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ABSTRACT
In this study, to predict sugarcane yield, an Artificial Neural Network based on meta-heuristic algorithms is
used as an efficient method to estimate crop yield based on actual data. In order to predict sugarcane yield,
effective parameters such as plant characteristics, electrical conductivity of soil and water, maximum
temperature and average hours of sunshine during the growing season and on a time scale of seven years were
used. Accordingly, four hybrid models were used to build neural networks which including of artificial neural
network based on Back Propagation (BP) algorithm, combining neural network with Genetic Algorithm (GA),
combining neural network with Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm and finally a new approach as
combining neural network with GA-PSO. The results show that the neural network performance can be
improved using meta-heuristic algorithms and can be increased significantly the prediction power. The Mean
Square Error (MSE) and correlation coefficient (R) in the hybrid method of neural network with GA-PSO were
obtained 0.00057 and 0.91457 respectively on the test data, which show the superiority of this method to other
patterns. In addition, cross validation test of the proposed model by K-Nearest Neighbors showed the accuracy
of training and test data to predict sugarcane yield has been equal to 98.5% and 95.5%, respectively.
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هيبريد شبکه عصبی مصنوعی با الگوريتمهای فرااکتشافی در پيشبينی عملکرد نيشکر
2

نگار حافظی ،*1هوشنگ بهرامی ،1محمد جواد شيخ داودی ،1سيد عنايتاله علوی

 .1گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 .2گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/7/30 :تاریخ بازنگری -1399/2/21 :تاریخ تصویب)1399/3/24 :

چکيده
در این پژوهش برای پیشبینی عملکرد نیشکر از شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتمهای فرااکتشافی به عنوان یک
روش کارآمد که تخمین عملکرد محصول را بر اساس دادههای واقعی به دست میآورد ،استفاده شده است .به منظور
پیشبینی عملکرد نیشکر از پارامترهای مؤثری نظیر مشخصات گیاه ،هدایت الکتریکی آب و خاک ،حداکثر درجه حرارت و
میانگین ساعات آفتابی در طول دوره رشد محصول و در مقیاس زمانی هفت ساله استفاده گردید .بر همین اساس از چهار
الگوی آموزشی در ساخت شبکههای عصبی استفاده شد که به ترتیب شامل شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم پس
انتشار خطا ،ترکیب شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک ،ترکیب شبکه عصبی با الگوریتم ازدحام ذرات و در آخر رویکرد نوین
ترکیب شبکه عصبی با الگوریتم مرکب ژنتیک -ازدحام ذرات بوده اند .نتایج بدست آمده از پژوهش ،حاکی از آن است که
استفاده از الگوریتمهای فرااکتشافی سبب بهبود عملکرد شبکه عصبی شده و قدرت پیشبینی را به طور محسوسی افزایش
داده است .مقادیر میانگین مربعات خطا و ضریب همبستگی برای روش ترکیبی شبکه عصبی ،الگوریتم ژنتیک و الگوریتم
ازدحام ذرات بهترتیب  0/00057و  0/91457برای دادههای آزمایش بدست آمد که برتری این روش را نسبت به سایر
الگوها نشان می دهد .عالوه بر این ،اعتبارسنجی متقاطع مدل پیشنهادی به روش  kنزدیکترین همسایه نشان داد که
صحت دادههای آموزشی و آزمایشی به منظور پیشبینی عملکرد نیشکر به ترتیب برابر با  98/5و  95/5درصد بوده است.
واژههای کليدی :نیشکر ،عملکرد ،شبکه عصبی مصنوعی ،الگوریتمهای فرااکتشافی ،اعتبارسنجی متقاطع

مقدمه
نیشکر سهم عظیمی از اراضی کشاورزی استان خوزستان را به
خود اختصاص داده است .عملکرد نیشکر تحت تأثیر عوامل
مختلفی قرار دارد امّا از آنجاییکه امکان بررسی همزمان اثرات
مدیریتی ،آب ،خاک و اقلیم روی گیاه نیشکر در روش میدانی
وجود ندارد؛ بنابراین معرفی مدلی موفق و قابل اعتماد کمک
شایانی برای این مشکل است (.)Golabi et al., 2013
با پیشرفت علوم مختلف استفاده از روشهای فرااکتشافی
مانند روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای حل مسائل
پیچیده ،پژوهشگران را برای استفاده از این روشها در مدلسازی
فرآیند تصمیمگیری ترغیب کرده است .یکی از این پیشرفتها در
زمینه هوش مصنوعی ،شبکههای عصبی مصنوعی)ANN( 1
هستند که به عنوان ابزار قدرتمندی در پردازش اطالعات
غیرخطی ،قادر به انجام موفقیتآمیز اعمالی مانند تقریب توابع
غیرخطی ،طبقهبندی الگوها ،تشخیص الگوها و پیشبینی هستند

( .)AmirEntezari, 2008یکی از مهمترین کاربردهای شبکههای
عصبی مصنوعی ،طراحی مدلی است که بتوان براساس آن مقدار
یک یا چند متغیر وابسته را به کمک متغیرهای مستقل پیشبینی
کرد.
اولین گام در آموزش یک شبکه عصبی ،ارائه الگوهایی است
که شبکه بتواند با استفاده از آنها آموزش داده شود .الگوریتمهای
بسیاری به منظور آموزش وزنهای شبکه عصبی وجود دارد .از
جمله این الگوریتمها میتوان به الگوریتم آموزش پس انتشار2
اشاره کرد .این الگوریتم الگوی آموزشی ورودی را جلو برده سپس
خطای مربوطه را محاسبه کرده و به عقب انتشار داده و مجدداً
وزنها را تنظیم می کند .در استفاده از این روش احتمال به دام
افتادن شبکه در نقاط مینیمم محلی بسیار باالست .برای حل این
مشکل ،استفاده از الگوریتمهای فرااکتشافی به منظور بهبود دقت
آموزش شبکههای عصبی به شدت مورد توجه قرار گرفته است
( .)Kia, 2011الگوریتمهای فرااکتشافی ،روشهای هوشمندی
هستند که بر پایهی فرآیند جستوجوی تصادفی و تئوری
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احتماالت و با الهام از فرآیندهای تکاملی محیط پیرامون در
زمینههای مختلف شکل گرفتهاند .به بیان دیگر ،روشهای
فرااکتشافی فضای کاوش را به صورت نقطه به نقطه جستوجو
میکنند و در سیر فرآیند بهینهیابی با پیروی از منطق الگوریتم
به سوی نقطه بهینه حرکت میکنند ( .)Yang, 2008تعدادی از
معروفترین الگوریتمهای فرااکتشافی عبارتند از :الگوریتم ژنتیک،
ازدحام ذرات ،رقابت استعماری ،الگوریتم کلونی مورچگان و . ...
در حال حاضر ترکیب اجزای مختلف الگوریتمها به یکی از
گرایشهای موفق در بهینهسازی تبدیل شده است .تکنیک ترکیب
الگوریتمها یک استراتژی کارآمد و انعطافپذیر برای حل مسائل
دنیای واقعی با اندازه بزرگ را فراهم میکند که در آن نقاط قوت
هر دو طرف ترکیب ،با یکدیگر ادغام شده و ساختار مؤثری را
ایجاد میکند ( .)Jeong et al., 2009هر دو الگوریتم ژنتیک و
ازدحام ذرات از جمله الگوریتمهای جمعیت محور هستند که
طرفداران و منتقدان خاص خود را دارند .الگوریتم ژنتیک
توانمندی باالیی در کاوش همزمان همه فضای جستوجو را دارد
اما قدرت جستوجوی محلی نسبتاً ضعیفی دارد .در آن طرف،
الگوریتم ازدحام ذرات قدرت جستوجوی محلی باالیی دارد .این
الگوریتم توانمندی باالیی در حفظ اطالعات با ارزش تکرارهای
قبل خود را دارد .ولی در عوض در الگوریتم ژنتیک ،اطالعات یک
کروموزوم در صورتی که به نسل بعد خود منتقل نشود ،از بین
میرود ( .)Settles and Soule, 2005بنابراین در این پژوهش سعی
شده است که با ترکیب دو الگوریتم از قدرت جستوجوی
سراسری (کلی) و محلی قوی همزمان استفاده کرد.
طبق تحقیقات انجام شده استفاده از شبکه عصبی برای
تخمین عملکرد محصوالت زراعی نتایج مطلوبی را به همراه داشته
و در مقایسه با برخی روشهای دیگر از دقّت باالتری برخوردار
بوده است Pourmohammadali et al. (2019) .در پژوهشی اثرات
خصوصیات خاک ،کیفیت آب ،گیاه و رویکردهای مدیریتی را بر
عملکرد پستهی رفسنجان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بهینه شده با الگوریتم ژنتیک و مدل رگرسیون خطی چندگانه
مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که مدل رگرسیونی تنها
به میزان  %28توانسته است تغییرات عملکرد محصول را
پیشبینی نماید؛ در حالی که دقّت مدل ترکیبی شبکه عصبی و
الگوریتم تکاملی ژنتیک برای پیشبینی عملکرد پسته ،براساس
متغیرهای ورودی ،به میزان  %90بوده استEsfandiarpour- .
) Boroujeni et al. (2019در مطالعهای به تخمین عملکرد زردآلو
با استفاده از الگوریتم ترکیبی ازدحام ذرات ،رقابت استعماری 1و
رگرسیون برداری پشتیبان 2پرداختند .نتایج اعتبارسنجی مدل

نشان داد که الگوریتم ترکیبی با دقّت باالیی توانسته است به
پیشبینی عملکرد زردآلو بپردازد .بهطوریکه مقدار ریشه میانگین
مربعات خطا در دو مرحله آموزش و آزمایش دادهها بهترتیب برابر
با  1/737و  2/329بدست آمد .در بخش تحلیل حساسیت ،نتایج
حاکی از آن بود که از بین متغیرهای مورد بررسی ،شش پارامتر
تعداد دفعات آبیاری در دورهی رشد ( ،)29%فاصلهی درختان در
یک ردیف ( ،)13%/4فاصله ردیفها ( ،)13%میزان منیزیم برگ
( ،)%5/5مقدار نیتروژن برگ ( )5%و نوع کاشت ( ،)4%توانستهاند
تقریباً  %70تغییرات عملکرد زردآلو را بیان نمایند .در پژوهشی
) Bagheri and Sohrabi (2018اثر پارامترهای اقلیمی را بر روی
عملکرد محصول جو دیم و آبی مورد مطالعه قرار دادند .نتایج
نشان داد که حساسیت شبکه عصبی ساخته شده به متغیرهای
ورودی مدل (عوامل اقلیمی مورد نظر) برای جو دیم نسبت به جو
آبی باالتر بوده است .در نتیجه این شبکه برای پیشبینی عملکرد
جو دیم قابل اطمینانتر بود Hosseini et al. (2007) .به برآورد
عملکرد گندم دیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون
چند متغیره پرداختند .در این پژوهش از دادههای هواشناسی 10
ساله بهمنظور تخمین عملکرد گندم دیم استفاده شد .نتایج نشان
داد که مدل شبکه عصبی مصنوعی ،مقدار عملکرد گندم دیم را
قبل از برداشت محصول با قابلیت برآورد بسیار خوب پیشبینی
نمود .نتایج روابط رگرسیونی نیز نشان داد که دو عامل بارندگی
سالیانه و حداقل رطوبت نسبی هوا (برحسب درصد) در ماه خرداد
 %94/3تغییرات عملکرد گندم دیم را در منطقه توضیح میدهند.
) Hosseini et al. (2016در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند
که استفاده از الگوریتمهای فرااکتشافی ازدحام ذرات و ژنتیک
نسبت به مدل رگرسیون چند متغیره نتایج مطلوبتری در
پیشبینی مقاومت مکانیکی خاک داشته است.
شوری آب و خاک از عمدهترین مشکالت کشاورزی در
نواحی خشک و نیمه خشک دنیاست .در این نواحی کافی نبودن
آب با کیفیت ،وجود گرما و اقلیم بسیار خشک غالباً علت اصلی
شوری میباشند که تولید گیاهان به خصوص نیشکر را در این
نواحی محدود میکند .میزان تولید محصوالت کشاورزی صرف
نظر از وابستگی به خصوصیات ژنتیکی رقم ،شرایط خاک ،آب و
فعالیتهای مدیریتی ،به شدت تحت تأثیر عوامل اقلیمی در طول
دوره رشد گیاه قرار دارد .به عبارت دیگر تأثیر عناصر و عوامل
اقلیمی بر روی جنبههای مختلف فعالیت بشری به ویژه بخش
کشاورزی امری بدیهی است؛ از میان عناصر اقلیمی پارامترهای
دمایی و تابش خورشید جزء مهمترین عواملی هستند که نقش
تعیینکننده بر تولید محصول نیشکر دارند .بدین منظور هدف از

)1 Imperialist Competitive Algorithm (ICA

)2 Support Vector Regression (SVR
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مطالعه حاضر ،پیشبینی عملکرد نیشکر براساس پارامترهای
مؤثری نظیر کالس محصول ،رقم نیشکر ،هدایت الکتریکی خاک،
هدایت الکتریکی آب آبیاری ،حداکثر درجه حرارت و متوسط
ساعات آفتابی در طی دوره رشد است ( ;Heydarnejadi, 2016
 )Ahmadvand, 2009که با توجه به حجم باالی دادهها و پیروی
آنها از روند غیرخطی ،تکنیک ترکیبی الگوریتمهای فرااکتشافی
و شبکه عصبی پرسپترون چند الیه برای تخمین بهتر عملکرد
نیشکر ارائه شده است .در این پژوهش تمرکز بر روی بهینه
ساختن وزنهای شبکه عصبی پرسپترون چند الیه با
الگوریتمهای ژنتیک ،ازدحام ذرات و ترکیب این دو الگوریتم
هوشمند است .از آنجایی که تعداد وزن یالها و بایاسها در شبکه
عصبی مصنوعی باالست این الگوریتمها در یافتن بهترین مقادیر
برای وزن یالها و بایاسها میتوانند مورد استفاده قرار گیرند.

مواد و روشها
بهمنظور پیشبینی عملکرد نیشکر از یکسری اطالعات زراعی،
خصوصیات خاک ،آب و هواشناسی مربوط به هفت سال برداشت
متوالی از آبان ماه سال  1390تا اردیبهشت ماه سال 1397
استفاده شد .داده های مورد نظر از واحد کشت و صنعت دعبل
خزاعی واقع در  30کیلومتری جنوب شهرستان اهواز و شرق
رودخانه کارون تهیه شد .برای ساخت شبکههای عصبی مصنوعی
در این پژوهش به تعداد  2010سری داده مورد استفاده قرار
گرفت که شامل مجموع تعداد مزارع منتخب برحسب کالس
محصول نیشکر (تازه کشت ،راتون سال اول تا چهارم) در دورهی
زمانی مورد مطالعه بود .در جدول ( )1خالصه توصیف آماری
عوامل مؤثر در تخمین عملکرد نیشکر ارائه شده است.

جدول  -1توصيف آماری پارامترهای منتخب برای مدل شبکه عصبی

برای دو متغیر توصیفی کالس و رقم محصول مقادیر کمّی
تعریف شده است؛ به عنوان مثال در مورد کالس محصول مزارعی
که محصول آنها تازه کشت (پلنت) بوده و نیز مزارعی که رقم
نیشکر کشت شده در آنها از نوع زودرس بوده مقدار یک فرض
شده است .کمّیسازی برای سایر کالسهای محصول (راتون
سالهای اول تا چهارم) و ارقام نیشکر (میانرس و دیررس) نیز به
همین ترتیب انجام شد.
شبکه عصبی مصنوعی

شبکههای عصبی زیستی ،مجموعهای بسیار عظیم از
پردازشگرهای کوچکی به نام نورون هستند که به صورت موازی
و هماهنگ برای حل مسئله عمل میکنند .هر نورون از دو بخش
تشکیل شده است .در بخش نخست ،مجموع وزنی مقادیر ورودی
محاسبه میشود .در بخش دوم ،خروجی بخش نخست در یک
تابع ریاضی قرار گرفته و خروجی نورون محاسبه میشود .این تابع
ریاضی ،اصطالحاً تابع فعالیت یا آستانه نام دارد که عملکرد آن
شبیه یک فیلتر غیرخطی است و موجب میشود تا خروجی نورون
1 Synapse

در یک محدوده عددی خاصی قرار گیرد .هر شبکه عصبی از
تعدادی نورون که به اصطالح گره نامیده میشود ،تشکیل شده
است .این گرهها بسته به نوع شبکه ،به روشهای مختلف توسط
اتصاالت وزندار (یال) با یکدیگر در ارتباط هستند .هر شبکه
دادههای ورودی را گرفته و خروجی متناظر با آن را تولید
مینماید؛ امّا برای این که خروجی تولید شده خروجی صحیحی
باشد ،باید شبکه از قبل آموزش دیده باشد.
آموزش شبکه به معنی تعیین وزنها و پارامترهای شبکه
است ،به طوریکه خروجی شبکه به خروجی واقعی بسیار نزدیک
باشد .بدین منظور باید پارامترها و وزنهای بهینه را بدست آورد.
طبق پژوهش های انجام شده یک شبکه پرسپترون با یک الیه
میانی (پنهان) قادر به تقریب زدن هر تابع غیرخطی میباشد
(.)Menhaj, 2008
شکل ( )1نورونی با  nورودی را نشان میدهد .بردار ورودی
با  xنمایش داده شده است .اسکالرهای) xj (j=1,2,3,…,nعناصر
بردار  xهستند .مجموعهی سیناپس1های  wعناصر ماتریس  wرا
تشکیل میدهند.
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شکل  -1ساختار يک نورون مصنوعی با چند ورودی

در این حالت w ،یک بردار سطری با عناصر
 i={1,2,…,k}wijو  kنورون در الیه خروجی است .هر عنصر از
بردار ورودی  xدر عنصر متناظر از  wضرب میشود .این ورودیها
میتوانند ورودیهای شبکه عصبی و یا سیگنال خروجی از سایر
نورونهای موجود در شبکه باشند هر یک از ورودیها در وزن
متناظر خود ضرب شده و سپس با یکدیگر جمع میگردند تا
سیگنال  𝑛𝑒𝑡𝑗ℎتولید شود که  ،hمعرف شماره الیه میباشد
همچنین نورون میتواند یک جمله بایاس )b( 1نیز داشته باشد.
مقدار این سیگنال از طریق رابطه ( )1محاسبه میشود:
ℎ
𝑏 𝑛𝑒𝑡𝑗 = ∑𝑛𝑗=1 𝑥𝑗 𝑤𝑖𝑗 + 𝑏𝑖 = 𝑤𝑥 +
(رابطه )1
سرانجام خروجی نورون به شکل زیر خواهد بود:
)𝑏 𝑦𝑖 = 𝑓(𝑤𝑥 +
(رابطه )2
که در آن  fتابع فعالیت میباشد.

آموزش %10 ،به اعتبارسنجی و  %20باقی به آزمایش شبکه
اختصاص داده شد .به کمک کدنویسی در نرمافزار MATLAB
نسخهی  ،2017شبکههای عصبی با شش نورون در الیه ورودی
تشکیل شدند .الیه خروجی نیز شامل یک نورون که همان
پیشبینی میزان عملکرد نیشکر بود ،در نظر گرفته شد .پس از
ساخت شبکه و انتخاب بهترین شبکه براساس آزمایش و خطا،
تعداد نورونهای الیه پنهان نیز مشخص گردید .سپس تنظیم
وزنها و اعمال مقادیر آستانهی شبکه بر روی تمام ورودیهای
شبکه انجام گرفت .برای یافتن بهترین شبکهی توصیفکننده
عملکرد نیشکر ،از ترکیب شبکه عصبی چند الیه پرسپترون با
قواعد یادگیری پس انتشار خطا ( ،)BPالگوریتم ژنتیک (،)GA
الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات ( )PSOو الگوریتم ترکیبی
ژنتیک -ازدحام ذرات ( )GA-PSOاستفاده گردید .در نهایت
شبکهای که کمترین خطای مدلسازی را به همراه داشت ،انتخاب
شد.
آموزش شبکه عصبی مصنوعی

آموزش شبکه عصبی ،شامل الگوریتمهایی برای بهینهسازی وزن
یالها و بایاسهای شبکه است .هدف از آموزش شبکه عصبی
حداقل نمودن تابع هزینه است .در شبکههای عصبی اغلب از
مقدار میانگین مربعات خطا ( )MSEبه عنوان معیار سنجش خطا
استفاده میشود که در رابطه ( )4نشان داده شده است.
2

پيش پردازش

𝑛∑
)𝑖 ̂
𝑦𝑖=1(𝑦𝑖 −

قبل از آموزش شبکه عصبی ،دادههای ورودی به آن نرمال
میشوند .هدف از نرمالسازی آن است که دادهها به اعدادی بین
صفر و یک تبدیل شوند .برای ورودیهای نزدیک به صفر و یک،
تغییرات وزن نورونها حداقل خواهد بود؛ زیرا در این اعداد عناصر
پردازشگر (نورونها) به دلیل شکل توابع آستانه نظیر تابع
سیگموئیدی (تانژانت /لگاریتم سیگموئید) ،کند عمل میکنند
ولی برای مقادیر ورودیهای نزدیک به نیم ( )0/5پاسخ نورونها
به سیگنال ورودی سریعتر خواهد بود ( .)Kumar et al., 2002با
در نظر گرفتن این واقعیت ،نرمالسازی دادهها به نحوی صورت
گرفت که میانگین سری دادهها برابر  0/5گردد .بدین منظور از
رابطه ( )3برای نرمالسازی استفاده شد.
(رابطه )3

519

) + 0.5

̅𝑥𝑥0 −
𝑛𝑖𝑚𝑥𝑥𝑚𝑎𝑥 −

( 𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚 = 0.5

که در آن  xnormمقدار نرمال شده ورودی  x̄ ،x0میانگین
دادهها xmax ،و  xminبهترتیب حداکثر و حداقل دادهها میباشد.
پس از نرمالسازی ،دادهها به سه دسته آموزش،
اعتبارسنجی و آزمایش تقسیمبندی شدند %70 .دادهها به مرحله
1 Bias

= 𝐸𝑆𝑀

(رابطه )4
𝑛
که در آن n ،تعداد دادهها در مرحله آموزش شبکهyi ،
خروجی واقعی مربوط به نمونهی iام و  ŷiخروجی مطلوب شبکه
از ورودی iام است .خطای  MSEبعد از هر بار تکرار محاسبه
می گردد .در واقع این خطا ،تابع هدفی است که باید بهینه شود.
روند آموزش زمانی متوقف میشود که  MSEبه اندازهی کافی
کوچک شده باشد و یا یکی از شرایط توقف رخ داده باشد .هر چه
معیار خطای پیشبینی کمتر باشد نمایانگر پیشبینی دقیقتر
است.
معیار دیگر برای تعیین عملکرد شبکه آموزش دیده ،ضریب
همبستگی میباشد که نشانگر میزان بازده شبکه است .این ضریب
با  Rنمایش داده میشود و با استفاده از رابطه ( )5محاسبه
میگردد.
(رابطه )5

𝑛 1
)̄∑ (𝑦 −ȳ)(ŷi −y
𝑖 𝑛 𝑖=1
𝑛 1
1
𝑛∑ √ √ ∑𝑖=1(𝑦𝑖 −ȳ)2
(ŷ −ȳ)2
𝑛
𝑛 𝑖=1 i

=𝑅

که در آن ̄ yمیانگین مقادیر خروجی واقعی میباشد .بهترین
جواب برای مدل هنگامی ایجاد خواهد شد که  Rو  MSEبه ترتیب
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به یک و صفر میل کنند.
يادگيری فرااکتشافی

روش یادگیری فرااکتشافی از این جهت که توانایی دستیابی به
بهینهی سراسری در مسائلی با فضای وسیع ،پیچیده ،چند حالته
و غیر قابل تشخیص را دارد ،مورد توجه است .در این روش نیاز
به اطالعاتی در رابطه با تابع خطا نبوده ،و بنابراین در مواردی که
این اطالعات موجود نباشد و یا دستیابی به آنها بسیار پرهزینه
باشد ،استفاده از این روش میتواند مفید باشد .یادگیری
فرااکتشافی قابلیت کاربرد در هر دو فضای نظارت شده و غیر
نظارت شده را دارد .دو نمونه از پرکاربردترین الگوریتمهای
فرااکتشافی الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات است.
الگوريتم ژنتيک
اولیه با برازندگی1

در رابطه فوق Mi ،نشاندهندهی متغیر انتخاب شده
تصادفی از یک کروموزوم و  σمعرف انحراف استاندارد در توزیع
نرمال ) N(0,1است.
در پژوهش حاضر ،براساس متغیرهای ورودی ،پس از تعیین
بهترین ساختار شبکه از لحاظ تعداد الیه پنهان ،تعداد نورون در
الیههای پنهان و خروجی و نیز توابع فعالیت بکار رفته در این دو
الیه ،حال برای آموزش شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک ،وزن
یالها و بایاسهای شبکه به عنوان جمعیت اولیه (مجموعه
راهحلها) وارد الگوریتم ژنتیک میشوند .در واقع در این روش
بهینهسازی ،مجهوالت مسأله همان وزن و بایاسهای نورونهای
موجود در الیههای مختلف شبکه میباشند (شکل  .)2بعد از آن
برازندگی کروموزوم های جمعیت اولیه که بر مبنای کمینه کردن
خطا (اختالف بین دادههای واقعی و دادههای بدست آمده توسط
شبکه عصبی) است ،بررسی میشود .در ادامه شرط پایان الگوریتم
که تعداد جمعیت میباشد ،بررسی میشود .اگر این شرط برقرار
نشده باشد عملگرهای الگوریتم ژنتیک مانند انتخاب که در این
پژوهش از نوع چرخ رولت بکار رفته است .دیگر عملگرهای برش
و جهش اعمال میشوند و در نهایت جمعیت جدیدی به وجود
می آید و وارد چرخه تکرار شده و تا زمانی که شرط پایان برقرار
شود ،ادامه پیدا میکند .سپس الگوریتم ژنتیک متوقف میشود و
پارامترهای بهینه شده به شبکه اعمال میشوند و شبکه آموزش
میبیند.

الگوریتمهای ژنتیک از مجموعهای از جوابهای
معین شروع میکنند و مجموعهای از جوابها را تولید میکنند.
مجموعه جوابها در هر مرحله جمعیت (نسل) نامیده میشوند.
از این رو ،در یک فرآیند تکاملی با شروع از یک جمعیت اولیه ،در
هر تکرار جمعیت بهتری به دست میآید .پس از ایجاد جمعیت
اولیه ،حال با استفاده از عملگر انتخاب (چرخ رولت ،2ترتیبی 3و
 )...تعدادی از کروموزومها برای زاد و ولد و ایجاد نسل بعد انتخاب
میشوند .هر کروموزوم نشاندهنده یک نقطه در فضای جستجو
و یک راهحل ممکن برای مسأله موردنظر است .خود کروموزومها
(راهحلها) از تعداد ثابتی ژن (متغیر) تشکیل شدهاند؛ در شبکه
عصبی به ازای هر یک از یالها ،بایاسها و وزن متناظر با آن ،یک
ژن اختصاص داده میشود که مقادیر تصادفی در بازه (1و)-1
دارند .در گام بعدی با عملگر برش یا ادغام ،4فرزندان 5ساخته
میشوند .این عملگر روی همه والدین انجام نمیشود بلکه با
احتمال برش ( )Pcصورت میگیرد .بهمنظور ایجاد نسل جدید از
رابطه ( )6استفاده میشود.
𝑛𝑗𝑆 × )𝛼 𝑆𝑛𝑒𝑤 = 𝛼 × 𝑆𝑖𝑛 + (1 −
(رابطه )6
که در آن α ،یک عدد تصادفی در فاصلهی [1و ]0میباشد.
 Sinو  Sjnبهترتیب متغیر nاُم در کروموزوم مادر و پدر هستند.
عملگر جهش 6به طور معمول بعد از عملگر برش اعمال میشود.
این عملگر برای تنوع بخشیدن به جمعیت و ایجاد نقاط جستجوی
جدید اعمال میشود که از رابطه ( )7میتوان آن را محاسبه کرد
( .)Rezaei and Ranjbaran, 2009پس از آن فرآیند تولید تا
زمانی که جواب مورد نظر حاصل شود ،ادامه مییابد.
)𝑀𝑛𝑒𝑤 = 𝑀𝑖 + 𝜎𝑁(0,1
(رابطه )7

روش ازدحام ذرات یک روش سراسری بهینهسازی است که با
استفاده از آن میتوان با مسائلی که جواب آنها یک نقطه یا سطح
در فضای  nبعدی میباشد ،برخورد نمود .در چنین فضایی،
فرضیاتی مطرح و یک سرعت ابتدایی به ذرات اختصاص داده
میشود ،همچنین کانالهای ارتباطی بین ذرات در نظر گرفته
میشود .سپس این ذرات در فضای پاسخ حرکت میکنند ،و نتایج
بدست آمده بر مبنای یک مالک برازندگی پس از هر بازهی زمانی

1 Fitness
2 Roulette wheel Selection
3 Rank Selection

4 Crossover
5 Offspring
6 Mutation

شکل  -2وزن و باياسهای شبکه به عنوان ژن در کروموزوم

الگوريتم ازدحام ذرات
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محاسبه میشود .با گذشت زمان ،ذرات به سمت ذراتی که دارای
ارزش برازندگی باالتری هستند و در گروه ارتباطی یکسانی قرار
دارند ،شتاب می گیرند .جهت حرکت هر ذره متأثر از دو مقدار
بهترین مکان مالقات شده توسط خود ذره ( )Pbestو بهترین مکان
مالقات شده توسط همهی ذرات ( )Gbestتاکنون است .موقعیت
( )xو سرعت ( )vهر ذره در هر تکرار توسط رابطه ( )8و ()9
بدست میآید (.)Eberhart and Kennedy, 1995
)𝑥𝑖 (𝑡 + 1) = 𝑥𝑖 (𝑡) + 𝑣𝑖 (𝑡 + 1
(رابطه )8
𝑣𝑖𝑗 (𝑡 + 1) = 𝑤 × 𝑣𝑖𝑗 (𝑡) +
(رابطه )9
𝑐1 𝑟1𝑗 (𝑡) × (𝑝𝑖𝑗,𝑏𝑒𝑠𝑡 (𝑡) − 𝑥𝑖𝑗 (𝑡)) + 𝑐2 𝑟2𝑗 (𝑡) × (𝑝𝑗,𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 (𝑡) −
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جمعیت اولیه (وزن یالها و بایاسهای شبکه) با  kکروموزوم را به
صورت تصادفی در فضای جستجو ایجاد میکند .شایستگی هر
ذره توسط تابع برازندگی محاسبه میشود و ذرات بر اساس
شایستگی مرتب میشوند .نیمی از افراد برتر جمعیت (بر اساس
شایستگی) ،به عنوان والدین انتخاب میشود؛ عملگرهای ژنتیکی
برش (ادغام) و جهش بر روی این والدین اعمال میشوند؛ سپس
از بین جمعیت ایجاد شده (والدین و فرزندان) در الگوریتم ژنتیک،
به تعداد جمعیتی که در ابتدا به  GAارسال شده بود ،افراد
شایستهتر انتخاب شده و جایگزین همان نیمهی شایسته انتخاب
شده از جمعیت میشوند.

))𝑡( 𝑗𝑖𝑥

معادله فوق حالت  jبُعدی را نشان میدهد .هر بُعد
نشاندهنده یک خروجی بهینه مورد انتظار از الگوریتم میباشد
که در آن :xi(t) ،موقعیت ذره iام در زمان tام :w ،وزن اینرسیc1 ،
و  c2بهترتیب بهترین شاخص یادگیری ذره و بهترین شاخص
یادگیری کل یا گروه میباشد که به صورت پیش فرض برای این
شاخصها مقدار [ ]2-1اختیار میشود r1 .و  r2ضرایبی هستند
که به طور تصادفی بین صفر و یک در نظر گرفته میشوند.
در پژوهش حاضر به منظور ترکیب شبکه عصبی با الگوریتم
ازدحام ذرات ،ابتدا ساختار شبکه تعیین میشود سپس وزن یالها
و بایاسهای شبکه به عنوان ذرات اولیه وارد الگوریتم ازدحام ذرات
شده و برازندگی آنها که همان کمینه خطای مدلسازی است
(اختالف بین دادههای واقعی و دادههای شبکه) بررسی میشود.
در ادامه اگر شرط توقف که تعداد ذرات است برقرار نباشد موقعیت
و سرعت ذرات به ترتیب توسط روابط ( )8و ( )9بهروز میشوند.
اگر موقعیت جدید ذرات بهتر از تجربه شخصی آنها باشد
جایگزین میشوند .همین روال برای تجربه گروه ذرات نیز صادق
است .سپس برازندگی آنها بررسی شده و جمعیت جدید وارد
چرخه تکرار الگوریتم شده تا شرط توقف برقرار گردد .سرانجام
الگوریتم ازدحام ذرات متوقف شده و پارامترهای بهینه شده به
شبکه اعمال میشود و شبکه آموزش میبیند.
رويکرد پيشنهادی

در این تحقیق عالوه بر روشهایی که پیش از این گفته شد ،از
یک رویکرد نوین بهمنظور بهینهسازی فرآیند آموزش شبکه
عصبی مصنوعی استفاده شده است .این تکنیک بهگونهای است
که در آن کلیهی عملگرهای هر دو الگوریتم ژنتیک و ازدحام
ذرات ،همزمان بر روی جمعیت اولیه اعمال میشوند .در شکل
( )3فلوچارت اجرای الگوریتم ترکیبی  GA-PSOارائه شده در این
تحقیق نمایش داده شده است.
همانطور که در شکل ( )3مشاهده میشود این الگوریتم،

شکل  -3فلوچارت ترکيب الگوريتم ژنتيک و ازدحام ذرات

برای هر کروموزوم باید مقدار تابع برازندگی با خطای
کوچک در مجموعه دادههای ورودی ،مینیمم شود که این مقدار
مینیمم از طریق رابطه ( )11قابل محاسبه است .از این رو،
عملگرهای الگوریتم ازدحام ذرات برای بهروزرسانی سرعت و
موقعیت نیمی از جمعیت با شایستگی کمتر اعمال میشوند .در
نهایت ،پس از چندین تکرار ،کروموزومی که کمترین برازندگی را
داشته باشد به عنوان وزن بهینه انتخاب میشود .در غیر این
صورت این فرآیند بار دیگر تکرار میشود.
) 𝑗𝑦̂i = sign(∑𝑆𝑗=1 𝑋𝑖,𝑗 𝑊𝑘,
(رابطه )10
2
𝑁∑
|̂ i
𝑦𝑖=1|𝑦𝑖 −

= 𝑘𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝐹

(رابطه )11
در این رابطه  Nو  Sبه ترتیب تعداد نمونههای ورودی فاز
آموزش و تعداد جوابهای مساله میباشند ،yi .مقدار هدف مربوط
به نمونهی iام و  ،ŷiمقدار خروجی مطلوب شبکه از ورودی iام،
 ،signتابع عالمت که در بازه [ ]-1,1تغییر میکند ،Xi,j ،مقدار
ورودی iام در ژن jام و  ،Wk,jوزن ژن jام از کروموزوم kام است.
𝑁
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اعتبارسنجی مدل

پس از مقایسه و ارزیابی مدلها با استفاده از آمارههای میانگین
مربعات خطا و ضریب همبستگی ،در انتهای پژوهش برای بررسی
صحت نتایج پیشبینی مدل پیشنهادی از روش اعتبارسنجی
متقاطع  kالیه ( )K-fold Cross Validationاستفاده میشود .در
این روش دادهها به  kزیر مجموعه مجزا تقسیم شده و  kبار
آموزش و ارزیابی بر روی آنها انجام میشود .به این صورت که هر
بار یکی از زیر مجموعهها برای ارزیابی مدل نگه داشته شده و k-
 1زیر مجموعه دیگر ،برای آموزش مدل استفاده میشود .این
فرآیند  kبار تکرار شده به طوری که هر یک از زیر مجموعهها
دقیقاً یک بار برای آموزش و یک بار برای ارزیابی به کار میروند.
در نهایت ،نتیجه این  kتکرار برای دستیابی به یک برآورد نهایی
میانگینگیری میشود ( .)Rodriguez et al., 2010به طور معمول
روش اعتبارسنجی پنج الیه یا ده الیه برای مسائل مدلسازی و
پیشبینی پیشنهاد میشود .در پژوهش حاضر از روش
اعتبارسنجی متقاطع  kنزدیکترین همسایهها ( K-Nearest
 )Neighborsبا تعداد  10الیه (تعداد همسایهها) برای برآورد سه
شاخص صحت ،حساسیت و ویژگی مدل پیشنهادی استفاده شد.
در روش ارزیابی نزدیکترین همسایه حداقل فاصله اقلیدسی
نمونه مورد بررسی تا نمونههای موجود دیگر برای تعیین k
نزدیکترین همسایهها مورد استفاده قرار میگیرد و نمونه را
متعلق به دستهای میداند که بیشترین آرا را در بین  kنزدیکترین
همسایه داشته باشد (.)Thanuja et al., 2011

نتايج و بحث
یکی از ویژگیهای شبکههای عصبی عدم وجود قانون تأیید شده
برای معماری شبکهی آنهاست؛ معیار مناسبی برای تعیین تعداد
الیه و تعداد نورون در الیه میانی ،نوع تابع فعالیت برای الیه میانی
وجود نداشته و تنها راهحل استفاده از روش آزمون و خطا است.

به طور کلی ،در طراحی شبکههای عصبی ،دو پارامتر بحرانی وجود
دارد .این دو پارامتر به ترتیب اهمیت ،تعداد گرههای ورودی و
پس از آن تعداد گرهها یا نورونهای الیه پنهان معرفی شدهاند.
نورونهای پنهان به شبکه عصبی اجازه میدهند الگوهای
غیرخطی درون دادهها را کشف نماید .به لحاظ تئوری محدودیتی
در تعداد نورونهای درون الیه پنهان وجود ندارد؛ اما به ندرت
دیده میشود که این تعداد از دو برابر تعداد گرههای ورودی فراتر
رود .برخی از محققان برای تعداد نورونهای پنهان ،از رابطه
 ،2n+1برخی از  ،2nبرخی از  nو برخی دیگر از  n/2استفاده
نمودهاند که  nتعداد گرههای ورودی است .در پژوهش حاضر برای
تعیین حداقل و حداکثر تعداد بهینه نورون در الیه پنهان ( )xاز
رابطه  n/2+1<x<2n+1استفاده شده است .در این پژوهش با
توجه به  6پارامتر ورودی ،حداقل و حداکثر تعداد نورون در الیه
پنهان به ترتیب  4و  13نورون مورد استفاده قرار گرفته است.
همچنین برای الیه خروجی نیز یک نورون وابسته به طبیعت
مسأله مورد نظر که پیشبینی عملکرد نیشکر میباشد ،لحاظ شده
است .پس از آزمون پارامترهای مختلف شبکه عصبی ،حال بهترین
نوع شبکه برای پیشبینی عملکرد نیشکر که کمترین میزان خطا
و بیشترین ضریب همبستگی را داشته است ،شبکه عصبی
پرسپترون دو الیه با توابع فعالیت بکار رفته از نوع تانژانت
سیگموئید در الیههای پنهان و خروجی انتخاب شد .مطلوبترین
چیدمان شبکه به صورت ( 6-9-1شش نورون به ازای متغیرهای
ورودی ،نُه نورون در الیه پنهان و یک نورون در الیه خروجی)
بدست آمد .برای آموزش شبکهها در این الگو از الگوریتم کالسیک
لونبرگ مارکوارت ( )Levenberg-Marquardtبه دلیل سرعت باال
در مقایسه با سایر الگوریتمهای آموزش پس انتشار خطا ()BP
استفاده گردید .نتایج حاصل از سعی و خطای شبکه عصبی
مصنوعی با ساختارهای مختلف در جدول ( )2ارائه شده است.

جدول  -2پارامترهای اصلی و مقادير شاخصهای ارزيابی شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوريتم پس انتشار
نوع الگو

LM-ANN

تابع فعالیت
الیه پنهان

تابع فعالیت
الیه
خروجی

حداقل تعداد
بهینه نورون
در الیه پنهان

حداکثر تعداد
بهینه نورون
در الیه پنهان

R

MSE

آموزش

اعتبار

آزمایش

آموزش

اعتبار

آزمایش

Logsig

Purelin

4

13

0/01045

0/01014

0/01127

0/64338

0/56932

0/58168

Tansig

Tansig

4

13

0/00429

0/00476

0/00439

0/65594

0/61106

0/63173

Tansig

Logsig

4

13

0/01025

0/01004

0/01090

0/41554

0/44207

0/33064

Tansig

Purelin

4

13

0/02715

0/02569

0/02562

0/61876

0/60399

0/58633

Logsig

Logsig

4

13

0/01400

0/01355

0/01439

0/33411

0/31332

0/31006

Logsig

Tansig

4

13

0/01236

0/01309

0/01298

0/62634

0/61030

0/58842

در اجرای الگوهای شبکه عصبی بهینه از الگوریتمهای
فرااکتشافی ژنتیک ،ازدحام ذرات و ترکیبی از این دو به عنوان

روشهای بهینهسازی که دستیابی به وزن یالها و بایاسهای
مطلوب شبکه عصبی را میسر میسازند ،استفاده شده است.
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بهینهسازی شبکه عصبی با بهترین توپولوژی  6-9-1توسط این
الگوریتمها مستلزم تعیین پارامترهای اصلی الگوریتم ژنتیک و
الگوریتم ازدحام ذرات است (جداول  3و .)4
جدول  -3پارامترهای اصلی الگوريتم ژنتيک
جمعیت
اولیه

احتمال
تقاطع

احتمال جهش

تعداد نسل

50

0/7

0/2

1000

جدول  -4پارامترهای اصلی الگوريتم ازدحام ذرات
وزن
اینرسی

تعداد
ذرات

شاخص
یادگیری ذره

شاخص یادگیری
کل

تعداد تکرار

0/73

50

2/05

2/05

1000

پس از تنظیم پارامترهای الگوریتم فرااکتشافی ،وزن یالها
و بایاسهای شبکه عصبی محاسبه میگردد و بدین طریق شبکه
عصبی برای پیشبینی آماده میشود .در نهایت ،پس از سه مرتبه
اجرای الگوریتمها ،مقادیر محاسبه شدهی معیار میانگین مربعات
خطا ( )MSEو ضریب همبستگی ( )Rبرای سه الگوی آموزشی
شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتمهای فرااکتشافی ( GA, PSO,
 )GA-PSOدر جدول ( )5ارائه شده است.
همانطور که از نتایج جدول ( )5مشخص است ،ابتدا الگوی

(GA-

ترکیبی شبکه عصبی ،الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات
 ) PSO-ANNو سپس به ترتیب الگوی ترکیب شبکه عصبی با
الگوریتم ازدحام ذرات ( )PSO-ANNو الگوی ترکیب شبکه
عصبی با الگوریتم ژنتیک ( )GA-ANNدر پیشبینی عملکرد
نیشکر موفقتر عمل کرده است .ضریب همبستگی الگوی ترکیبی
شبکه عصبی با الگوریتم  GA-PSOدر مرحله آموزش شبکه برابر
با  0/92532بدست آمد .نتایج جدول ( )5نشان میدهد که
اثربخشی استفاده از الگوریتمهای فرااکتشافی در یادگیری و
تصحیح خطاهای تخمین عملکرد محصول نیشکر نسبت به شبکه
عصبی مبتنی بر الگوریتم پس انتشار خطا باالتر بوده است.
همچنین از نتایج جدول ( )5میتوان دریافت که بین دو الگوریتم
فرااکتشافی مورد مطالعه ،عملکرد الگوریتم ازدحام ذرات به منظور
کاهش خطای شبکه در قیاس با الگوریتم ژنتیک بهتر بوده است.
صحت این نتیجه با نتایج پژوهشی )Keynia and Heydari (2014
نیز همخوانی دارد؛ آنها به منظور پیشبینی توان بادی از ترکیب
شبکه عصبی المان و دو الگوریتم فرااکتشافی ازدحام ذرات و
ژنتیک استفاده کردند .نتایج نشان داد که استفاده از این
الگوریتمها به ویژه الگوریتم ازدحام ذرات در افزایش عملکرد مدل
مؤثر بوده و به قدری کامل و کارآمد میباشد که میتوان از آن به
عنوان یک روش هوشمند در بسیاری از مسائل استفاده کرد.

جدول  -5مقادير شاخصهای ارزيابی شبکه عصبی بهينهسازی شده با الگوريتمهای فرااکتشافی

نوع الگو

R

MSE

آموزش

اعتبار

آزمایش

آموزش

اعتبار

آزمایش

GA-ANN

0/00208

0/00534

0/00572

0/79411

0/65471

0/72701

PSO-ANN

0/00151

0/00401

0/00506

0/85198

0/78042

0/80145

GA-PSO-ANN

0/00045

0/00067

0/00057

0/92532

0/89867

0/91457

در شکلهای ( )6-4ضریب همبستگی به ترتیب برای
مراحل آموزش ،اعتبارسنجی و آزمایش شبکه عصبی بهینه شده
با الگوریتم ترکیبی  GA-PSOارائه شده است .هر چقدر خط
ضریب همبستگی بر خط نقطهچین ( )Y=Tمنطبقتر باشد
(نشانگر برابری مقدار پیشبینی شده توسط شبکه عصبی با مقدار
تابع هدف) عملکرد شبکه عصبی بهتر خواهد بود.
در شکل ( )7نمودار مربوط به همگرایی تابع هزینه در مقابل
ماکزیمم تعداد تکرار الگوریتم نمایش داده شده است .این نمودار
در  50تکرار از الگوریتم  GA-PSOبرای آموزش شبکه عصبی
پرسپترون با توپولوژی منتخب ،به خوبی سیر نزولی کاهش خطای
شبکه را تا رسیدن به میزان بهینه نشان میدهد .همانطور که از
شکل پیداست ،میزان تابع هزینه  0/00045بدست آمد و از تکرار
 45به بعد تغییری در مقدار هزینه حاصل نشده است.

شکل  -4ضريب همبستگی مرحله آموزش شبکه GA-PSO-ANN
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شکل  -5ضريب همبستگی مرحله تعيين اعتبار شبکه GA-PSO-ANN

شکل  -6ضريب همبستگی مرحله آزمايش شبکه GA-PSO-ANN

شکل  -7همگرايی تابع هزينه براساس تعداد تکرار در مرحله آموزش شبکه GA-PSO-ANN

با توجه به چیدمان مطلوب شبکه عصبی انتخاب شده برای
پیشبینی عملکرد نیشکر که به صورت  6-9-1میباشد؛ در جدول
( )6میتوان مقادیر ضرایب وزنی یالها و بایاسهای مدل
پیشنهادی ( )GA-PSO-ANNرا مشاهده نمود .به این صورت که
ماتریس وزن یالهای شبکه برای بردار ورودی به الیه پنهان یک
ماتریس هسین ( 9×6اتصال  6نورون ورودی به  9نورون الیه
پنهان) و برای الیه پنهان به الیه خروجی به صورت یک ماتریس
هسین ( 1×9اتصال  9نورون الیه پنهان به  1نورون الیه خروجی)
بوده است .همچنین ماتریس بایاس شبکه برای بردار ورودی به
الیه پنهان به شکل یک ماتریس هسین  9×1و برای الیه پنهان
به الیه خروجی در قالب یک ماتریس هسین  1×1میباشد.

برای اثبات قابلیت مدل پیشنهادی در پیشبینی عملکرد
محصول نیشکر در مقایسه با سایر مدلهای گفته شده ،فرآیند
اعتبارسنجی متقاطع با  10الیه بر روی مجموعه دادههای
آموزشی ،آزمایشی و اعتبارسنجی مدل شبکه  GA-PSOاعمال
شد؛ به طوریکه هر قسمت دارای ترکیبی از تمام متغیرهای
ورودی مؤثر در پیشبینی عملکرد نیشکر میباشد .نتایج روش k
نزدیکترین همسایه برای ارزیابی شاخصهای صحت ،حساسیت
و ویژگی مدل پیشنهادی در جدول ( )7ارائه شده است .شاخص
صحت بیانگر این نکته است که مدل به درستی مقدار پیشبینی
را هم ارز مقدار واقعی آن تخمین زده است؛ یا به عبارتی دیگر،
مقدار اندازهگیری شده چقدر به مقدار واقعی نزدیک است .شاخص
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حساسیت بیانگر ارزیابی خوشبینانه از یک مدل پیشبینی است
که تخمین باالتری از مقدار واقعی ارائه میکند؛ اگر دو مدل میزان
دقتشان یکسان باشد مدلی انتخاب میگردد که شاخص
حساسیت آن بیشتر باشد .اما ،شاخص ویژگی ارزیابی واقعبینانه
از انجام یک پیشبینی قابل اتکا را فراهم ساخته و نشاندهنده

ثبات رفتار متغیرهای توصیفکننده مدل در طول زمان است.
نتایج جدول ( )7نشان میدهد که مدل شبکه عصبی بهبود یافته
با الگوریتم ترکیبی  GA-PSOدر تخمین عملکرد نیشکر دقیقتر
و حساستر بوده است.

جدول  -6ضرايب وزنی يالها و باياسهای مدل  GA-PSO-ANNبه ازای  9نورون موجود در اليه پنهان شبکه
ضرایب وزنی یالها

N1

وزن ورودیها به الیه پنهان

0/064

-0/014

0/111

-0/066

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

0/533

-0/455

-1/750

-0/014

0/151

1/834

-1/046

2/388

2/809

1/636

-0/043

0/811

-0/976

-0/536

0/529

0/105

1/117

-0/059

-1/294

-0/160

4/204

-2/683

-2/010

-0/330

-0/792

-1/062

0/753

1/190

0/353

-4/110

-2/236

-4/494

-0/089

-0/389

2/332

0/499

-3/936

0/095

-0/326

4/897

-1/411

0/061

-0/114

-0/115

0/754

-2/043

0/041

1/657

-0/609

2/714

وزن الیه پنهان به الیه خروجی

1/546

-0/937

-0/087

-0/141

0/088

-3/889

-0/361

0/091

0/115

مقادیر بایاس شبکه

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

بایاس ورودی به الیه پنهان

-2/734

-1/025

4/658

-0/843

0/849

-0/179

-0/643

0/774

-0/132

بایاس الیه پنهان به الیه خروجی

-2/398

جدول  -7نتايج اعتبارسنجی متقاطع به روش  KNN=10بر روی مجموعه
دادههای آموزشی ،آزمايشی و اعتبارسنجی مدل GA-PSO-ANN

دادههای آموزشی
دادههای آزمایشی
دادههای اعتبارسنجی

N9

ویژگی

صحت

حساسیت

0/985

0/996

0/923

0/955

1/000

0/756

0/964

0/987

0/909

نتيجهگيری
در این مقاله پیشبینی عملکرد محصول نیشکر با استفاده از
دادههای جمعآوری شده از کشت و صنعت دعبل خزاعی مورد
توجه قرار گرفته است .مدل تخمینگر برای عملکرد نیشکر با
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتمهای فرااکتشافی نظیر
ژنتیک و ازدحام ذرات تعیین شد .دادههای آموزش برای ساخت
مدل هوش مصنوعی و تنظیم وزن یالها و بایاسهای شبکه
عصبی استفاده شدند و دادههای اعتبارسنجی و آزمایش نیز برای

تعیین اعتبار و امتحان شبکه ساخته شده ،استفاده گردید .دو
معیار میانگین مربعات خطا و ضریب همبستگی به عنوان توابع
عملکرد برای هر چهار مدل انتخاب شدند .عملکرد الگوهای
مدلسازی بر روی دادههای آموزش نشان داد که کمترین میزان
خطا به الگوی ترکیبی شبکه عصبی ،الگوریتم ژنتیک و ازدحام
ذرات اختصاص داشته است .این الگو قادر است  85/62درصد از
تغییرات پارامترهای مؤثر در مدلسازی را توسط متغیر عملکرد
نیشکر توضیح دهد.

سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله از واحد کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی
که اطالعات موردنیاز را در اختیار قرار دادهاند کمال تشکر و
امتنان را دارند.
هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد.
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