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بررسی الگوریتم های زیستی و مبتنی بر گیاهان در هوش مصنوعی و روش های بهینه
سازی
ایمان شفیعی نژاد ، 1شراره قاسمی  ،2کامران

تقوی3

1استاديار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوا فضا ،تهران ،ايران (نويسنده مسئول)
 2دکتری بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی ،دانشگاه پلی تکنیک مادريد ،اسپانیا.
3دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی هوا فضا ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ايران.

چکیده
هوش مصنوعی مجموعهای متناهی از دستورالعملها است ،که به ترتیب خاصی اجرا میشوند و مسئلهای را حل میکنند .به
عبارت ديگر يک الگوريتم ،روشی گام به گام برای حل مسئله است .لذا در اين مقاله به بررسی الگوريتم و کاربرد آن در
رفتارهای طبیعت و گیاهان پرداخته شده است .امروزه در هوش مصنوعی استفاده فراوانی از الگويتم های الهام گرفته شده از
طبیعت صورت می گیرد .از آنجا که طبیعت دارای رفتاری بهینه است ،روش های بهینه سازی فرا ابتکاری از شبیه سازی
طبیعت و گیاهان استخراج شده است و کاربرد گستره ای در هوش مصونوعی پیدا کرده است .لذا مقاله حاضر به بررسی
ترويجی الگوريتم های زيستی و مبتنی بر گیاهان در هوش مصنوعی و روش های بهینه سازی پرداخته است.
واژههای کلیدی :الگوريتم زيستی ،هوش مصنوعی ،الگوريتم زنبورعسل ،الگوريتم رشد گیاهان ،بهینه سازی
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 .1مقدمه
واژه الگوريتم از نام رياضیدان و ستارهشناس ايرانی ،ابوجعفر محمد بن موسی خوارزمی (الخوارزمی) ،گرفته شده است .رسالهای
که خوارزمی در قرن  ۹میالدی به عربی نگاشته بود ،در قرن  12به التین با نام ترجمه شده است .در قرن  13میالدی واژه
الگوريسموس به معنای «سیستم شمارش عربی (دهدهی)» (يعنی اعداد  1تا  ۹به عالوه صفر ،و نیز مفهوم اعشار) بود؛ که هنوز
هم يکی از معانی واژه الگوريتم است .در قرن  1۹اين کلمه در فرانسوی به تغییر شکل پیدا کرد ،البته معنايش ثابت ماند .طولی
نکشید که اين کلمه به شکل وارد زبان انگلیسی شد؛ ولی فقط در اواخر قرن  1۹میالدی بود که معنای عامتر امروزیاش را
يافت ،و به «هر مجموعه قواعدی که برای انجام يک رويه محاسباتی يا روال رايانهای به کار رود» الگوريتم گفته شد [ .]1تبديل
نام الخوارزمی به الگوريسم و سپس الگوريتم احتماالً تحت تأثیر واژه يونانی (به معنای عدد) و (به معنای محاسباتی) بودهاست.
برخی منابع هم کلمه لگاريتم را هم در تبديل الگوريسم و الگوريتم بی تأثیر ندانستهاند.
روشها و الگوريتمهای بهینهسازی به دو دسته الگوريتمهای دقیق و الگوريتمهای تقريبی تقسیمبندی میشوند .الگوريتمهای
دقیق قادر به يافتن جواب بهینه به صورت دقیق هستند اما در مورد مسائل بهینهسازی سخت ،کارايی کافی ندارند و زمان
اجرای آنها متناسب با ابعاد مسائل به صورت نمايی افزايش میيابد .الگوريتمهای تقريبی قادر به يافتن جوابهای خوب
(نزديک به بهینه) در زمان حل کوتاه برای مسائل بهینهسازی سخت هستند .الگوريتمهای تقريبی نیز به سه دسته
الگوريتمهای ابتکاری1و فراابتکاری2و فوق ابتکاری3بخشبندی میشوند .دو مشکل اصلی الگوريتمهای ابتکاری ،گیر افتادن
آنها در نقاط بهینه محلی ،همگرايی زودرس به اين نقاط است .الگوريتمهای فراابتکاری برای حل اين مشکالت الگوريتمهای
ابتکاری ارائه شدهاند .در واقع الگوريتمهای فرا ابتکاری ،يکی از انواع الگوريتمهای بهینهسازی تقريبی هستند که دارای
راهکارهای برون رفت از نقاط بهینه محلی هستند و قابلیت کاربرد در طیف گستردهای از مسائل را دارند .ردههای گوناگونی از
اين نوع الگوريتم در دهههای اخیر توسعه يافتهاست که همه اينها زير مجموعه الگوريتم فراابتکاری میباشند[.]2
الگوريتم ژنتیک يک روش جستجوی مؤثر در فضاهای وسیع و بزرگ بر اساس ژن ها و کروموزوم ها می باشد کـه درنهايت
منجر به جهت گیری به سمت يافتن پاسخ بهینه در میان ساير پاسخ هـای ممکـن مـی شـود [ .]3الگوريتم جنگل جنگل
تصادفی 4،يک الگوريتم يادگیری ماشین با قابلیت استفاده آسان است که اغلب اوقات نتايج بسیار خوبی را حتی بدون
تنظیم فراپارامترهای آن ،فراهم میکند .اين الگوريتم به دلیل سادگی و قابلیت استفاده ،هم برای دستهبندی 5و هم
رگرسیون 6،يکی از پر کاربردترين الگوريتمهای يادگیری ماشین محسوب میشود [.]4
 .2روش های بهینه سازی
بهینه سازی بر پايه جغرافیای زيستی ،الگوريتم تکاملی جديدی بر اساس جمعیت است که رياضیات جغرافیای زيستی ،بر
آن حاکم است و الگوريتم تکامل تفاضلی ،الگوريتمی قدرتمند برای حل بسیاری از مسائل بهینه سازی است .الگوريتم
تکامل تفاضلی در اکتشاف فضای جستجو و تعیین مکان مینیمم سراسری خوب ،ولی در استخراج راه حل مساله کند است.

1

Heuristic

2

Meta-heuristic

3

Hyper heuristic

4

Random Forest

5

Classification

6

Regression

12

فصلنامه رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه ،فنی و مهندسی
سال پنجم ،شماره  ، 16بهار 1401

در اين مقاله قابلیت اکتشاف الگوريتم تکامل تفاضلی با قابلیت استخراج الگوريتم بهینه سازی بر پايه جغرافیای زيستی،
ادغام شده و با معرفی يک عملگر مهاجرت ترکیبی ،الگوريتم جديدی برای حل مسائل بهینه سازی چندهدفه ارائه شده
است .در الگوريتم پیشنهادی از فراي ند مرتب سازی غیرمغلوب برای بهبود همگرايی و از مفهوم فاصله جمعیتی محلی برای
حفظ پراکندگی اعضای موجود در مجموعه پرتو استفاده شده است .در اين مقاله کارايی الگوريتم پیشنهادی با استفاده از
چند تابع آزمون رايج آزمايش شده و معیارهای مطرح در مسائل بهینه سازی چندهدفه تکاملی ،ارزيابی و با الگوريتم های
مطرح در اين زمینه مقايسه شده است .نتايج حاصل بیانگر کارايی مطلوب الگوريتم پیشنهادی در رقابت با ساير الگوريتم
های مطرح است[3و.]4

 .3انواع الگوریتم ها
همچنین باتوجه به مطالعات اخیر می توان الگوريتم های جديد را به صورت دسته بندی های مختلف ارائه شده در جدول1و2
مشاهده کرد.
جدول  .1دسته بندی الگوريتم های فرا ابتکاری ،بخش اول

جدول  .2دسته بندی الگوريتم های فرا ابتکاری ،بخش اول
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جهت معرفی انواع الگوريتم ها انواع آن در زير ارائه شده است.
 .1الگوريتمهای جستجوی فرا اکتشافی پايه مانند :جستجوی تپهنوردی و جستجوی تصادفی
 .2الگوريتمهای تکاملی :الگوريتم ژنتیک ،برنامهنويسی ژنتیک ،استراتژی تکامل ،برنامهنويسی تکاملی ،تکامل تفاضلی ،الگوريتم
ممتیک ،الگوريتم فرهنگی،الگوريتم ژنتیک تاگوچی ،الگوريتم همتکاملی ،الگوريتم تکاملی ديپلوئیدی،ب هینهسازی تولیدمثل
غیرجنسی و سیستم ايمنی مصنوعی.
 .3فرا اکتشافی زيستی :بهینهسازی کلونی مورچگان ،کلونی زنبور مصنوعی ،بهینهسازی کلونی موريانه ،بهینهسازی کندوی
زنبورعسل ،بهینهسازی جامعه عالمت-محور ،بهینهسازی ازدحام ذرات ،الگوريتم رقابت استعماری ،الگوريتم کرم شبتاب،
الگوريتم قورباغه جهنده ،بهینهسازی ازدحام گربهها ،الگوريتم بهینهسازی مگس میوه ،الگوريتم بهینهسازی فاخته ،الگوريتم
بهینهسازی غذايابی باکتری ،الگوريتم بهینهسازی ازدحام ماهیها ،الگوريتم خفاش ،بهینهسازی گله شیرها ،بهینهسازی
جستجوی گروهی ،بهینهسازی گروه میگوها و جستجوی شکار ،الگوريتم تکامل گراديان ،جستجوی جانداران همزيست و
الگوريتم رقابت لیگ فوتبال
همچنین يک طبقهبندی جديد نیز برای الگوريتمهای زيستی (روشهای مبتنی بر هوش جمعی) ارائه شده است که شامل:
الگوريتمهای عالمت-محور و الگوريتمهای تقلید محور است [.]4
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.4الگویتم های مبتنی بر گیاهان
يکی از مهمترين مسايل مورد بررسی در حوزه ی هوش مصنوعی هوش در گیاهان است .سالیان طوالنی است که از گیاهان به
عنوان موجودات زنده که بر اساس غريزه عمل می کنند و هیچ قدرت تصمیم گیری ندارند ياد می شود .بررسی رفتار گیاهان
امروزه با کمک الگوريتم ها که در ايجاد هوش مصنوعی درزمینه پزشکی،کشاورزی ،زيست محیطی و غیره کاربرد قابل توجهی
دارند و به عبارتی در سهولت و امنیت زندگی انسانها نقش بسزايی دارند.]5[ .
در اين قسمت چند نمونه از مهمترين رفتارهای هوشمند گیاهان و کاربرد آنها در ايجاد هوش مصنوعی مورد بررسی و ارزيابی
قرار گرفته است .الگوريتم ازدياد گیاه که روی مشکالت بهینه سازی مداوم به خوبی کار می کند .کاربرد آن در بهینه سازی
گسسته و به ويژه در مسئله معروف فروشنده دوره گرد بررسی شده است .اين تحقیق مربوط به اجرای ايده دونده های کوتاه و
بلند هنگام جستجو برای چرخه های همیلتون در نمودارهای کامل است .عملکرد الگوريتم در يک لیست استاندارد از مشکالت
آزمون با الگوريتم ژنتیک ،شبیه سازی بازپخت ،بهینه سازی ازدحام ذرات و الگوريتم کرم شب تاب مقايسه شده است [.]6
الگوريتم شبیه سازی رشد گیاه ،نیز يک الگوريتم بهینه سازی هوش برای حل مشکالت مکان تأسیسات می باشد .نتايج
محاسبه را با الگوريتم ژنتیک برای مشکل مکان مرکز توزيع می کنیم و از نتايج ،مشاهده شد که الگوريتم فوق از نظر دقت از
ژنتیک بهتر است .عالوه بر اين ،با انتخاب  50مشتری به طور تصادفی بررسی شده است.]7[ .
تولید فصلی میوه و دانه ها مانند يک ايستگاه تغذيه مانند يک رستوران است .نمايندگانی که برای تغذيه از میوه ها می آيند
مانند مشتريانی هستند که در رستوران حضور دارند .آنها با نرخ مشخصی می رسند و پس از برخی فرايندهای مناسب با نرخ
مشخصی پذيرايی می شوند .اين مورد در مورد پرندگان و حیواناتی است که از میوه رسیده تولید شده توسط گیاهانی مانند
گیاه توت فرنگی ديدن می کنند و از آنها تغذيه می کنند .اين پديده زمینه ساز پراکندگی بذر گیاهان است .مدل سازی آن به
عنوان يک فرآيند نوبت دهی منجر به الگوريتم جستجو  /بهینه سازی مبتنی بر بذر می شود .اين نوع الگوريتم انتشار گیاه
توضیح داده می شود  ،مورد تجزيه و تحلیل قرار می گیرد  ،در مورد مشکالت غیرمشخص آزمايش می شود و با الگوريتم های
تثبیت شده مقايسه می شود .نتايج گنجانده شده است [.]8
 .5هوش ازدحامی و الگوریتم زنبور عسل
هوش ازدحامی  7،يک زمینه از هوش محاسباتی است که برای ساخت و توسعه سیستمهای هوشمند چندعامله الهام گرفته از
زيست ،استفاده میشود .اين رويکرد از رفتار تجمعی عاملهای طبیعی مانند دسته پرندگان و ماهیها برای ساخت الگوريتمها
الگوبرداری کرده است .بانبو هوش ازدحامی را اين چنین تعريف می کند:
« هر گونه تالش برای طراحی الگوريتم ها يا دستگاه های حل مسئله توزيع شده الهام گرفته از رفتار جمعی کلونی های
حشرات دسته جمعی و ديگر جوامع حیوانی»
اصالح ازدحام به طور کلی به مجموعه ای از تعامل عوامل يا افراد اشاره دارد .کلونی مورچه ،ازدحام پرندگان و يا زنبورها يک
نمونه ساده ای از سیستم جمعیتی است.نمونه ديگر از هوش جمعی کلونی زنبور عسل در اطراف کندو است.
روش های گوناگونی به مدل رفتار هوشمند خاص ازدحام زنبور عسل پیشنهاد شده است و برای حل مسايل از نوع ترکیبی
استفاده شده است .آنها يک ايده روبات بر رفتار جستجوی غذا از زنبورها را ايجاد کردهاند  .معموالً ،همه اين رباتها از لحاظ
فیزيکی و عملکرد يکسان هستند ،به طوری که هر ربات را میتوان به طور تصادفی جايگزين ديگری کرد .ازدحام دارای تحمل
قابل توجهی است ؛ شکست در يک عامل عملکرد کل سیستم را متوقف نمیکند .روباتهای فردی ،مانند حشرات ،دارای
قابلیتهای محدود و دانش محدود از محیط زيست است .از سوی ديگر رفتار توسعه ازدحام هوش جمعی قابل مالحظه است.
آزمايشات نشان داد که رباتها مانند حشرات در انجام وظايف واقعی رباتیک موفق هستند.
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تئودور واس به استفاده از هوش جمعی زنبور در توسعه سیستمهای مصنوعی با هدف در حل مسايل پیچیده در ترافیک و
حمل ونقل پیشنهاد داده است .تئودور واس همچنین پیشنهاد کرد بهینه سازی متا اکتشافی کلونی زنبور عسل8قادر به حل
قطعی مسائل ترکیبی ،و همچنین مسائل ترکیبی با مشخصه عدم قطعیت است.
کلونی زنبورها در طبیعت شامل منابع غذايی و زنبورها می باشد.
منابع غذايی :ارزش يک منبع غذايی بستگی به عوامل بسیاری مانند نزديکی آن به کندو ،غنای آن يا تمرکز انرژی آن و
سهولت استخراج اين انرژی دارد .به دلیل سادگی" ،سودآوری" يک منبع غذايی را می توان با يک مقدار واحد نشان داد.
زنبورها هم به دو دسته ی زنبورهای کارگر و غیر کارگر تقسیم می شوند:
زنبورهای کارگر :آنها با يک منبع غذايی خاص مرتبط هستند که در حال حاضر در حال بهره برداری از آن هستند .آنها
اطالعاتی در مورد اين منبع خاص ،فاصله و جهت آن از کندو ،سودآوری منبع حمل می کنند و اين اطالعات را با احتمال
خاصی به اشتراک می گذارند.
زنبورهای غی رکارگر :آنها به طور مداوم به دنبال منبع غذايی برای بهره برداری هستند .دو نوع زنبور غیر کارگر وجود دارد:
پیش آهنگ ها ،جستجو در محیط اطراف کندو برای منابع غذايی جديد و جستجوگر ها که در کندو منتظر مانده و يک منبع
غذايی را از طريق اطالعات به اشتراک گذاشته شده توسط زنبورهای کارگر سازماندهی می کنند .میانگین تعداد پیش آهنگ
ها در شرايط متوسط حدود  5تا  10درصد است.
تبادل اطالعات بین زنبورها مهمترين رخداد در شکل گیری دانش جمعی است .مهمترين قسمت کندو برای تبادل اطالعات،
منطقه رقص است .ارتباط میان زنبورها با توجه به کیفیت منابع غذايی ،در منطقه ی رقص اتفاق می اقتد.اين رقص ،رقص
چرخشی نامیده می شود.
از آنجايیکه اطالعات در مورد تمام منابع غنی فعلی برای يک جستجوگر در منطقه ی رقص در دسترس است،احتماال او می
تواند رقص های زيادی را تماشا کند و تصمیم می گیرد منبع سودآور را انتخاب کند .احتمال بیشتری وجود دارد که
جستجوگرها منابع سودآور را انتخاب کنند به دلیل اينکه اطالعات بیشتری در مورد منابع سودآور به اشتراک گذاشته می شود.
زنبورهای کارگر اطالعات خود را با احتماالتی متناسب با سودآوری منبع غذايی به اشتراک می گذارند و به اشتراک گذاری اين
اطالعات از طريق رقص چرخشی طوالنی تر است .از اين رو ،استخدام متناسب با سودآوری منابع غذايی است.
در مورد زنبور عسل ،خواص اساسی که خود سازماندهی بر آن متکی است ،به شرح زير است:
 .1بازخورد مثبت :با افزايش مقدار شهد منابع غذايی ،شمار زنبورهای جستجوگر بازديدکننده از آنها نیز افزايش می
يابد.
 .2بازخورد منفی :فرآيند بهره برداری از منابع غذايی فقیر توسط زنبورها متوقف شده است.

 .3نوسانات :پیش آهنگ ها يک فرآيند جستجوی تصادفی را برای کشف منابع غذايی جديد انجام می دهند.

 .4تعامالت چندگانه :زنبورها اطالعات خود را در مورد منابع غذايی با هم کندويی های خود در منطقه رقص به اشتراک
می گذارند.
کلونی زنبورها در طبیعت شامل منابع غذايی و زنبورها می باشد .منابع غذايی :ارزش يک منبع غذايی بستگی به عوامل
بسیاری مانند نزديکی آن به کندو ،غنای آن يا تمرکز انرژی آن و سهولت استخراج اين انرژی دارد [.]۹
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 .6نتیجهگیری
يک الگوريتم ،روشی گام به گام برای حل مسئله است .امروزه به صورت گسترده ای از الگوريتم های الهام گرفته از طبیعت در
علوم مختلف استفاد می شود .اين الگوريتم های الهام گرفته شده از طبیعت به ويژه از رفتار جانوران و گیاهان نسل جديدی از
روش های بهینه سازی و هوش مصنوعی را پايه گذاری کرده اند .در مقاله حاضر به بررسی ترويجی الگوريتم های زيستی و
مبتنی بر گیاهان در هوش مصنوعی و روش های بهینه ساز ی پرداخته شده است .نگاه ترويجی اين مقاله سعی دارد جايگاه اين
علوم میان رشته ای را تبیین نمايد  .در مقاله حاضر به الگوريتم های گیاهی و جانوری پرداخته شده است .در اين راستا
الگوريتم بهینه سازی مبتنی بر رفتار زنبور عسل ها و شهد گیاهان اشاره شده است .تعامالت بهینه ای از اين دست که از
طبیعت بهینه پیرامون سرچشمه گرفته است ،کاربرد گسترده ای در آينده هوش مصنوعی دارد و نقش اساسی در علوم میان
رشته ای مانند رياضیات ،زيست شناسی ،کامپیوتر و فنی و مهندسی دارد.
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