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چکیده
الگوریتم کوچ پرندگان مهاجر  ،که آن را از دیگر شیوه های فرا ابتکاری متمایز می سازد ،تعدادی راه حل اجرایی به صورت
موازی و مکانیسم سود بین راه حل ها می باشد .در این الگو ،درجه سود کسب شده برای پرندگان از پرندگان ماقبل خود
تععین می شود؛ که این مکانیسم سود به عنوان تعداد راه حل های همسایه خوب بدست آمده از راه حل قبل می باشد .در واقع
الگوریتم  MBOیکی از الگوریتم هایی است که توانایی یافتن بهترین راه حل شناخته شده در اکثر موارد را دارد .این الگوریتم
طبق مدلسازی ریاضی فرآیند تکامل اجتماعی پرندگان ،یک الگوریتم جدید و نو برای حلّ مسائل ریاضی بهینه سازی ارائه
میدهد .به بیان دیگر ،این الگوریتم با داشتن یک دیدگاه کامالً نو به مبحث بهینه سازی ،از یک سو پیوندی نو میان علوم
اجتماعی و علوم انسانی ایجاد کرده و از سویی دیگر این پیوند را میان علوم فنّی و ریاضی برقرار میکند .طبق نتایج به دست
آمده مشاهده میگردد که این الگوریتم توانایی باالیی برای بهینه سازی مسائل مختلف دارد .از نظر زمان ،زمان کمتری را نسبت
به برخی از سایر الگوریتم های فراابتکاری برای دستیابی به نقطه ی بهینه دارا بوده و همچنین الگوریتم هزینه بر و گرانی
نیست .لذا این الگوریتم می تواند در مدیریت کاربرد داشته باشد ،چراکه مدیر در یک سازمان ،پیوسته در حال تصمیم گیری و
حل مسائل سازمان است و راه حل های احتمالی را به کمک معیارهای تعیین شده رتبهبندی و سپس بهترین راه حل را
انتخاب می کند .چراکه یکی از وظایف رهبری ،ارزیابی و انتخاب بهترین راه حل موجود می باشد .فلذا تشابهات و درسهای
بسیاری بین سبک مدیریت سازمان و الگوریتم کوچ پرندگان مهاجر وجود دارد ،که تحقیق حاضر می کوشد کاربرد این
الگوریتم را در سازمان ها بررسی نماید.
واژههای کلیدی :الگوریتم کوچ پرندگان مهاجر ،مدیریت ،حل مسئله.
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مقدمه
این الگوریتم توسط دومان  1ارایه گردید .الگوریتم مهاجرت پرندگان از طریق مهاجرت این موجودات زنده الگو برداری شده
است و در مسایل بهینه سازی مختلف کاربرد دارد از این الگوریتم برای حلّ مسئله های بسیاری در حوزه های مختلف بهینه
سازی استفاده گردیده است .به عنوان مثال :سیستم های پیشنهاد دهنده هوشمند ،چیدمان بهینه برای واحدهای صنعتی،
مکان یابی بهینه در انبار و( ....ایبرهارت  9و دیگران .) 1221 ،الگوریتم حرکت دسته جمعی الگوریتم بهینه سازی تصادفی
گروهی می باشد که از رفتار اجتماعی دسته پرندگان الهام و  MBOپرندگان یا به اختصار ایده گرفته است .این حرکت ،نوعی
حرکت دسته جمعی هماهنگ میباشد که معموالً با ارتباطات اندک بین اعضای آن و اطّالعات محدودی که اعضا از وضعیت کلّ
سیستم دارند انجام میشود .این الگوریتم با توجّه به رفتار اجتماعی و حرکات منظّم و دسته جمعی پرندگان و ماهی ها اقتباس
شده است و با نامهای الگوریتم انبوه ذرّات یا الگوریتم ازدحام ذرّات نیز شناخته میشود .این الگوریتم یک الگوریتم جستجوی
اجتماعی به شمار می آید (طالبی.) 1032 ،
الگوریتم بهینه سازی پرندگان که با نام الگوریتم ازدحام ذرّات نیز شناخته میشود؛ یک الگوریتم جستجوی اجتماعی است که از
روی رفتار اجتماعی دسته های پرندگان مدل شده است .در ابتدا این الگوریتم به منظور کشف الگوهای حاکم بر پرواز همزمان
پرندگان و تغییر ناگهانی مسیر آنها و تغییر شکل بهینه ی دسته به کار گرفته شد .در این الگوریتم ذرّات فضای جستجو جاری
می شوند (علی زاده .) 1029 ،تغییر مکان ذرّات در فضای جستجو تحت تأثیر تجربه و دانش خودشان و همسایگانشان است.
بنابراین موقعیّت دیگر توده ذرّات روی چگونگی جستجوی یک ذرّه اثر میگذارد .نتیجه ی مدلسازی این رفتار اجتماعی فرآیند
جستجویی است که ذرّات به سمت نواحی موفّق میل میکنند .ذرّات از یکدیگر می آموزند و بر مبنای دانش بدست آمده به
سمت بهترین همسایگان خود میروند (الی  0و دیگران .) 9312 ،اساس کار الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرّات بر این اصل استوار
است که در هر لحظه هر ذرّه مکان خود را در فضای جستجو با توجّه به بهترین مکانی که تاکنون در آن قرار گرفته است و
بهترین مکانی که در کلّ همسایگیاش وجود دارد ،تنظیم میکند (احمدی MBO .) 1021 ،بر این منطق استوار است که با به
اشتراک گذاشتن اطالعات بین اعضای یک جامعه ،یا یک گونه ی خاص از موجودات ،تکامل میتواند صورت پذیرد و موجودات
زنده اغلب قادرند تا با همکاری و کار تیمی به اهداف پیچیده دست یابند (دومان  4و دیگران.) 9319 ،
از سوی دیگر مدیریت هر سازمانی به تنهایی قادر به برنامه ریزی و اجرا برای تحقق اهداف سازمان نمی باشد ،بلکه در سایه
مشارکت و استفاده از توان فکری و تخصصی کارکنان می تواند به موفقیت های مورد نظر برسد (جهان بین و دیگران.) 1023 ،
وقتی مدیریت سازمان اعتقاد عملی به کار تیمی و استفاده از نظر و فکر کارکنان داشته باشد ،این اعتقاد تا اعماق سازمان نفوذ
یافته و به صورت باورهای مشترک و فرهنگ سازمان در می آید و کار تیمی در عمل شکل می گیرد (کارنوال  1و دیگران،
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 .) 9313به عنوان مثال در تیم های حل مسأله ،افراد با یکدیگر تبادل نظر می کنند و در مورد کار ،ابراز عقیده می نمایند ،اما
اختیارات آنها محدود است و به ندرت می توانند به نظرات خود جامعه عمل بپوشانند .در واقع فرایند استفاده موثر از منابع
مادی و انسانی جهت تحقق اهداف سازمان در چهار چوب نظام ارزشی مورد قبول جامعه واقع شده از طرفی اخذ تصمیم گیری
که جوهره مدیریت بوده در حل مشکالت سازمانها دارای اهمیت ویژه ای می باشد (اونیل  .) 9312 ،2بنابراین تصمیمات مناسب
جه ت حل مسئله و مشکالت سازمانی نقش اساسی را در موفقیت سازمانها ایفاء می نماید  .حل مسائل سازمانی در بسیاری از
موارد به ویژه هنگامی که مشکالت و مسائل غیر تکراری باشند نیاز به تصمیم گیری مناسب مدیران داشته که خود عامل بسیار
مهمی جهت تصمیم گیری خالق و اثربخش می باشد (جهان بین و دیگران.) 1023 ،
لذا پژوهش حاضر برای اولین بار در ایران ،می کوشد توسط الگوریتم کوچ پرندگان ( ) MBOکه توانایی باالیی برای بهینه
سازی مسائل مختلف دارد و از نظر زمان ،زمان کمتری را نسبت به برخی از سایر الگوریتم های فراابتکاری برای دستیابی به
نقطه ی بهینه صرف می کند ،بتواند رویکردهای حل مسئله در سازمانها و مدیران را مورد بررسی قرار داده و رویکرد جامعی در
جهت حل مسائل سازمانی ارائه کند.

ادبیات پژوهش
شکل مهاجرت پرندگان
شکل بال پرنده  ،یک ایرفویل نامیده می شود .با حرکت ایرفویل در هوا ،هوا باالو پائین می رود .جریان هوا روی سطح فوقانی
یا باالیی  ،بیشتر از بخش پائینی بال حرکت می کند .برای اینکه دوهوا جریان یافته و آن را یک زمان به لبه بال بیاورند ،هوای
باال بایستی سریعتر حرکت کند .در نتیجه هوا در بخش فوقانی دارای ف شار پائین تری نسبت به هوای متحرک در بخش تحتانی
می باشد (شکل  .) 1این اختالف فشار ،لیفتینگ (باالبردن) بال را ممکن می سازد (لیسمن  7و دیگران . ) 1273 ،برای یک پرنده
تنها ،سرعت مهمترین عامل دربلند شدن از زمین و باال رفتن محسوب می شود .با افززایش سزرعت روبزه جلزوی بزار درهزوا،
مقدارباال رفتن پرنده افزایش می یابد .علت این امر آن است که به خاطر باالتر بودن سرعت ،اختالف فشار باید در مدت زمان
کوتاهتری حذف گردد و به همین خاطر فشار باالبرنده باالتری حاصل می گردد .نیروی مورد نیزاز بزرای تولیزد ایزن ممنتزوم
باالبرنده ،نیروی القایی نام یده می شود ،که با نیرو و توان پروفایل  -نیروی مورد نیاز برای حرکت کردن پرنده در هزوا در برابزر
اصطکاک پوست ،تفاوت دارد (پیریز  3و دیگران.) 9337 ،
هوای پرفشار زیر بال ،اطراف سر و به سمت داخل بال پشتی جریان می یابد .این جریان ،ورقه ای از هوای متالطم تشکیل می
دهد که از لبه پشتی به طرف بال پرنده جریان می یابد .این ورقه جریان حلقوی مسطح وارد دو گرداب لوله ای متمرکز از هر
نوک بال می شود .جریانات حلقوی که به طرف داخل نوک بال در جریان هستند ،مناطق بزرگی از حرکت هوا به سمت باال به
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طرف خارج بال و منطقه ای از جریان رو به پائین تولید می کنند (شکل  .) 9مناطق حرکت هوا به طرف باال ،به باال رفتن پرنده
کمک کرده و بدین طریق نیازش به نیروی القایی را کاهش می دهد .این امر در مورد این مسئله توضزیح مزی دهزد کزه چزرا
پرندگان  ،به ویژه پرندگان مهاجری که مجبورند فواصل طوالنی پرواز کنند ،در کنار هم و در آرایش ها و اشکال خزاص پزرواز
می کنند (نیرومند .) 9311 ،2

شکل  . 1بال پرنده
پرواز  Vشکل  ،معروف ترین شکلی است که پرندگان مهاجر از آن برای پروازدر فواصل طوالنی استفاده می کننزد .علزت ایزن
نامگذاری ،شباهت شکل پرندگان باحرف  Vمیباشد (شکل  .) 0در اینجا ،یک پ رنده رئیس گروه بوده و دو خط از پرندگان دیگر
از او پیروی می کنند .همان گونه که در قسمت ذیل توضیح داده می شود ،به عنوان شکل بسیار کارآمدی برای پرندگان مهاجر
شناخته شده است .اما ،تنها شکل و آرایش مورد استفاده گروههای پرندگان نیست .سایر آرایزش هزا و اشزکال مزورد اسزتفاده
عبارتنداز :آرایش ستونی ،آرایش کمانی یا قوسی شکل یا  Jشکل و پلکانی که گونه هایی از آرایش  Vشکل هسزتند کزه یزک
شاخه مسیر حرکت کوتاهتر بوده یا کالً وجود ندارد (کارابوگا .) 9312 ،13
برای توضیح راجع به کاربرد آرایش و شکل  Vتوسط پرندگان دو فرضیه آلترناتیو پیشنه اد شده است .اوالً با این شکل و آرایش،
می توانند در مصرف انرژی در طول پرواز صرفه جویی کنند .ثانیاً ،شکل  Vبازتابی از مکانیسمی است که به واسطه آن پرندگان
از برخورد و تصادم با یکدیگر اجتناب ورزیده و در تماس دیداری و بصری باقی می مانند .برطبق اظهارات برخزی از محققینزی
که به روش تجربی کار کردند ( به ویژه براساس عکس هایی از گروههای پرندگان) ،اگرچه امکان رد فرضیه دوم وجود نداشت
که با همبستگی مثبت در مورد فاصله بین بال  -سر ) (WTSو عمق یا زاویه ثابت  Vمی توان در مورد آن توضیح داد (شزکل
 ، ) 0اما ثابت گردید که محرک اصلی برای این شکل و آرایش  ،صرفه جویی در مصرف انرژی بود (منگ  11و دیگران.) 9317 ،
مطالعه پیشگام که در مورد صرفه جزویی در مصزرف انزرژی در شزکل و آرایزش  Vبزه روش ریاضزی توضزیح مزی دهزد ،بزه
 Lissamanو  Schollenbergerتعلق دارد .در آن مطالعه ،بیان گردید که با نزدیزک شزدن پرنزدگان بزه یکزدیگر (WTS
کوچکتر) و با افزایش تعداد پرندگان ،بیشتر در مصرف انرژی صرفه جویی می شود .به گونزه ای کزه بزه طزور مثزال ،گروهزی
متشکل از  91پرنده دارای طول پرواز تقریباً  71درصد بیشتری نسبت به یک پرنده می باشند .نتایج مزذکور حاصزل تئزوری
ایرودینامیک می باشد که پرندگان در اندازه های هواپیما فرض شدند .همچنین ،برای  ، WTSتنها مقادیر مثبت فرض گردید
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( به عبارتی ،مورد همپوشانی در نظرگرفته نشد) .عالوه بر  ، WTSصرفه جویی در مصرف انرژی متاثر از عمق نیزز واقزع مزی
شود ( فاصله پرواز پرنده پشت پرنده در موقعیت رهبر) .ورقه ورتکس پشت بال ثابت در سطح پایدار جمع شده و بدین طریق
دو جریان حلقوی متمرکز در دو طول وتر (ماکسیمم عرض بال) بال تشکیل می دهد (پان  19و دیگران.) 9314 ،
در این رابطه  wماکسیمم عرض بال را نشان می دهد .در حقیقت ،عمق برطبق فاصله بال  WTS ،و زاویه آلفا تعیین می گردد
که تماس بصری و دیداری راحتی بین پرندگان حاصل می کند .در صورت وجود نسبت فاصله به عرض ثابت در پرندگان ،آنگاه
به محض تعیین فاصله ،عمق را می توان محاسبه نمود .در ای ن خصوص ،یک پارامتر پرواز مستقل به نظر نمی رسد .شزاید بزه
این دلیل ،اثر عمق به اندازه  WTSاهمیت نداشته و توسط اکثر محققین نادیده گرفته شد (سانگ .) 9312 ،10

شکل  . 9مناطقی از حرکت رو باال و رو به پائین هوا در اثر جریانات حلقوی نوک بال

شکل  . 0شمایی از آرایش  Vشکل
در آرایش  Vشکل پرنده رهبر کسی است که بیشترین انرژی را مصرف می کند .پرندگان دیگر از پرندگان جلویی نفع می برند.
این مسئله به نظر مطلوب می رسد که صرفه جویی در مصرف انرژی با برگشتن به خط باالتر می رود و صرفه جویی در مصرف
انرژی پرندگانی به غیر از رهبر  ،ی کسان یا برای پرندگان میانی کمی بیشتر می باشد .اگرچه فرضاً نشان داده شد که هر چزه
تعداد پرندگان بیشتر باشد به همان نسبت صرفه جویی در مصرف انرژی بیشتر است ،اما در عمل ،تعداد پرندگان در گروههای
مشاهده شده محدود می باشد .به عنوان توضیحی برای این موضوع  ،گفته ش ده که بزا افززایش انزدازه گزروه  ،همراستاشزدن

Pan
Sang

00

12
13

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال دوم ،شماره  ،4بهار 1933

پرندگان در عقب سخت و دشوارتر شده و هماهنگی از بین می رود .در نتیجه پرندگان در عقب از آرایش و شزکل پزرواز نفزع
نبرده و ممکن است گروه کوچکتری برای خود تشکیل دهند (سیود .) 9317 ،14

الگوریتم پرندگان مهاجر
الگوریتم  ، MBOیک تکنیک جستجوی همسایگی میباشد .این الگوریتم با تعدادی راه حل اولیه نظیر پرندگان در آرایزش V
شکل شروع می شود .با شروع کار با راه حل اولیه ( نظیر پرنده رهبر) و پیشروی آن در خطوط به سمت دم  ،هر راه حل توسط
راه حل های همسایه اصالح می گردد (راه حل همسایه ،از طریق تبادل و معاوضه جفتی هر دو مکان بدسزت مزی آیزد) .اگزر
بهترین راه حل همسایه اصالحی ایجاد کند  ،آنگاه راه حل فعلی جای خود را به آن راه حل می دهد .بزرای ایزن راه حزل هزا
(پرندگان) از راه حل های جلوی آنها ،یک مکا نیسم منفعت و سود نیز وجود دارد (زانگ  .) 9314 ،11در این جا این مکانیسم را این
گونه تعریف می کنیم  :به اشتراک گذاری بهترین همسایه های استفاده نشده باراه حل های بعدی ( در اینجا استفاده نشده به
معنای راه حل همسایه می باشد که از آن به جای راه حل موجود استفاده نمی شود) .به عبارت دیگر ،راه حل تعداد همسزایه
هایش و تعد اد بهترین همسایه های راه حل قبل را ارزیابی و جایگزین بهترین آنها می شود .به محض اینکه همه راه حزل هزا
توسط راه حل های همسایه ،اصالح شدند  ،این روش چند بار (تور) تکرار می شود ،سپس راه حل اول به راه حل آخزر تبزدیل
شده و یکی از راه حل های دوم به راه حل تبدیل شده و حلقه دیگری شروع می شود .بعد از تعدادی تکرار ،الگزوریتم متوقزف
می شود.
در قسمت ذیل ،ابتدا نمادگذاری بکاررفته در الگوریتم  MBOمطرح شده است .در اینجا
 = nتعداد راه حل های اولیه (پرندگان)
 = kتعداد راه حل های همسایه در نظر گرفته شده
 =xتعداد راه حل های همسایه به اشتراک گذاشته با راه حل بعدی
 =mتعداد تورها
 =Kحد تکرار
همان گونه که قبالً اشاره شد ،الگوریتم  MBOشباهت های زیادی با داستان پرندگان مهاجر دارد .اوالً ،با راه حل ها به عنوان
پرندگان همتراز در آرایش  Vشکل رفتار می کند .تعداد همسایه های تولید شده ) (kرا می توان به عنوان نیروی القزای مزورد
نیاز تفسیر نمود که با سرعت رابطه تناسبی معکوسی دارد .
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با  kبزرگترفرض می کنیم پرندگان در سرعت پائینی پرواز می کننددر نتیجه می توان تشبیه نمزود کزه در حزین حرکزت در
سرعت پائین ،می توان محیط را به طور مفصل کش ف نمود .مکانیسم سود بین پرندگان محترم شمرده و با تولیزد همسزایگان
کمتر برای راه حل ها در عقب ،این امکان فراهم شد که آنها کمتر خسته شده و با استفاده از همسایگان راه حل هزا در جلزو،
بیشتر در انرژی خود صرفه جویی کنند .به پارامتر  xبه عنوان  WTSنگاه شده است که یک مقدار بهینه به آن اختصاص داده
می شود .مقدار بهینه اش ،مقدار همپوشانی بهینه نوک بال ها را نشان می دهد .از آنجایی کزه هزر پرنزده در فاصزله یکسزان
حرکت می کند ،در نتیجه همگی انرژی پروفایل یکسانی مصرف می کنند و شبیه به داستان واقعی پرنزدگان ،پرنزده ای کزه
بیشترین انرژی را صرف کرده و به همین خاطر خسته شده اند ،برای استراحت کردن به عقب برگشته و پرنده دیگر جای او را
می گیرد (دومان  12و دیگران.) 9319 ،
برای نیل به عملکرد بهتر  ، MBOالزم است بهترین مقادیر برخی از پارامترها تعیین گردد .اینها عبارتنداز :تعداد پرندگان در
گروه ) ،(nسرعت پرواز ) ، (x) WTS ، (kو تعداد فلپ های بال قبل از تغییر در ترتیب پرندگان یا انرژی پروفایل مصرف شده
) . (mشبیه به داستان پرندگان ،میتوان انتظار داشت برخی از مقادیر خاص این پارامترها و ترکیبزات آنهزا عملکردالگزوریتم را
افزایش دهند .به طور مثال ،می توان انتظار داشت مقادیر کوچکتر  xعملکرد بهتری از خود نشان دهنزد ،زیزرا  WTSبهینزه (
همپوشانی) رقم بسیار کوچکی بود .همچنین کوچکترین مقادیر  kو  mبهتر ظاهر می شوند که این مسئله به عنوان مصزالحه
بین پروفایل و نیروهای القایی قلمداد شده است .یکی دیگر از پارامترهایی که باید در مورد آن تصمیم گیری شود ،حزد تکزرار
) (Kمی باشد که می توان راه حل های بهتری با مقادیر باالتر  Kبا هزینه زما ن های اجرای باالتر انتظار داشت (پان  17و دیگران،
.) 9312
فلسفه  MBOآن است که با شروع کار با تعدادی راه حل های موازی ،هدف اصلی کشف حزوزه هزای بیشزتر فضزای راه حزل
ممکن می باشد .با نگاه به راه حل های همسایه ،کشف صورت می گیرد .هر بار یکی از راه حل ها ( راه حل موجود در سمت و
مقام رهبر) به طور مفصل تر کشف می شود .زمانی که یکی از راه حل ها توسط همسایگانش اصالح نمی شود و زمانی کزه راه
حل در جلو امیدوارکننده تر است ،آنگاه جای خود را به یکی از همسایگان راه حل در جلو مزی دهد (اسزدی و بیزات.) 1022 ،
بدین طریق همسایگی اطراف راه حل ام یدوارکننده تر ،به طور مفصل تر کشف می شود ( با نیروهای ترکیبزی دو پرنزده یزاراه
حل) .با این حال ،بعداز چند تکرار ،این راه حل ها ،به جهات مختلفی می روند تا زمانی که اصالحاتی در امتداد مسیرهایشزان
بیابند .اما بعد از مدتی ،انتظار می رود اکثر راه حل ها به سمت یک یا چند همسایگی همگرا شوند که در این وضعیت بهینزه
محلی یا حتی بهینه کلی لحاظ می گردد .با مقادیر بزرگتر  ، xهمگرایی سریعتر انجام می گیرد ،اما در این مورد ،قبل از کشف
کامل منطقه ممکن  ،روند کار خاتمه یافته و به همین خاطر نتایج بدست آمده خوب نمی باشند .خصوصیات  MBOکه آن را
از دیگر شیوه های فراابتکاری متمایز می سازد ،تعدادی راه حل اجرایی به صورت موازی و مکانیسم سود بین راه حزل هزا مزی
باشند .پردازش موازی را می توان عنصری ارثی برای الگوریتم های ژنتیکی و جستجوی پراکنده در نظر گرفت .از طرف دیگزر،
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اگرچه به نظر می رسد  MBOش باهتهایی به الگوریتم های هوش گروهی و به ویژه  ABCداشته باشد که راه حل هزای بهتزر
بیشتر کشف می شوند ،اما مکانیسم سود معرفی شده در اینجا ،کالً مختص  MBOمی باشد (گائو و دیگران .) 9312 ،13

اثر )x( WTS
 WTSیک پارامتر مهم برای الگوریتم  MBOمی باشد کزه یکزی از خصوصزیات متمزایز کننزده آن از دیگزر الگزوریتم هزای
فراابتکاری تلقی می گردد .مقدار آن تعیین کننده درجه سود کسب شده برای پرندگان از پرندگان ماقبل خزود مزی باشزد .از
آنجایی که در اینجا مکانیسم سود را به عنوان تعداد راه حل های همسایه خوب بدست آمده از راه حل قبل تعریف کردیم ،در
نتیجه مقدار بسیار باالی  xبدان معناست که کلیه راه حل ها شبیه به یکدیگر بوده و به همین خاطر ،ممکن اسزت همگرایزی
زودتراز موعد رخ دهد (اسدی.) 1027 ،

فاز اجرایی الگوریتم حرکت دسته جمعی پرندگان
این الگوریتم به ایجاد و نگهداری گروهی از پاسخ های مناسب می پردازد ،به این پاسخ ها با عنوان ذرّه اشاره میشود .در با به
هنگام کردن ذرّات و نسل ها با استفاده از  MBOابتدا الگوریتم به ایجاد جمعیّتی تصادفی از ذرّات اقدام میکند .سپس
مکانیزم بردار سرعت ،به سوی پاسخ بهینه تکامل و پیشرفت می نماید .بردار سرعت خود نیز بر اساس حافظه ی کسب شده
توسط ذرّات تغییر یافته ،به هنگام میشود .از نظر مفهومی این حافظه دو بُعد شخصی و جمعی دارد که در واقع مبیّن دانش
کسب شده توسط فرد و اجتماع است (بنابی  12و دیگران .) 1222 ،ذرّات با این مکانیزم ها در فضای حالت های چند بُعدی
اصطالحاً پرواز داده میشوند و به سوی بهترین پاسخی که توسط خود و همسایگانشان یافت میشود پیش میروند .به عبارتی اثر
این پرواز ،حرکت جمعی به سوی نقطه ی کمّینه (یا بیشینه ) با نیم نگاهی به کلّ فضای حالت و به هنگام رسانی بهینه ها
است .عملکرد هر ذرّه در نزدیک شدن به پاسخ بهینه به وسیله ی یک تابع ارزیابی یا شایستگی که مبیّن مسئله ی تحت بهینه
سازی است ،سنجیده می شود (امینی وباقی.) 1023 ،
الگوریتم پرواز پرندگان جزء شیوه های محاسبات پویا است و بر اساس جمعیّت اوّلیّه استوار است .این الگوریتم ،از رفتار
اجتماعی یک دسته از پرندگان در یافتن غذا الهام میگیرد .بدین صورت که ،دسته ای از پرندگان به صورت رندم و تصادفی در
فضایی به دنبال غذا میگردند .فقط یک تکّه غذا در فضای مورد نظر وجود دارد .هیچکدام از پرندگان محلّ غذا را نمیدانند ،ولی
در هر وهله ،تا محلّ غذا ،فاصله ی خود را میدانند .و بر این پایه ،برای یافتن غذا از نزدیکترین پرنده به غذا پیروی میکنند.
شبیه سازی این روش میتواند یکی از بهترین روشها برای بهینه سازی در الگوریتم حرکت دسته جمعی پرندگان باشد.
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همانطور که در باال اشاره ی کوتاهی شد؛ برای مدلسازی نظم موجود در حرکت دستهجمعی این پرندگان دو بُعد در نظر گرفته
شده است .بُعد اوّل ،تعامالت اجتماعی که بین اعضای گروه وجود دارد؛ و بُعد دیگر که ممکن است هریک از اعضای گروه واجد
آنها باشند ،امتیازات فردی میباشد .در بُعد اوّل ،تمام اعضای گروه ،مدام با تبعیت از بهترین فرد گروه ،موقعیت خود را تغییر
میدهند و در بُعد دوّم باید تک تک اعضا بهترین موقعیت را که شخصاً تجربه کردند ،در حافظه ی خود نگهداشته و تمایلی به
سمت بهترین موقعیت درک شده گذشته خود داشته باشند.
طبق مباحث ذکر شده در باال ،ساز و کار این الگوریتم بدین صورت میباشد که ،هر پرنده که به آن یک ذرّه گفته میشود یک
جواب ممکن در فضای جستجوی مسئله میباشد .هر ذرّه یک مقدار شایستگی دارد که توسط یک تابع برازش شایستگی آن
محاسبه میگردد .هرچه قدر در فضای جستجو ،ذرّه به هدف غذا نزدیکتر باشد ،برازندگی بیشتری دارد .هر ذرّه دارای یک
سرعت نیز میباشد ،که هدایت حرکت ذرّه را بر عهده دارد .هر ذرّه به حرکت خود در فضای مسئله با پیروی کردن از ذرّات
بهینه در حالت فعلی ،ادامه میدهد(صفائی .) 1022 ،بدین صورت است که گروهی از ذرّات به صورت تصادفی در آغاز کار بوجود
می آیند و با بهروز کردن نسلها ،تالش برای یافتن جواب بهینه می نمایند .در ابتدا به وسیله ی دسته ای از پرندگان که به طور
تصادفی در فضای مسئله وجود دارند ،مقداردهی میشوند و سپس جستجو برای رسیدن به مطلوبترین جواب شروع می گردد.
در هر وهله از تکرار این الگوریتم ،ذرّه به سمت موقعیت بهینهتر جا به جا میشود .حال ،این موقعیت بعدی برای هر ذرّه با
توجّه به دو مقدار بدست می آید:
در هر قدم ،هر ذرّه با استفاده از بهترین مقدار بهروز میشود .اوّلین حالت ،بهترین موقعیّتی است که تاکنون ذرّه موفق شناخته
و نگهداری میشود .دوّمین مقدار ،بهترین  93 pbestبه رسیدن به آن گردیده است؛ که این نام تحت عنوان شناخته میشود.
این فرآیند تا زمانی  91 gbestموقعیّتی می باشد که توسط جمعیّت ذرّات به دست آمده است و تحت عنوان که به نتیجه و
جواب مطلوب برسیم یعنی حالتی که سرعت پرندگان به تدریج به صفر میل کند و یا اینکه حدّاکثر تعداد تکرار در نظر گرفته
شده برای الگوریتم ،حاصل شود ادامه می یابد.
بعد از پیدا کردن بهترین مقدارها ،تغییر سرعت و مکان هر ذرّه را با استفاده از فرمولهای زیر بدست میآوریم:

 C1,C9میزان تأثیر برای  :؛ gbestو pbest؛
 ، :r1,t, r9,tاعداد تصادفی که در محدوده ی ]  [3 ،1هستند؛
Particle Best
Global Best
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 :Xi,tموقعیّت فعلی ذرّه؛
 :Vijسرعت حرکت کردن ذره ها در هر وهله که به عنوان عامل حرکت اجباری عمل میکند تا از نوسانات پیاپی ذرّات
جلوگیری نماید.
 :c1 * rand() * (pbest[] – positionکه با عنوان بخش خودشناسی از آن یاد میشود و بیانگر فاصله ای است که ذرّه در
هر لحظه از بهترین خاطره ی شخصی اش دارد .در واقع این بخش نشانگر میزان تمایل و کشش هر ذرّه برای بازگشت به
محیط بهترین خاطره اش است.
)][:c9 * (gbest[] – positionکه با عنوان بخش اجتماعی از آن یاد میشود و بیانگر فاصله ای است که هر ذرّه از بهترین
خاطره ی همسایگی اش دارد .در واقع این بخش نشانگر میزان تمایل و کشش هر ذرّه برای دنباله روی از اجتماع و پیمودن
مسیر موفقیّت جامعه ) بهترین خاطره ی جمعی (است.
مرحله های اجرای الگوریتم به صورت خالصه وار و به ترتیب عبارتند از:
مرحله  .1مکان و سرعت اوّلیّه ذرّات به طور تصادفی انتخاب میشود.
مرحله  .9با توجّه به مکان هر ذرّه ،مقدار تابع هدف را برای هر ذرّه محاسبه میکنیم.
مرحله  .0مکان فعلی هر ذرّه را با بهترین مکان همان ذرّه مقایسه میکنیم.
مرحله  .4موفّقترین ذرّه همسایه را تشخیص داده و بهترین مکان ذرّات گروه تا این مرحله از جستجو تعیین میشود.
مرحله  .1سرعت و مکان ذرّه مطابق با روابط  1و  9تغییر یافته و به مرحله  9بازگشت داده میشود.

برخی از شرایط خاتمه که می توان از آن ها استفاده کرد ،عبارتند از:


سپری شدن تعداد معینی از تکرارها (نسل ها)



سپری شدن زمان مشخص



رسیدن به حدّ قابل قبولی از پاسخ (هدف از پیش تعیین شده )



سپری شدن تعداد معیّنی از تکرارها بدون مشاهده بهبود خاصّی در نتیجه (صفائی و فضلی.) 1022 ،

کار تیمی در سازمان
بشر همواره در مسیر تکامل اجتماعی  ،فرهنگی و اقتصادی خویش به انجام کار از طریق گروه ها پایبند بوده است.با توجه به
پیشرفت جوامع نیل به اهداف مشترک متضمن بهره مندی از ایفای نقش های متمایز و استفاده از نظام های دقیق ارتباطی در
بستر تعامالت تیمی رقم خورده است (آماسون  99و دیگران .) 9312 ،بروز و ظهور سازمانهای جدید به همراه تغییر در نگرش
مشتریان چالش های جدیدی را با خود به ارمغان آورد .یکی از روشهایی که سازمانها برای بهبود عملکردهای مرتبط با وظایف
Amason

03

22

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال دوم ،شماره  ،4بهار 1933

پیچیده ،پویا و وابسته انجام میدهند ،به کارگیری تیم هاست (کارنوال  90و دیگران . ) 9313 ،انجام دادن کارهای ساختارمند
حول تیم ها به واقعیت زندگی سازمانی تبدیل شده است .لذا اکثر سازمانها فعالیتها را به طور تیمی و در قالب تیمهای کاری
انجام میدهند .فعالیت های شغلی تیم محور به طور معناداری پیش بینی کنندة فروش بیشتر ،دارایی ها ،سرمایه گذاری ،حقوق
صاحبان سهام و سرمایه گذاران است (اونیل .) 9312 ،94
تغییر فضای کسب و کار و توجه و تمرکز به سازمان های منعطف وایجاد سازمان های ارگانیک موضوعاتی است که در عصر
نوین  ،روی گردانی از آن میسور نمی باشد .از سویی دیگر پیچیدگی و تنوع خواسته های مشتریان،اندیشمندان را به سمت
مطالعات کالن در سطح سازمان و مفاهیم علوم رفتاری رهنمون گردانیده است (آنکونا  91و دیگران .) 9312 ،تارنمای دیکشنری
تجاری سازمان تیم محور را نوآوری در محیط کار با تکیه بر تیم برای رسیدن به اهداف تعریف می نماید و ویژگی های اصلی
سازمان تیم محور را اعتماد متقابل ،توانمند سازی کارکنان در برنامه ریزی ،سازماندهی و رسیدن به اهداف ،سهیم بودن در
مسئولیت ،سهیم بودن در پاسخگویی در مقابل عملکرد و سهیم بودن در رهبری بیان می کند.
انجام کار در سازمان تیم محور فراسوی تالش افراد ،به نگرش ویژه به ساختار در پی ریزی کار تیمی معطوف می باشد .به
عبارتی دیگر به جای تربیت افراد با باورهای تیمی می بایست ساختار سازمان را با تکیه بر مولفه های تیمی مهیا نموده و افراد
را در آن به کار گرفت (باردلی  92و دیگران .) 9311 ،در قلب تپنده اقتصاد کشورها یعنی شرکت های خدماتی ،تولیدی و تجاری
که با نوآوری های خود کاال و خدمات مورد نیاز مردم را با کیفیتی مطلوب عرضه کرده و در قبال آن انتظار کسب اهدافی را
دارند ،همواره این مفهوم طنین افکن است که صرفاً توانایی و استعداد فردی برای استخدام و کار کردن کافی نیست ،بلکه اصل
مهم این است که ،افراد بتوانند با دیگران بسازند و در تیم های مختلف کاری ،که برای پیشبرد امور شرکت تشکیل می شوند،
به عنوان عضوی توانا و سازگار با دیگران اهداف سازمانی را به منصه ظهور برسانند (بادکه  97و دیگران.) 9312 ،

فلوچارت و شبه کد الگوریتم حرکت دسته جمعی پرندگان

Carnevale
O'Neill
Ancona
Bradley
Badke

02

23
24
25
26
27

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال دوم ،شماره  ،4بهار 1933

فلوچارت  .1الگوریتم پرندگان

شبه کد الگوریتم پیشنهادی
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مزایای الگوریتم پیشنهادی
چند مزیّت عمده  MBOرا نسبت به دیگر الگوریتمها برتر میسازند .تحقیقات نشان داده است که به عنوان ،روشی بی نیاز از
هرگونه اطّالعات مشتق ،در فضاها و مسائل پیچیده و مشتق ناپذیر از خود عملکردی کارا ،قوی و انعطاف پذیر به جا میگذارد.
 MBOاز بعد محاسباتی ،الگوریتم هزینه بر و گرانی نیست و حتّی با حافظه ها و پردازشگرهای بسیار معمولی که اغلب در
رایانه های خانگی نیز یافت میشوند قابل اجرا است .به عالوه ،مزایایی همچون سرعت همگرایی باال و نو بودن الگوریتم در
بسیاری از زمینه های بهینه سازی ،از جمله پرتفوی سهام آن را کاندیدای مناسبی برای استفاده می سازند.

بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه که از آرایش پرواز  Vشکل پرندگان مهاجر الهام گرفته است ،شیوه فراابتکاری جدیدی به نام الگوریتم بهینه
سازی پرندگان مهار (  ) MBOپیشنهاد گردید  .برای توضیح راجع به منطق پشت الگوریتم ،ابتدا اطالعات کافی و ضروری در
رابطه با پرواز پرنده مطرح شد .اما همانطور که ذکر شد الگوریتم  MBOمیتوان بعنوان یکی از الگوریتم هایی که توانایی
یافتن بهترین راه حل شناخته شده در اکثر موارد را دارد.
اما از آنجاییکه مدیران و رهبران سازمانها هر روزه با انبوهی از چالشها روبرو می شوند و همچنین آهنگ تغییرات نیز شتاب
بیشتری گرفته و بر تعداد رقبا بطور چشمگیری افزوده وکسب و کار وفعالیتهای اقتصادی از حوزه محلی وبومی  ,محدود به
منطقه ای جهانی تبدیل وشرایط اقتصادی وبازار های جهانی بطور فزاینده نا پایدارمی شوند؛ فلذا فرایند استفاده موثر از منابع
مادی و انسانی جهت ت حقق اهداف سازمان ،باید در چهار چوب نظام ارزشی مورد قبول جامعه واقع شود و در این بین اخذ
تصمیم گیری که جوهره مدیریت بوده در حل مشکالت سازمانها دارای اهمیت ویژه ای گردیده است  .بنابراین تصمیمات
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مناسب جهت حل مسئله و مشکالت سازمانی نقش اساسی را در موفقیت سازمان ها ایفاء می نماید  .حل مسائل سازمانی در
بسیاری از موارد به ویژه هنگامی که مشکالت و مسائل غیر تکراری باشند نیاز به تصمیم گیری مناسب مدیران داشته که خود
عامل بسیار مهمی جهت تصمیم گیری خالق و اثربخش می باشد.
از طرفی تصمیم گیری در سازمان یعنی «انتخاب بهترین راه حل از بین راه حل های موجود»؛ چراکه راه حل های احتمالی به
کمک معیارهای تعیین شده رتبه بندی و سپس بهترین راه حل انتخاب میشود .از طرفی میزان هزینه های مورد نیاز جهت
اجرای هر راه حل مسئله و وجود تکنولوژی یا دانش فنی الزم جهت تحقق راهکارهای طراحی شده در سازم ان نیز مورد بررسی
قرار گرفته و تجربه این راه حلها در زمانهای گذشته و میزان اثربخشی آن نیز سنجش و به هر یک نیز امتیازی داده و سپس هر
راهکاری که باالترین امتیاز را اخذ نماید به عنوان بهترین راه حل مطلوب انتخاب گردد .این روش ها هم هزینه بر است و هم
به لحاظ زم انی بسیار وقت گیر .اگر مدیران با مسأله ای مهم روبرو ،که تصمیم گیری آن ضروری و خود به خود قابل حل
نباشد ،در وضعیت «حل مسأله» قرار می گیرند .بسیاری از مدیران متکی به استفاده از روشهای میان بر حل مسأله می باشند.
برخی از مدیران ،معتقدند که باید از «روشهای قدیمی» حل مسأله استفاده نمایند از طرفی بعضی از مدیران با استفاده از
اختیارات خود و بر اساس توصیه های کارشناسان تصمیم نمی گیرند و ترجیح می دهند از «روش آزاد تجربه» تصمیم گیری
می نمایند که صحیح ترین و شفاف ترین پاسخ برای حل هر مسأله اینگونه راه حل ها می باشد .فلذا با توجه به اینکه الگوریتم
 MBOبعنوان یکی از الگوریتم هایی است که توانایی یافتن بهترین راه حل شناخته شده در اکثر موارد را دارد و منطقی ترین
راه حل را ارائه می دهد؛ می تواند در تصمیم گیری های مدیریت در مواقع گوناگون ،مورد استفاده قرار گیرد.
در واقع  ، MBOپتانسیل تبدیل شدن به رقابتی ترین الگوریتم های فرا ابتکاری را دارد .مکانیسم سود ،کشف مفصل تر حوزه
های امیدوارکننده تر فضای تحقیق را ممکن می سازد .و از طرفی در سازمان ها ،همواره سعی بر این است که در هنگام وقوع
مسائل مختلف ،راه حلی انتخاب گردد که کمترین هزینه و بیشترین سود را در برداشته باشد .فلذا از آنجاییکه مکانیسم سود،
که مختص  MBOاست و به عنوان نقطه قوتش می باشد ،را می توان به صورت کامالً کاربردی در حل مسائل رهبر یک
سازمان کارگشا باشد .چراکه بهینهسازی پرندگان مهاجر ( ) MBOیک روش فرااکتشافی جدید الهامگرفتهشده از طبیعت برای
مسائل بهینهسازی ترکیبی است .وقتی در طول دوره مهاجرتی پرندگان به آسمان نگاه میکنیم ،اغلب شاهد شکل” ”Vدر
پرواز پرندگان هستیم که به آنها امکان صرفهجویی در انرژی و در نتیجه طی مسافت طوالنیتر را میدهد .برای استفاده از
حرکت هوای ناشی از تکان بال پرنده قبلی ،پرندگان با زاویه و در فاصلهی مشخصی از یکدیگر پرواز میکنند .زاو یه و فاصله
بین دو پرنده همسایه ،به گونهی آنها بستگی دارد .رهبرگروه از بیشترین انرژی استفاده میکند و دیگران در پشت سر او از
هجوم هوا برای صرفهجویی در انرژی بهرهمند میشوند .وقتی رهبر خسته میشود ،در انتهای خط قرار میگیرد و پرنده دیگری
در جلوی صف قرار میگیرد MBO .نوعی الگوریتم جستجوی محلی است .هر پرنده در سازهی گفتهشده ،یک راه حل را
نشان میدهد .با شروع اولین راه حل ،که مربوط به رهبر است MBO ،تالش میکند با جستجوی محله گسترده خود از اندازه
 ،kراه حل را بهبود ببخشد .راه حل دیگر ،هم تعداد  xاز همسایگان خودش و هم  k - xتا از بهترین راهحلهای
استفادهنشدهی قبلی (مانند زاویه و مسافت در شکلگیری واقعی پرندگان) را ارزیابی میکند .راهحلهای بالاستفاده هنوز
جایگزین راه حل موجود نشدهاند .ایده اصلی در اینجا ،حفظ بهترین راهحل از راهحلهای قبلی ،مانند حفظ انرژی در
شکلگیری کوچ پرندگان است .بنابراین ،هنگام تالش برای بهبود راه حل در گروه ،همسایگی توسعهیافته توسط راهحلهای x
همسایه و  k – xتا از بهترین راهحلها از میان راهحل قبلی ایجاد میشود .سپس ،بهترین راهحل فعلی ،اگر بهتر باشد،
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جایگزین راهحل فعلی می شود .تا هنگامی که تمام راهحلهای گروه در نظر گرفته شود ،این روند تکرار میشود .پس از m
تکرار (تور) ،راهحل رهبر به طور متناوب به انتهای یکی از بالها منتقل میشود و راهحل انتهایی در همان بال ،به موقعیت رهبر
ارسال میشود .این روند تا زمانی که یک شرط خاتمه ارضا شود ،تکرار میشود( Kتکرار ).
به طور کلی به منظور کزارایی ایزن الگزوریتم ،پژوهشزگران متعزددی (دومزان  93و دیگزران( ) 9319؛ زانزگ ) 9314 (92؛ گزائو و
دیگران ) 9312(،03؛ پان  01و دیگران(  ) ) 9312مسائلی که با دیگر الگوریتم های تکاملی حل شده است را با الگوریتم MBO
نیز به انجام رسانده اند؛ که نتایج بهتری هم از نظر زمانی و هم از نظر جواب بهینه گرفته اند .این الگزوریتم ،الگزوریتمی نزو و
جدید به شمار می آید .همچنین سرعت و زمان مناسب را برای یافتن جواب بهینه دارا بوده و نیز توانایی بهینه سازی همتراز و
حتی در برخی موارد باالتر ،در مقایسه با سایر الگوریتم های مختلف ،بهینه سازی را دارا است.
منابع و مآخذ
جهانبین ،پریسا؛ عبدی ،کیانوش؛ خانجانی ،محمدسعید؛ حسینی ،محمدعلی .) 1023 (.شناسایی موانع کار تیمی در ارائه
خدمات توانبخشی :تحلیل محتوای کیفی.
علی زاده ،زین الدین ( " .) 1029الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرّات و انتخاب بهینه سبد سهام" .ماهنامه بازار سرمایه
ایران( ،) 137صص .39- 33
احمدی ،مجتبی .)1021 (.مقایسه الگوریتم های بهینه سازی ازدحام ذرات و ژنتیک در تعیین سبد بهینه سهام بر مبنای تئوری
فرامدرن پورتفولیو در بورس اوراق بهادار تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم اقتصادی ،سمنان.
طالبی ،آرش .) 1032 (.انتخاب و بهینهسازی سبد سهام با استفاده از روشهای فراابتکاری و مقایسه ی آن با سبدهای تشکیلی
خبرگان و تازه کارها در بازار بورس اوراق بهادار تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شاهرود.
اسدی ،لیدا؛ بیات ،علی .) 1022(.سودمندی الگوریتم پرندگان و مدل مارکوییتز .مجلّه مهندسی مالی و مدیریّت اوراق بهادار،
.20- 31 ،09
اسدی ،فاطمه .) 1027 (.مروری جامع بر مبانی نظری الگوریتم فراابتکاری کوچ پرندگان .گروه مهندسی مالی ،دانشکده فنی و
مهندسی ،واحد میانه ،دانشگاه آزاد اسالمی .ایران.
امینی ،فریدون .باقی ،هادی .) 1023 ( .کنترل فعال سازهها با استفاده از الگوریتم پرواز پرندگان اصالح شده .ششمین کنگره
ملی مهندسی عمران  2 ،و  7اردیبهشت  ، 1023دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
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