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 رقابت استعماری تمیو الگور یعصب ھای با استفاده ازشبکھ ابتید یماریب ینیب شیپ
 
 

 .2احمد جعفریان، 1,* سمیرا کرب پور

 رانیه،ایواحد اروم یدانشگاه آزاد اسالم ه،یدانشکده علوم پا ،يکاربرد یاضیکارشناس ارشد ر -1

 رانیه،ایواحد اروم یسالمدانشگاه ازاد ا ه،یدانشکده علوم پا ،یاضیگروه ر اریاستاد -2

 

 

  خالصه
 

 ییو نارسا یینایعلت قطع اندام، ناب نیترعیشا وندارد  یهاي مزمن بوده که درمان قطعبیماري دیابت یکی از بیماري
و  نمارایب نیا يکننده برا دواریاست. تنها راه ام یقلب يهايماریب جادیاعوامل خطر در  نیتراز مهم یکیو  ییویمزمن کل

 ريبیما نـیا اـب  بطهدر را حاضرلحادر  کهاي  هعمد مشکل. ردیگ یم شکل حیمراقبت صح قیاز طر ،یزندگ کیامه اد
 ینا بنابر باشد. می ريبیما نیا صیتشخدر  ضعف کلی رطو به ایو  موقع به صتشخی معددارد  دجوو كخطرناو  بمخر

هم م یتواند گام یم دسانر ريیا ريبیما نیا به بتالا معد ایو بتالا صحیح تشخیصرا در  دفر هر ندابتو کهیروش يساز ادهیپ
 ییاز مدل ها دیبا ینیب شی. جهت پ ددگر یآن تلق ییابتدا حلامردر  صخصو به  يماریب نیا لکنترو  يریشگیپ جهتدر 

 نقش ياربردک ستمیس کی حیصر جینتا ریباشد. با توجه به آنکه تفس نانیحداقل خطا و حداکثر اطم ياستفاده کرد که دارا
 يدیروش جد از بتاید يماریب ینیب شیمقاله جهت پ نیها دارد لذا در ا ستمینوع س نیا ییاراک يمحتوا لیدر تحل یمهم

با  شرویپ یصبآموزش شبکه ع یاساس دهیشود. ا یاستفاده م يرقابت استعمار تمیو الگور یشبکه عصب بیبر اساس ترک
 يریادگی يور الگهمتناظر با  یقادر است که خروج يشنهادیاست. ساختار پ يماررقابت استع يساز نهیاستفاده از روش به

لگو هر ا مطلوب یحاصل شده است، محاسبه و با خروج یشیمورد آزما نیچند يمختلف رو شاتیرا که از انجام آزما
 کند. سهیمقا

 
 .يرقابت استعمار تمیالگور ،یمصنوع یعصب هاي شبکه ابت،ید يماریبکلمات کلیدي: 

 
 
 مقدمه   .1

 يرمایب نیاشد. اب یبوده مشکل عمده سالمت جامعه  م يجوامع بشر يها يماریب نیتر عیاز شا یکی ابتید يماریب       
عبارت  بتایض دعوار نیتر عیکند. شا یم لیو جامعه تحم ماریرا به ب ياریمشکالت بس ررسیبه لحاظ عوارض زودرس و د

 و عفونت. یعصب بیآس ،یچشم يها يماریب ،يویکل ییانارس ،یقلب يها يماریاند از : ب
شود.  یعلت محسوب م نیکه امروزه به عنوان پنجم یبود در حال یجهان ریعلت مرگ و م نیهفتم ابتید 2007سال  در 
با استفاده  2014و همکارانش در سال  Amir Amiri است.   بوده ریمرگ و م ونیلیمسول چهار م 2010در سال  ابتید
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و همکارانش در سال  Thirugnanam Mythili. [1]گوریتم ترکیب به پیش بینی بیماري دیابت پرداخته اند از ال
و  Hamid R. Marateb .[2] اندبهبود داده  يفاز یعصب يرا با استفاده از شبکه ها ابتید يماریب ینیب شیپ 2012

 2نوع  ابتیمبتال به د مارانیدر ب ينوریلبومکروآیم صیتشخ يبرا یبیهوشمند ترک ستمیس کی 2014همکارانش در سال 
 یمبتن یروش 2014و همکارانش در سال  یترکستان ياکبر جواد .[3] اندادرار ارائه داده  نیآلبوم يریبه اندازه گ ازیبدون ن

 2001و همکارانش در سال  Dazzi Davide. [4]قند خون ارائه داده اند مینوع دو جهت تنظ ابتیاتومات د يریادگیبر 
بیماري دیابت با 2003در سال  .[5] جهت کنترل قند خون افراد مبتال به دیابت یک روش فازي عصبی بکار گرفته اند.

 .[6] استو همکارانش تشخیص داده شده  k.kayaerاستفاده از شبکه هاي عصبی ورگرسیون توسط 
 يهستند برا ینینو یمحاسبات يهاو روش هاستمیس یعصب يهاتر شبکهبه زبان ساده ای یمصنوع یعصب يهاشبکه      

 يهاامانهاز س یخروج يهاپاسخ ینیبشیدانش، و در انتها اعمال دانش به دست آمده در جهت ب شینما ،ینیماش يریادگی
، هاهردازش دادپ يبرا ،یستیز یعصب ستمیکارکرد س وهیاز ش گرفتهم) الهايها (تا حدودگونه شبکه نیا یاصل دهی. ادهیچیپ

نوع دو  يماریب ینیب شیجهت پ یعصب يمقاله از شبکه ها نیدر ا .دانش قرار دارد جادیو ا يریادگیو اطالعات به منظور 
صرفه  ابتید يرمایاز ب یناش یاضاف يها نهیاستفاده شده است تا در هز يماریب نیاز ا یاز عوارض ناش يریجهت جلوگ

 شود. ییجو
 يماریب نیز اا یاز عوارض ناش يرینوع دو جهت جلوگ يماریب ینیب شیجهت پ یصبع يمقاله از شبکه ها نیدر ا      

 با لدم یابیرزا و توسعه یندآفر .شود ییصرفه جو ابتید يماریاز ب یناش یاضاف يها نهیاستفاده شده است تا در هز
 دیابت از رد بیماريمو در زنیا درمو يها داده تهیه با رمنظو ینبد . ستا گرفته رتصو قعیوا يها داده مجموعه از دهستفاا
 میزآ موفقیت ینیب پیش به درقا هشد دیجاا لمد ،تحقیق نتایج طبقد . ش نظر ردمو لمد دیجاا به امقدا د،موجو تطالعاا

 . ستا بیماري دیابت
 

 مواد و روش ها .2

 ابتید يماریب. 1 .2
 

در ن انسولی یدایی تولبدن است. در این بیماري توان در(سوخت و سازي)  بیماري قند،یک اختالل متابولیک یا یابتد      
د را انجام تواند عملکرد طبیعی خورود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدي نمیبدن از بین می

صلی وابسته به ي ابه دو دسته دیابت .هاي مختلفی استدهد. نقش اصلی انسولین پایین آوردن قند خون توسط مکانیزم
که  وجود دارند نیز هاي دیگر دیابتگونه می شود.(دیابت نوع دو) بخش  انسولین (دیابت نوع یک) و غیروابسته به انسولین

ي دیگر که تواند براي مادر و جنین خطرساز باشد و دستهدهد و میي نخست هنگام بارداري زنان خود را نشان میدسته
 آیدنت لوزالمعده پدید میاي مانند عفوهشدهاي شناختهدر پی آسیب

 کینوع  ابتید.2.1.1

(اتوزومـال مغلـوب و وابسـته بـه  يهااز جهش یاختالل ناهمگون ناش کی) Type 1A( ،یمنیاز واکنش ا یناش ابتید     
است،  ابتدی انواع از درصد 10–5 رندهینوع دربرگ نیاست. ا یژنکم/یتوارث چندژن نیمغلوب) شناخته شده و همچن کسیا

 يسـلولها یسلول بیتخر ابتینوع از د نیبود. در ا جینوع را نیا يبرا یننوجوا ابتید ایو  نیوابسته به انسول ابتیقبالً واژه د
است. در  یسلول یمنیاز واکنش ا یناش یسلول بی، تخرβ يهااز دست رفتن سلول ی. علت اصلافتدیبتا در پانکراس اتفاق م
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 يبـادیگـاد ، اتوآنت يهـایبادیاتوآنت ن،یانسـول هیـعل يبـادیکه شامل آنت شوندیدر خون رها م ییهامارکر بیتخر نیا یپ
 نیـخاص و ا يهاياالاچ انیم یشود. ارتباط دهید انمبتالی از ٪90–85مارکرها ممکن است در  نیاست. ا فسفاتازنیروزیت

 وز،یـگر يمـاریهمچـون ب منیخودا يهايماریکه ب ير افرادد ابتینوع از د نیا وعیهم مشاهده شده است. ش ابتینوع از د
 نیترشـح انسـول هاتیبتا توسط لنفوسـ يسلولها بیتخر یاست. در پ شتریدارند ب سونیآد يماریو ب موتو،یهاش تیدیروئیت

درصـد  90تا  80کند. معموالً بعد از از دست رفتن  میقند خون را تنظ تواندیموجود نم نیانسول کهییتا جا ابدییکاهش م
مرحلـه اسـت کـه  نیـداده شود. در ا صیممکن است تشخ ابتیو د افتدیاتفاق م یسمیپرگالیبتا است که ها يهااز سلول

و  یچربـ سـمیمتابول نیو همچنـ یسـمیپرگالیشـود و ها يریتا از بروز کتوز جلـوگ شودیم یخارج نیانسول ازمندین ماریب
 کنترل شود. نیپروتئ

 نوع دو ابتید.2.1.2

دچـار مقاومـت  نیبدن نسـبت بـه عملکـرد انسـول شود،یرا شامل م یابتید مارانبی از ٪95–90نوع دو که  ابتید در      
کـه بـدن فـرد مبـتال  یمعنـ نی(و نه مطلق) دارند. به ا ینسب نینقص انسول يماریب يحداقل در ابتدا مارانیب نی. اشودیم

 يهارنـدهیباشـد امـا گ شـتریب زیـخون از مقدار معمـول آن ن در نینسولممکن است غلظت ا یو حت کندیم دیتول نیانسول
خود را انجام  یعیوارد سلولها شده و اعمال طب نیانسول گذارندینم قتیمقاوم شده و در حق نیفرد نسبت به انسول يااختهی

وجود دارد،  تیوضع نیا يراب يتعددندارند. علل م یخارج نیبه درمان دائم با انسول ازیزنده ماندن ن يبرا مارانیب نیدهد. ا
 يماریب نیدر بروز ا ینقش ونیمیاتوا بیمشخص است که تخر یشناخته نشده است ول تیوضع نیبروز ا یجزئ يهازمیمکان

 ندارد.

. درصـد کنـدیم جـادیا نیاز مقاومت به انسـول یخود درجات یو چاق شودیم دهید شترینوع دوم در افراد چاق ب ابتید      
بلکـه در  شودیم جادیخود ابه ندرت خودبه دوزیکتواس ابتینوع از د نیاز مردان است. در ا شیدر زنان ب يماریب نیا وعیش
داده نشـده  صیها تشـخمعمـوالً سـال ابتینوع از د نی. اشودیم جادیاعفونت  ای يماریب کیاسترس همچون بروز  کی یپ

کـه عالئـم  سـتین يدر حـد لیـو در اوا شـودیم جـادیا جیخون) به تدرقند  شی(افزا یسمیپرگالیچرا که ها ماندیم یباق
بـه نـدرت بـه  یکمتر شود ول ییممکن است با کاهش وزن و درمان دارو نیرا نشان دهد مقاومت به انسول ابتید کیکالس

 شتریدر ب یشده ول دهید نییپا نینوع در کودکان و نوجوانان و سن نیا وعیش شیافزا راًیاخ نکهی. با اگرددیباز م یعیحد طب
 یدر زنان بـا سـابقه قبلـ شتریشده و ب شتریب یبدن تیکمبود فعال ایو نبود  یسن، چاق شینوع با افزا نیبروز ا سکیموارد ر

نسبت به نوع  يتریقو یکیژنت نهی. نوع دو زمشودیم دهیخون د یاختالل چرب ایفشار خون باال  يدارا رادو اف يباردار ابتید
 نشده است.  فیتعر یاست و هنوز به خوب دهیچینوع دو پ ابتید کیحال ژنت نیادارد، با  کی

طریق  حظه ازچگونگی پذیرش مقاله به اطالع مولف رابط خواهد رسید. با اینحال آخرین وضعیت مقاالت در هر ل
ن را در ده داوراشه باشد. در صورت پذیرش، الزم است مولفین مقاله، اصالحات خواستقابل پیگیري می فرانسکن تارنماي

 ند.سال نمایار فرانسکن تارنماينسخه نهایی و در مدت زمان خواسته شده اعمال نموده و نسخه نهایی را از طریق 
 
 شبکه هاي عصبی  .2.2

 عصبی هايشبکه ترساده زبان به یا) Artificial Neural Network - ANN( مصنوعی عصبی هايشبکه
 در آمده دست به دانش اعمال انتها در و دانش، نمایش ماشینی، یادگیري براي نوینی تیمحاسبا هايروش و هاسیستم
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 از گرفتهالهام) حدودي تا( هاشبکه گونه این اصلی ایده. هستند پیچیده هايسامانه از خروجی هايپاسخ بینیپیش جهت
 این کلیدي عنصر. است دانش ایجاد و گیريیاد براي اطالعات و هاداده پردازش براي زیستی، عصبی سیستم کارکرد شیوه
 العادهفوق پردازشی عناصر زیادي شمار از سیستم این. است اطالعات پردازش سامانه براي جدید ساختارهایی ایجاد ایده،
 ارتباطات( هاسیناپس توسط و کنندمی عمل هماهنگ هم با مسئله یک حل براي که شده تشکیل نورون نام با پیوستهبهم
 آنرا نبود توانندمی هاسلول بقیه ببیند آسیب سلول یک اگر هاشبکه این در. کنندمی منتقل را اطالعات) ترومغناطیسیالک

 صورت به هاسیستم این در یادگیري. اندیادگیري به قادر هاشبکه این. باشند سهیم آن بازسازي در نیز و کرده، جبران
 دادن صورت در که کندمی تغییر ايگونه به هاسیناپس وزن هامثال از استفاده با یعنی گیرد،می صورت تطبیقی
 .[9] کند تولید درستی پاسخ سیستم جدید، هايورودي
وسیع  ازش داده هايبیماري مهمترین مرحله کار درمان می باشد. به علت این که در بسیاري از موارد پرد تشخیص       

که ر بردن شببه کا راي پزشکان امکان ندارد و یا بسیار پیچیده و طوالنی استمربوط به یک بیماري خاص به طور دستی ب
 جنحوة استخرا ل کند.حتوانسته بسیاري از این مشکالت را  تمادند،هاي عصبی که بسیار سریع و تا حد قابل قبولی قابل اع

اهد ه بهتر خورد شبکفاده شود، عملکاطالعات در هر بیماري بسیار با اهمیت است و هر چه از تعداد بیماران بیشتري است
ره اشا فختلم یمصنوع یو شبکه عصب یستیز یبه دو مفهوم مختلف شبکه عصب یدر حالت کل یبود. عبارت شبکه عصب

 استفاده شده است. ابتید يماریب ینیب شیجهت پ یمصنوع یعصب يمقاله از شبکه ها نیدارد. لذا در ا
 

 . الگوریتم رقابت استعماري2.3
        

نها یک هاي تکاملی، این الگوریتم، نیز با تعدادي جمعیت اولیه تصادفی که هر کدام از آهمانند دیگر الگوریتم        
ها در الگوریتم ژنتیک) به عنوان شود. تعدادي از بهترین عناصر جمعیت (معادل نخبهشوند؛ شروع مینامیده می "کشور"
ه شوند. استعمارگران بسته بشوند. باقیمانده جمعیت نیز به عنوان مستعمره، در نظر گرفته میمپریالیست انتخاب میا

ر هکشند. قدرت کل هر امپراطوري، به آید؛ به سمت خود میقدرتشان، این مستعمرات را با یک روند خاص که در ادامه می
الت حد. در (به عنوان هسته مرکزي) و مستعمرات آن، بستگی دار دو بخش تشکیل دهنده آن یعنی کشور امپریالیست

 ز میانگینصدي ا ریاضی، این وابستگی با تعریف قدرت امپراطوري به صورت مجوع قدرت کشور امپریالیست، به اضافه در
 .[8] قدرت مستعمرات آن، مدل شده است

اي که نتواند در شود. هر امپراطوريها شروع میمیان آنهاي اولیه، رقابت امپریالیستی گیري امپراطوريبا شکل       
 حنه رقابتص)، از رقابت استعماري، موفق عمل کرده و بر قدرت خود بیفزاید (و یا حداقل از کاهش نفوذش جلوگیري کند
اي رقیب، هراطورياستعماري، حذف خواهد شد. بنابراین بقاي یک امپراطوري، وابسته به قدرت آن در جذب مستعمرات امپ

هاي مپراطورياهاي امپریالیستی، به تدریج بر قدرت و به سیطره در آوردن آنها خواهد بود. در نتیجه، در جریان رقابت
ها براي افزایش قدرت خود، مجبور خواهند تر، حذف خواهند شد. امپراطوريهاي ضعیفبزرگتر افزوده شده و امپراطوري

 دهد:لگوریتم پیشنهادي را نشان میفلوچارت ا 1شکل  دهند. شد تا مستعمرات خود را نیز پیشرفت
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 فلوچارت الگوریتم رقابت استعماري -1شکل 

 
تر خواهند شد و شاهد یک نوع همگرایی خواهیم ها نزدیکبا گذشت زمان، مستعمرات، از لحاظ قدرت به امپراطوري       

 ه از لحاظراتی کبت استعماري، زمانی است که یک امپراطوري واحد در دنیا داشته باشیم، با مستمبود. حد نهایی رقا
 موقعیت، به خود کشور امپریالیست، خیلی نزدیک هستند.

 :نشان داده شده استد مربوط به الگوریتم پیشنهادي به صورت زیر شبه ک
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 بت استعماريرقا تمیبا الگور یآموزش شبکه عصب.2.4

ابع ها و سایر پارامتها همچون بایاس و شیب تدر یک شبکه عصبی منظور از یادگیري، تعیین مقادیر بهینه وزن       
 تباط میاناري ارتحریک براي داشتن بیشترین کارایی است. در اهداف تقریب تابعی که در آنها شبکه عصبی وظیفه برقر

جموعه مبراي  کارایی شکبه با تعریف خطاي میان خروجی واقعی و خروجی شبکه دسته دیتاي ورودي و خروجی را دارد،
 سایر و ها وزن مناسب تغییر با خطا این کردن کم هدف شبکه یادگیري در. پذیردمی صورت  تست و  دیتاي آموزش

 مبناي بر هک وشر این در. است موسوم  خطا انتشار پس روش به نیز شیوه این در رایج متد. است شبکه پارامترهاي
 هاي مرحله قبل و با یک گام نمرحله از یادگیري از روي وز باشد، وزنهاي هرسازي میمبتنی بر گرادیان بهینه هايروش

سئله که عصبی به یک ماز آنجا که هر نوع یادگیري یک شب  پذیرد.عکس گرادیان تابع خطا صورت میحرکت در راستاي 
هاي یتمز روشهاي بهینه سازي تکاملی همچون الگوراراین یک راهکار پیش رو استفاده شود، بنابسازي منجر میبهینه

عیین اري براي تسازي گروه ذرات و الگریتم رقابت استعماري است. در این نوشتار از الگوریتم رقابت استعمژنتیک، بهینه
 .[7] وزنهاي شبکه عصبی (یادگیري شبکه عصبی) استفاده خواهد شد

 
 نتیجه گیري بحث و .3

 داده ها يآماده ساز  .3.1

در نظر گرفته شده و جامعه  ابتید يماریو عدم ب يماریوجود ب صیفاکتور جهت تشخ 5با پرسش از پزشکان خبره 
نشان داده شده  1از فاکتورها در جدول  کیهر  ریباشد و تفس یم هیشهرستان اروم یابتید مارانیداده ها انجمن ب يآمار

 ل بده.یه را تشکیاول يهاينتخاب کرده و امپراطورتابع ا يرو یچند نقطه تصادف .1

 ).يسازاست همسانیست حرکت بده (سیالیمستعمرات را به سمت کشور امپر .2

ست داشته باشد؛ یالیکمتر از امپر يانهی، وجود داشته باشد که هزيک امپراطوریدر  يااگر مستعمره .3

 ست را با هم عوض کن.یالیمستعمره و امپر يجا

 ست و مستعمراتشان). یالیامپر ينهیرا حساب کن (با در نظر گرفتن هز يک امپراطوریکل  ينهیهز .4

ن احتمال یشتریکه ب يايانتخاب کرده و آن را به امپراطور ين امپراطوریترفیک مستعمره از ضعی .5

 تصاحب را دارد، بده.

 ف را حذف کن.یضع يهايامپراطور .6

 برو. 2وقف کن وگرنه به مانده باشد، ت یباق يک امپراطوریاگر تنها  .7
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نشان داده شده است  3شده است. همان طور که در شکل  رفتهدر نظر گ کیژنت تمیالگور يبرا يان وروداست که به عنو
 نه. ایباشد  یم ابتیدهد شخص مبتال به د یباشد که نشان م یم یخروج کی يدارا یساختار شبکه عصب

 
 ابتید يماریب صیتشخ يبرا یشبکه عصب يرهایمربوط به متغ يشاخص ها -1جدول 

 
دودهمح نام  توضیحات 

1x =Hemoglobin A1c 5.7کمتر از    سالم 
6.4و  5.7مابین   پیش دیابت 

6.4بیشتر از   دیابت 

2x =Cholesterol میلی گرم 200پایین    عالی 
239تا  200بین   در محدوده خطر 
میلی گرم 240باالی   باال (خطرناک) 

3x =Triglycerides میلی گرم 150زیر    عالی 
199تا  150بین   در محدوده خطر 
499تا  200بین   خطرناک 
میلی گرم 500باالی   خیلی خطرناک 

4 2
weight(kg)x =BMI=

(height(m))
 

22کمتر از   الغر 
25و  22مابین   نرمال 
30و  25مابین   اضافھ وزن 
35و  30مابین   چاقی 

35بیشتر از   پر خطر 
5x =Blood Glucose(2hrs.p.p) 140پایین    غیر دیابت 

200و  140مابین   پیش دیابت 
200بیشتر از   دیابت 

y=FBS  100کمتر از  غیر دیابت 
125و  100مابین   پیش دیابت 

126بیشتر از   دیابت 
 

 
 آموزش دیده با الگوریتم رقابت استعماري یشبکه عصب لهیبه وس ینیب شیحاصل از پ جینتا.3.2
 

قابت ر  تمیکه توسط الگور یشبکه عصب يبه عنوان ورود 1شده در جدول یمعرف يقسمت داده ها نیدر ا 
د ار خواهبدست آمده مورد بحث قر يبخش نمودارها نیشده در نظر گرفته شده، در ا دهیآموزش داستعماري 

 یشان مناستفاده شده  آموزش يداده ها يرا برا یواقع خروجی و یحاصل از شبکه عصب یخروج 2گرفت. شکل
قرمز  و یر آبدهد که شامل دو نمودا یحاصل را نشان م یخروج يتعداد تکرارها و محور عمود یدهد. محور افق

 باشد.  یرنگ م
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آموزش  یحاصل از شبکه عصب یرنگ خروج یدهد و نمودار آب یرا نشان م یواقع یقرمز رنگ خروجنمودار 
باشد دو نمودار بیشتر هم پوشانی  هرچقدر قرار داده است. شیرا مورد نمارقابت استعماري  تمیتوسط الگور دهید

 رد.نشان دهنده این است که شبکه خوب آموزش دیده و جواب نهایی نیز خطاي کمتري دا
 

 
 

 در مرحله آموزش عصبی شبکهخروجی و یواقع یخروج سهیمقا -2شکل 
  

 یحور افقمدهد.  یاستفاده شده نشان م شیآزما يداده ها يرا برا یو واقع یحاصل از شبکه عصب یخروج 3شکل    
ز مودار قرمناشد. ب یو قرمز رنگ م یآب دهد که شامل دو نمودار یحاصل را نشان م یخروج يتعداد تکرارها و محور عمود

 متیگورتوسط ال دهیآموزش د یحاصل از شبکه عصب یرنگ خروج یدهد و نمودار آب یرا نشان م یواقع یرنگ خروج
 .قرار داده است شیرا مورد نما رقابت استعماري

 

 

 شیدر مرحله آزما یشبکه عصب خروجیو یواقع یخروج سهیمقا -3شکل
               

 یخروج یکند. محور افق یم سهیآموزش مقا يداده ها يرا برا یو واقع یحاصل از شبکه عصب یخروج 4شکل        
 تمیشده توسط الگور دهیآموزش د یحاصل از شبکه عصب یخروج يدهد و محور عمود ینشان م 1تا  -1 نیرا ب یواقع
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شود  یو همانطور که مشاهده م باشد یرنگ م یط آبروند خطو جادیا يخط برا نیدهد. بهتر یرا نشان م رقابت استعماري
 خط قرار گرفته اند. کیداده ها نزد

 

 
 در مرحله آموزش یشبکه عصب يبرا ونینمودار رگرس -4شکل 

       
 یقد. محور افشو یم سهیمقا شیآزما يداده ها يبرا یو واقع یحاصل از شبکه عصب یخروج زین 5شکل در  نیهمچن     

شده توسط  دهیآموزش د یصل از شبکه عصبحا یخروج يدهد و محور عمود ینشان م 1تا  -1 نیا بر یواقع یخروج
ده ر که مشاهمانطوباشد و ه یرنگ م یروند خطوط آب جادیا يخط برا نیدهد. بهتر یرا نشان م رقابت استعماري تمیالگور

 .خط قرار گرفته اند کیشود داده ها نزد یم
 
 

 
 شیدر مرحله آزما یشبکه عصب يبرا ونینمودار رگرس -5شکل 

 
 نتیجه گیري   .7

هـا نفـر بـه آن مبـتال هسـتند. در اصـطالح  ونیلیشده و م ایگسترده در سراسر دن يماریب کیبه  لیتبد ابتیامروز د       
 دواریـام اسـت؛ و تنهـا راه دهیـنگرد افـتیآن  يبرا یشود. تاکنون راه درمان قطع یگفته م ابتیبه قند خون باال د یپزشک

 یتا گام میمقاله بر آن شد نی. لذا  در اردیگ یشکل م حیق مراقبت صحیاز طر ،یزندگ کیو ادامه  مارانیب نیا يکننده برا
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بـه عمـل  يریداد و از عوارض آن جلـوگ صیرا به موقع تشخ يماریب نیتا بتوان ا میبردار مارانیب نیا يهر چند کوچک برا
 آورد.
دلسـازي ریاضـی فراینـد د بـر مبنـاي میـسـازي جدورد بررسی قرار گرفت ارائه یک الگوریتم بهینهم مقالهآنچه در این     

تم یش روش پیشنهادي بر روي توابع هزینه مختلف نشان میدهد که الگـورینتایج آزما سیاسی پدیده استعمار بود.ـاجتماعی
ل شـده بـا ایـن حـ. همچنین مسائل مختلف کاربردي کندمعرفی شده در یافتن نقطه بهینه این توابع کامالً موفق عمل می

هـاي مطـرح تواند با موفقیت کامـل در کنـار سـایر روشسازي مطرح شده می دهند که استراتژي بهینهالگوریتم نشان می
سازي همچون الگوریتم ژنتیک و گروه ذرات، به حل مسائل کاربردي و مهندسی کمک کنـد. مقایسـه نتـایج حاصـله بهینه

 رتري نسبی این الگوریتم حکایت دارد.بسازي نیز از هاي رایج بهینهلگوریتم مطرح شده با روشتوسط ا
سـاختار  نیابکار برده شده است.  ابتید يماریب صیجهت تشخ یعصب ياز شبکه ها یبیساختار ترک کیمقاله  نیا در     

 یمـ يمـاریعدم وجـود ب ایاز وجود و  یقیدق ینیب شیپ ،یجهت آموزش شبکه عصبرقابت استعماري  تمیاستفاده از الگور
 انجام دهند. يماریب نیو اقدامات الزم را جهت کنترل ا نددر همان مراحل اول آگاه شو مارانیدهد تا ب
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