جمعیت ،تخصیص میدهد؛ باالترین رتبه ،بیشترین احتمال را دارد که انتخاب شود (درمورد ماکزیمم سازی).
این احتمال به صورت معادله زیر محاسبه میشود:
()2.92
که  ،Nتعداد اعضاء اینن جمعینت اسنت .در اینن التنوریتم ،اعضناء در ین
براساز رتبه غابه شان رتبه میگیرند.

2  Rank
)N  ( N  1

pi 

جبسنه ،براسناز حاصناه ازدحامشنان و جبسنه هنا

التوریتم  ،NRGAهمنان ونور کنه سنودوکد ان را در شن ل ( ) 4-2مشناهد منی کنیند ،بنه اینن صنورت اسنت کنه ابتندا ،ین
جمعیت تصادحی والدین ،P ،ایجاد می شود .مرتب کنردن جمعینت براسناز غابنه اسنت .بنه هنر حنل ،برازشنی (ینا رتبنه ای) برابنر
سوح غابه اش ،تخصیص داد میشود ( 1برای بسترین سوح 2 ،برای سوح بعدی و الی اخر).

1. Initialize Population P
2.
{ Generate random population-size N
3.
Evaluate Objective Values
4.
} Assign Rank (level) Based on Pareto dominance-sort
5. Generate Child Population Q
6.
{ Ranked based Roulette Wheel Selection
7.
} Recombination and Mutation
8. for i=1 to g do
9.
for each member of the combined population ( P  Q) do
10.
Assign Rank (level) Based on Pareto-sort
11.
Generate sets of non-dominated fronts
12.
Calculate the crowding distance between members on each front
13.
end for
14.
(eletist) Select the members of the combined population based on least
dominated N solution to make the population of the next generation.
Ties are resolvedby taking the less crowding distance.
15.
Create next generation
16.
{ Ranked based Roulette Wheel Selection
17.
} Recombination and Mutation
18. end for
ش ل -4-2التوریتم NRGA
بنابراین ،حرض میکنیم که میخواهیم برازش را مینیمم کنیم .در ابتدا ،از انتخاب چرخ رولت معمولی ،اپراتورهای ترکیب
و جسش را برای ایجاد جمعیت حرزندان ،Q ،با انداز  ،Nاستفاد میکنیم .از این به بعند ،بنرای میایسنه جمعینت جناری و بستنرین
حلهای غیرمغاوبی که قبالً استفاد کرد ایم ،از نخبه گرایی استفاد میکنیم .روش کار بعد از تولید اولیه متفاوت خواهد بود.
این التنوریتم نشنان میدهند کنه  ،NRGAسناد و سرراسنت اسنت .در ابتندا ،ترکیبنی از جمعینت  P  Qتشن یل میشنود.
انداز جمعیت ترکیب شد  2N ،است ،بنابراین ،جمعیت ترکیبی براساز غابتنی ،مرتنب میشنود .بننابراین ،همنه اعضناء جمعینت
حعای و قبای ،در نخبه گرایی جمعیت ترکیبی استفاد میشوند .این حرایند N ،حل را ازبین  2Nحل انتخاب میکند.
جمعیت جدید که  Nعضو دارد ،برای انتخاب استفاد میشود .حال ،انتخاب چرخ رولت به صورت دو الیه اجنرا میشنود،
ی ن الیننه بننرای انتخنناب جبسننه ،و الیننه دیتننر بننرای انتخنناب حننل از بننین ایننن جبسننه .در اینجننا ،حلهننایی کننه بننه بستننرین مجموعننه
غیرمغاوب  F1تعاق دارند ،بیشترین شانز را برای انتخاب دارند .بنابراین ،حلهای مجموعه  ، F2با احتمال کمتنری نسنبت بنه
مجموعه  F1انتخاب میشوند و این روند ادامه خواهد داشت .سپز ،برای ایجاد جمعیت جدید  Pبه انداز  ،Nجسش و تیاوع اجرا
میشود .تنوع در حل های غیرمغاوب ،بوسیاه دومین الیه از انتخاب چنرخ رولنت براسناز رتبنه ایجناد میشنود کنه در ان ،حلهنا
براساز حاصاه ازدحامشان (در همان الیه) رتبه بندی میشوند .حلهای با کمترین حاصاه ازدحام ،بیشترین احتمال را دارند.
از این رو ،حلها با توجه به حاصاه ازدحامشان (معیاری از چتالی حلها در همسایتی انها) ،میایسه میشوند.

 -3-4-2الگوریتمهای تکاملی برای بهینه سازی مسائل چندهدفه بر مبنای سیستم ایمنی مصنوعی

1

 -1-3-4-2سیستم ایمنی مصنوعی []2
به وور كاي ،سیستمهاي ایمني مصنوعي ) (AISجزء التوریتمهاي السام گرحته شد از بیولنويي هسنتند .همنان ونور كنه از
نام ا نسا برمي اید ،این نوع التوریتمها ،التوریتمهایي كامپیوتري هستند كه اصول و ویيگيهاي انسا نتیجه ي بررسي در خواص
سننازگاری 2و پایننداری 3نمونننههاي بیولننويیكي اسننت .نمونننه ي چنننین التوریتمهننایي ،شننبكههاي عصننبي كننه از مغننز السننام گرحتننه
شد است؛ بسینه سازي كاوني مورچهها كه از اصول رحتاري مورچهها براي حل مسائل استفاد مي كند؛ التوریتمهاي تكاماي كه
از اصول تئوري تكامل داروین براي حل مسائل استفاد مني كنند و سیسنتم ایمنني مصننوعي كنه از اصنول و پردازشهناي سیسنتم
ایمني وبیعي براي حل مسائل استفاد مي كند ،هستند.
در بین التوریتمهاي السام گرحته شد از وبیعت ،التوریتم انتخاب كاوني  AISاغاب با التوریتمهاي ينتیك میایسه مي شود.
هر دوي این التوریتمها (انتخاب كاوني و التوریتم ينتیك) تحت نام كاي التوریتمهاي تكاماي قرار مي گیرند.
 -1-1-3-4-2مفاهیم ایمنی []11
سیسننتم ایمنننی ترکیبننی از سنناولها ،مول ولهننا و اندامهاسننت کننه کننار اصننای ان ،محنندود کننردن صنندمهای اسننت کننه توسننو
پاتوينها به ارگانیسم میزبان وارد میشود که اینن عمنل پاتوينهنا ،ین پاسنی ایمننی را حرامیخوانند و بنه همنین عانت ،انتنی ين
) (Agنامید میشود .ی ننوع پاسنی ،ترشنح مول ولهنای انتنی بنادی ) (Abتوسنو سناولهای  Bو ینا لنفوسنیتهای  Bاسنت .انتنی
بادیها ،مول ولهایی با گیرند  Yش ل هستند که در سوح ی ساول  Bیاحت میشوند و وظیفه اصای انها ،تشخیص و اتصال با
ی انتی ين ازوریق ی اتصال م مای است .این مول ولهنای انتنی بنادی ،بخشنی از انتنی ين را کنه اپیتنو  4نامیند میشنود،
تشنننخیص میدهنننند .همچننننین ،انتنننی بادیهنننایی کنننه اپیتو هنننا را تشنننخیص میدهنننند ،ادیوتنننو  5نامیننند میشنننوند .مجموعنننهای از
ادیوتو ها ،ادیوتای  6نامید میشود .درحالی که یاحت شد است که هر ساول  Bمیتواند ،ین ننوع انتنی بنادی داشنته باشند (و بنه
همین عات ت خاصیت نامید میشود) ،انتی ينها معموالً چندین نوع اپیتو دارند و میتوانند بوسیاه چندین انتی بنادی مختان
تشخص داد شوند .مسئول بخشی از انتی بادی برای توبیق (تشخیص) ی انتنی ين ،پناراتو  7نامیند میشنود و همچننین بنرای
ناحیه متغیر ،به عنوان ناحیه  Vشناخته میشود .ان ،به عات این ه میتواند ش اش را برای توبیق بستر با ی انتی ين مشخص،
تغییر دهد ،متغیر است .شدت ی حعل و انفعال  ،Ag-Abبوسیاه نزدی ی (سوح م مای) توبییشان ،سنجید میشود .ش ل ()5-2
را برای تشریح ی انتی ين با تعدادی اپیتو و ی انتی بادی با پارتو و ادیوتوپش ببینید.

ش ل  -5-2ساول  ،Bانتی ين ،انتی بادی ،اپیتو  ،پناراتو و ادیوتنو ( .شن ل سنمت چن ) ین انتنی ين بنا
چندین اپیتو که توسو ساولهای  Bمختا شناخته شد اسنت( .شن ل سنمت راسنت) محنل ترکینب
انتی بادی (ناحیه  Vیا پاراتو ) و ادیوتوپش.
سیستمهای ایمنی ،به دو نوع سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی تیسیم میشود که در زیر به معرحنی مختصنر اینن دو ننوع سیسنتم
ایمنی میپردازیم [:]2

1

Artificial Immune System
Adaptability
3
Robustness
4
Epitope
5
Idiotopes.
6
Idiotype
7
Paratope,
2

 -2-1-3-4-2ایمنی ذاتی
سیستم ایمني ذاتي ،همان وور كه از نامش برمي اید با گذر زمان تغییر نمي كند و به همین دلینل در  AISبنه ونور گسنترد
مورد استفاد قرار نترحتهاست.
سیستم ایمني ذاتني ،بنراي تشنخیص و حمانه بنه تعنداد كمني از مساجمنان معمنول ،تنظنیم شد اسنت .سیسنتم ایمنني ذاتني بیشنتر
پاتوينها را (كه مساجمان بالیو مض ّر هستند) در برخورد اول منسدم مي كند و بنابراین سیستم ایمني ذاتي در منوارد كمني منورد
نیاز خواهد بود .سیستم ایمني اكتسابي ،براي ایجناد واكننش در برابنر مساجمنان احتیناو بنه وقنت دارد و بننابراین وظیفنه ي سیسنتم
ایمني ذاتي است كه در برابر مساجمان به سرعت واكنش نشان دهد و حماه را تحت كنترل بتیرد تنا سیسنتم ایمنني اكتسنابي بتوانند
پاسی مؤ ّثري ایجاد كند .ساولهاي سیستم ایمني ذاتي اغاب بنه عننوان سناولهاي عرضنه كننند ي انتني ين عمنل مني كننند؛ بنه اینن
معني كه این سناولها موجنودي نسنایي را كنه ممكنن اسنت پناتوين باشنند تشنخیص داد و ا نسنا را بنه روش مناسنبي بنه سناولهاي
سیستم ایمني اكتسابي عرضه مي كنند .بنابراین ساولهاي سیستم ایمني ،نیشي حیاتي در ایجاد پاسی اكتسابي دارند.
 -3-1-3-4-2ایمنی اکتسابی
ایمني ذاتي زماني كه ح ّعال مي شود ،براي چند روزي ح ّعال مي ماند .در حالیكه ایمني اكتسنابي زمناني كنه حعّنال شنود بنراي
هفتهها ح ّعال مي ماند .وظیفه ي ایمني اكتسابي است كه زماني كه ایمني ذاتي از پا در امد یا به هر جست ناكاراست ،پاتوينها را
از بین ببرد .ناكارا بودن ایمني ذاتي به این عات است كه ایمني ذاتي نمي تواند پاسخي خاص براي یك پناتوين مسناجم ایجناد كنند،
در این حالت سیستم ایمني اكتسابي وارد عمل ميشود .بر خال ایمني ذاتي ،پاسی ایمنني اكتسنابي خناص اسنت و ایمنني اكتسنابي
حاحظننه دارد و بنننابراین پنناتويني كننه یننك بننار حماننه كننرد و سیسننتم بننراي ان پاسننخي تولینند كرد اسننت را بننه ینناد م ني اورد و در
برخوردهاي بعدي ،براي میاباه با ان پاتوين ،پاسی سریع تري تولید مي كند.
امروز پذیرحته شد كه دو نوع ساول در سیستم ایمني اكتسابي وجود دارد كه به انهنا لنفوسنیت گفتنه میشنود .اینن دو ننوع
ساول ،ساول  Bو ساول  Tگفته مي شود .این دو نوع ساول ،تفاوت عما رد کمی دارنند .لنفوسنیتها داراي پذیرنند اي هسنتند كنه
در سوح این ساولهاي ایمني قرار دارند .هر مولكولي كه قادر به اتصال به یكي از این پذیرند ها باشد ،انتي ين ننام دارد .همنین
اتصال است كه باعث حعال شدن لنفوسیتها مي شود .هماهنتي بین پذیرند و انتي ين الزم نیست كامل باشد .قندرت اتصنال بنین
انتي بادي و انتي ين با نام میل پیوندي معرو است .اگر این میل پیوندي از حد استانه اي بیشتر باشد ،ساول ایمني كه اتصال به
ان صورت گرحته ،حعال مي شود.

مانند همه ساولهاي ایمني ،سناولهاي  Bدر مغنز اسنتخوان سناخته مني شنوند .ینك سناول  Bوبیعنی حامنل 10 5

انتني بنادي

(پذیرند ) در سوح خود است.
زماني كه یك ساول  ،Bبه یك التوي انتي يني متصل شود (یعنني انتني ين را شناسنایي كنند) ،سناول  Bتكثینر شند و تعنداد
زیادي ساول  Bیكسان تولید مي شود .حدود  12ساعت وول مي كشد تا یك ساول  Bرشد كرد و به دو ساول تبدیل شنود .بعند از
تحریك شدن ،دور تكثیر حدود یك هفته وول مي كشد .بنابراین از یك ساول 2 ،به توان ( 14حدود  ) 10111ساول مشنابه تولیند
ميشود .به هر حال ،هر چه میل پیوندي بین ساول  Bو انتي ين بیشتر باشد ،نرخ تكثیر بیشتر خواهد بود .بنابراین ساولسای  Bبا
میل پیوندي باالتر ،كاونيهاي بیشتري تولید مي كنند .به این حرایند ،اصل انتخاب كاوني ميگویند.
 -4-1-3-4-2تئوری شبکه ایمنی
در تئوری شب ه ایمنی که در سال  1.94توسو جِرن 8پیشنساد شد ،سیستم ایمني ،سیستمي پویاتر در نظر گرحتنه شد اسنت.
تئوري شبكه ایمني (یا شبكه ي ایدیوتیپیك) پیشنساد مي كند كه سیستم ایمني حتي در غیاب مح ّرك ،داراي رحتاري پویا است.
جرن این حرضیه را ایجاد كرد كه در سیستم ایمني ،هر مولكول انتي بادي مي تواند توسو مجموعه اي از مولكولهاي انتي
بادي دیتر تشخیص داد شود .براي توضیح این مسأله ،جرن حرض كرد كه هر انتي بادي شامل دو ناحینه بنه نامهناي پناراتو و
ایدیوتو است .این مناوق لزوما ً داراي حرم یكسان نیستند ،اما ایدیوتو باید التویي را كنه توسنو انتني ين بینان مني شنود داشنته
باشد .بنابراین یك انتي بادي با اتصال پاراتوپش به ایدوتو مكماش روي یك انتي بادي دیتر تحریك مي شود .تحریكي كه بر اثر
این اتصال به وجود مي اید باعث تكثیر انتي بادي مي شود و حرزننداني بنا پذیرنند ي مشنابه بنه وجنود مني اینند و در صنورتي كنه
ساولهاي والد بمیرند ،اوالعات انها از بین نميرود .عكز این مسأله هم صادق است؛ یعني در صورتي كه انتي بادي از وریق
ایدیوتوپش به انتي بادي دیتري متصل شود ،سركوب یا تحریك منفي میشود .بنابراین براساز این تئوري ،به سیستم ایمني مانند
یك شبكه ي به هم متصل از ساولها نتریسته میشود كه یكدیتر را تحریك و سركوب مي كنند تا حاحظه ي ایمني ایجاد كنند.

Jern

8

 -5-1-3-4-2الگوریتم ایمنی مصنوعی
سیستم ایمني مصنوعي نوعي التو براي یادگیري ماشنین اسنت .ینادگیري ماشنین ،تواننایي كنامپیوتر بنراي انجنام ینك كنار بنا
یادگیري داد ها یا از روي تجربه است .در هر التوریتم ایمنی مصنوعی سه ن ته حائز اهمیت است:

 )1در هر الگوريتم ايمني مصنوعي ،حداقل بايد يك جزء ايمني مانند لنفوسيتها وجود داشته باشد.
 )2در هر الگوريتم ايمني مصنوعي بايد ايده اي برگرفته از بيولوژي نظري يا تجربي استفاده شود.
 )3الگوريتم ايمني مصنوعي طراحي شده بايد به حل مسأله اي كمك كند.
بر اساز این سه ضابوه ،ديکاسترو و تیمیز ،9اولنین التوریتمهناي ایمنني مصننوعي را در سنال  1.90وراحنی کردنند.در
همنان سنال ،حنارمِر ،10مندلي بنراي تئنوري شنبكه ي ایمنني ارائنه كنرد و براسناز اینن مندل اعنالم كنرد كنه «سیسنتم ایمنني قنادر بنه
یادگیري ،به خناور سنپردن و تشنخیص التوسنت» .بعند از ادعنای حنارمِر ،توجنه بنه  AISبنه عننوان ینك مكنانیزم ینادگیري ماشنین
شروع شد .بعد از ان به تدریج AISدر زمیننههاي مختان  ،وحنق پنذیر و جنذاب بنودن خنود را نشنان داد .سیسنتم ایمنني عنالو بنر
توانایي تشخیص التو ،صفات دیتري از قبیل یادگیري ،حاحظه ،خود سازماندهي و از منظر مسندسي ،خصوصیاتي دیتري ماننند
تشخیص بي قاعدگي ،تحمل خوا ،توزیع پذیري و میاومت باال نیز دارد كه درصورتی که  AISبه وور صنحیح ایجناد شنودAIS ،
هم دارای این ویيگیها خواهدبود.
 -6-1-3-4-2سیستم ایمنی مصنوعی و مسائل بهینه سازی چندهدفه
باتوجه به کاربرد التوریتمهای ایمنی برای مسائل بسینه سازی چندهدحه ،میتوان تعاری

زیر را به اختصار بیان کرد:

آنتی ژن :در  ،AISانتی ين به معنای مسأله و محدودیتهایش میباشد.
آنتی بادی :انتی بادیها بیانتر کاندیداها و جوابهای مسأله هستند.
قرابت آنتی بادی-آنتی ژن :قرابت انتی بادی-انتی ين ،انع از قدرت ترکیب کای است که بین انتی ين و انتی بادیها واقع
میشود .در  ،AISمعموال به میدایر توابع هد

یا میدار برازش مسأله اشار میکند.

قرابت آنتی باادی-آنتای باادی :قرابنت انتنی بنادی-انتنی بنادی ،انع ناز قندرت ترکینب کانی اسنت کنه بنین انتنی بادیهنا واقنع
میشود .در  ،AISبه میدار شباهت دو انتی بادی به ی دیتر اشار میکند.
غلبه ایمنی :انتی بادیهای غابه ایمنی ،اعضاء بسینه پارتو در جمعیت جاری هستند.
به عات شباهت ذاتی بین قالب محاسباتی التوریتمهای ت امای ) (EAو  ،AISم انیسمهای السام شد از ایمنی میتوانند بنه
اسانی در حرایند بسینه سازی ت امای ترکیب شوند که کارهای موجود ،بعضی از این ترکیبات را نشان میدهند.
در سال  ،1...یو و هاجِال ،11ی  AIS-EAترکیبی را برای ی مسأله وراحی ساختار مسأله چندهدحه به کار بردند که
به محدودیتها و اهدا چندگانه رسیدگی میکرد .به منظور تعادل بین اکتشا و استخراو ،لوح 12و هم ارانش در سال ،2112
حسم پیچید ای از سیستم ایمنی بیولويی ی با تنوعی از اپراتورهای تغییر مانند ترکیب جسمی ،جسش جسمی ،تبندیل ين و غینر را
ارائه کردند و ان را التوریتم ایمنی چندهدحه (MOIA)13نامیدند.
در سال  ،2115کوئاو کوئاو و کورتِز 14ی التوریتم سیستم ایمننی چندهدحنه ) (MISAارائنه کردنند کنه مفسنوم انتخناب
کاونال را برای تعیین حلهای کاندید مناسب گسترش میداد .انتخاب ،براساز رابوه غابه پارتو و قابل قبول بنودن اجنرا منیشند،
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درحالی ه نرخ ت ثیر ،وابسته به درجه شباهت بین انتی بادیهنای انتخناب شند بنود تنا تعنداد نموننههای ناحینه بنا تنراکم کنم را بناال
ببرد.
حرسچي و ِرپِتو 15در سال  2115ی

سیستم ایمنی مصنوعی برداری ) (VAISرا براسناز شنب

ه ایمننی مصننوعی (ai-

) Netبرای بسینه سازی چندهدحه ارائه کرد VAIS .با التوریتمهایی که تاکنون معرحی شد اند ،تفاوت دارد ،چون هیچ م انیسم
حفظ تنوع واضحی را به کار نترحتهاست .درعوض ،ی اپراتور حذ را برای حذ حلهای شبیه به کنار منیبنرد تنا از ارائنه
مجدد این حلها در حاحظه جاوگیری کند.

سنالهای اخیننر ،روشهنای گوننناگونی در زمیننه کنناربرد AIS

در مسننائل بسیننه سننازی چندهدحنه ایجنناد شد اسنت کننه عننناوین

بعضی از این روشها بنه صنورت زینر اسنت،Tan & Mao’s MOIA ،CSADMO ،IFMOA ،IDCMA17 ،MOCSA16 :
،MLIA26 ،MAM-MOIA25 ،NNIA ،EMOIA24 ،QUICMOA23 ، CNMOIA22،ACSAMO21 ،omni-aiNet ،PAIA20
.HIMO28 ،IMOA27
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در ادامه ما به بررسی و شرح مختصر سه التوریتم  VIS ،MISAو  NNIAکه ازجماه التوریتمهایی هستند که مورداستفاد
تحییق ما قرار گرحتهاند ،میپردازیم.
 -2-3-4-2الگوریتم MISA
این التوریتم براساز مفسوم انتخاب کاونال است و بر این اساز مدل سازی شد اسنت کنه تنسنا انتنی بادیهنایی کنه بناالترین
قرابت را با انتی ينها دارند ،ت ثیر شوند .همچنین این التوریتم ،از مفسوم غابه پارتو برای تولیند بردارهنای غیرمغانوب اسنتفاد
میکند .همچنین ،باتوجه به حرکت به سمت جبسنه ی پنارتو واقعنی درونول زمنان ،ین حاحظنه اضناحی (ثانوینه) نینز بنرای ذخینر
بردارهای غیرمغاوبی که دروول حرایند ت امای یاحت میشوند ،استفاد میشود (که میتواند به صورت ش ای از نخبه گراینی در
بسینه سازی مسائل چندهدحه ت امای دید شود).
این التوریتم ،همانوور که به صورت حاوچارت در ش ل ( )0-2نشان داد شد است ،به صورت زیر خواهد بود [:]19
جمعیت اولیه را باتوجه به تیسیم حضای متغیر تصمیم به تعداد مشخصی از بخشها ،نسبت به انداز جمعیت موردنظر ،ایجاد
میکنیم .بنابراین ،ما ی جمعیت اولیه را با توزیع ی نواخت به گونهای تولید کرد ایم که هر بخشی که حضای متغیر تصمیم
تیسیم شد است ،حلهایی دارد .به این خاور این کار را انجام میدهیم که قابایت جستجوی التوریتم را به جای استفاد از ی
اپراتور جسش ،بسبود دهیم .به هر حال ،حلهایی که برای جمعیت اولیه
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