیمات مسهتقل اتخهاذ شهده
توسط طبقه بندهای پایه حاصل میشود .به عبارت دیگر ،طراحهی
سامانههای طبقهبند شورایی بر ادغام چند طبقهبند با یک قاعهده
ترکیب استوار است.
یکی از نکات اساسی در موفقیت سامانههای طبقهبند شورایی،
گوناگونی در خطا است .استفاده از طبقههبنهدهای پایهه مختلهف،
رویکردی برای ایجاد شورایی از طبقهبندهای گونهاگون اسهت کهه
این روش در مقاله حاضر ،بهکار گرفته شده است.
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ایجهاد امکههان پدافنهد در برابههر اههداف مههانوری و بهبهود سههرعت
تصمیم گیری ،ساختاری کلی برای مانورههای مختلهف اههداف در
مختصات حرکتی ارائه کردهاند .به عالوه ،خط سیر اهداف مختلف
از دیدگاه رادار شبیه سازی شده و شناخت مانور در ردگیری مورد
توجه قرار گرفتهه اسهت .علهیرغهم اهمیهت قابلیهت اطمینهان در
سامانههای رادار ،هیچ یک از تحقیقات فوق ،این معیهار را در نظهر
نگرفتهاند.
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الگوریتمهای ابتکاری چند هدفهه :الگهوریتم ابتکهاری روشهی
است که در آن سرعت فرآیند به اندازه کیفیهت جهواب بههدسهت
آمده برای یک مسلله بهینهسازی ،مهم است؛ زمان صرف شده در
الگوریتم ابتکاری برای یافتن پاسخ بهینه مربوط بهه یهک مسهلله
پیچیده در مقایسه با زمانی که یک روش دقیق (بهه شهرط وجهود
چنین روشی) نیاز دارد ،بسیار کمتر خواههد بهود [ .]69بهه بیهان

راهحلهای پیدا شده باید دارای توزیع مناسبی باشند.
گستردگی جبهه نامغلوب نهایی ،باید به حداکثر برسد؛ یعنهی
برای هر هدف ،دامنه گسهتردهای از مقهادیر بایهد تحهت پوشهش
راهحلهای نامغلوب قرار گیرد.
با توجه نکات ذکر شده ،در بهینهسازی چند هدفه باید به سه
مسلله اساسی توجه کرد [:]63
چگونگی تخصیص شایسهتگی و انتخهاب ،بهه منظهور ههدایت
الگوریتم به سمت مجموعه بهینه پرتو.
چگونگی حفظ تنوع ،به منظور جلوگیری از همگرایی زودرس
و رسیدن به یک مجموعه نامغلوب با توزیع مناسب.
نخبهگرایی؛ یعنی چگونگی جلوگیری از نهابودی راهحهلههای
نامغلوب.

دقیقتر ،روش ابتکاری یک راهبرد است که قسمتی از اطالعات را

در ادامه الگوریتمهای ابتکاری چند هدفهه مهورد اسهتفاده در
این مقاله شرح داده میشوند.

بیشترین دقت ،نسبت به روشهای پیچیده نادیده میگیرد [.]61

الگوریتم بهینهسازی ازدحهام ذرات چنهد هدفهه (:)MOPSO
الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات یکی از مهمترین الگوریتمههای
بهینهسازی هوشمند است کهه در حهوزه ههوش ازدحهامی جهای
میگیرد .این الگوریتم ،توسط جیمز کندی و راسل سی ابرههارت
[ ]20معرفی شد .این روش با الهام از رفتهار اجتمهاعی حیوانهاتی
چون ماهیها و پرندگان که در گروههایی کوچک و بزرگ کنار هم
زندگی میکنند ،طراحی شده است.

به منظور تصمیمگیری سریع ،با حداکثر صرفهجویی در زمان و بها
در الگوریتمهای ابتکاری ،جستجو به صهورت مهوازی صهورت
میگیرد؛ یعنی مجموعهای از عاملها ،فضهای مسهلله را جسهتجو
میکنند .به همین دلیل ،توانایی یافتن راهحلهای بهینه پرتو را با
یک بار اجرای الگوریتم دارند .اکثر این روشها به صورت جمعیتی
عمل کرده و بهرای ههدایت جسهتجو از تهابع برازنهدگی اسهتفاده
میکنند .این الگوریتمها میتوانند هم در زمان صرفهجویی کنند و
هم با استفاده از تدابیری خاص از بهینههای محلی بگریزنهد و بهه

مبنای توسعه الگوریتم  PSOاین است که جوابههای ممکهن
در یک مسلله بهینهسهازی بهه صهورت پرنهدگانی بهدون حجهم و
خصوصیات کیفی در نظر گرفته میشوند که به آنهان ذرات گفتهه
میشود .این پرندگان در یک فضای  Nبعدی پرواز کهرده و مسهیر
حرکت خود را در فضای جستجو بر اساس تجارب گذشته خهود و
همسایگانشان تغییر میدهند.

ویژگی جستجوی سراسری آنهاست [.]67

در دستهای متشکل از  Nذره ،موقعیهت ذره  iام تحهت تهأثیر
یک بردار مکانی  nبعدی مطابق معادله ( )6قرار دارد.

بهینه سراسری همگرا شوند .از آنجا که الگوریتمهای ابتکهاری بها
رویکرد موازی به حل مسائل می پردازنهد ،همهواره مجموعههای از
پاسخها را ایجاد میکنند و ابزاری مناسب برای حل مسهائل چنهد
هدفه به شمار میروند .مهمترین مزیت استفاده از الگهوریتمههای
ابتکاری ،انعطافپذیری ،سازگاری بهاال ،سهرعت و کهارایی زیهاد و
در بهینهسازی تک هدفه ،معموالً پاسخ بهینه به وضوح ،قابهل
بیان است اما در بهینهسازی چند هدفه نمیتوان تنها یک راهحهل
را به عنوان بهترین جواب مسلله معرفی کرد .در اینگونهه مسهائل
باید مجموعهای از راهحلها را (که هر یک از اههداف را در سهطح
قابل قبولی برآورده میسازند) بهه عنهوان مجموعهه جهواب بهینهه
معرفی کرد .به طور کلی در بهینهسازی چند هدفه باید نکات زیهر
مدنظر قرار گیرد [:]68

()6






xi  xi1 , xi 2 ,, xin  S

که در آن S،فضای جستجو است.
بردار سرعت این ذره به صورت معادله ( )2است.
()2





vi  vi1 , vi 2 ,, vin
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در مقابل بهینهسازی پوشهش (سهاخت مجموعههای دقیهق و
گوناگون از طبقهبندها) ،بهینهسهازی تصهمیم نیهز از اهمیهت بهه
سزایی برخوردار است؛ بنا به تعریف ،با فهرض وجهود مجموعههای
ثابت از طبقهبندهای به دقت طراحی شده ،بهینهسازی تصمیم به
دنبال قاعده ترکیهب بهینههای اسهت کهه تصهمیمههای مجموعهه
طبقهبندها را ادغام کند .در این مقاله ،روش مورد اسهتفاده بهرای
ترکیب نتایج طبقهبندها ،روش رأیگیری وزندار است که وزن هر
طبقهبند توسط الگوریتمههای ابتکهاری چنهد هدفهه ( MOIPOو
 )MOPSOبا بهینهسازی همزمان نرخ خطا ،سایز شهورا و قابلیهت
اطمینان مشخص میگردد.

فاصله جبهه نامغلوب تا جبهه بهینهه پرتهو ،بایهد بهه حهداقل
برسد.

طراحی طبقهبندهای شورایی ابتکاری با قابلیت اطمینان باال؛ زینب خاتون پورطاهری و همکاران

203

pi  pi1 , pi 2 ,, pin

الف -اگر موقعیت جدید ،بهتهرین خهاطره را مغلهوب کنهد ،آنگهاه
موقعیت جدید جایگزین بهترین خاطره میشود.

موقعیت جدید ذرات هم با استفاده از معادالت ( 4و  )9بهه دسهت
میآید.

ب -اگر موقعیت جدید توسط بهترین خاطره مغلوب شود ،بهترین
خاطره بدون تغییر باقی میماند.

)) vi t  1  vi t   c1 r1 ( pi (t )  xi (t

ج -اگر هیچ کدام همدیگر را مغلوب نکننهد ،بهه تصهادف یکهی از
آنها به عنوان بهترین خاطره در نظر گرفته میشود.



()9

()4



))  c2 r2 ( p g (t )  xi (t

اعضای نامغلوب جمعیت فعلی به آرشیو اضافه میشوند.
()9

)xi (t  1)  xi (t )  vi (t  1

در این معادالت:
 : ضریب اینرسی.
 : gشاخص بهکار رفته برای ذرهای که بهترین موقعیت را دارد.
 : tنشاندهنده تعداد تکرار.
 : c1ضریب یادگیری شخصی.
 : c 2ضریب یادگیری جمعی.
 r1و  : r2اعداد تصادفی در بازه [.]0 6
سرعت هر یک از ذرات دارای مقدار حهداکثری اسهت کهه توسهط
کاربر تعیین میشود.
بههرای بهههکههارگیری الگههوریتم ازدحههام ذرات در حههل مسههائل
بهینهسازی چند هدفه می بایست ساختار اصلی الگوریتم را اصالح
نمود؛ در این حالت ،مفهوم بهترین ذره برخالف حالت تک هدفهه
ثابت نیست بلکه هر یک از ذرهها در هر لحظه ،بهه طهور تصهادفی
یکی از اعضای آرشیو (پاسهخههای نهامغلوب) را بهه عنهوان رهبهر
انتخاب میکنند .یکی از معروفترین و کارآمدترین پیشنهاد ههای
ارائه شده برای الگوریتم بهینههسهازی ازدحهام ذرات چنهد هدفهه
( )MOPSOشامل مراحل زیر است [:]26
ایجاد جمعیت اولیه و ارزیابی آن.
جدا کردن اعضهای نهامغلوب جمعیهت و ذخیهره کهردن آنهها در
آرشیو.
جدولبندی فضای هدف کشف شده.
هر ذره از میان اعضای آرشیو ،یک رهبر انتخاب میکند و حرکهت
خود را بر اساس معادالت ( )4و ( )9انجام میدهد( .رهبر انتخهاب
شده همان  p gدر معادله ( )4است).

اعضای مغلوب آرشیو حذف میشوند.
اگر تعداد اعضای آرشیو بیش از ظرفیت تعیین شده باشد ،اعضای
اضافی حذف میشوند.
در صورتی که شرایط خاتمه محقق شده باشد ،پایان و در غیر این
صورت به مرحله  9برمیگردد.
الگوریتم بهینهسازی سهامانه صهفحات شهیبدار چنهد هدفهه
( :)MOIPOالگوریتم بهینهسازی سامانه صفحات شیبدار ،از نحوه
حرکت دینامیکی اجسهام کهروی بهر روی سهطح شهیبدار بهدون
اصطکاک الهام گرفته است که همگی تمایل دارند به پهایینتهرین
نقطه سطح برسند .در این الگوریتم ،عوامل الگوریتم (تعدادی توپ
کوچک) فضهای جسهتجو را بهرای یهافتن نقطهه بهینهه جسهتجو
میکنند .ایده اصلی این الگوریتم نسبت دادن ارتفاع بها توجهه بهه
یک نقطه مرجع به هر توپ است که میزان این ارتفاع بهر اسهاس
تابع برازندگی بهدست میآید .این مقادیر ارتفاع ،در واقع تخمینی
از انرژی پتانسیل توپهایی هستند که در ارتفاعات مختلهف قهرار
دارند و با پایین آمدن آن ها ،این انرژی به انرژی جنبشهی تبهدیل
شده و باعث شتاب گرفتن توپها به سمت پایین میشود؛ در واقع
توپها تمایل دارند تا انرژی پتانسیل خود را برای رسیدن به نقطه
کمینه از دست بدهند .بنابراین توپها بهه صهورت مکهرر بهر روی
فضای جستجو برای یافتن پاسخ بهتر حرکت کرده و بهه تناسهب،
شتابی را به خود اختصاص میدهند.
هر توپ در فضای جستجو دارای سه ویژگی اسهت :موقعیهت،
ارتفاع و زاویههایی که با دیگر توپها میسازد .موقعیت ههر تهوپ
یک جواب ممکن در فضای جستجو است و ارتفهاع آن بهه وسهیله
تابع برازندگی بهدست میآیهد .بهرای داشهتن تخمینهی از صهفحه
شیبداری که توپها بر روی آن قرار دارند از خطهوطی مسهتقیم
استفاده شده که مراکز توپها را به هم وصل میکنند .این خطوط
با خط راسهت افقهی عبهوری از مرکهز تهوپ ،زاویههای را تشهکیل
میدهد که به وسیله آن جهت و میزان شتاب اختصاص یافتهه بهه
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بهترین موقعیت قبلی بهدست آمده برای ذره  iام ،بها اسهتفاده از
معادله ( )9نمایش داده میشود.

بهتههرین خههاطره شخصههی هههر کههدام از ذرات بههه صههورت زیههر
بهروزرسانی میشود:
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هر توپ تعیین میشود .یک سهامانه فرضهی در شهکل ( )6نشهان
داده شده است.
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x ,h

3

1

1

 k1و  k 2استفاده شده است vid t  .به صورت معادله ()60
محاسبه میگردد.

31

3

()60

x ,h

2

2

شکل  .6یک مثال از فضای جسهتجو بها سهه تهوپ و تخمینهی از
صفحه شیبدار []22
سامانه ای متشکل از  Nتوپ را در نظر بگیرید .موقعیهت تهوپ  iام
به وسیله معادله ( )1تعریف میشود:
() 1

for i  1,2,, N






xi  x1i ,, xid ,, xin ,

xmin
 x j  xmax
j
j , 1 j  n

به طوری که  x idموقعیت توپ iام در بعد dام در فضای nبعهدی
است.
در یک زمان مشخص مانند  ،tزاویهه بهین تهوپ iام و تهوپ jام در
بعد ،dیعنی  ijdبا استفاده از معادله ( )7محاسبه میشود:
()7

 f j t   fi t   
 ,
 x d t   x d t   

j
 i


for d  1,, n and i, j  1,2,, N , i  j


ijd t    tan 1

به گونهای که  f i t مقدار تابع هدف (ارتفاع) برای توپ iام در
زمان  tاست .به دلیل اینکه یهک تهوپ مشهخص بایهد بهه سهمت
پایینترین ارتفهاع بهر روی صهفحه شهیبدار حرکهت کنهد ،تنهها
تهوپهههایی کههه در ارتفههاع (برازنههدگی) پههایینتههر قههرار دارنههد ،در
محاسبات شتاب ،بهکار گرفته میشوند.
مقدار و جهت شتاب برای توپ iام در زمان (تکرار) tام در بعهدdام
از رابطه ( )8بهدست میآید.
()8

t   f i t  . sinijd t 

U  f
N

j

aid t  

j 1

که در آن U . ،تابع پله واحد است.
درنهایت از معادله ( )3برای بهروزرسانی موقعیت توپها اسهتفاده
میشود:
()3

تصادفی داده شود vid t  .سرعت توپ  iام در بعد  dام و در زمان
 tام است .برای کنترل فرآیند جستجوی الگوریتم از دو پارامتر

xid t  1  k1.rand1.aid t .t 2 
k 2 .rand 2 .vid t .t  xid t 

d
t   xid t 
xbest
t

vid t  

در محاسبه سرعت در معادله ( ،)60در صورت کسر از مقدار
 xbestاستفاده شده است تا بتوان میل رسیدن توپ ،به بهترین
مکان مجموعه توپها در هر تکرار را مدلسازی کرد [.]22
مشابه آنچه برای الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات گفته شد
در اینجا نیز میتوان با اعمال تغییراتی ،به نسخه چند هدفه
الگوریتم رسید .مراحل الگوریتم بهینهسازی سامانه صفحات
شیبدار چند هدفه مانند مراحل الگوریتم بهینهسازی ازدحام
ذرات چند هدفه است با ذکر این نکته که در مرحله چهارم ،رهبر
d
 xbestدر معادله ( )60است .تفاوت مهم روش
انتخاب شده،
 MOIPOبا  MOPSOدر سازوکار جستجوی فضای پاسخ و
معادالت مورد استفاده است.

نحوه استفاده از الگهوریتمههای ابتکهاری چنهد هدفهه جههت
بهینه سازی انتخاب طبقهبنهدها :ههدف ایهن مقالهه ،بهینههسهازی
مرحله انتخاب در روش  OCSاست .در مرحله انتخاب ،تعهدادی از
طبقهبندهای موجهود در مخهزن اولیهه بهه منظهور سهاخت شهورا
انتخاب میشوند که عمل بهینهسازی بهه دنبهال انتخهاب بهتهرین
زیرمجموعه از طبقه بندها ست .ارزیابی عملکرد طبقهبند شهورایی
ایجاد شده با اسهتفاده از معیهار مههم قابلیهت اطمینهان در کنهار
معیارهای مرسومی چون نرخ خطا و سایز شورا انجام میشود.
مخزن اولیه طبقهبندها شامل سه نهوع طبقههبنهد اسهت60 :
طبقهبند شبکه عصبی پرسپترون چندالیه با تعداد الیههای پنهان
متفاوت 9 ،طبقهبند  -Kنزدیکترین همسایه با Kههای مختلهف و
 9طبقهبند بیز با توزیعهای متفاوت .بدیهی است میتوان به تنوع
و تعدد مخزن شورا را به دلخواه تغییر داد.
هنگههام اسههتفاده از الگههوریتمهههای ابتکههاری جهههت انجههام
بهینهسازی توجه به دو مسلله مهم حائز اهمیت است :نحوه بیهان
عوامل جستجو و تابع برازندگی .ایهن دو موضهوع در زیهر توضهیح
داده میشوند.
تعریههف عوامههل جسههتجو :ابعههاد عوامههل جسههتجو در هههر یههک از
الگوریتمهای مورد استفاده دو برابر سایز مخزن اولیه طبقههبنهدها
است .با توجه به اینکه مخزن اولیه شامل  20طبقهبند است ،ابعاد
در نظر گرفته شده برای عوامل جستجو  40خواهد بهود 20 .بعهد
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 rand1و  rand2دو ثابت تصادفی هستند که به صورت
یکنواخت در بازه [ ]0 6توزیع شدهاند تا به الگوریتم  IPOماهیت

طراحی طبقهبندهای شورایی ابتکاری با قابلیت اطمینان باال؛ زینب خاتون پورطاهری و همکاران

اول در عوامل به صورت باینری کد میشوند که در آنها یهک بهه
معنای انتخاب طبقه بند و صفر به معنای عدم انتخهاب اسهت20 .
بعد دیگر ،ضرایب مربوط به هر طبقهبند را نشان مهیدههد کهه از
این ضرایب در مرحله ترکیب طبقهبندها استفاده میشود.
بردار با سایز  40است و  Ai1تا  Ai 20اعداد باینری بهرای انتخهاب
طبقهبنهدها مهیباشهند و  Ai 21تها  Ai 40ضهرایب مربهوط بهه ههر
طبقهبند را شامل میشوند.
()66





Ai  Ai1 , Ai 2 ,, Ai 40

تعریف تابع برازندگی :همانطور کهه اشهاره شهد ،تهابع برازنهدگی
مسلله مهمی است که باید به طور مناسبی تعریف شهود .در واقهع
ارزیابی هر یک از اعضای جمعیت از طریهق محاسهبه مقهدار تهابع
هدف (برازندگی) انجام میشود .در این مقاله سهه تهابع ههدف در
نظر گرفتهه شهده عبارتنهد از :سهایز شهورا ،نهرخ خطها و قابلیهت
اطمینان؛ انتظار میرود که با اسهتفاده از الگهوریتمههای ابتکهاری
چند هدفه ،این توابع بهینه شوند.
الف -سایز شورا :اغلب روشهای موجود در یادگیری شورایی ،تمام
طبقهبندهای تشکیل دهنده شورا را بهکار میگیرند که در بعضهی
موارد سایز شورا بیش از حد بهزرگ مهیشهود و منجهر بهه زمهان
محاسبات و هزینه بیشتر میشود [ .]29یکی از توابع ههدف ایهن
مقالههه ،سههایز شههورا اسههت کههه انتظههار م هیرود بهها بهههکههارگیری
الگوریتمهای بهینهسازی چند هدفه ،سایز شورا کمینه گردد.
ب -نرخ خطا :تابع هدف دیگری که در این تحقیق در نظر گرفتهه
شده ،نرخ خطای طبقهبندی است .در واقع با کمینهه کهردن نهرخ
خطا ،نرخ تشخیص صحیح بیشینه میگردد.
ج -قابلیت اطمینان :سایز شورا و نرخ خطا توابع هدفی هستند که
در اغلب موارد ،مبنای ارزیابی عملکرد طبقههبنهدهای شهورایی در
نظر گرفته میشوند .این در حالی است که معیارهای مهم دیگری
نیههز وجههود دارنههد و م هیتواننههد مالکههی بههرای ارزیههابی عملکههرد
طبقهبندهای شورایی باشند و چه بسا اهمیت این معیارها بیشهتر
از معیارهای مرسوم باشد ،بهه عنهوان مثهال بهارزی از ایهن نمونهه
معیارها میتوان به قابلیت اطمینان اشاره کهرد .قابلیهت اطمینهان
روی یک کالس خاص یعنی چه تعداد از الگوههایی کهه برچسهب
یک کالس خاص را خوردهاند واقعاً متعلق به آن کهالس هسهتند.
قابلیههت اطمینههان یکههی از معیارهههای مهههم در ارزیههابی عملکههرد
طبقهبندهای شورایی است که کمتر به آن پرداخته شده است این
در حالی است که در برخی طبقهبنهدها ،معیهار قابلیهت اطمینهان
نسبت به نرخ تشخیص صحیح از اهمیت بیشتری برخوردار اسهت.
به عنوان مثال ،در یک سامانه بازشناسی خودکار هدف ،اطمینهان
باال به تصمیم نهایی یک طبقهبنهد ،از میهزان خطهای آن مههمتهر

است .شایان ذکر است که بسیار اتفاق مهیافتهد یهک طبقههبنهد،
توانایی تشخیص صحیح همه الگوهای آموزشی یک کالس خهاص
را دارد ولی به علت ورود الگوهایی از کالسهای دیگهر بهه ناحیهه
کالس مورد نظر ،قابلیت اطمینان تصهمیم گرفتهه شهده ،کهاهش
مییابهد .شهکل ( ،)2دو کهالس متفهاوت را نشهان مهی دههد کهه
نمونههای آن ها در فضای ویژگی دوبعدی بها تهوپههای سهفید و
سهیاه از یکههدیگر متمهایز شههدهانهد .تههابع تصهمیم  d x یکههی از
الگوهای کالس سیاه را به کالس سفید نسبت داده است .بنابراین
نرخ تشخیص صحیح توپهای سیاه به وسهیله ایهن تهابع تصهمیم
برابر با  80درصد است در حالی که قابلیت اطمینان کالس سهیاه
 600درصد است .از طرف دیگر ،اگر چهه نهرخ تشهخیص صهحیح
الگوهای سفید با تهابع تصهمیم مفهروض 600 ،درصهد اسهت امها
قابلیت اطمینان به تصمیم این طبقهبنهد در خصهوص تعلهق یهک
الگو به کالس سفید معادل  89درصد است.

شکل  .3نرخ تشخیص صحیح کهالس سهیاه  ،%80قابلیهت اطمینهان آن
 ،%600نرخ تشخیص صحیح کالس سفید  %600و قابلیهت اطمینهان آن
 %89است.

قابلیت اطمینان مربوط به هر کالس از رابطه ( )62به دست میآید
کههه در آن  Tiتعههداد نمونههههههای کههالس iام اسههت کههه توسههط
طبقهبند درست طبقهبندی شدهاند و  Tتعهداد کهل نمونههههایی
است که در ناحیه متعلق به این کالس قرار گرفتهاند و  Riقابلیت
اطمینان کالس iام است [:]24
()62

Ti
T

Ri 

حاصل ضرب قابلیتههای اطمینهان ههر کهالس ،تهابع برازنهدگی
مناسبی است که مهیتهوان بهرای رسهیدن بهه بیشهترین قابلیهت
اطمینان در طبقهبندهای شورایی در نظر گرفت .از آنجایی کهه در
این تحقیق ،دو تابع هدف دیگر طوری تعریف شهدهانهد کهه طهی
فرآیند بهینهسازی ،کمینه میشوند ،عکس حاصل ضرب ذکر شده
به عنوان تابع هدف سوم لحا مهیشهود و بها کمینهه کهردن آن،
قابلیت اطمینان به بیشترین مقدار خود خواهد رسید.
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بنابراین عامل iام به صورت معادله ( )66مشخص میشود که یک
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203

ضریب یادگیری جمعی2 :
جمعیت20 :
تعداد تکرارها200 :
ضریب اینرسی اولیه0/9 :
ضریب کاهش اینرسی0/33 :
در الگوریتم بهینهسهازی سهامانه صهفحات شهیبدار ،پارامترهها و
متغیرها عبارتند از:
جمعیت20 :
تعداد تکرارها200 :
0/7684 : c1

 .2نتایج و بحث

2/7169 : c 2

به منظور ارزیابی کارآمدی هر یک از الگوریتمهای مذکور در روند
انتخاب بهینه طبقهبندها از چههار مجموعهه داده موجهود در UCI
استفاده شده است .این مجموعهها عبارتند از:

72/4184 : shift1
688/9077 : shift 2
0/099 : scale1

مجموعههه داده  :Irisشههامل  690نمونههه 4 ،ویژگههی و سههه کههالس
مرجع.

0/8249 : scale 2

مجموعه داده  :Glassشهامل  264نمونهه 3 ،ویژگهی و دو کهالس
مرجع.

این پارامترها برای محاسبه مقادیر )  k1 (tو )  k 2 (tبهکار میرونهد
که از معادلههای ( 69و  )64محاسبه میشوند.

مجموعه داده  :Wineشامل  678نمونه 69 ،ویژگی و سهه کهالس
مرجع.

()69

c1
1  exp t  shift1   scale1 

k1 t  

()64

c2
1  exp t  shift2   scale2 

k2 t  

مجموعههه داده  :Ovarianشههامل  261نمونههه 600 ،ویژگههی و دو
کالس مرجع.
پارامترها و متغیرهای الگوریتم بهینههسهازی ازدحهام ذرات چنهد
هدفه به صورت زیر در نظر گرفته شدهاند:

نتایج حاصل در جداول ( )6-4خالصه شدهاند .جدول ( )6بهترین
میانگین هر یک از توابع هدف را برای مجموعه دادههای آزمون در
بین ده بار اجرای الگوریتمها نشان میدهد.

جدول  .6نتایج مقایسهای بهدست آمده با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه و الگوریتم سامانه صفحات شیبدار چند هدفه
داده

الگوریتم

سایز شورا

نرخ خطا

MOPSO

1/9

0/0999

-1

MOIPO

9

0/0699

-1

MOPSO

1/42

0/0988

-1

MOIPO

9/2

0/0691

-1

MOPSO

9/9

0/6692

-4

MOIPO

9

0/0843

-4

MOPSO

9/7

0/0934

-4

MOIPO

9/9

0/0278

-4

Iris

Wine

Glass

Ovarian

معکوس حاصلضرب قابلیت اطمینان کالسها
*60 6/6092
*60 6/0400
*60 6/9200
*60 6/0913
*60 6/4800
*60 6/9100
*60 6/0819
*60 6/0162
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روش ترکیب :در قسمتهای قبل ،نحهوه بیهان عوامهل جسهتجو و
توابههع برازنههدگی بررسههی شههد .پههس از پیههدا کههردن زیرمجموعههه
طبقهبندها باید روشی برای ترکیب این طبقهبندها در نظر گرفت؛
روش رأی گیری وزندار یکی از قوانین ترکیهب در طبقههبنهدهای
شورایی به شمار میرود که در ایهن تحقیهق از آن اسهتفاده شهده
است و وزن مربوط به هر طبقهبند توسط عامل جستجو مشهخص
میشود .در صورتی که یک طبقهبند انتخاب شده باشد با ضهریب
مربوطه وارد ترکیب میشود .برای مثال در طهبقهبندی نمونههایی
که شامل دو کالس هستند ،ضرایب مربوط به طبقهبنهدهایی کهه
یک نمونه را به کالس اول نسبت دادهاند بهاهم جمهع مهیشهود و
ضرایب مربوط به طبقهبندهایی که نمونه را به کالس دوم نسهبت
دادهاند نیز باهم جمع میشود ،سپس کالس نهایی نمونه ،کالسی
است که بیشترین مجموع را بهدست آورده است.

ضریب یادگیری شخصی6 :

طراحی طبقهبندهای شورایی ابتکاری با قابلیت اطمینان باال؛ زینب خاتون پورطاهری و همکاران

نتایج مربوط بهه مجموعهه داده  Ovarianنیهز تقریبهاً مشهابه
مجموعه داده  Glassاست .بنابراین همانطور که نتایج شبیهسازی
نشان میدهد الگوریتم بهینهسازی سامانه صفحات شیبدار چنهد
هدفه که تاکنون در هیچ وجهی از طراحی طبقهبنهدهای شهورایی
به کار گرفته نشده است ،در اکثر موارد منجر به نتایج بهتری شده
است که ایهن بهبهود در برخهی از توابهع ههدف نسهبت بهه نتهایج
الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات چشمگیر بوده است .با توجه به
اینکه تابع هدف تعریف شده بهرای قابلیهت اطمینهان بهه صهورت
حاصل ضرب قابلیتهای اطمینان بهدست آمده بهرای ههر یهک از
کالسهای مرجع است ،برای برداشت بهتر و شفافتهر از عملکهرد
روشهای پیشنهادی و مقایسه آنها ،میانگین قابلیت اطمینان هر
کالس در جدول ( )2گزارش شده است.

جدول .3قابلیت اطمینان بهدست آمده به تفکیک هر کالس
داده

الگوریتم

قابلیت اطمینان کالس اول

قابلیت اطمینان کالس دوم

قابلیت اطمینان کالس سوم

MOPSO

600

31/69

34/26

MOIPO

600

600

31/69

MOPSO

38/72

32/19

36/42

MOIPO

600

37/29

33/20

MOPSO

600

17/12

-

MOIPO

600

79/99

-

MOPSO

37/92

34/99

-

MOIPO

38/99

39/87

-

Iris

Wine

Glass

Ovarian

با توجه به جدول ( ،)2برای مجموعه داده  ،Irisقابلیت اطمینان
کالس اول برای هر دو الگوریتم  600درصد است ولی برای کالس
دوم و سوم ،الگوریتم  MOIPOمنجر به بهبود  9/8و  2درصدی
قابلیت اطمینان شده است .در مجموعه داده  ،Wineقابلیت
اطمینان بهدست آمده توسط الگوریتم سامانه صفحات شیبدار
چند هدفه روی همه کالسها نسبت به الگوریتم ازدحام ذرات
چند هدفه بیشتر است؛ مقادیر بهبود در کالسهای اول ،دوم و
سوم به ترتیب عبارت است از 4/7 ،6/9 :و  7/8درصد.
در مورد مجموعه داده  ،Glassمقدار قابلیت اطمینهان کهالس
اول در هر دو الگوریتم یکسان است اما برای کالس دوم ،بهبهود 8
درصدی توسط الگوریتم  MOIPOمشاهده میشود .برای مجموعه
داده  ،Ovarianالگهوریتم سههامانه صههفحات شههیبدار چنههد هدفههه
موجب بهبود در میزان قابلیت اطمینان هر دو کالس شده اسهت.
اکنون که برتری عملکرد الگوریتم سامانه صفحات شهیبدار چنهد
هدفه در افزایش قابلیت اطمینان مشخص شده ،نوبت آن رسهیده
تا به بررسی حالتی پرداخته شود کهه قابلیهت اطمینهان در توابهع
ههدف در نظر گرفته نمیشود .به این منظور شبیهسازیها را با دو

تابع هدف نرخ خطا و سایز شورا (مطابق آنچه در تحقیقات مرتبط
قبل تعریف شده) انجام داده و سپس قابلیت اطمینهان شهوراهای
ساخته شده محاسبه میشود و درنهایت ،نتایج به دسهت آمهده بها
حالتی که قابلیت اطمینان به عنوان تابع هدف لحا شده است و
از این طریق بهینه میشود ،مقایسه میگردد .نتایج بهدست آمهده
در جدولهای ( ) 9و ( )4گزارش شدهاند.
جدول ( )9مقادیر قابلیت اطمینان هر کالس ،نرخ خطا و
سایز شورا را در دو حالت (دو تابع هدف و سه تابع هدف) با
استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه برای دادههای آزمون
نشان میدهد .برای مجموعه داده  Irisو  ،Wineهنگام استفاده از
سه تابع هدف ،قابلیت اطمینان بهدست آمده برای هر کالس به
مراتب باالتر از مقادیر بهدست آمده با حالت دو تابع هدف است
ضمن آنکه نرخ خطا نیز در این حالت بهبود داشته است .البته
الزم به ذکر است که قابلیت اطمینان کالس اول در مجموعه داده
 ،Irisبرای هر دو حالت  600درصد است.
در مجموعه داده  ،Glassباز هم علیرغم اینکه در حالت وجود
دو تابع ،سایز شورا بهبود داشته ولی قابلیت اطمینان کالس دوم و
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با توجه به جدول ( ،)6در مجموعه داده  ،Irisعملکرد الگوریتم
سامانه صفحات شیبدار چند هدفه بهتر بوده و برای سایز شورا،
نرخ خطا و قابلیت اطمینان به ترتیب  10/6 ،99/8و  1درصد
بهبود مشاهده میشود .در مورد مجموعه داده  ،Wineالگوریتم
سامانه صفحات شیبدار چند هدفه منجر به بهبود  71/3 ،26/9و
 63درصدی مقادیر میانگین گزارش شده تابع هدف تعریف شده
برای قابلیت اطمینان ،نرخ خطا و سایز شورا شده است .نتایج
بهدست آمده برای مجموعه داده  ،Glassهمچنان برتری الگوریتم
سامانه صفحات شیبدار چند هدفه را نسبت به الگوریتم ازدحام
ذرات چند هدفه نشان میدهد .در این وضعیت تابع هدف تعریف
شده برای معیار قابلیت اطمینان  8/6درصد بهبود داشته ضمن
آنکه سایز شورا و نرخ خطا به میزان  49/9و  29درصد تغییر
کرده است.
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نرخ خطا در حالت سه تابع هدف بهتر شده این در حالی است که
قابلیت اطمینان کالس اول در هر دو حالت یکسان است .در مورد
مجموعه داده  ،Ovarianبهبود در تمام مقادیر اعم از سهایز شهورا،

نرخ خطا و قابلیت اطمینان هر کالس مشاهده میگردد .در جدول
( )4نتایجی مشابه با نتایج جدول ( )9ولی برای الگهوریتم سهامانه
صفحات شیبدار چند هدفه گزارش شده است.

جدول  .2قابلیت اطمینان به تفکیک هر کالس ،سایز شورا و نرخ خطا با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه

Iris

Wine

Glass

Ovarian

2

4/11

0/04

600

39/90

34/69

9

1/9

0/09

600

31/69

34/26

2

9/8

0/07

38/41

32/16

83/90

9

1/42

0/01

38/72

32/19

36/42

2

4/11

0/69

600

19/97

-

9

9/9

0/66

600

17/12

-

2

7/79

0/09

31/19

32/90

-

9

9/7

0/04

37/92

34/99

-

جدول .4قابلیت اطمینان به تفکیک هر کالس ،سایز شورا و نرخ خطا با استفاده از الگوریتم سامانه صفحات شیبدار چند هدفه
داده

Iris

Wine

Glass

Ovarian

قابلیت اطمینان

قابلیت اطمینان

قابلیت اطمینان

کالس اول

کالس دوم

کالس سوم

39/30

39/78
31/69

تعداد توابع هدف

سایز شورا

نرخ خطا

2

9/4

0/09

600

9

9

0/06

600

600

2

9

0/02

600

37/64

31

9

9/2

0/06

600

37/29

33/20

2

4

0/62

600

11/07

-

9

9

0/08

600

79/99

-

2

9/29

0/09

39/79

34/47

-

9

9/9

0/09

38/99

39/87

-

با توجه به جدول ( ،)4برای مجموعه داده  ،Irisحالهت سهه تهابع
هدف منجر به بهبود تمامی مقادیر شده جز آنکه قابلیت اطمینان
کالس اول برای هر دو حالت  600درصد اسهت .بهرای مجموعهه
داده  ،Wineباز هم قابلیت اطمینهان در حالهت سهه تهابع ههدف
بیشتر گزارش شده و نرخ خطا نیز بهبود یافته است .نتایج مربوط
به مجموعه داده  ،Glassنشان دهنده برتری استفاده از سهه تهابع
هدف به جای دو تابع هدف است چرا که عالوه بر بهبهود مقهادیر
قابلیت اطمینان ،مقادیر سایز شورا و نرخ خطها نیهز بهبهود پیهدا
کردهاند .برای مجموعهه داده  ،Ovarianبهه غیهر از سهایز شهورا
تمامی مقادیر در حالت سه تابع هدف به مقادیر بهتری نسبت به
حالت دو تابع هدف رسیدهاند.

 .4نتیجهگیری
در این مقاله ،از الگوریتمهای بهینهسازی چند هدفه ابتکاری برای
انتخاب زیرمجموعه بهینه طبقهبندها در فرآیند طراحی شورای
طبقهبندها استفاده شده است .یکی از جنبههای نوآوری این
مقاله ،استفاده از الگوریتم بهینهسازی سامانه صفحات شیبدار
چند هدفه به عنوان یک الگوریتم نوین در روند انتخاب
زیرمجموعه بهینه طبقهبندها است .دیگر جنبه نوآوری این طرح
آن است که در کنار معیارهای سایز شورا و نرخ خطا ،برای اولین
بار از معیار مهم قابلیت اطمینان نیز برای طراحی و ارزیابی
طبقهبند شورایی استفاده شده است .ویژگی این معیار از آن جهت
است که در عمل ممکن است مواردی وجود داشته باشد که در
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داده

تعداد توابع هدف

سایز شورا

نرخ خطا

قابلیت اطمینان
کالس اول

قابلیت اطمینان
کالس دوم

قابلیت اطمینان
کالس سوم
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طراحی طبقهبندهای شورایی ابتکاری با قابلیت اطمینان باال؛ زینب خاتون پورطاهری و همکاران

آن قابلیت اطمینان نسبت به نرخ تشخیص صحیح اهمیت
بیشتری داشته باشد و چه بسا در مواردی علیرغم نرخ تشخیص
، بنابراین در این تحقیق، قابلیت اطمینان کم باشد،صحیح باال
بهبود قابلیت اطمینان به عنوان یک هدف در کنار بهینهسازی
،سایز شورا و نرخ خطا دنبال شده است و نتایج بهدست آمده
برتری و توانایی الگوریتم بهینهسازی سامانه صفحات شیبدار را
 پس از اثبات برتری عملکرد الگوریتم.در این زمینه نشان میدهد
،سامانه صفحات شیبدار چند هدفه در افزایش قابلیت اطمینان
 به،به منظور نشان دادن اهمیت وجود معیار قابلیت اطمینان
بررسی حالتی پرداخته شد که قابلیت اطمینان در توابع هدف در
نظر گرفته نشده است و شبیهسازیها با دو تابع هدف نرخ خطا و
 سپس قابلیت،سایز شورا (مطابق تحقیقات مرتبط قبل) انجام شد
 مقایسه،اطمینان شوراهای ساخته شده محاسبه گردید و درنهایت
نتایج بهدست آمده با حالتی که قابلیت اطمینان به عنوان تابع
 نشاندهنده،هدف لحا شده است و از این طریق بهینه میشود
برتری استفاده از سه تابع هدف به جای دو تابع هدف است چرا
 مقادیر سایز شورا و،که عالوه بر بهبود مقادیر قابلیت اطمینان
- بررسی پایداری عملکرد طبقه.نرخ خطا نیز بهبود پیدا کردهاند
بندهای شورایی ابتکاری با قابلیت اطمینان باال از موضوعات
.تحقیقاتی آینده در این حوزه است
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