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مدلسازی و شناسایی سیستمهای دینامیکی غیرخطی با استفاده از یک
سیستم فازی عصبی خودسازماندهی برخط

چکیده
در این مقاله ،یک سیستم فازی-عصبی خودسازمانده برای یادگیری تطبیقی برخط برای شناسایی و مدلسازی سیستمهای دینامیکی
غیرخطی معرفی شده است .در این سیستم ،در ابتدا هیچ نودی در الیهی پنهان وجود ندارد و چنانچه معیارهای تولید قوانین در طی
برای قابلیت یادگیری برخط و افزایش سرعت همگرایی ،در فاز یادگیری پارامترهای قسمت تالی قوانین نوع تاکاگی سوگنو استفاده
شده است .در فاز یادگیری ،ساختار برای تولید تعداد قوانین مناسب ،معیار جدید درجهی تطبیق و معیار متداول خطا بهکار گرفته شده
است .بعد از ایجاد قانون جدید ،کارایی سیستم محاسبه شده و برای ایجاد شبکهای با ساختار فشردهتر قوانینی که تاثیر کمتری در
کارایی سیستم دارند با یک الگوریتم هرس جدید هرس میشوند .در پایان ،برای بهینهسازی ساختار توابع عضویت مشابهبا یکدیگر
ترکیب میشوند .برای بررسی عملکرد سیستم ،دو سیستم دینامیک غیرخطی مبنا ،در دو حالت نویزی و بدون نویز در محیط Matlab

مدلسازی شدهاند .دقت این مدلسازی برمبنای دو معیار تعداد نرون ها (قوانین) و ریشهی میانگین مربعات خطا با سایر روشها
مقایسه شده است .باتوجه به نتایج بهدستآمده ،میانگین درصد بهبود جوابها در تعداد قوانین بهدستآمده نسبتبه روش مبنای
انتخابشده در مدلسازی این دو سیستم در دو حالت نویزی و بدون نویز در مثال اول  %42.35و در مثال دوم  %29می باشد.
واژههای کلیدی :شناسایی سیستمهای غیرخطی ،سیستمهای فازی-عصبی خودسازمانده ،قوانین تاکاگی ،سوگنو ،نویز.
دریافت1397/10/11 :

اصالح1397/12/15 :

پذیرش1398/1/19 :

 -1مقدمه
یکی از مسائل کلیدی در شناسایی سیستمها ،پیدا کردن یک ساختارمدل مناسب است که بتوان توسط آن مدل ،رفتار فیزیکی سیستم را
ً
مشخص نمود .عموما این مدل از روی دادههای ورودی و خروجی سیستم بهدست میآید .ازاینرو ،روشهایی برای مدلسازی و شناسایی
سیستمها مورد نیاز است .اغلب مسائلی که در دنیای واقعی وجود دارند بهطور ذاتی غیرخطی هستند و سیستمهای خطی بهدست آوردن
مدل ریاضی برای این سیستمها کار دشواری است .شناسایی سیستمها به دوطریق شناسایی برونخطی و برخط امکانپذیر است .در شناسایی
برونخطی ،پارامترها و ساختار سیستم ،بعد از ارائهی کامل مجموعهی آموزش بهروزرسانی میشوند ،اما در شناسایی برخط ،بعداز ورود

*عهدهدار مکاتباتh_tabatabaee@mshdiau.ac.ir :

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،4شماره ( ،)1بهار  ،1398صفحه10-32 :

فرآیند آموزش برآورده شود نرون  RBFبه الیهی پنهان اضافه میشود .از الگوریتم آموزش حداقل مربعات بازگشتی وزندار ()WRLS

هر جفت دادهی ورودی-خروجی ،ساختار و پارامترهای سیستم بهروزرسانی میشوند .یادگیری برخط به دالیلی مانند تغییرات
دینامیک سیستم ،تغییر شرایط عملکردی ،افزایش حالتهای سیستم در طی زمان و در دسترس بودن اطالعات محدودحائز اهمیت
است.
تحقیقات نشان میدهند که سیستمهای فازی-عصبی در سالهای اخیر بهطور گستردهای در شناسایی سیستمهای غیرخطی
مورداستفاده قرار گرفتهاند .مزیت اصلی مدلسازی سیستمهای فازی-عصبی ،توانایی تفسیر و قابلیت یادگیری این سیستمهاست.
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بهطورکلی مدلسازی فازی-عصبی شامل دو فاز شناسایی ساختار و پارامترها است .در فاز شناسایی ساختار ،قوانین فازی استخراج
میشود و در فاز شناسایی پارامترها ،پارامترهای قوانین فازی (مجموعههای فازی و توابع عضویت فازی) بهروزرسانی میشوند.
چنانچه تعداد قوانین حاصل زیاد باشد ،هزینهی محاسباتی و زمان بیشتری در فرآیند یادگیری سیستم موردنیاز است و چنانچه تعداد
قوانین کم باشد کارایی مطلوب بهدست نخواهد آمد .از اینرو ،شناسایی ساختار ،نقش مهمی در مدلسازی سیستمهای فازی-عصبی
ایفا میکند.

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،4شماره ( ،)1بهار  ،1398صفحه10-32 :

برای رویارویی با مشکالت فوق ،طراحی سیستمهای فازی-عصبی خودسازمانده موردتوجه قرار گرفت .در این سیستمها ،نه تنها
پارامترها بلکه ساختار نیز بهطور تطبیقی در طی فرآیند یادگیری تعیین میشوندو نیازی به دانش اولیه برای ایجاد قوانین فازی و
مجموعههای فازی اولیه نیست .از جمله دشواری هایی که در طراحی این سیستمها وجود دارند تعیین تعداد مناسب قوانین فازی یا
تعداد نرونهای شبکه است بهنحوی که سیستم بتواند مجموعهی آموزش را بهطور صحیح یاد بگیرد و قابلیت تعمیم پذیری بر روی

دادههای تست را داشته باشد و دیگری آموزش پارامترهاست .الگوریتم پسانتشار خطا (بی پی) 1بهطور وسیعی در آموزش پارامترها
استفاده شده است .بی.پی یکی از قدرتمندترین تکنیکهای یادگیری در شبکههای عصبی چندالیه است .از آنجایی که از تکنیک
بهینهسازی  Steepest-Descentدر این الگوریتم استفاده میشود ،امکان گیرافتادن در بهینههای محلی در این روش وجود دارد.
عالوهبراین مسأله ،کارایی الگوریتم بی.پی وابستهبه مقادیر اولیهی پارامترهای سیستم است و سرعت همگرایی در این روش بسیار
پائین است.
این مقاله ،یک نوع جدیدی از سیستمهای استنتاج فازی را معرفی مینماید .این سیستم ،یک سیستم فازی-عصبی خودسازمانده برای
یادگیری تطبیقی برخط است که برای شناسایی و مدلسازی سیستمهای دینامیکی غیرخطی بهکار میرود .در این سیستم ،در ابتدا
هیچ نودی در الیهی پنهان وجود ندارد و چنانچه معیارهای تولید قوانین در طی فرآیند آموزش برآورده شوند ،نرون  RBFبه الیهی
پنهان اضافه میشود.
نو آوریهای اصلی این مقاله عبارت است از:






استفاده از دو معیار در فاز رشد قوانین :درجهی تطبیق و معیار متداول خطا.
ارائهی یک الگوریتم هرس جدید براساس چگالی :چگالی تعداد دفعاتی است که یک قانون آتش میشود ،هربار که یک الگو توسط یک
قانون پوشش داده میشود به چگالی آن قانون یک واحد اضافه میشود در پایان قانونی که کمترین مقدار چگالی را داشته باشد از بین قوانین
موجود هرس میشود.
ترکیب توابع عضویت مشابه و تغییر عرض آنها بهمنظور افزایش کارایی سیستم.
ایجاد قوانین فازی بدون استفاده از الگوریتم پسانتشار خطا :براساس الگوریتم آموزش حداقل مربعات بازگشتی وزندار (.)WRLS

نتایج شبیهسازی با بررسی عملکرد سیستم در حضور نویز روی دو مسألهی مبنا ،شامل شناسایی سیستمهای دینامیک غیرخطی حاکی
از دقت باالتر و ساختار فشردهتر الگوریتم پیشنهادی نسبتبه سایر روشهاست.
این مقاله ،توسعهای بر مقالهی (ریختهگر مشهد و اکبرزاده توتونچی )1392 ،است که در پنج بخش سازماندهی شده است .در ادامه،
در بخش  2بعداز مقدمه ،مروری بر روشهای بهکار گرفته شده برای شناسایی سیستمهای غیرخطی انجام گرفته است .ساختار OSO-

)Propagation (BP

1Back

 NFSکه معادلبا قوانین فازی نوع تاکاگی -سوگنو است و الگوریتم یادگیری شامل الگوریتمهای رشد و هرس شبکه بهتفصیل در بخش
 3شرح داده شده است ،در بخش  ،4شبیهسازی الگوریتم پیشنهادی ارائه شده است و درنهایت ارزیابی نتایج و مقایسهی نتایج با سایر
روشها در بخش  5صورت گرفته است.

 -2مروریبر کارهای گذشته
اخیرا شبکههای فازی-عصبی خودسازماندهی گوناگونی برای شناسایی سیستمهای غیرخطی بهکار گرفته شدهاند Wu .و  Erدر (وو و
ای آر )2000 ،یک الگوریتم یادگیری خود سازماندهی سلسله مراتبی برای سیستم فازی-عصبی دینامیک ( )DFNNارائه کردهاند.
 ،DFNNقوانین فازی بهفرم تاکاگی -سوگنو را ایجاد میکند که در این قوانین ،عرض توابع عضویت گوسی برای تمام متغیرهای ورودی
ً
یکسان است که این امر واقعبینانه نیست مخصوصا زمانیکه متغییرهای ورودی ،بازههای مختلف عملکردی داشته باشند .ازاینرو،
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نسخهی اصالح شدهی این روش در (وو و همکاران )2003 ،بهنام سیستم  GDFNNارائه شد که در این سیستم برای هر تابع عضویت
گوسی داخل هر نرون  ،RBFبردار عرض متناسب معرفی شده است .اگرچه در این روش نیز الگوریتم یادگیری سلسله مراتبی برای
آموزش  GDFNNوابستهبه کل دادههای آموزش میباشد ،ازاینرو  GDFNNبرای یادگیری برونخطی مناسب است.

این سیستم ابتدا بدون هیچ قانونی شروعبهکار میکند و براساس یک معیار رشد ،برحسب نیاز قوانین به الیهی پنهان در طی فرآیند
یادگیری اضافه میشود .متأسفانه در  FAOS-PFNNامکان هرس نرونهای اضافی (قوانین) الیهی پنهان وجود ندارد از سوی دیگر
تحلیلی برای همگرایی  FAOS-PFNNارائه نشده است .نسخهی تعمیم یافتهی  FAOS-PFNNمدل ( GEBF-OSFNNونگ،
 )2011میباشد که در این مدل از توابع عضویت گوسی نامتقارن بهدلیل افزایش انعطافپذیری و قابلیت تفسیر باالتر فضای ورودی
استفاده شده است .بهمنظور ایجاد قوانین فازی توسط یک معیار رشد ،از یک مجموعهی دادهی بزرگ ،یک شبکهی فازی خودسازمانده
( )SOFLMSتوسط د جسو رابیو ( )2009ارائه شده است که توسط الگوریتم آموزش حداقل مربعات اصالحشدهی پارامترهای سیستم
فازی بهروزرسانی میشود .در  SOFLMSاز الگوریتم نزدیکترین همسایه برای ایجاد قوانین استفاده شده است .بهاینمعنی که یک
قانون جدید درصورتی ایجاد میشود که فاصلهی بین الگوی ورودی از مراکز نرونهای  RBFموجود از یک حد از پیش تعیین شده ای
بیشتر باشد .بهطور هم زمان از یک الگوریتم ه رس برای هرس قوانین اضافی استفاده شده است .اگرچه قوانین فازی در SOFMLS

فقط براساس الگوی جدید تعیین میشود اما ایراد این روش این است که در مرحلهی شناسایی ساختار ،تنها یک نرون میتواند حذف
شود.
در شبکهی  GP-FNNکه توسط هان و کیو آی آی او ( )2010ارائه شده است ،از روش آنالیز حساسیت خروجی در فاز یادگیری ساختار
و از الگوریتمهای یادگیری گرادیانی در فاز شناسایی پارامترها استفاده شده است .باوجود اینکه ارائهی الگوریتمی قدرتمند در فاز
رشدوهرس  ،GP-FNNزمان همگرایی در فاز یادگیری پارامترها بهدلیل استفاده از محاسبات گرادیانی باالست .کاو و همکاران ()2012
و اچ اس یو ( )2012یک شبکهی فازی عصبی خودسازمانده از نوع تاکاگی-سوگنو) (TSK-SOFNNمعرفی کردهاند که از معیار
فاصلهی میانگین در حافظههای انجمنی در فاز رشد این شبکه استفاده شده است .در این شبکه ،برای هر قانون یک اندیس اهمیت
درنظر گرفته شده است که چنانچه این اندیس از یک حد آستانهای کمتر باشد قانون متناظر با آن هرس میشود TSK-SOFNN .برای
کاربردهای برونخطی مناسب است .چن ( )2011از روش هرس مرتبهی دوم  OBSکه بسط تیلور مرتبهی دوم تابع خطاست برای
حذف قوانین اضافی استفاده کرده است که باعث افزایش بار محاسباتی میگردد.
در بعضیاز روشها از الگوریتمهای تکاملی مانند الگوریتم ژنتیک (لنگ و همکاران2006 ،؛ آلکاال فرناندز و همکاران )2009 ،برای
بهدست آوردن تعداد قوانین بهینه استفاده شده است .در روش های مبتنی بر  GAتعداد قوانین فازی و همچنین پارامترهای توابع عضویت
در غالب یک کروموزوم پیچیده کدگذاری میشود .در پایان ،قانونی که قسمت مقدم یا قسمت تالی صفر داشته باشد در مجموعه قوانین
فازی نهایی وجود نخواهد داشت .هرچند که تعداد مجموعههای فازی برای هر متغییر ورودی مبتنیبر دانش ازپیش تعیینشدهای است
اما با این روش ،ماکزیمم تعداد قوانین بهدست میآید.

ارائه و بهینهسازی مدل چندهدفه زمانبندی جریان کارگاهی به منظور کاهش مصرف انرژی ،زمان اتمام و زمان دیرکرد

ونگ و همکاران ( )2009یک شبکهی فازی-عصبی خودسازماندهی برخط سریع با دقت باال ( )FAOS-PFNNارائه کرده است که

این تکنیکها بهصورت موازی و سراسری 1هستند .بهایندلیل که بهطور همزمان نقاط زیادی را در فضای جستجو مورد ارزیابی قرار
میدهند .در این تکنیکها امکان همگرا شدن به بهینهی سراسری زیاد است .ازاینرو تکنیکهای تکاملی در آموزش شبکه های فازی-
عصبی یک فیلد مهم بهشمار میآیند .لنگ و همکاران ( )2006یک الگوریتم ترکیبی جدید برای شبکهی فازی-عصبی خودسازمانده
مبتنیبر  GAارائه کرده است .یکی از نوآوریهای این مدل این است که در این روش ،نیازی به دانش اولیه برای تقسیمبندی فضای
ورودی و تعداد قوانین فازی وجود ندارد.
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خیاط و همکاران ( )2009الگوریتم خوشهبندی فازی  SOFNNGAPSرا برای تعیین تعداد بهینهی قوانین فازی استفاده کردهاند و
یک الگوریتم ترکیبی  GAو PSOدر فاز یادگیری پارامترها بهکار گرفته شده است.چن و همکاران ( )2011الگوریتم یادگیری
 RSMODEرا برای یک سیستم فازی-عصبی خودسازمانده ارائه دادهاند که در این الگوریتم از روش چند زیرجمعیتی 2در فاز یادگیری

قوانین استفاده شده است که برای هر زیرجمعیت بهطور جداگانه یک کروموزوم درنظر گرفته شده است که هر کروموزوم بیانگر یک
قانون است و بهطور جداگانه مورد ارزیابی قرار میگیرند .پارامترها توسط الگوریتم تکاملی تفاضلی بهبود دادهشده تعیین میشوند.

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،4شماره ( ،)1بهار  ،1398صفحه10-32 :

لین و همکاران ( SOME )2012را که الگوریتم یادگیری برای شبکهی فازی-عصبی تاکاگی سوگنو معرفی نمودند .در این الگوریتم

از گروه مبتنیبر تکامل هم زیستی 3استفاده شده است که در هر گروه فقط یک قانون فازی نمایش داده میشود .در فاز یادگیری ساختار

از یک الگوریتم خودسازماندهی دومرحلهای و در فاز یادگیری پارامترها از یک روش انتخاب مبتنیبر داده کاوی 4استفاده شده است.
بزرگترین نقطهی ضعف الگوریتمهای مبتنیبر  GAزمان آموزش طوالنی است.
روشهایی در (جانگ و همکاران2007 ،؛ جانگ و همکاران )2008 ،برای ایجاد قوانین فازی مبتنیبر  5SVMارائه شده است .در

این مقاالت از  SVMبرای ایجاد خودکار قوانین فازی استفاده شده است که تعداد قوانین برابربا تعداد  SVMهاست .مهمترین مسأله
در یادگیری  ،SVMمسألهی نرونهای مرده 6میباشد .اینکه چگونه میتوان توسط

 SVMتعداد بهینهای قوانین فازی را برای 7NFS

تعیین نمود هنوز یک مسألهی چالش برانگیز است .داهال و همکاران ( )2015از الگوریتم  GAبرای شناسایی قوانین فازی استفاده
کردند .تنظیم وزنهای قوانین بهصورت جداگانه و در مراحل مختلف صورت میگیرد که این امر منجربه کاهش طول کروموزومها و
کوچک شدن فضای جستجو میگردد .بزرگترین نقطهی ضعف الگوریتمهای مبتنی بر GAزمان آموزش طوالنی است .نوئن و
همکاران ( )2015از یک الگوریتم خوشهبندی جدید برای بهدست آوردن تعداد قوانین فازی بهینه و یک الگوریتم هرس مبتنیبر روش
 hebbianبرای کاهش تعداد قوانین فازی استفاده نمودند .طاووسی و همکاران ( )2016از مقادیر فازی نوع دو برای مقداردهی وزنها
استفاده کردند و الگوریتم  KMبهبودیافته برای تنظیم پارامترها و یک الگوریتم خوشهبندی فازی نوع دو برای پیدا کردن نرونها در
الیهی پنهان را بهکار گرفتند .در مقالهی (هان و همکاران )2017 ،از روش کاهش نرخ خطا در فاز یادگیری ساختار و از یک الگوریتم
تطبیقی گرادیانی جدید در فاز یادگیری پارامترها استفاده شده است .در مقالهی (لیون و همکاران ،)2017 ،از یک الگوریتم ترکیبی
فازی-عصبی و یکی از تکنیکهای یادگیری ماشین به نام  Adaboostبرای کالسبندی دادههای سرطانی استفاده شده است .در مقاله
(لین و لی ،)2017 ،نویسندگان ،یک سیستم فازی-عصبی خودسازماندهی فازی نوع دو بازهای برای سیستم  8 ABSخودروها معرفی
کردهاند .پارامترهای سیستم بااستفاده از الگوریتم گرادیانی تخمین زده میشوند و از الگوریتم  9PSOبرای پیدا کردن نرخ یادگیری
بهینهی وزنها استفاده شده است (هان و همکاران .)2013 ،هان و همکاران ( )2018یک شبکه شعاعی پایه برای مدلسازی
سیستمهای غیرخطی ارائه کردند .در فرآیند یادگیری ،دو مرحله بهکار گرفته شده است .در مرحلهی اول ،هدف ،پیدا کردن پارامترهای

1Global

Multi-subpopulation
symbiotic evolution

2

3Group-based

strategy based on data mining

4Selection

Support Vector Machine
Neurons Problem
Fuzzy Systems

5

6Dead

7Neuro
8

Anti-Lock Braking System
Swarm Optimization

9Partial

بهینه بااستفاده از الگوریتم لونبرگ-مارکوت 1بهبود دادهشده میباشد و در مرحلهی دوم از الگوریتم ) 2(IOAبرای بهینهسازی ساختار
استفاده شده است .نتایج بهدستآمده بر روی چند مسالهی پایه ،نشاندهندهی دقت و سرعت باال و ساختار فشرده الگوریتم پیشنهادی
در مدلسازی سیستمهای غیرخطی است .یک الگوریتم بهبود دادهشده ،روش کاهش نرخ خطا در (منگ و همکاران )2017 ،برای
مدلسازی فرآیندهای صنعتی ارائه شده است که در این مقاله ساختار فشرده و قدرت تعمیم رضایتبخش با یک مرحله یادگیری بهدست
آمده است .استفاده از مکانیزم ساختاری مرتبهی دوم تضمینی برای ساختار فشرده و کارآمدی محاسبات است و پارامترهای سیستم
غیرخطی در الگوریت م پیشنهادی تصادفی نیستند .همگرایی سیستم پیشنهادی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .نتایج،
نشاندهندهی کارامدی سیستم پیشنهادی در مقایسه با روشهای دیگری در کاربردهای صنعتی است.
نویسندگان در مقالهی (کومار و همکاران )2018 ،از شبکههای شعاعی پایه برای کنترل مسیر از پیش تعریفشدهی کنترلرهای رباتها
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استفاده کردهاند .در این روش از الگوریتم گرادیانی برای بهروزرسانی پارامترها در معادالت غیرخطی استفاده شده است .مزیت استفاده
از این الگوریتم ،تأثیر خوشهبندی در توزیع مراکز شعاعی میباشد .فرآیندهای کنترل و شناسایی همزمان بااستفاده از شبکههای RBF

انجام شده است .کارایی روش پیشنهادی با روشهایی ازجمله شبکههای عصبی چندالیه براساس معیارهایی مانند میانگین مربعات
خطا ،تحمل اختالالت و تنوع پارامترها مقایسه شده است.

در این بخش ساختار  4الیهی  OSO-NFSکه معادلبا قوانین فازی نوع تاکاگی-سوگنو است و همچنین الگوریتم یادگیری شامل
الگوریتمهای رشدوهرس شبکه و ترکیب توابع عضویت مشابه بهمنظور افزایش کارایی و سادهسازی و کاهش پیچدگی سیستم ،ارائه
شده است.
-1-3

ساختار OSO-NFS

در این بخش ساختار  OSO-NFSدر شکل 1بیان شده است .یک شبکهی چهار الیهی مشابه با (ریختهگر مشهد و اکبرزاده توتونچی،
1392؛ وو و همکاران2000 ،؛ وو و همکاران )2001 ،برای پیادهسازی قوانین فازی نوع تاکاگی – قوانین سوگنو بهفرم زیر ارائه شده
است :فرض میکنیم تعداد متغیرهای ورودی  rاست.
𝑗𝑊 𝑠𝑖 𝑦 𝑁𝐸𝐻𝑇 𝑗𝑟𝐴 𝑠𝑖 𝑟𝑥 𝑑𝑛𝑎 … 𝑑𝑛𝑎 𝑗𝑅𝑢𝑙𝑒𝑗: 𝐼𝐹 𝑥1 𝑖𝑠 𝐴1

()1

j = 1,2, … , u
Wj = α0j + α1j x1 + ⋯ + αrj xr

در رابطهی فوق 𝑗𝑟𝐴  𝐴1𝑗 , … ,مجموعههای فازی قسمت مقدم قوانین (توابع عضویت گوسی) 𝑗𝑟𝛼  𝛼0𝑗 , 𝛼1𝑗 … ,پارامترهای قسمت
تالی و وزنهای شبکه هستند.

Levenberg-marquardt
Information-oriented algorithm

1

2

ارائه و بهینهسازی مدل چندهدفه زمانبندی جریان کارگاهی به منظور کاهش مصرف انرژی ،زمان اتمام و زمان دیرکرد

 -3روش پیشنهادی OSO-NFS
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شکل  -1ساختار( OSO-NFSریختهگر مشهد و اکبرزاده توتونچی.)1392 ،
الیهی اول :هر نود در این الیه نشاندهندهی یک متغییر ورودی است ).xi (i =1,2,…,r

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،4شماره ( ،)1بهار  ،1398صفحه10-32 :

الیهی دوم :هر نود در این الیه معرف تابع عضویت است .هر متغیر ورودی در الیهی اول  Uمجموعهی فازی دارد Aij (j = 1,2,…,u).

که j ،μijامین تابع عضویت متغییر  xiو  cijو  σijبهترتیب مرکز و عرض این توابع عضویت هستند.
() 2

2

) 𝑗𝑖𝑐 (𝑥𝑖 −
( 𝑝𝑥𝑒 = ) 𝑖𝑥( 𝑗𝑖𝜇
), 𝑖 = 1,2, … , 𝑟,
𝜎𝑖𝑗2
j = 1,2, … , u

الیهی سوم :هر نود در این الیه ،نود قانون نامیده میشود که قسمت "اگر" قوانین فازی را نشان می دهد (-tنرم قسمت مقدم قوانین)
خروجی jامین قانون ) Rj (j = 1,2,..,uبهفرم زیر است:
𝑟

2

() 3

) 𝑗𝑖𝑐 (𝑥𝑖 −
∑ 𝜑𝑗 (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑟 ) = 𝑒𝑥𝑝(−
).
𝜎𝑖𝑗2
𝑖=1

j = 1,2, … , u

الیهی چهارم :هر نود در این الیه یک نود خروجی است و خروجی این نود از حاصلجمع سیگنالهای واردشده به آن بهدست میآید.
u

() 4

y(x1 , x2 , … , xr ) = ∑ wj φj .
j=1

در شکل  1الیهی خروجی دارای یک نود است برای نمایش سادهتر که معرف سیستم چندورودی تکخروجی است ( .)MISOقابلذکر
است که نتایج میتوانند به یک سیستم چندورودی چندخروجی بسط داده شود.
 -2-3الگوریتم یادگیری در OSO-NFS

دو فاز مهم در طراحی سیستمهای فازی-عصبی عبارتا ند از فاز یادگیری پارامترها (تنظیم پارامترهای قسمت مقدم و تالی قوانین و
وزن های شبکه) و یادگیری ساختار که همان فاز تولید قوانین بهینه است .در این بخش ،الگوریتمهایی بهاینمنظور معرفی شده است.
 -1-2-3معیارهای تولید نرون (قوانین) در الیهی پنهان

در این بخش ،دو معیار عبارتاز معیار خطا و معیار درجه ی تطبیق برای ایجاد قوانین جدید ارائه شده است .این سیستم در ابتدا بدون
هیچ نودی در الیهی پنهان شروعبهکار میکند و در طی فرآیند یادگیری چنانچه معیارهای تولید قوانین برآورده شود قوانین به الیهی
پنهان اضافه میشود.

 -1-1-2-3معیار خطا

خطای خروجی یک فاکتور مهم در تعیین این امر است که قانون جدید ایجاد شود یا خیر .معیار خطا بهاینصورت شرح داده میشود:
برای هر الگوی ورودی بهصورت زوج دادهی  (XK,tK) , k=1,2,….,nکه  nتعداد نمونه های آموزش است و k ، XKامین بردار
ورودی و k ،tKامین خروجی مطلوب و  ykخروجی واقعی (شبکهی فازی-عصبی) است که از حاصلجمع سیگنالهای ورودی به
نودهای خروجی باتوجه به رابطهی ( )4به دست میآید .خطای سیستم طبق رابطهی زیر محاسبه میشود:
()5

‖ 𝑘 𝑦 ‖𝑒 𝑘 ‖ = ‖𝑡 𝑘 −

با توجه با رابطهی فوق اگر
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()6

‖𝑒 𝑘 ‖ > k e

باشد یک نود قانون جدید باید به الیهی پنهان اضافه شود که  keیک ثابت از پیش تعریف شده است که در طی فرآیند یادگیری کاهش
پیدا میکند و توسط روابط زیر محاسبه میشود:
1 < 𝑘 < 𝑛/3
k

{ max[emax × β , emin ], n/3 ≤ k ≤ 2n/3
𝑛 ≤ 𝑘 < 2n/3

که در رابطهی فوق :

= ke

emin

 :eminدقت مطلوب خروجی .OSO-NFS
 :emaxحداکثر خطا.
 : kدورهی آموزش.
) :β ∈ (0,1ثابت همگرایی.
𝑒𝑚𝑖𝑛 3/n
(=β
)
𝑥𝑎𝑚𝑒

()8
 -2-1-2-3معیار درجهی تطبیق

با ورود الگوی iام ) (i=1,2,…,nدرجهی تطبیق این دادهی جدید با هر نرون قانون در الیهی سوم طبق رابطهی ( )3محاسبه خواهد
شد .چنانچه ماکزیمم این مقدار از یک حد آستانهای کمتر باشد به این معنا است که این داده نمیتواند توسط قوانین موجود پوشش
داده شود و دراینصورت یک قانون جدید باید ایجاد شود.
()9

𝑢 𝜙𝑚𝑎𝑥 = max (𝜙𝑗 (𝑥)) , 𝑗 = 1, … ,

که  uتعداد نرونها در الیهی پنهان است .چنانچه  Ф max<µrیک قانون جدید باید ایجاد شود.

ارائه و بهینهسازی مدل چندهدفه زمانبندی جریان کارگاهی به منظور کاهش مصرف انرژی ،زمان اتمام و زمان دیرکرد

()7

𝑥𝑎𝑚𝑒

 -2-2-3الگوریتم هرس شبکه (حذف قوانین اضافی)

بعضی اوقات ممکن است یک نرون در ابتدا فعال شود اما در پایان ،سهم کوچکی در تولید خروجی سیستم داشته باشد .عالوهبراین،
هرس شبکه برای سیستمهای غیرخطی دینامیک متغیر با زمان امری ضروری است .اگر نرونهای غیرفعال در الیهی پنهان قابل
شناسایی و حذف باشند در طی فرآیند یادگیری میتوان به شبکهای با تو پولوژی فشردهتر دست پیدا کرد که این امر درنهایت منجربه
کاهش زمان آموزش خواهد شد .در این بخش یک الگوریتم جدید براساس چگالی ارائه خواهد شد .چگالی ،تعداد دفعاتی است که
هر قانون آتش شده است .زمانیکه یک قانون جدید ایجاد میشودچگالی آن یک قرار داده میشود dM+1=1 .که  Mتعدادقوانین
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موجود است .با ورود هر الگوی جدید چنانچه این داده توسط یکی از قوانین موجود در سیستم پوشش داده شود چگالی آن قانون یک

واحد اضافه خواهد شد .در پایان ،قانون کماهمیت قانونی است که کمترین مقدار چگالی را داشته باشد .بعداز چند دوره (Δ)L
چنانچه مقدار چگالی یک قانون از حد آستانهای کمتر باشد آن قانون حذف خواهد شد.
()10

dmin = min(dj ) , 1 ≤ j ≤ u

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،4شماره ( ،)1بهار  ،1398صفحه10-32 :

اگر u>2و  dmin≤duاین قانون حذف خواهد شد که  duمینیمم چگالی انتخابشده بهنام پارامتر آستانه است.
 -3-2-3تنظیم پارامترهای قسمت مقدم

بعداز رشد یک نرون ،گام بعد تعیین پارامترهای قسمت تالی است .پارامترهای نود RBFطبق روابط زیر تعیین میشوند:
()11

Ci = X i
| max{|ci − ci−1 |, |ci − ci+1

()12

)√ln(1
ε

= σi

در رابطهی فوق  ci−1و  ci+1مراکز دو تابع عضویت همسایه هستند.
 -4-2-3تنظیم پارامترهای قسمت تالی

در این بخش ،پارامترهای قسمت تالی(وزنهای شبکه) بهوسیلهی الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی وزندار (( )WRLSکاسابو و
سانگ )2002 ،تخمین زده میشوند .فرض کنید  uقانون فازی برای  nنمونهی الگوی ورودی خروجی برای  rمتغییر ورودی تولیدشده
باشد ،با نوشتن رابطهی ( )4بهفرم ماتریس داریم:
()13
در رابطهی فوق, 𝑊𝜖𝑅𝑢(𝑟+1) :

𝑌 = 𝜑𝑊
𝑛×) 𝜑𝜖𝑅𝑢(𝑟+1و 𝑛𝑅𝜖𝑌

اگرخروجی مطلوب سیستم 𝑛𝑅𝜖) 𝑛𝑡  𝑇 = (𝑡1 , 𝑡2 , … ,باشد ،هدف ،تعیین پارامترهای بهینهی ∗ 𝑊 بهنحوی است که رابطهی خطی
 ‖𝑊𝜑 − 𝑇‖2حداقل شود بااستفاده از روش حداقل مربعات خطی مقدار بهینهی ∗ 𝑊 از رابطهی زیر بهدست می آید:
()14

𝑊 ∗ = 𝑇(𝜑 𝑇 𝜑)−1 𝜑 𝑇 .

اگرچه در الگوریتم حداقل مربعات خطی ،سرعت محاسبات باالست و نتایج بهینهای بهدست میدهد اما حساسیت باالیی بهنرخ
سیگنال به نویز دارد وبسیار نویزپذیر است .برای رفع این مشکل از یک الگوریتم بهبود دادهشده در این مقاله استفاده خواهد شد .در
الگوریتم حداقل مربعات خطی بهبود دادهشده رابطهی ( )14بهصورت رابطهی زیربیان میشود:

در رابطهی ( 𝑤𝑗 ،)15فاصله ی بین jامین الگو و مراکز نرونهای  RBFموجود 𝑢  𝑗 = 1,2, … ,میباشد .برای سادهسازی روابط
حداقل مربعات بازگشتی وزندار متغیرهای  Pwو bwرا بهصورت زیر درنظر میگیریم:
()15

𝑇𝑊 𝑇 𝜑 𝑊 ∗ = ((𝜑 𝑇 𝑊𝜑)−1

()16

… 𝑤1 0
0
… 0 𝑤2
0
⋮[=𝑊
⋮
⋮
]⋮
𝑝𝑤 … … 0

روابط بازگشتی برای الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی بهصورت زیر است:
𝑃 = (𝜑 𝑇 𝑊𝜑)−1
𝑤 {
𝑇𝑊 𝑇 𝜑 𝑤𝑃 = 𝑤𝑏

()17

18

که در رابطهی فوق atk  [1x k 1x k 2 ...x kr ] ،نتایج نشان میدهد چون ساختار  OSO-NFSبعداز فرآیند یادگیری ساختار بسیار
فشرده است .ابعاد  Wو 𝜑 کوچک است و بهکمک روش  WRLSبا انجام محاسبات بازگشتی میتوان پارامترهای قسمت تالی را بهنحو
مناسبی تخمین زد.

 -5-2-3ترکیب توابع عضویت

زمانیکه بعضیاز توابع عضویت مشابه هستند ،میتوانند در یک گروه قرار بگیرند و با یکدیگر ترکیب شوند .توابع عضویتی که
عرضهای یکسانی دارند با یکدیگر ترکیب میشوند و یک تابع عضویت جدید ایجاد می شود .اگر  nتعداد توابع عضویتی باشد که
دارای عرضهای یکسان  csو مراکز مختلف  σs1 , σs2 , … , σsnهستند ،دراینصورت در تابع عضویت جدید داریم:
()19
()20

𝑠𝑐 = 𝑤𝑒𝑛𝑐
𝑛𝑠𝜎 𝜎𝑠1 + 𝜎𝑠2+ , … +
.
𝑛

= 𝑤𝑒𝑛𝛴

به دلیل حذف توابع عضویت اضافی ،تعداد توابع عضویت و درنتیجه تعداد پارامترها و همچنین پیچیدگی شبکه کاهش پیدا می کند.
مراحل اصلی الگوریتم پیشنهادی در شکل  2آورده شده است .ابتدا پارامترهای سیستم برای شروع فرآیند آموزش مقداردهی اولیه
میشوند و با ورود اولین الگو ،اولین قانون تولید شده و پارامترهای قسمت مقدم و تالی این قانون تنظیم میشوند .سپس با ورود الگوهای
بعدی ،قوانین فازی براساس دو معیار خطا ،درجهی سازگاری ،تولید میگردد .بعداز آن ،پارامترهای قسمت مقدم قانون جدید و
پارامترهای قسمت تالی توسط الگوریتم  WRLSتنظیم میشوند .در طی فرآیند آموزش ،بعداز مرحلهی رشد ،برای افزایش کارایی
سیستم ،کاهش بار محاسباتی و درنتیجه کاهش زمان آموزش ،توابع عضو یت مشابه باهم ترکیب شده و ساختار بهروزرسانی میشود.
سپس براساس معیار چگالی قانون ،قوانینی که تاثیر کمتری در کارایی سیستم دارند هرس میشود .این فرآیند تا زمانی که الگوها کامل
شوند تکرار میگردد.

 -4شبیه سازی OSO-NFS
در این بخش ،فرآیند شناسایی دو سیستم غیرخطی با درجهی غیرخطی بودن باال بهمنظور نمایش کارایی  OSO-NFSموردبررسی قرار
گرفته است .برای نمایش عملکرد مناسب سیستم پیشنهادی فرآیند شناسایی در دو حالت با حضور نویز و بدون نویز بررسی شده است
و نتایج با الگوریتمهای معرفیشده در مقاالت متعددی مقایسه شده است .در این مقاله برای پیادهسازی سیستم پیشنهادی از نرم افزار
 MATLAB R2011aاستفاده شده است .شبیهسازیها بر روی  CPUپنتیوم  3.2گیگاهرتز با  4گیگابایت حجم اجرا شده است.
بالک دیاگرام اصلی در شکل  3نشان داده شده است.
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()18

𝑇
𝑏𝑘+1 = 𝑏𝑘 + 𝑤𝑘+1 𝑃𝑘+1 𝑎𝑘+1 (𝑦𝑘+1 𝑎𝑘+1
) 𝑘𝑏
𝑇
1
𝑘𝑝 𝑤𝑘+1 𝑃𝑘 𝑎𝑘+1 𝑎𝑘+1
{
𝑘𝑃( = 𝑃𝑘+1
)
𝑇
𝜆
𝜆 + 𝑎𝑘+1
𝑃𝑘 𝑎𝑘+1

مثال  .1مدلسازی یک تابع غیرخطی با  3ورودی
یک تابع غیرخطی سهبعدی که بهطور وسیعی در الگوریتم های گوناگون (وو وهمکاران2001 ،؛ ونگ و همکاران2009 ،؛ چن و
همکاران )2011 ،بهکار میرود بهصورت زیر است :
()21
19

f(x1 , x2 , x3 ) = (1 + x10.5 + x2−1 + x3−1.5 )2 .

نمونه های آموزش شامل  216جفت داده است که بهطور تصادفی از بازهی ورودی [،]1،6[×]1،6[×]1،6انتخاب شده و خروجی
مطلوب از رابطهی ( )21بهدست میآید .مقادیر اولیهی پارامترها برای آموزش بهصورت زیر درنظر گرفته میشود:
()22

εmin = 0.5, εmax = 0.8, emin = 0.03, emax
= 0.5 k mf = 0.65, k s = 0.9 , k err = 0.002, du = 6

برای مقایسهی کارایی با سایر روشها اندیس کارایی که در (خیاط و همکاران )2009 ،استفاده شده است بهکار گرفته شده است:
n

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،4شماره ( ،)1بهار  ،1398صفحه10-32 :

()23

1
| |t k − y k
= 1APE
∑
.
| |t k
n
k=1

که  nتعداد نمونههای آموزش و  tkخروجی مطلوب  y kخروجی واقعی شبکه است125 .نمونه بهصورت تصادفی بهعنوان دادههای
تست درنظر گرفته شدهاند .هدف تخمین این تابع ،سه ورودی در حضور نویز سفید گوسی و بدون نویز است .برای ارزیابی کارایی
سیستم ،نتایج شبیهسازی در شکل های -3الف تا -3چ آورده شده است.

)Percentage Error (APE

1Average

20

ارائه و بهینهسازی مدل چندهدفه زمانبندی جریان کارگاهی به منظور کاهش مصرف انرژی ،زمان اتمام و زمان دیرکرد

شکل  -2فلوچارت الگوریتم پیشنهادی.

مقایسهی نتایج با سایر روشها در جداول  2 ،1و  3ذکر شده است

21
شکل  -3فرآیند شناسایی سیستم غیرخطی.

باتوجه به این نکته که نتایج بهدستآمده در سایر مقاالت بدون درنظر گرفتن نویز میباشند ،با اضافه کردن نویز گوسی سفید به
خروجی سیستم غیرخطی فوق شبیهسازی توسط  OSO-NFSدر دو مرحله (یک بار در حضور نویز و بار دیگر بدون حضور نویز)

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،4شماره ( ،)1بهار  ،1398صفحه10-32 :

صورت گرفته است.
مثال .2شناسایی یک سیستم غیرخطی ورودی محدود-خروجی محدود
سیستم زیر یکی از مسائل مبناست که در [ ]19.20.28بهکار گرفته شده است که با رابطهی زیر نشان داده میشود:
()24

)y(k − 1
.
1 + y(k − 1)2

𝑦(k) = u(k)3 +

که ) u(kورودی فعلی و) y(kو ) y(k-1بهترتیب خروجی لحظهی فعلی و قبلی سیستم هستند u(k) .از رابطهی زیر محاسبه میشود:
)𝑚𝑜𝑑(𝑘, 5
, 𝑘 ≤ 80
40
𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠(1,1), 80 < 𝑘 ≤ 130
= )𝑘(𝑢
)𝑚𝑜𝑑(𝑘, 180
0.7 −
, 130 < 𝑘 ≤ 250
180
𝑘𝜋
} { 0.6 cos ( 50 ) , 250 < 𝑘 ≤ 400
−0.7 +

()25

تابع) mod(x,yباقیماندهی  x/yاست .در این مثال ،ورودی ) u(kبهازای  k=1…400به سیستم اعمال میشود.
در فاز تست  400داده در بازهی  k=1تا  400بهصورت زوج ورودی خروجی درنظر گرفته شده است.
مقادیر اولیهی پارامترها برای آموزش بهصورت زیر درنظر گرفته میشود:
εmin = 0.2, εmax = 2, emin = 0.02
emax = 0.9, k mf = 0.6, k s = 0.6 , k err = 0.007, du = 4

 -5ارزیابی نتایج
نتایج شبیهسازی در طی فرآیند یادگیری برخط در مورد مثال  1در شکلهای-4الف تا -4چ نشان داده شده است .نتایج نشان میدهند
که  OSO-NFSمیتواند زمانی که دادههای آموزش بهصورت برخط به سیستم وارد میشوند (الگو به الگو) سیستم غیرخطی را
درحالی که خطای خروجی و  RMSEبهسمت صفر میل میکنند ،شناسایی کند .برای نمایش برتری عملکرد سیستم پیشنهادی در
حضور نویز ،نتایج  OSO-NFSبا دو روش شبیهسازیشده  ANFISو  GEBF-OSFNNمقایسه شده است که در شکلهای -4ج
و -4چ نتایج این شبیهسازیها آورده شده است .همچنین نتایج بهدستآمده در جداول 1و2و 3ارائه شده است.

جدول -1مقایسهی نتایج  OSO-NFSبا سایر روشها بدون نویز.
)APEchk (%

)APEtrn (%

Param#

Rule#

Method

0/066
2/56
1/54
2/98
1/1244
(0/85)0/82-1/10
1/22

0/0043
2/43
2/11
1/89
1/1380
(0/92)0/84-1/12
./87

50
66
64
35
60
72
42

8
22
10
7
9
(9)8-10
7

(لنگ و همکارانANFIS )2005 ،
(طاووسی و بادامچی زادهOLS )2013 ،
(وو و همکارانGDFNN )2001 ،
(ونگ و همکارانFAOS-PFNN )2009 ،
( کاسابو و سانگSOFNN )2002 ،
(ونگGEBF-OSFNN )2011 ،
OSO-NFS

باتوجه به نمودار -4الف واضح است که  OSO-NFSتنها توسط هفت قانون ،زمانی که نویز وجود ندارد و نه قانون در حضور نویز،
سیستم غیرخطی را شناسایی میکند.

شکل -4ب -ریشهی میانگین مربعات خطا ( )RMSEدرحضور نویز و بدون نویز.

در شکل-4ب ریشه ی میانگین مربعات خطا در طی فاز آموزش در حضور نویز و بدون نویز نشان داده شده است.
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شکل -4الف  -رشد نرون های قانون  OSO-NFSدر حضور نویز و بدون نویز.

22

23

شکل -4پ -نمایش سیگنال اصلی و سیگنال اصلی +نویز گوسی سفید.

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،4شماره ( ،)1بهار  ،1398صفحه10-32 :

اعمال نویز سفید گوسی با  SNR=3dbو  noise power=0مطابق با شکل -4پ به خروجی تابع غیرخطی در طی فرآیند شناسایی
نمایش داده شده است.

شکل -4ت -مقایسهی خروجی واقعی و خروجی  OSO-NFSبدون نویز.

خروجی مطلوب و خروجی  OSO-NFSدر شکل-4ت با یکدیگر مقایسه شده است.

شکل  -4ث -مقایسهی خروجی واقعی و خروجی  OSO-NFSدر حضور نویز  SNR=3dbو .noise power=0

در شکل -4ث نیز مقایسهای بدون حضور نویز انجام گرفته است.

24

شکل -4ج  -مقایسهی خروجی واقعی و خروجی  GEBF-OSFNNدر حضور نویز  SNR=3dbو .noise power=0

شکل -4چ  -مقایسهی خروجی واقعی و خروجی ANFISدرحضور نویز  SNR=3dbو .noise power=0

در شکل -4ج خروجی مطلوب و خروجی بهدست آمده توسط روش  ANFISدر حضور نویز نشان داده شده است .
با بررسی نتایج جدول  1واضح است که  OSO-NFSسیستم غیرخطی را با بهترین تقریب درمقایسه با سایر الگوریتمها ،بدون حضور
نویز شناسایی میکند .اگرچه در روش  FAOS-PFNNبا تعداد پارامترهای کمتری سیستم تقریب زده شده است ،اما

APE

بهدستآمده توسط  OSO-NFSکمتر است که حاکی از کارایی خوب روش پیشنهادی است .در واقع مقادیر عددی نتایج بهدست آمده
در الگوریتم پیشنهادی بدون درنظر گرفتن نویز ،از لحاظ ساختار (تعداد قوانین) و ازلحاظ دقت نسبتبه سایر روشها بهتر است.
در جدول  APE ،2و تعداد قوانین ایجادشده در  OSO-NFSبا مقادیر نرخ سیگنال به نویز و توان نویز متفاوت محاسبه شده است .با
بررسی نتایج واضح است که هر چه نرخ سیگنال به نویز بیشتر و توان نویز کمتر باشد  APEخروجی کمتر است.

ارائه و بهینهسازی مدل چندهدفه زمانبندی جریان کارگاهی به منظور کاهش مصرف انرژی ،زمان اتمام و زمان دیرکرد

در شکل -4ج خروجی مطلوب و خروجی بهدستآمده توسط روش  GEBF-OSFNNدر حضور نویز نشان داده شده است.

جدول -2محاسبهی  APEمثال  1با مقادیر نرخ سیگنال به نویز و توان نویز مختلف.
)APEchk(%

2/0140
2/0172
2/0168
2/0192
2/0186
2/0228
2/0147
2/0182
2/0246
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)APEtrn (%

2/0087
2/0122
2/0126
2/0123
2/0136
2/0170
2/0147
2/0166
2/0179

)N. P (db

)SNR(db

Rules#

Method

0
1
2
0
1
2
0
1
2

3
3
3
2
2
2
1
1
1

9
9
9
10
10
11
9
11
11

OSO-NFS

در جدول  3میزان کارایی و تعداد قوانین در سه روش  ANFIS ،GEBF-OSFNNو  OSO-NFSدر حضور نویز با مقادیر نرخ

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،4شماره ( ،)1بهار  ،1398صفحه10-32 :

سیگنال به نویز و توان نویز مختلف بهدست آمده است .بررسی نتایج نشان میدهد که در حضور نویز ،سیستم پیشنهادی عملکرد
بهتری دارد .بهدلیل استفاده از توابع عضویت نامتقارن برای افزایش انعطاف پذیری و قابلیت تفسیر بیشتر در ،GEBF-OSFNN
تعداد پارامترها بیشتر است که این امر منجربه زمان آموزش طوالنیتر میگردد .در  ANFISبهدلیل استفاده از روشهای خوشهبندی
استاتیک ،تعداد قوانین بهازای مقادیر مختلف سیگنال به نویز و توان نویز ،ثابت است و همچنین قابلیت یادگیری برخط در آن وجود
ندارد .بهطورکلی نتایج نشان میدهد که  OSO-TSNFSدرمقایسه با سایر روشها در حضور نویز و بدون حضور نویز عملکرد
مناسبتری دارد.
جدول  -3مقایسهی نتایج  OSO-NFSمثال  1با روش  ANFISو  GEBF-OSFNNدر حضور نویز با مقادیر نرخ سیگنال به نویز و
توان نویز مختلف.
)Modeling a Multi-Dimensional Nonlinear Function(example 1
Method

)𝐴𝑃𝐸𝑐ℎ𝑘 (%

)APEtrn (%

SN(db),
)noise power(db

Rules #

2/0172
2/0168
2/0186
2/0228
3/0319
3/0363
3/0492
3/0521
2/5241
2/5265
2/5339
2/5374

2/0122
2/0126
2/0136
2/0170
3/0250
3/0281
3/0391
3/0432
2/5186
2/5203
2/5263
2/5301

3/ 1
3/ 2
2/ 1
2/ 2
3/ 1
3/ 2
2/ 1
2/ 2
3/ 1
3/ 2
2/ 1
2/ 2

9
9
10
11
12
12
12
12
9
10
11
11

OSO-NFS

ANFIS

(د جسو رابیوGEBF-OSFNN )2009 ،

نتایج شبیهسازی مثال دو در شکل های (-5الف تا -5چ) نشان داده شده است .مقایسهی نتایج بین  OSO-NFSو سایر الگوریتم
های معروف در جداول  4و  5آورده شده است.
نتایج نشان میدهند که سیستم پیشنهادی در شناسایی سیستمهای غیرخطی با درجهی غیرخطی بودن باال نسبتبه شبکههای عصبی
و شبکههای فازی-عصبی خودسازمانده نتایج قابل قبولتری ارائه میدهند .سیستم پیشنهادی با ساختار فشردهتر و تعداد قوانین کمتر
توانسته است با خطای کمتری سیستم غیرخطی را شناسایی کند.

Root mean squared error
0.25
RMSE without Noise
RMSE with Noise
0.2

0.15

0.1
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0.05

400

350

300

150
200
250
sample patterns

100

50

0

0

شکل -5الف -ریشهی میانگین مربعات خطا ( )RMSEدر حضورنویز و بدون نویز.

1.5
Desired Output
)Desired Output Embedded with Noise (SNR=10db

0.5

0

-0.5

-1

400

350

300

150
200
250
Training samples

100

50

0

Desired Output and Noisy Desired Output

1

-1.5

شکل -5ب -نمایش سیگنال اصلی و سیگنال اصلی +نویز گوسی سفید.

اعمال نویز سفید گوسی با  SNR=10dbو  noise power=0مطابق با شکل -5ب به خروجی تابع غیرخطی در طی فرآیند شناسایی
نمایش داده شده است.
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در شکل -5الف ریشه ی میانگین مربعات خطا در طی فاز آموزش در حضور نویز و بدون نویز نشان داده شده است.

Fuzzy Rule Generation
8
Number of Rules without Noise
Number of Rules with Noise

7

6

Number of Rules

5

4
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3

2

300

350

400

50

100

150
200
250
)Sample Patterns(Test

1
0

شکل -5پ -رشد نرونهای قانون  OSO-NFSدرحضور نویزو بدون نویز.

غیرخطی را شناسایی میکند.
1.5
)Desired Output Embedded With Noise(SNR=10db
Anfis Output
1

Desired and Predicted Output

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،4شماره ( ،)1بهار  ،1398صفحه10-32 :

باتوجه به نمودار -5پ واضح است که  OSO-NFSتنها توسط  4قانون زمانی که نویز وجود ندارد و  8قانون در حضور نویز سیستم

0.5

0

-0.5

-1

350

400

150
200
250
Testing Patterns

300

100

0

50

-1.5

شکل -5ت -مقایسهی خروجی واقعی و خروجی  ANFISدرحضور نویز  SNR=10dbو .noise power=0

در شکل -5ت خروجی مطلوب و خروجی بهدستآمده توسط روش  ANFISدر حضور نویز نشان داده شده است .

1.5
Desired Output
OSO-NFS Output

0.5

0

-0.5

-1

400

350

300

150
200
250
testing samples

100

50

0

-1.5

شکل -5ث -مقایسهی خروجی واقعی و خروجی  OSO-NFSبدون نویز.

Desired Output and Noisy Desired Output

1

خروجی مطلوب و خروجی  OSO-NFSدر شکل -5ث با یکدیگر در حالت بدون نویز مقایسه شده است.
1.5
)Desired Output Embedded With Noise(SNR=10db
NARX Neural Network
1

0

-0.5

Desired and Predicted Output

0.5
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-1

400

350

300

50

100

150
200
250
Testing Patterns

0

-1.5

در شکل -5ج خروجی مطلوب و خروجی بهدستآمده توسط روش  NARXدر حضور نویز نشان داده شده است.

1.5
)Desired Output Embedded With Noise (SNR=10db
OSO-NFS Output
1

0

-0.5

Desired and Predicted Output

0.5

-1

400

350

300

150
200
250
Testing Patterns

100

50

0

-1.5

شکل -5چ -مقایسهی خروجی واقعی و خروجی  OSO-NFSدر حضور نویز  SNR=10dbو .noise power=0

خروجی مطلوب و خروجی  OSO-NFSدر شکل-5چ با یکدیگر در حالت نویزی مقایسه شده است.
جدول  -4مقایسهی نتایج  OSO-NFSمثال  2با سایر روشها بدون نویز.
سیستم غیرخطی ورودی محدود-خروجی محدود

Method

No. of final RBF unit

RMSE

2

0/0032

(طاووسی و همکارانT2RBFN )2016 ،

10

0/0396

NARX Neural Network

5

0/0207

ANFIS

4

0/0024

)OSO-NFS(without noise

ارائه و بهینهسازی مدل چندهدفه زمانبندی جریان کارگاهی به منظور کاهش مصرف انرژی ،زمان اتمام و زمان دیرکرد

شکل -5ج -مقایسهی خروجی واقعی و خروجی شبکهی عصبی  NARXحضور نویز SNR=10dbو .noise power=0

نتایج جدول  4نشان میدهند شبکه های فازی-عصبی درمقایسه با شبکههای عصبی چندالیه  NARXقدرت بیشتری در شناسایی
سیستمهای غیرخطی دارند و همانطور که آشکار است نسبتبه  ANFISکه یک شبکهی فازی عصبی با ساختار ثابت است
شبکههای فازی-عصبی خودسازمانده با ساختار فشردهتر و میزان خطای کمتر توانایی مدلسازی سیستمهای غیرخطی را دارا
میباشند.
جدول -5مقایسهی نتایج  OSO-NFSمثال  2روش  ANFISو  NARXدر حضور نویز با مقادیر مختلف نرخ سیگنال به نویز و توان
نویز.
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سیستم غیرخطی ورودی محدود-خروجی محدود
Rules #

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،4شماره ( ،)1بهار  ،1398صفحه10-32 :

RMSE

)SNR(db),noise power(db

0/1812

25/1

9

0/1998
0/1925
0/2001
0/2545
0/2671
0/2998
0/3045
0/2178
0/2334
0/2457
0/2532

25/2
20/1
20/2
25/1
25/2
20/1
20/2
25/1
25/2
20/1
20/2

10
8
9
16
16
16
16
12
11
13
14

Method

OSO-NFS

NARX

ANFIS

بررسی نتایج جدول  5نشان میدهد که در حضور نویز ،سیستم پیشنهادی عملکرد بهتری دارد.

 -6نتیجهگیری و پیشنهادات آینده
در این مقاله یک سیستم فازی-عصبی خودسازمانده با قابلیت یادگیری برخط برای شناسایی سیستم های دینامیک غیرخطی در
حضور نویز ارائه گردید .ابتدا در این سیستم هیچ نودی در الیهی پنهان وجود ندارد و در طی فرآیند آموزش چنانچه معیارهای تولید
قوانین برآورده شوند نرون  RBFبه الیهی پنهان اضافه میشود .بهطورکلی نتایج نشان می دهند که در  ANFISبهدلیل استفاده از
روشهای خوشهبندی استاتیک تعداد قوانین بهازای مقادیر مختلف سیگنال به نویز و توان نویز ،ثابت است و همچنین قابلیت یادگیری
برخط در آن وجود ندارد .در  OSO-NFSپارامترهای قانون جدید بهفرم تاکاگی-سوگنو بااستفاده از الگوریتم آموزش  WRLSبرای
قابلیت یادگیری برخط و افزایش سرعت همگرایی ،تخمین زده میشوند .بعداز فرآیند ایجاد قانون جدید ،کارایی سیستم محاسبه شده
و قوانینی که تأثیر کمتری در کارایی سیستم دارند هرس میشوند .ویژگیهای اصلی این مقاله به این شرح میباشد .استفاده از معیار
جدید درجهی تطبیق و معیار متداول خطا در فاز رشد قوانین و ارائهی یک الگوریتم هرس جدید براساس چگالی ،که چگالی تعداد
دفعاتی است که یک قانون آتش میشود .هر بار که یک الگو توسط یک قانون پوشش داده میشود به چگالی آن قانون یک واحد اضافه
میشود .در پایان ،قانونی که کمترین مقدار چگالی را داشته باشد از بین قوانین موجود هرس میشود .ترکیب توابع عضویت مشابه و
تغییر عرض آنها بهمنظور افزایش کارایی سیستم و ایجاد قوانین فازی بدون استفاده از الگوریتم پسانتشار خطا ،برای بررسی عملکرد
سیستم ،دو سیستم دینامیک غیرخطی در دو حالت نویزی و بدون نویز مدلسازی شدهاند .دقت این مدلسازی برمبنای دو معیار تعداد
نرونها (قوانین) و ریشهی میانگین مربعات خطا با سایر روشها مقایسه گردیده است .باتوجه به مطالب عنوانشده در این مقاله
میتوان نتایج را مطابق با جداولی که برای دو حالت نو یزی و بدون نو یز ،در جداول زیر دستهبندی نمود .در این جداول درصد
بهبود/درصد کاهش جوابها نسبتبه یک روش مبنا که در هر مساله مشخص شده است بهطور جداگانه برای هر یک از مسائل
مطرحشده ارائه شده است.

جدول  -6درصد بهبود جوابها در مسالهی شناسایی سیستم غیرخطی بدون نویز(روش مبنا.)GDFNN
Percentage Improvement on Nonlinear System Identification
)System Identification (without Noise

Method

Parameters #

Rules #

Testing APE

%28
-%3
---

%25
-%54
---

%44
%39
---

(وو و همکارانGDFNN )2001 ،

%82

%42

-%91

(ونگ و همکارانFAOS-PFNN)2009 ،

%6

%11

%37/5

(لنگ و همکارانSOFNN )2005 ،

%12/5

%11

%81

(ونگGEBF-OSFNN )2011 ،

%52

%42

%26

OSO-NFS

(جنگANFIS )1993 ،

(منگOLS )2017 ،
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همانطور که از جدول  6مشخص میشود اگرچه روش  GEBF-OSFNNبا درصد قابلتوجهی توانسته نسبتبه سایر روشها
پارامترها و قوانین نسبتبه روش پیشنهادی بیشتراست که این امر منجربه افزایش زمان آموزش میشود.
جدول  -7درصد بهبود جوابها در مسالهی شناسایی سیستم غیرخطی در حضور نویز(روش مبنا .)ANFIS
Percentage Improvement on Nonlinear
)System Identification (with Noise
Testing RMSE
Rules #

-%50
%12/5

% 2/ 8
%42/7

Method
))(ANFIS (base
GEBF-OSFNN
Proposed OSO-NFS

نتایج جدول  7نشان می دهند که در حضور نویز ،روش پیشنهادی %12/ 5نسبتبه روش  ANFISخطای کمتری بر روی دادههای
تست داشته است .نکته مهمتر این است که ساختار سیستم پیشنهادی  %42/7فشردهتر از روش  ANFISمیباشد که این امر منجربه
انجام سادگی محاسبات و کاهش زمان آموزش سیستم میشود.
جدول  -8درصد بهبود جوابها در مسالهی سیستم غیرخطی ورودی محدود-خروجی محدود در حضور نویز(روش مبنا .)ANFIS
Percentage Improvement on Nonlinear
)System Identification (without Noise
Testing RMSE
Rules #

%150
%50
%25

Method
))(ANFIS (base

%546
-%47
%762

(نوئن و همکارانT2RBFN )2015 ،
NARX Neural Network
Proposed OSO-NFS

باتوجه به نتایج بهدستآمده در جدول  8سیستم پیشنهادی برای شناسایی سیستمهای غیرخطی با درجهی غیرقطعیت باال کارایی باالتری
نسبتبه شبکههای عصبی و شبکههای فازی -عصبی غیرخودسازمانده داراست و با ساختار فشردهتر و میزان خطای کمتری توانسته
است سیستم را شناسایی کند.
جدول  -9درصد بهبود جوابها در مسالهی سیستم غیرخطی ورودی محدود-خروجی محدود با حضور نویز(روش مبنا .)ANFIS
Percentage Improvement on Nonlinear
)System Identification (without Noise
Testing RMSE
Rules #

-%25
%33

-%14
%20

Method
))(ANFIS (base
NARX Neural Network
Proposed OSO-NFS

نتایج جدول  9نیز نشان میدهند که در حضور نویز ،سیستم پیشنهادی عملکرد بهتری در شناسایی سیستمهای غیرخطی با درجهی
غیرقطعیت باال دارد و نسبتبه روش  %20 ،ANFISخطای کمتری بر روی دادههای تست داشته است و با ساختار فشردهتری در
حدود  %33سیستم غیرخطی را شناسایی کرده است.
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 RMSEرا بر روی دادههای تست کاهش دهد ،اما همانطور که نتایج جدول نشان میدهند در روش  GEBF-OSFNNتعداد

عصبی-در پایان با مشاهدهی نتایج میتوان پیشنهاداتی بهشرح زیر برای انجام پژوهشهای آینده برای بهبود عملکرد سیستمهای فازی
:خودسازمانده و بهکارگیری چنین سیستمهایی در کاربردهای عملی مطرح نمود
.عصبی خودسازمانده که در کاربردهای بالدرنگ بسیار حائز اهمیت است- نوآوریهایی در زمینهی کاهش زمان آموزش شبکههای فازی
عصبی خودسازمانده بازگشتی برای فرآیندهای دینامیکی که یک وابستگی زمانی بین ورودیها و خروجیهای زمان- طراحی شبکههای فازی
.گذشته سیستم وجود دارد
 پیشبینی،عصبی خودسازمانده با توجه بانک به دقت باال در پیشبینی در مسائلی مانند پیشبینی بازار بورس- استفاده از شبکههای فازی
.  و اعتبارسنجی مشتریان، پیشبینیهای هواشناسی،زلزله
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تعداد قوانین فازی در الیهی پنهان

μ𝐢𝐣

امj ام قانونi تابع عضویت ورودی

𝑟

تعداد متغیرهای ورودی

φ𝑗
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𝑐
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