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 1کارقٍاؿی ارقغ ىٍِغؿی کاىپیّجؼ داٌكگاه گیالن
 2داٌكیار گؼوه ىٍِغؿی کاىپیّجؼ داٌكگاه گیالن
ٌام و ٌكاٌی ایيیم ٌّیـٍغه ىـئّل:
سجبد بحر کبظمی
sbahrekazemi@ymail.com

چکيذه
جّان ىنؼفی در ؿیـحو ُای کاىپیّجؼی ىّوّغی ىِو اؿث .ةَ دنیم کاُف ذظایؼ اٌؼژی ،اُيیث
ذظیؼه جّان ىنؼفی روزةَروز ةیكحؼ اصـاس ىیقّد .اىؼوزه ایً ىّوّع در غهّم کاىپیّجؼ ةعنّص
ةؼٌاىَ ُای کاىپیّجؼی ةـیار ةارزجؼ و آقکارجؼ قغه اؿث .جّان ىنؼفی یک چانف ىِو در
ةؼٌاىَُاؿث ةٍاةؼایً انگّریحوُای ةِیٍَؿازی کغ ةا ةِیٍَ ٌيّدن کغ ةؼٌاىَُا ةاغخ ىیقٌّغ کَ
پیيایف ةؼٌاىَ ُا زودجؼ اٌسام گیؼد و پؼدازش ةؼٌاىَُا ةِتّد یاةغ .ةٍاةؼایً ُغف انگّریحوُای
ةِیٍَؿازی کغ ،ةِتّد غيهکؼد ةؼٌاىَُا در زِث کاُف جّان ىنؼفی آنُاؿث .اىؼوزه جالشُای
زیادی در زِث کاُف جّان ىنؼفی اٌسام ىیگیؼد .در ایً ىلانَُ ،غف کاُف ىنؼف جّان
ةؼٌاىَُا اؿث .پؾ جّان ىنؼفی ةَ چانف ىِيی در ؿیـحوُای کاىپیّجؼی جتغیمقغه اؿث .در
ایٍسا انگّریحوُای ژٌحیک و  K-meansجؼکیب قغه و انگّریحيی ةَىٍظّر ةِیٍَؿازی کغ پیكٍِاد
گؼدیغه اؿث کَ ةا اؿحفاده از جکٍیک ةِیٍَؿازی صهلَ  Loop interchangeىیجّاٌغ جّان ىنؼفی
ةؼٌاىَ را کاُف دُغٌ .حایر ٌكان دٍُغه کاُف ىنؼف جّان در ازؼای اٌغازهُای ىعحهف ىاجؼیؾ
اؿث.

واژگبن کليذي :انگّریحوُای ةِیٍَ ؿازی کغ -کاُف جّان ىنؼفی -انگّریحو ژٌحیک-
انگّریحو K-means
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مقذمه
درگػقحَ ىـئهَ جّان ىنؼفی ةیكحؼ در ؿعثافؽارُا ىّرد ةضخ و ةؼرؿی ةّد ،اىا اىؼوزه در ٌؼمافؽارُا ةیكحؼ کارایی دارد و
كاةمكتّلجؼ و ةِحؼ اؿث[ .]1ةٍاةؼایً جّان ىنؼفی در ةؼٌاىَُای کاىپیّجؼی ٌلف ةـؽایی دارد و ةاغخ ىیقّد كـيثُایی از ةؼٌاىَُا کَ
جّان ةیكحؼی ىنؼف ىیکٍٍغ ،ةیكحؼ ىّرد ارزیاةی كؼار گیؼٌغ[ .]18ةَغٍّان ٌيٌَّ در زىان ازؼای ةؼٌاىَ در ُ ،CPUؼچلغر ةؼٌاىَ ًّالٌیجؼ
ةاقغ CPU ،ةیكحؼ درگیؼ ىیقّد و اٌؼژی ةیكحؼی ىنؼف ىیکٍغ ،پؾ ٌلف جّان ىنؼفی پؼرٌگجؼ ىیقّد.
ُيچٍیً ُغف از ةِیٍَؿازی ،کاُف صسو و جّان و اٌؼژی ىنؼفی در ةؼٌاىَُا اؿث[ .]2اکذؼ ىـائم ىِو ةِیٍَؿازی در
کاىپایهؼُا از ٌّع غیؼكٌػی ُـحٍغ .پژوُكگؼان کاىپایهؼ در جالقٍغ جا راهُای ىؤدؼی را ةؼای کاُف جّان ىنؼفی در ةؼٌاىَُای کاىپیّجؼی
ةیاةٍغ .اؿحفاده از جکٍیکُای ةِیٍَؿازی کاىپایهؼ ىیجّاٌغ در صم ایً ىكکم ىفیغ ةاقغ.
ُؼ چٍغ جکٍیکُا ،روشُا و انگّریحوُای ىحػغدی ةؼای کاُف جّان ىنؼفی ارائَ قغه اؿث ،اىا ةایغ جکٍیکُای
ُّقيٍغی را ةکار ةتؼیو کَ راهصم جلؼیتی ىٍاؿب را ةؼای ةؼٌاىَُای کاىپیّجؼی پیغا کٍٍغ .ةا اؿحفاده از روشُای ةِیٍَؿازی کاىپایهؼ
پیكؼفث ُایی در ةؼٌاىَُای کاىپیّجؼی ةَدؿثآىغه اؿث .ةؼای رؿیغن ةَ ٌحیسَ ىٌهّب ،اٌحعاب روشُای ىٍاؿب از اُيیث ةـیاری
ةؼظّردار اؿث.

 -1بيبن مسئله
در ؿالُای اظیؼ جّزَ غيغه ةؼ ةِتّد غيهکؼد و جکٍیکُا ةیجّزَ ةَ جّان ةّد .در کٍفؼاٌؾُا و ُيایفُا ىّوّع جّان
ةَغٍّان یک ىـئهَ صاقیَای جهلی ىیقغ ونی ةَ ىؼور ةَ دنیم اُيیث ذظیؼهؿازی ىنؼف جّان و اٌؼژی در ؿیـحوُای کاىپیّجؼی و
زهّگیؼی از ُغر رفحً جّان و اٌؼژی ىنؼفقغه ،ىـئهَ جّان ىّرد اُيیث كؼار گؼفث و در ىسيّغَای از ىػياریُا و ؿیـحوُای
کاىپیّجؼی ٌيایان گؼدیغ .اىؼوزه جّان را ٌيیجّان در ُیچ ىػياری ٌادیغه گؼفث[ُ .]15يچٍیً ةِیٍَؿازی کغ از ةعفُای ىِو ةؼٌاىَُای
کاىپیّجؼی اؿث کَ ُغف آن ةِتّد غيهکؼد اؿث و در ؿیـحوُای ٌؼم افؽاری کارةؼد فؼاواٌی دارد و ةَ ُيؼاه ظّد ،کاُف جّان ىنؼفی را ةَ
دٌتال دارد .ایً ىّوّع در ةؼٌاىَُای کاىپیّجؼی ىّرد اُيیث كؼار دارد ،ةٌَضّیکَ ةیً ؿالُای  2111و  2112در اىؼیکا ،جّان ىنؼف
قغه در کاىپیّجؼُا  11درمغ قغ[4و .]3در اواظؼ دَُ  ، 1991جّان در ؿٌش زِاٌی جّؿي ًؼاصان ؿیـحو ةَ ىضغودیث ىؼجتَ اول در
ًؼاصی ؿیـحوُا قٍاظحَ قغ .پؾ جّان را ٌيیجّان ةیاُيیث داٌـث[ .]15ةٍاةؼایً روشُا و قیّهُایی کَ ةؼای کاُف جّان ىنؼفی
اؿث ،ةایغ ةؼرؿی و ارزیاةی كؼار گیؼد .در ایً ىیان ةِیٍَؿازی کغ ةؼٌاىَُا ،یکی از ایً راهُاؿث کَ ةایغ ةًَّرزغی ىّردىٌانػَ كؼار گیؼد.
مفضَ اول ىلانَ ةایغ کاىالً ىكاةَ مفضَ اول ایً ىلانَ ةاقغ .در مفضَ اول از ٌّقحً ؿایؼ ىّارد ظّدداری کٍیغُ .يچٍیً جيام ىّارد
مفضَ اول ةایغ در ُيان مفضَ آىاده و ٌّقحَ قٌّغ.

 -2روش بکبر گرفته ضذه
در ایً ىلانَ انگّریحوُای ژٌحیک و  K-meansجؼکیب قغه و انگّریحيی ةَىٍظّر ةِیٍَؿازی کغ پیكٍِاد گؼدیغه اؿث
کَ ةا اؿحفاده از جکٍیک ةِیٍَ ؿازی صهلَ  Loop interchangeىیجّاٌغ جّان ىنؼفی ةؼٌاىَ ىّرد ٌظؼ(ىاجؼیؾ  )n*nرا در ازؼای
اٌغازهُای ىعحهف ىاجؼیؾ کاُف دُغ .دنیم اٌحعاب ایً ةؼٌاىَ ،آن اؿث کَ صهلَ ُا ةِحؼیً گؽیٍَ ةؼای ةِیٍَ ؿازی ُـحٍغ ،چؼا کَ
ةیكحؼ وكث ةؼٌاىَُا در صهلَُا مؼف ىیقّد [ .]16ةٍاةؼایً ُغف امهی ایً پژوُف ،کاُف ىنؼف جّان اؿث.
)for (x = 1; x < n; x ++
)for (y = 1; y < n; y ++
]a[x][y] = a[x-1][y] + a[x][y-1
 -2-1الگوریتم ژنتيک
انگّریحو ژٌحیک از انگّریحو ُای جکاىهی اؿث و از جکٍیکُای ورادث و زِف اؿحفاده ىیکٍٍغ .ایً انگّریحو ةعكی از
جضّالت در رقحَ کاىپیّجؼ اؿث کَ جّؿي زان ُهٍغ در ؿال  1971ىػؼفی قغ و جکٍیک زـحسّیی در غهّم کاىپیّجؼ ةؼای پیغا کؼدن
راهصم جلؼیتی در ةِیٍَؿازی و ىـائم زـحسّ اؿث[ 12و .]11ایً انگّریحو زایگاه ىػیٍی در صم ىـائهی کَ فىای زـحسّی آنُا
ةؽرگ ةّده و جعيیً یک زّاب ٌیؽ از ُؽیٍَ ةاالیی ةؼظّردار اؿث را دارد[ .]11ةا ٌگاه دكیق ةَ پؼوؿَ جکاىم ،یػٍی پؼوؿَ ای کَ ًتیػث
ةؼای صم ىـائم ظّد از آن اؿحفاده ىیکٍغ ،ىیجّان ةَ دؿحاوردُای زانب و كاةم ازؼا دؿث یافث.
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 -2-1-1مراحل کلی الگوریتم ژنتيک
ىؼاصم انگّریحو ژٌحیک ةنّرت زیؼ ىیةاقغ:
 )1جّنیغ زيػیث اونیَ :ةنّرت جنادفی  Nکؼوىّزوم زِث جّنیغ زيػیث اونیَ  )P(0ایساد ىیقٌّغ .ىلغار صغاکذؼ ٌـمُا ( )Tو
قيارٌغه ٌـم ةؼاةؼ مفؼ ( )t=0ىلغاردُی ىیقّد ،یػٍی راه صمُای ىٍاؿب ةؼای ىـئهَ جّنیغ ىیقّد.
 )2ارزیاةی زيػیث :ىلغار ةؼازٌغگی ُؼ کؼوىّزوم در زيػیث  )P(tجّؿي جاةع جٍاؿب ىضاؿتَ ىیقّد.
 )3ةاز جّنیغ یا اٌحعاب :ایً غيهگؼ ةؼ روی زيػیث  )P(tاغيال ىیقّد( .اٌحعاب فؼزٌغان زغیغ و كؼار دادن آن ُا در زيػیث زغیغ)
 )4ةازجؼکیب :فؼزٌغان زغیغ را از جؼکیب وانغیً جكکیم ىیدُغ.
 )5زِف :ةؼ روی زيػیث اغيال جا زيػیث زغیغ  )P(t+1ةؼای ٌـم  t+1جّنیغ قّد.
 )6جـث پایان :زىاٌی کَ ةَ یکی از قؼطُای پایاٌی ىذم  t=Tرؿیغه ةاقیو ،انگّریحو پایان ىییاةغ و یک ٌيٌَّ کَ ةیكحؼیً ىلغار
ارزش را ةغؿث آورده ،ةَ غٍّان راه صم ةِیٍَ ارائَ ىیقّد ،در غیؼ ایً مّرت  t=t+1كؼار داده قغه و ةَ ىؼصهَ ارزیاةی زيػیث
ةؼ ىیگؼدیو[.]11
 -2-2الگوریتم K-means

ایً انگّریحو یکی از امهیجؼیً انگّریحوُای دادهکاوی اؿث کَ در ؿال  1976جّؿي  Mc Queenارائَ گؼدیغ[ .]19در
ایً انگّریحو ،دادهُا ةؼ اؿاس  Kویژگی ذکؼ قغه ةؼای آٌِا ةَ ظّقَ جلـیو ىیقٌّغ .جيام اغىای داظم ُؼ ظّقَ ،ةیكحؼیً جكاةَ را ةا ُو
و ةیكحؼیً جفاوت را ةا اغىای ظّقَُای دیگؼ دارٌغ .در ایً انگّریحو جػغاد ظّقَُا از كتم ىكعل اؿث و در ىسيّغَ دادهُای ةؽرگ و
زىاٌی کَ جػغاد ویژگی دادهُا زیاد ةاقغ ،اؿحفاده ىیقٌّغ.
 -2-2-1مراحل کلی الگوریتم K-means

ىؼاصم انگّریحو  K-meansةنّرت زیؼ ىیةاقغ:
اةحغا ةؼای ٌلاط ىؼاکؽ ظّقَُا ٌ Kلٌَ اٌحعاب ىیقٌّغ ،ةَ ظّقَ ای کَ ىؼکؽ آن ظّقَ کيحؼیً فامهَ جا ُؼ داده را داراؿث،
ٌيٌَّ داده ٌـتث داده ىیقّد .پؾ از دادن جيام دادهُا ةَ یکی از ظّقَُا ،ةؼای ُؼ ظّقَ یک ٌلٌَ زغیغ ةَ غٍّان ىؼکؽ ىضاؿتَ اٌحعاب
ىیقّد .ىؼصهَ دوم و ؿّم جکؼار ىیقٌّغ جا وكحی کَ دیگؼ ُیچ جغییؼی در ىؼاکؽ ظّقَُا ٌتاقغ[ 19و .]14
 -2-3الگوریتم پيطنهبدي
ةکارگیؼی انگّریحوُای جکاىهی در انگّریحوُای دادهکاوی ىّزب ىیقّد ىكکالت ةـیاری از ایً انگّریحوُا صم قّد.
ایً انگّریحو ،جؼکیتی از دو انگّریحو ژٌحیک و  K-meansاؿث .جؼکیب ایً دو انگّریحو ىٍسؼ ةَ صم ىكکم ُيگؼایی زودرس انگّریحو K-
 meansىیقّد و از ةِیٍَ ىضهی رُا و ةَ ةِیٍَ ؿؼاؿؼی ىیرؿغُ .غف ایً اؿث کَ در کيحؼیً جّان مؼف قغه ،کم غٍامؼ ىاجؼیؾ در
اٌغازهُای ىعحهف کَ در واكع کم ةؼٌاىَ ىػکّر(ىاجؼیؾ  )n*nرا ٌكان ىیدُغ ،ازؼا گؼدد .در ایً انگّریحو اةحغا ةنّرت جنادفی وظایف را
ةَ پؼدازٌغهُا جعنیل ىیدُیو .ؿپؾ زيػیحی از ایً پاؿطُا کَ ةنّرت جنادفی اٌحعاب قغهاٌغ ،ایساد و ةِحؼیً پاؿطُا را اٌحعاب
ىیٌياییو .ةٍاةؼایً یک جاةع ُغف وزّد دارد کَ کیفیث ُؼ جّان ىنؼفی را ىكعل ىیٌيایغ و در ٌحیسَ جػغادی فؼزٌغ ةؼای ایساد ٌـم
زغیغ اٌحعاب ىیقٌّغ و ةا ةکارگیؼی غيهگؼ جؼکیب ،جکذیؼ و زِف ٌـم زغیغ جّنیغ ىیگؼدد .ایً غيم آٌلغر جکؼار ىیقّد جا ایٍکَ در
یک ىـیؼ ،ةِحؼیً راه صم (کؼوىّزوم) ارائَ قّدُ .غف انگّریحو پیكٍِادی ةَ صغاكم رؿاٌغن جّان ىنؼفی در ىلغاردُی غٍامؼ ىاجؼیؾ
اؿث کَ جّؿي صهلَ جّ در جّ اٌسام ىیگیؼد و قاظل کیفیث ةؼای ُؼ کؼوىّزوم ،زىان کاىم قغن یا جّان مؼف قغه کيحؼ ةؼای
ىلغاردُی غٍامؼ ىاجؼیؾ اؿث کَ ةّؿیهَ کؼوىّزوم ىكعل قغه اؿث .ةؼای ایٍکَ ایً جّان ىنؼف قغه را کاُف دُیو ،ؿػی ىیکٍیو
وظایفی را ةَ یک پؼدازٌغه جعنیل دُیو کَ ةَ یکغیگؼ واةـحَاٌغ.
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ضکل -1فلوچبرت کلی الگوریتم پيطنهبدي
 -2-4روش SL

یادگیؼی ةا ٌظارت یکی از روشُای کهی در یادگیؼی ىاقیً اؿث .در ایً روش یک ٌاظؼ وزّد دارد کَ ةِحؼیً کار در
ُؼ صانث را ىیداٌغ .در ایً روش ،ؿیـحو ؿػی ىیکٍغ ،جاةػی از ورودی را ةَ ظؼوزی اٌحلال دُغ .یادگیؼی ةا ٌظارتٌ ،یازىٍغ جػغادی داده
ورودی زِث آىّزش ؿیـحو اؿث و ٌ اظؼی وزّد دارد کَ در ٍُگام آىّزش ،اًالغاجی غالوه ةؼ دادهُای آىّزش در اظحیار فؼاگیؼ كؼار
ىیدُغ[.]16

ضکل -2ضکل کلی روش یبدگيري بب نظبرت
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 -3پيبده سبزي
پیادهؿازی در ىضیي ٌؼمافؽار ٌث ةیٍؽ و ةا اؿحفاده از زةان ةؼٌاىٌَّیـی زاوا اٌسام گؼفحَ اؿث ،ةؼٌاىَ ىّرد اؿحفاده در ایً
پژوُف ةا اؿحفاده از جکٍیک جػّیه صهلَ ،ةَ ارزیاةی جّان ىنؼفی در اٌغازهُای ىعحهف ىاجؼیؾ ىیپؼدازد.

 -4نتبیج
زغول  1و قکم  ، 3جّان مؼف قغه انگّریحو پیكٍِادی و روش یادگیؼی ةا ٌظارت در زىانُای ىعحهف پاؿط ةا اٌغازه
داةث جػییًقغه را ٌكان ىیدُغ .ىضّر افلی اٌغازهُای ىاجؼیؾ یا جػغاد ظاٌَُای ىاجؼیؾ را ىكعل ٌيّده و ىضّر غيّدی ىكعلکٍٍغه
زىان پاؿط (ةؼ صـب ىیهی داٌیَ) اؿث ،در قکم ىػکّر ،در اٌغازه ُای کّچکحؼ انگّریحو پیكٍِادی ٌـتث ةَ روش یادگیؼی ةا ٌظارت
ىٌهّبجؼ اؿث ونی در اٌغازهُای ةؽرگحؼ انگّریحو پیكٍِادی ٌحیسَ ىٌهّبجؼ و ةِحؼی دارد .ةا جّزَ ةَ زغول  2در اٌغازهُای کّچکحؼ،
زىان پاؿط ٌـتث ةَ اٌغازه ُای ةؽرگحؼ ،کيحؼ و کّچکحؼ اؿث و در ٌحیسَ جّان ىنؼف قغه کيحؼی ةکار ىی رود.
جذول  -1توان صرف ضذه در زمبنهبي پبسخ (ميلی ثبنيه) براي الگوریتم پيطنهبدي و روش یبدگيري بب نظبرت به ازاي
انذازههبي مطخصضذه مبتریس
روش یادگیری با

روش الگوریتم

نظارت []61

پیشنهادی

1222222

322222

62×02

60222222
02222222

0602222
0203222

62×02
62×02

02222222
02222222

1002222
3122222

62×02
62×12

03222222
02222222

62002222
60102222

62×22
62×32

10222222

61060222

62×42

20222222

64002222

62×622

مقیاس ها
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 -5نتيجهگيري
در ایً ىلانَ ،کم غٍامؼ ىاجؼیؾ در اٌغازهُای ىعحهف کَ کم كٌػَ ةؼٌاىَ ىػکّر و ٌكان دٍُغه واةـحگی ةیً كٌػات
کغ اؿث را ةؼ روی پؼدازٌغهُای ىّازی ةَ ازؼا درآوردیوُ .غف ىا ایً اؿث کَ در کيحؼیً جّان ىنؼفی ،کم ىاجؼیؾ در ىلیاسُای ىعحهف
کَ كٌػَ ةؼٌاىَ ذکؼ قغه اؿث ،ازؼا گؼدد .ةغیً جؼجیب از جکٍیک جػّیه صهلَ و جؼکیب انگّریحوُای ژٌحیک و K-meansاؿحفاده
ٌيّدیو .از آٌساییکَ ایً ىـئهَ ،یک ىـئهَ غیؼ كٌػی ؿعث اؿث ،ةَ ایً دنیم ةا ةکارگیؼی جؼکیب انگّریحوُای جکاىهی و ظّقَةٍغی،
ىـئهَ ىّرد ٌظؼ را ةا انگّریحو پیكٍِادی اٌسام دادیو کَ ةؼرؿیُا صاکی از ةِتّد ٌحایر در جّان ىنؼف قغه اؿث.
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