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Abstract:
Given that the price signal in the electricity market is highly volatile or otherwise
uncertain, short-term forecasting is significantly affected. Since time-series methods
cannot estimate such nonlinear models appropriately with high accuracy, we need to
provide an efficient model. For this reason, in this paper, a new hybrid algorithm for
day-ahead electricity price forecasting is proposed. In order to achieve this model,
we first divide the forecasting problem into three main layers: preprocessor, training,
and regulator. In the first layer, we use the curvelet transform to reduce possible
noise in the price signal. Then, using the extended data selection model based on
increasing correlation and decreasing redundancy, we eliminate the unnecessary data
and reduce the volume of computation significantly. Then the regularized data is
entered into the learning layer which is a developed Extreme Learning Machine
(ELM) to obtain and extract the best pattern from the input data. Since adjusting the
control parameters of the proposed ELM can maximize its ability to derive a
nonlinear pattern from the price signal, a new developed Virus Colony Search (VCS)
method based on the time-varying coefficients theory is proposed in the last layer.
The proposed algorithm is a novel optimization method based on the function of
viruses to destroy host cells and penetrate the best ones into a cell for replication.
The proposed method is applied to existing real electricity markets and the results are
compared based on prediction error rates and error-based criteria. The obtained
results show the appropriate and acceptable performance of the proposed forecasting
method.
Keywords: Hybrid Forecasting Method, Extreme Learning Machine, Curvelet
Transform, Entropy, Virus Colony.
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چكیده :نظر به اينکه سیگنال قیمت در بازار برق ،نوسانات زياد و عدمقطعیت فراوانی دارد ،بر پیشبینی کوتاهمدت تأثیر زيادی
میگذارد .با توجه به اينکه روشهای مبتنی بر سری زمانی نمیتوانند مدلهای غیرخطی اينچنینی را بهصورت مناسب با دقت باال
تخمین بزنند ،به ارائۀ مدل کارا نیاز است؛ به همین دلیل در اين مقاله روش ترکیبی جديد چندمرحلهای برای پیشبینی روزانۀ قیمت
برق پیشنهاد شده است .بهمنظور دستیابی به اين الگو ،ابتدا پیشبینی به سه اليۀ اصلی ،پیشپردازشکننده ،آموزش و تنظیمکننده
تقسیم شده است .در اليۀ اول از تبديل کرولت برای کاهش نويزهای احتمالی در سیگنال قیمت استفاده شده است .سپس با استفاده
از مدل توسعهيافتۀ انتخاب داده بر مبنای افزايش همبستگی و کاهش تکرار ،دادههای غیرمفید را حذف و حجم محاسبات را
بهصورت چشمگیری کاهش داده است .سپس دادههای منظمشده وارد اليۀ يادگیری شده که بهمنظور دستيابی و استخراج بهترين
الگو از دادههای ورودی ،ماشین يادگیری شديد توسعهيافته پیشنهاد شده است .با توجه به اينکه تنظیم پارامترهای کنترلی ماشین
يادگیری پیشنهادی میتواند به حداکثر قابلیت آن در استخراج الگو غیرخطی از سیگنال قیمت منجر شود ،در اليۀ آخر روش
توسعهيافتۀ جديدی مبتنی بر کلونی جستجوی ويروس بر مبنای تئوری ضرايب متغیر زمانی پیشنهاد شده است .الگوريتم پیشنهادی،
روش بهینهسازی جديد براساس عملکرد ويروسها برای نابودی سلولهای میزبان و نفوذ بهترين آنها به داخل يک سلول برای
تکثیر است .روش پیشنهادی بر بازارهای برق واقعی موجود ،اعمال و نتايج بهدستآمده براساس میزان خطای پیشبینی و معیارهای
مبتنی بر خطا مقايسه شدهاند .نتايج نشان میدهند روش پیشنهادی ،کارايی مناسب و پذيرفتنی دارد.
واژههایکلیدی :روش ترکیبی پیشبینی ،ماشین يادگیری شديد ،تبديل کرولت ،آنتروپی ،کلونی جستجوی ويروس


-1مقدمه 
با توجه بهه اينکهه قیمهت ،يکهی از مههم تهرين عوامهل
تعیین کننده در سوددهی است ،پیش بینی قیمت را به چالشی

برای پژوهشگران تبديل کرده است [ .]1به عبارتی ديگر ،بها
گسترش روزافزون دستگاهههای الکتريکهی ،انگیهزۀ اسهتفاده
بهینه از منابع ،رقابت های اقتصادی و محدوديتهای محیطی
گرايش به بازار چندقطبی توسعه يافت و نیهاز بهه آن سهبب

 1تاريخ ارسال مقاله1398/02/04 :

تشههويق شههرکتههها و بنگههاههههای اقتصههادی بهههمنظههور

تاريخ پذيرش مقاله1398/04/24 :

سرمايهگذاری و مشارکت در صنعت برق شهده اسهت .ايهن

نام نويسندۀ مسئول :مهدی نوشیار

ساختار جديد سیستم قدرت ،مفاهیم قهديمی را بهه چهالش

نشانی نويسندۀ مسئول :ايران – اردبیل  -خیابان دانشگاه -

کشانده است .بهرای تضهمین دسترسهی آزاد فروشهندگان و

دانشگاه محقق اردبیلی  -دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

خريداران به سیستم انتقهال ،بههرهبهرداری از سیسهتم انتقهال

پیشبینی روزانۀ قیمت برق با روش مبتنی بر ماشین يادگیری شديد ،سیستم پیشپردازشکنندۀ و ...
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مستلزم مستقلبودن بخش مديريتی از سهام بازار اسهت [.]2

گرفته است که شامل شبکۀ عصبی فازی بهبوديافتۀ الگوريتم

از میههان انههوا انههر یههها در جهههان ،انههر ی الکتريکههی

اجتمهها ذرات اسههت .در [ ]12روشهههای جديههدی بههرای

خصوصیات منحصربه فرد دارد؛ ازجمله :اله) ايهن انهر ی

پیش بینی بار و قیمت انهر ی الکتريکهی پیشهنهاد شهده انهد.

بهههصههورت وسههیع ذخیههرهسههازی نمههیشههود؛ ب بههازده

به طور کلی پیش بینی در سه مرحلۀ پهیش پهردازش ،انتخهاب

سرمايه گذاری در رابطه با انر ی الکتريکهی زمهان بهر اسهت.

داده های مؤثر و پیش بینی انجام مهیگیهرد .تبهديل موجهک،

موارد يادشده نشان دهندۀ اهمیت برنامهه ريهزی درازمهدت و

يکسانسازی دادهها و جابهجاکردن نمونههای آموزش بهرای

جامع تولید انر ی الکتريکیاند [ .]3برای پهیشبینهی قیمهت

پیشپردازش و آمادهسازی دادهها استفاده شدهاند .در مرجهع

برق در بازار برق روشهای مختلفی وجود دارنهد کهه ايهن

[ ]13مدلی هوشمند برای پیش بینی قیمهت تسهويه بهازار بها

روش ها ،در ظاهر متفاوت ولی در اساس عملکهرد يکسهانی

استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی پرسپترون چند اليه ،بر پايۀ

دارند.

مدل هیبريدی نتیک و رقابت استعماری ارائه شهده اسهت.

اين روش ها در دو دستۀ روش های مبتنی بر سری ههای

در مرجع [ ]14روشی ترکیبی برای ايجاد فواصل پهیش بینهی

زمانی و روشهای يادگیری يا هوش مصهنوعی دسهتهبنهدی

قیمت های تسويه بازار با فرمولبندی دو مرحلههای پیشهنهاد

میشوند .بهمنظور کوتاهکردن معرفی روشهای کالسیک ،در

شههده اسههت .در گههام نخسههت ،پههیشبینههیهههای نقطهههای و

مراجع [ ]5-4مروری جامع بر روش ههای کالسهیک شهامل

عدم قطعیت های موجود در مدل ارائه می شوند کهه در آن از

روش میانگین گیری وزن دار متغیر ،رگرسهیون خطهی ،مهدل

روش های پیش پردازش دادههها ،الگهوريتم آموزشهی جديهد

تابع تبديل ،فیلتر  ،kalmanمدل فضايی حالت و تکنیک های

شبکه های عصبی ،يعنی ماشین يادگیری مفهر ،،روش خهود

توالی زمان ارائه شده است .در مدل های کالسیک ارائه شهده

راه اندازی و ساختاری مجتمع استفاده شده است .در مرحلهۀ

در مسئلۀ پیش بینی قیمت يا بار در بازار برق با تنهو تعهداد

دوم ،ابتدا بها استفههاده از بهرآورد حهداکثر احتمهال و روش

متغیرهای ورودی و پیهروی نکهردن متغیرهها از مهدل سهری

کاهش شیب سنتی ،واريانس نويز بهرآورد مهی شهود ،سهپس

مشخص ،خطای ناشی از پیش بینی افزايش خواهد يافت؛ به

برای بهبود نتايج آن ،از الگوريهتم بهینه سازی ازدحهام ذرات

همین دلیل از روش های مبتنی بر هوش مصنوعی و ترکیبهی

برای بهینه سازی تابع هدف مبتنی بر فاصله پیش بینی استفاده

استفاده می شود .در اين دسته به موارد زير اشاره می شود .در

میشهود .در تکمیهل اسهتفاده از تبهديل موجهک و سیسهتم

مرجع [ ]6مسئلۀ فصلیبودن روزانه و هفتگی قیمت برق در

پیش پردازشکننده در [ ]15از روش ترکیبی تبديل موجک و

پیش بینی قیمت برق با در نظر گرفتن شبکۀ عصبی غیرخطی

و شبکۀ عصبی آموزشديده با الگوريتم خفاش استفاده شده

با ورودیهای مشابه پیشنهاد شده است .در مرجع [ ]7مهدل

اسههت .در مرجههع [ ]16بهها روش ترکیبههی مبتنههی بههر فیلتههر

جديدی براساس شبکۀ بردار پشتیبان و الگوريتم جسهتجوی

داده های ورودی و تأثیر فصل ها و روش سری زمانی ،قیمت

فاخته برای پیشبینی قیمت ارائه شده است .در مرجع [ ]8از

را پیشبینی کرده است .در مرجع [ ]17با روش کوچکترين

مدل سری زمانی و شبکۀ عصبی کهه از ترکیهب دو سیسهتم

مربعات بردار پشتیبان و  ARIMAقیمت را پیش بینی کهرده

خطی و غیرخطی بهه دسهت آمهده اسهت ،سهعی در ايجهاد

است.

رابطه ای مناسب بین داده های ورودی بهرای کهاهش خطهای

در اين مقالهه بها انگیهزۀ دسهتیابی بهه کمتهرين خطهای

پیش بینهی انجهام گرفتهه اسهت .بهه منظهور افهزايش قابلیهت

پیش بینی و برطرفکردن نواقص روش ههای قبلهی ازجملهه

يادگیری شبکۀ عصبی در مرجع [ ]9از روش ترکیبهی فهازی

خط هیسههازی و عههدمپیههروی بهها دقههت مناسههب از الگههوی

-عصههبی اسههتفاده شههده اسههت .در [ ]10از روش پانههل هههم

غیرخطی ،عدم استخراج دادههای بهاارزش ،افهزايش حجهم

انباشتگی و فیلتر ذرات برای پیش بینی قیمت روز بعهد بههره

محاسبات با افزايش تعداد دادههای ورودی و غیهره ،روشهی

گرفته شده است .در [ ]11پیش بینی کوتهاه مهدت قیمهت در

ترکیبی مبتنهی بهر بخهش پهیش پهردازشکننهده ،يهادگیری و

بازارهای مختل) برق ،با ارائۀ دو مهدل پیشهنهادی صهورت

الگوريتم تنظیم کنندۀ کلونی جستجوی ويروس [ ]19پیشنهاد
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] {fˆ[n1 , n 2

شده است .در بخش نخست ،از تبديل کرولت برای حهذف
نويز و مدل انتخاباتی توسعهيافته برای انتخاب باارزشتهرين

(1

داده استفاده شده و در بخش دوم از ماشین يادگیری شهديد
( ELMبرای استخراج الگو بهره گرفتهه شهده اسهت [.]18
درنهايت ،با توجه به تابع هدف متشکل از خطهای ناشهی از
پیش بینهی و روش بهبوديافتهه کلهونی جسهتجوی ويهروس،
پارامترهای  ELMتنظیم شدهاند.

یکنندۀپیشنهادی 
شبین 
-2مدلپی 
در اين بخش ابزارهای به کار گرفته شده برای پیش بینی
قیمت در قالب يک الگوريتم ترکیبی به تفکیک توضیح داده
میشود.

-1-2تبدیلکرولت 

1



n1 ,n 2R j , l

}

n2

C D ,O ( j , l , k ) 

k n k n
) 2 i ( 1 1  2 2
R1, j R 2, j

U%j ,l [n1 , n 2 ]e

که انديس های  Dو  Oبهترتیب معرف ديجیتال و بهیش
نمونه برداری اند .انديس های  l ،jو  kبهترتیهب نشهان دهنهدۀ
ناحیۀ تقسیم ،زاويه و مقیاس کرولت مادرند n1 .و  n2تعداد
نمونه ها در هر گوشه در فضای مورد مطالعه اند n .تعداد کل
نمونهها است U%j ,l .نشاندهندۀ حد بهااليی نمونههبهرداری
است.

R j ,l

يک شکل چهارگوشه با ابعهاد  R1, j  R 2, jو

شامل متوازی اضال  P j ,lاست .اگر فرض شهود  R1, jو
 R 2, jتقسیم کنندۀ يک سهیگنال بها انهدازه  nباشهند ،آنگهاه
ضرايب )  C D ,O ( j , l , kبهه کمهک کانولوشهن گسسهته از
کرولت و سیگنال )  f (t1, t 2به دسهت مهیآينهد .در روش

تبديل کرولت يک عضهو جديهد خهانواده تبهديل چنهد

 R1, j ،wrappingو  R 2, jبا ضهرايب  L1, jو  L 2, jاز

مقیاسی است که در سال های اخیر برای بهبود ضهع) ههای

متوازی اضهال  P j ,lجهايگزين مهیشهوند .براسهاس ايهن

تبديل های قديمی چندمقیاسی مانند تبديل موجک ،توسعه و

توضیحات نمونهها بهصورت زير بیان میشوند:

ارائه شده اسهت .ازنظهر مفههوم تبهديل کرولهت يهک ههرم

(2

n1  n1  m1L1, j

(3

n2  n2  m 2 L2, j

چندمقیاسی با تعهداد زيهادی جههت و موقعیهت هها در ههر
مقیاس طول و المانهای سوزن شکل در مقیاس خوب است
که اين هرم از نو غیراستاندارد است [ .]20ويولت ها تبديل
فوريههه را بهها اسههتفاده از پايهههای عمههومی مههیکننههد کههه

 m1و  m2تعداد تقسیمات ايجادشده در هر نمونهاند کهه
براساس تبديل معکوس با آرايههای  warppingهستند:

نمههايشدهنههدۀ مکههان و فضههای فرکههانس اسههت .بههرای
سیگنالهای دو يا سهبعدی ،تبديل موجک با استفاده از توابع
پايه ای که جهت را محلی می کنند ،بیشتر بهه پهیش مهی رود.

) ˆ{W (U%j ,l , f

L1 , j 1 L 2 , j 1

(4

 

1

n 2 n1 0 n 2 0

C D ( j ,l ,k ) 

k 1n1 k 2 n 2

)
L1, j L 2, j

( 2 i

تبديل کرولت با ساير تبديل های موجک دارای جهت ازنظر

}

تغییريافتن درجۀ محلی بها مقیهاس ،تفهاوت دارد و بههطهور

که ) ˆ W (U%j ,l , fتابعی کرنهل برحسهب تخمهین حهد

خاص ،توابع پايۀ مقیاس کوچک ،برآمدگی بیشهتری دارنهد
[ .]21در تئوری اين تبديل ،دو روش برای به دسهت آوردن
ضرايب آن وجهود دارد :اله) تبهديل فوريهه سهريع و ب
روش  wrappingکه براساس نتايج به دسهت آمهده از سهاير

بااليی است .با توجه به اينکه با تغییر عالمهتگهذاری روش
 wrappingتههأثیری روی ضههرايب آن نخواهههد داشههت ،بهها
بازنويسی فرمول يادشده خواهیم داشت:

مقاالت ،روش دوم کارآمدتر اسهت .در ايهن روش ضهرايب
تبديل کرولت بهصورت زير بیان میشوند:

[n1 , n 2 ]e

] {U%j ,l [ n1, n 2

(5

n
n
1
1
2
2

 

1
n2

C D ( j ,l ,k ) 

n
n1  n 2 0
2
k 1n1 k 2 n 2
( 2 i

)
L1, j L 2, j

}

fˆ[n1 , n 2 ]e
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L

حال با در نظر گرفتن کرولت مادر در مقیاس  jو زاويه  lبها

f (x )  h (x )   i hi (ai , bi , x ),

(8

معادله:

i 1

x , ai  R , bi  R
2

) i ( x ,w

U%j ,l (w )dw

(6

e

1
2

4

D
j ,l ( x ) 

که )  hi (xدرواقع فضای  dبعهدی ورودی ( xرا بهه

و   Dj,lمشخصکنندۀ دورهبندی آن روی مربهع واحهد
 [0, 1]2است:
(7

D
) j ,l (x 1  m1 , x 2  m 2

يک فضای  Lبعدی نگاشهت مهی کنهد و  aiو  biبههترتیهب
پارامترهای تولیدی تصادفی برای  iامین گره انهد .بهین اليهۀ

 

m1Z m 2Z

نهان و اليۀ خروجی وزن  iوجود دارد .ادعا می شود اگر

 Dj ,l (x 1, x 2 ) 

نگاشت مناسب در اليۀ نهان انتخاب شود ،هر تابعی بها ايهن

که در رابطه يادشده x ،نشان دهندۀ متغیهر در يهک بعهد

مدل تخمین زده می شود L .بیانکنندۀ تعداد کهل تهابع ههای

اسههت .براسههاس توضههیحات رياضههی گفتهههشههده از تبههديل

تعري)شده برای تخمین است .برای يک مسئله دسهتهبنهدی

کرولت ،در گام های زير نحوۀ جداسهازی و بازسهازی يهک

دو دسته ای تابع تصمیم گیر برای اين مهدل بهه صهورت زيهر

سیگنال نمونه براساس تبديل کرولت بیان شده است:

است:

گام اول :استفاده از تبديل فوريه برای سیگنال ورودی.
گههام دوم :کرولههت بههرای اسههاس محههور چههرخش  nو
مقیاس  sبه دست میآيد.

(9

برخالف روش های معمول يادگیری مدل  ،ELMنهتنها
سعی می کند خطای داده های آموزش را حداقل کنهد ،سهعی

گام سوم :تقسیم تبديل فوريه به مجموعههای کوچک.
گام چهارم :هر زيرمجموعه به صورت يک محور ترجمه
میشود.

دارد نرم وزن های خروجهی را نیهز حهداقل کنهد .براسهاس
تئوری بارلت 2برای -SLFNها کاهش نرم وزن هها در کنهار
کاهش خطای آموزش بهه تعمهیمپهذيری بهتهری مهیرسهد؛

گام پنجم :استفاده از روش  warpبرای تفکیک.
گههام ششههم :اسههتفاده از روش معکههوس  FFTبههرای
آرايههای که از ضرايب تبديل کرولت به دست آمدند.

بنابراين تابع هدف  ELMبهصورت زير فرموله میشود؛ اين
تابع در کاهش خطای آموزش و نرم وزنهای خروجی سعی
دارد:

گام هفهتم :اسهتفاده از بخهش ترجمهه بهرای بازسهازی
سیگنال اولیه.

(10

نشان دهندۀ نرم استاندارد و  Hمهاتريس اليهۀ نههان اسهت و

در حالت کلی ماشین يهادگیری شهديد ( ، ELMروش
يادگیری است که به صورت موفقیهت آمیهزی در بسهیاری از
حوزههای دنیای واقعی اعمال شده است [ .]22اين مهدل بها
هدف ارائۀ يک مدل يکپارچهه اسهت کهه همهۀ روش ههای

بهصورت زير تعري) میشوند:
(11

مطرحشده در ماشین پشتیبان بردار که در ابتدا با نهام ELM

مطرح نشده اند ،در بر می گیرد .مهدل  ELMدر ابتهدا بهرای
1

( SLFNپیشنهاد شد ،سپس برای -SLFNهای تعمیميافتهه
گسترش داده شد .تابع خروجی -SLFNههای تعمهیم يافتهه
بهصورت زير است:

 

2

Minimize : H  T

کههه  Tمههاتريس هههدف  ، [t1, t 2 ,..., t N ]tنمههاد ||||-

-2-2ماشینیادگیریشدید 

شبکه ههای تعمهیميافتهه فیهدفوروارد بها تهک اليهه مخفهی

f  x   sign  h  x   

 h  x 1    G a1 , b1 , x 1   G aL , bL , x L  

 

H  ∶ 
∶
∶
∶

 h  x N  G a1 , b1 , x N  ∶ G aL , bL , x N 

 


که G ai , bi , x i  ،نشان دهندۀ ارتبا ،بین iامین متغیر
و ضرايب وزنی آن است .همانطور کهه مشهاهده مهی شهود
حداقلکردن  درواقع معادل حداکثرکردن فاصلۀ حاشیه
دو دسههته در دسههتهبنههدی دو دسههتهای يعنههی حههداکثرکردن
1

 2 است .به منظور بهبود و توسهعۀ مهدل يهادگیری و

دورماندن از نگاشت که گاهی برای طراح مشخص نیسهت،
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از مدل مبتنی بر کرنل استفاده می شود .در اين حالت ،کرنهل

مجمو آنتروپی بها دو عضهو  Xو  Yبهه صهورت زيهر بیهان

 ELMبهصورت زير تعري) میشود:

میشود:



(12





i,j

ELM  HH T : ELM

 

h  x i  .h x j  K x i , x j
1

I

f  x   h  x  H T   HH T  T 
C


(13

 K x , x1  
1


 I
∶

  C  ELM  T

K  x , x N  


T

(16



m



n

) H (X ,Y )   P (X i ,Y j ) log 2 P (X i ,Y j
i 1 j 1

بهمنظور کوتاهکردن اين بح ،،سهاير روابه مربوطهه از
مرجع [ ]23پیگیری می شوند .با مرتب سازی رواب مربوطه،
درنهايت ،روش تقابلی بهصورت زير فرموله میشود:
(17

n m
 P (X i ,Y j ) 
MI (X ,Y )   P (X i ,Y j ) log 2 

 P (X i )P (Y j ) 
i 1 j 1



کههه ،نمههاد  Tنشههاندهنههدۀ ترانهههاده يههک بههردار،

 K  x i , x j بیانکنندۀ ارتبها ،بهین دو متغیهر  xiو  xjبهر

مقههدار عههددی بههزر

بههرای فرمههول يادشههده نشههان از

حسب تابعی از  Kاست .پارامتر  Iماتريس تشخیص از ابعاد

همبستگی باال بین دو عضو  Xو  Yاست و بهرعکس .بهرای

مناسب است C ∈ R+ .پارامتر تنظیمکننده است.

بهبود چنین اهدافی ،روشهای مختلفی ارائه شهدهانهد [.]24
در اين روش ها برای دو متغیر  xiو  xjو بهتهرين کهالس يها

-3-2سیستمپ یشپ ردازشکنن دۀدرانتخ ا 

زيرمجموعه  Cاز مجموعه  Sسعی می کننهد وابسهتگی بهین

دادهها 
بهترین 

دادهها در هر ستون حداقل و با کالس  Cحداکثر شود؛ برای

يکههی از مهههمتههرين مراحههل در روشهههای پهیشبینهی،
انتخاب مؤلفه های ورودی مناسب است .در اين مرحله بايهد

نمونههه ،بهها اصههالح و توسههعۀ فرمههول يادشههده براسههاس
نرمالسازی دادهها ،رابطه زير ارائه شده است:
) MMI  arg max  MI (C ; x i

تصمیمگیری شود کدام دسته از متغیهرههای ورودی سیسهتم
بیشترين ارزش را در پیش بینهی دارد .روش بههکارگرفتهه در
اين مقاله استفاده از الگوريتم انتخاباتی برای تعیهین بهتهرين
زيرمجموعه به عنوان ورودی برای مسهئلۀ پهیش بینهی اسهت
[ .]23به اين منظور ،معیهار آنتروپهی ) H(Xبهرای مجموعهه
اعداد نامنظم  Xبراساس توزيع احتماالتی ) P(Xبهه صهورت
زير بیان میشود:
(14

H (X )   P (X ) log 2  P (X ) dX

X X S

(18

) MI (C ; x S
)) MI (x i ; x S
) H (x S





X S S

کهههه ههههدف انتخهههاب داده بههها بیشهههترين مقهههدار
)  MI (X k , S ;Yاست MI (X k , S ;Y ) .براساس میهزان
پیچیدگی جهايگزين )  MI (X , X j ;Yشهده اسهت تها بهه
ايجاد دستهبندی  Sبه انتخاب داده بپردازد؛ بنابراين ،يک دادۀ
کانديدشهههههده  Xjمناسهههههب خواههههههد بهههههود .اگهههههر

اگر مقادير  ، X1, X2, …, Xnمقادير تصهادفی ورودی بها

)  MI (X k , X j ;Yمقدار بزرگی داشته باشد ،بهه صهورت

تابع احتماالتی ) P(X1), P(X2), …, P(Xnتعريه) شهوند،

خاص MI (X k , X j ;Y ) ،مقدار کمی خواهد داشت .اگر

) H(Xبهصورت زير بازنويسی میشود:

 Xkدارای اطالعات مشابه با کالس  Yداشته باشد يها اينکهه

(15

H (X )   i 1 P (X i ) log 2  P (X i ) 
n

براساس دو رابطۀ يادشدۀ آنتروپی ،بیشتر يهک مقهدار از
عدم قطعیت را در نظر میگیرد .در اين صورت ) H(Xدارای
بیشترين مقهدار ) log2(Nاسهت .بهرای تعمهیم ايهن بحه،،

اطالعات جديدی در خود نداشته باشد ،ممکن است برخهی
از داده ها با مقدار کم )  MI (X k , X j ;Yدارای وابسهتگی
بیشتری در مقايسه با دادههای تکراری باشند.
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-4-2الگ وریتمبهبودیافت ۀکل ونیجس تجوی

دارد که بهتدريج با افزايش تکرار برنامه به سهمت نوسهانات
پايین تر سوق پیدا میکند و هدايت بهتری به سمت جهواب

ویروس 
در اين بخش ،روش پیشنهادی براساس مدل رياضهیات
بیان شده است .برای جزئیات بیشتر به مرجع [ ]19مراجعهه
شود.





g
 Gbestتضمینکنندۀ
بهینۀ نهايی ايجاد میکند .همچنین ,

تولید جواب های بهتر براساس هدايت جواب نهايی دارد که
g
 (r1.Gbestجهتگیری میکند .يکهی از
با بردار )  r2 .V popi

نقهها ،ضههع) روش پیشههنهادی ضههرايب تصههادفی  r1و r2

مدلهایریاضی 
تطبیقسازیبا 



هستند که تضمین کنندۀ جستجوی صحیح نیستند؛ به همهین

الگوريتم جستجوی ويروس شامل سه استراتژی اسهت:
 1روش پیاده روی گوسین برای مدلکردن انتشار ويهروس؛
 2روش ماتريس کوواريانس  CMA-ESبرای مهدلکهردن
آسیبديدگی سلول میزبان و  3استراتژی تکامل برای مقابلۀ
سیستم ايمنی با ويروس .به صورت دقیق تهر ،اسهتراتژی اول
برای بهبود بخش بازشناختی يها اسهتخراج و اسهتراتژی دوم
برای بهبود رفتار اجتماعی يا جستجو و استراتژی سوم برای
تکمیل نقا ،ضع) دو حالت قبل به کار گرفته میشوند .در

منظور فرمول يادشده بهصورت زير پیشنهاد شده است:
(20



, 
 r2 V
) . popi



g
Gbest

V pop '  Gaussian
i

g
ij ij  (r1 .Gbest

ضههريب  ijبهههصههورت خههودتطبیقی در هههر تکههرار
به روزرسانی میشود .اگر  ijمقدار عددی کوچکی داشته
باشهد ،آنگهاه  ij ijکوچههک خواههد بهود و جسههتجوی
محلی تقويت میشود و برعکس با مقدار بزر

 ijبه طبع

 ij ijعدد بزرگی خواهد شد که سبب بهبود جسهتجوی

قسهمت سههوم بهها حههذف ويهروسهههای ضههعی) و ارتقههای

کلی است .برای انتخهاب بهتهرين مقهدار بهرای  ijاز دو

ويروسهای قوی دو بخش قبلی بهبود میيابند.

آستانهگیری  t1<0و  t2>0و دو متغیر  b1در محدوده )(0, t1

و  b2در محدوده ) (0, t2اسهتفاده مهیشهود کهه بههصهورت

 انتشارویروس 

 1 j  2b1و   2 j  2b2تعري) مهیشهوند؛ درنتیجهه

روش پیاده روی گوسی ،روش مناسب برای مهدلکهردن

دو بردار جمعیت با ضرايب  1 jو   2 jتولید میشوند.

اين رفتار و دوریگزيدن از جواب بهینۀ محلی است کهه بها

وقتی مقدار آستانه  t1<0باشد b1 ،منفهی خواههد بهود و بها

رابطۀ زير فرموله میشود:

توجه به رابطه  ، 1 jمقدار اين پارامتر ،کوچکتر و درنتیجه

(19





g
g
V pop '  Gaussian Gbest
,  (r1.Gbest
 r2 V
) . popi
i

که  iشاخص انتخاب تصادفی از مجموعه {}1,2,…,N
g
 Gbestبهترين جهواب
است که  Nتعداد کل جمعیت است.

تولیدشده در تکرار  gو  r1و  r2دو متغیر تصهادفی بهین  0و
 1است .برای پهارامتر گوسهین ،انحهراف معیهار  ɩبها رابطهه
g
 log  g  / g .(V popi  Gbestبه دست میآيد .در فرمول
)

g
يادشهههده جههههت بهههردار )  r2 .V popi
 (r1.Gbestبهههرای

دوریگزيدن از نقا ،محلی است که  V popiبیان کننده  iامین
مکان از کل جمعیت  V popiاست .همچنهین بهرای بهبهود

عملکرد جستجوی محلی log  g  / g ،در نظر گرفته شده
است .اين ضريب در تکرارهای اولیه مقدار نوسانات باالتری

جستجوی محلی تقويت میشود .

تأثیرپذیریسلولمیزبان 
هنگامی که يک سلول آلوده میشود ،ساختمان داخلی آن
با ويروس ،تخريب و تا زمانی ادامه میيابد که به مر سهلول
منجر شود .اين رفتار به بهترين نحو با مدل  CMA-ESمبتنهی
بر ماتريس کوواريانس با گامهای زير مدل میشود:
گام اول :بهروزرسانی  Hpopبا رابطه:
(21

g
H pop g  X mean
)   ig  N i (0,C g
i
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که

})d  1  C  2max{0,( w  1 / N  1)  1

که )  N i (0,C gتوزيع نرمال با میهانگین  0و مهاتريس
کوواريانس  C gبا ابعاد  g ،D×Dتکهرار فعلهی برنامههD ،

معموالً نزديک به  1و  C است که  C مطهابق بها رابطهه

g
 X meanبا مقدار اولیه زير بیان
بعد مسئله و  σg>0است.

زير عمل میکند:

 i 1V pop
N

(22

i

1
N

0
X mean


گام دوم :بهترين بردار  γاز بخش قبلی ،انتخاب و بردار
والدين با مرکزيت زير در نظر گرفته میشود:
| i 

(23

 best

(28

 2   w
2

C   (w  1)C 1

),

2
2



1



w N  2



کههه  0  C   1نههر بهههروزرسههانی بههرای مههاتريس



i

}

2w  1

N

) min{1,

1

w

((1 

1

w

C1 

1

i .V pop

i 1

g 1
X mean


کوواريانس  Cاست.



)) ln    1 / (  (ln    1  ln( j

 عملكردسیستمایمنی 

j 1

کههه ]   [N / 2و  wiضههريب ترکیههب و انههديس i

براساس توضیحات يادشده ،ويروس بها توانهايی بهاالتر

نشان دهندۀ بهترين جهواب در مجموعهه جهواب اسهت .بهر

خود را در برابر سیستم ايمنی محافظت می کند و بهه تولیهد

اساس اين ،دو مسیر حرکت تکاملی مطهابق بها روابه زيهر

می بپردازد .ويروس های ضعی) تر بها سیسهتم ايمنهی کشهته

وجود دارد:

میشوند؛ بنابراين گام های زير بهرای ايهن حرکهت تکهاملی
Pg 1  1  C   Pg  C a  2  C    

(24

g 1
g
(X mean
 X mean
)

1
2



 
Cg

گام اول :محاسبۀ معیهار عملکهردی  Prبهرای جمعیهت

1

g

 Vpopبراساس تابع هدف سیستم مورد مطالعه:

PCg 1  1  C c  PCg 

(25

g 1
g
(X mean
 X mean
)

1
g



پیگیری میشوند:

h C C  2  C C   



کههه  w1   i 1w i2 .(C g )0.5متقههارن ،مثبههت و
برقرارکنندۀ شر (C g )0.5 (C g )0.5  (C g )1 ،اسهت.
پارامترههههای محاسهههباتی بهههههصهههورت معمهههول بهههها

(29

که  Nتعداد کل جمعیت  Vpopو ) rank(iمیانگین تهابع
هدف از  ithجمعیت  Vpopاست.
گام دوم :رشدکردن هر جمعیت بهه صهورت انفهرادی از
میان جمعیت  Vpopبا رابطه:

) CC  4 / (4  N ) ، C  (   2) / (N     3و
 hσ=1تنظیم میشوند؛ البته اگر رابطهه  hσ=0برقهرار باشهد،
مقدار عددی بزرگهی بهرای عبهارت ||  || Pg 1بهه دسهت
خواهد آمد.
گههام سههوم :بهههروزرسههانی انههدازه   g 1و مههاتريس
کوواريانس  C g 1با:
(26

C
|| || Pg 1
(
)) 1
| d  E | N  0,1

( g 1   g  exp





g
g
(V pop  best  X mean
) (V pop  best  X mean
)T
i
i
.
g
g



(30

) V pop " V pop k , j  rand .(V pop h , j V popi , j
i ,j


) if r>Prrank (i


V

V
"
 popi , j
popi , j

otherwise



که انديسهای  k, i, hبهصهورت تصهادفی از مجموعهه
] [1, 2, 3, … , Nانتخهاب مهیشهوند؛ بهه گونههای کهه
 i  h  kو ] j ∈ [1, 2, 3,..., dاسههت rand .و r

C g 1  1  C 1  C  C g  C 1PCg 1 (PCg 1 )T 

(27

N  i 1
N

Prrank (i ) 





C  w i
i 1

عددهای تصادفی بین  0و  1هسهتند .فرمهول ههای يادشهده
نشان میدهند هر جواب به تنهايی سهعی در ذخیهرۀ بهتهرين
مقدار فعلی خود برای مرحله دارند .همچنین اگر جهوابی از
محدودۀ مسئله خارج شوند ،مجدد براسهاس محهدودۀ بهاال
 upijو پايین  low ijخود تولید میشود:

پیشبینی روزانۀ قیمت برق با روش مبتنی بر ماشین يادگیری شديد ،سیستم پیشپردازشکنندۀ و ...
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) x ij  low ij  rand  (upij  low ij

گام بهترين داده ها با مقهدار همبسهتگی بیشهتر از  0/5بهرای
آموزش وارد ماشین يادگیری شديد میشوند .



گامس وم :اسهتفاده از ماشهین يهادگیری شهديد بهرای

پیشبینی 
-5-2تعیینخطای 
برای ارزيابی روش پیشنهادی ،معیارهای مختلفی وجود
دارند که در ادامهه بهرخی از آنهها بیان میشوند .معیار SDE

برای مقايسۀ نتايج بهصورت زير تعري) میشود:
(32

 (e h  e )2

1
N

SDE 

خطای متوس در دورۀ تناوب پیشبینی است.
e h  pˆ h  ph

برای مقايسۀ کارايی روش های پیش بینهی از معیارههايی
مانند ( MAPEمیانگین قدر مطلق خطای درصدی اسهتفاده
شده است:
(34

| ) | PACT ( i )  PFOR ( i

N

) PACT ( i

i 1



1
N

 T+1,…,T+24برای هر مهاتريس تجزيهه شهده از داده ههای
اولیه و انجام جمع نتايج حاصهل از پهیش بینهی بها يکهديگر
به منظور دستيابی به اطالعات اولیه .مدل استخراجشهده از

کههه در آن ek ،خطههای پههیشبینههی در سههاعت  hام و e

(33

آموزش هر بخش بهرای پهیش بینهی اطالعهات سهاعت ههای

تلفیق قسمت خطی و غیرخطی حاصل میشود.
گامچهارم :در ايهن مرحلهه بهه آمهوزش بهتهر ماشهین
يادگیری شديد غیرخطی با کاهش خطای خروجی به کمک
بهروزرسانی وزنها و باياسها پرداخته میشود.
گ امپ نجم:در ايههن قسههمت بهها کمههک تههابع هههدف
معرفیشده که بهر مبنهای کهاهش خطهای خروجهی اسهت،
بهینهسازی وزنها و باياسهها بهرای ماشهین بهردار پشهتیبان
غیرخطی به منظور آموزش بهتر آن انجام میگیرد .تابع هدف

MAPE 

که در رابطهۀ يادشهده PACT ،و  PFORبههترتیهب مقهدار
واقعی و پیشبینیشدۀ قیمت برق است.

یکنندۀپیشنهادی 
شبین 
-3ساختارروشپی 
در ايههن بخههش الگههوی بهههکاررفتههه بههرای حههل مسههئلۀ
پیش بینی روزانه قیمت بیان شهده اسهت .ابتهدا فهرض کنیهد
پیش بینی برای روز  dانجهام مهیگیهرد و اطالعهات گذشهته
سری دادههای قیمت برای  24سهاعت روز  d-1بههصهورت
 ph ; h  1,...,Tدسترس پذيرند که در آن  Tمعمهوالً بهین
حدود يک هفته الی چند ماه قبل را شامل میشود .با توجهه
به فرضیات گفتهشده خواهیم داشت:
گاماول :ابتدا با توجه به تابع تبديل کرولت سیگنال ،به
زيربخش های مربوطه ،تبديل و نويزهای آن گرفته میشهود.
به کمک اين تبديل ،الگوپذيری سیگنال اولیه حفظ میشود .
گامدوم:استفاده از الگوريتم انتخاباتی پیشنهادی بهرای
مرتبکردن داده ها با بیشترين همبستگی ،درحقیقت در ايهن

استفاده شهده در ايهن مقالهه درصهد خطهای مطلهق متوسه
( MAPEاست که براساس تعداد روزههای مهورد مطالعهه
( Nتعري) شده است.
گامششم :ايجادکردن متغیرههای تعريه) شهده براسهاس
توابع تصمیم گیری در الگوريتم توسعه يافته کلونی جسهتجوی
ويروس.
گامهفتم :ارتقای مجموعه جواب ههای بهه دسهت آمهده
براساس ساختار توسعهيافته کلونی جستجوی ويروس.
گامهشتم :بررسی شر ،خاتمه برنامه .اگر شر ،خاتمه
برقرار شد ،برنامه تمام می شود؛ در غیر اين صورت بهه گهام
دوم سوق میيابد.
شکل ( 1فلوچارت روش پیش بینهیکننهدۀ پیشهنهادی را
نشان میدهد.
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سراسری و محلی به سختی انجهام شهود و در صهورتی کهه

شروع

الگوريتم های توانايی پهرش بهین دو ناحیهه نداشهته باشهند،
دريافت دادههای قیمت برق برای

امکان قرارگیهری در نقها ،محلهی افهزايش خواههد يافهت.

روزهای قبل

فرمولبندی رياضی اين تابع بهصورت زير است [:]25
) f (x 1 , x 2 )  0.0001(| sin(x 1 )sin(x 2

مرتبسازی و نرمالسازی دادهها براساس ماتریس
آموزش  INو ماتريس هدف TN

(35

استفاده از تبديل کرولت برای حذف نويزهای اضافی و بهبود

2

|) | 1)0.1

x2

x 12



exp(|100 

برای مقايسهۀ بهتهر ،بهتهرين ضهرايب از سهاير مقهاالت

الگوپذيری سیگنال قیمت

استخراج شده است و تنها تعداد جمعیت اولیه يکسان برای
بهکارگیری الگوريتم انتخاباتی سه وجهی پیشنهادی بهمنظور

آنها در نظر گرفته شده است.

افزايش همبستگی و کاهش تکرار
استفاده از ماشین يادگیری شديد برای استخراج بهترين الگو از
مجموعه دادههای ورودی

حاصل از پیشبینی

آيا شر ،خاتمه
برقرار شد؟

خیر

بله
استخراج جوابهای نهايی و ترسیم
نمودارهای مربوطه
پايان

تنظیم بهینه متغیرهای ماشین يادگیری شديد با الگوريتم پیشنهادی

محاسبه تابع برآزندگی بهمنظور تعیین خطای

شكل(:)2ترسیم3بعدیازتابعآزمون Cross-in-Tray



شبینیقیمتبرق 
شكل(:)1فلوچارتالگوریتمپیشنهادیبرایپی 


شکل ( ، 3نتیجۀ میانگین همگرايی الگوريتم پیشهنهادی
بهازای  20بار اجرای مختل) را نشان میدهد .همان گونه که
در شکل مشخص است روش پیشهنهادی ،سهرعت و دقهت
بااليی در يافتن جواب نهايی دارد .به منظهور سهخت ترشهدن

-4نتایجشبیهسازی 

شراي جستجو محدوده [ ،]-100،100تعهداد جمعیهت ،20

-1-4بررسیالگوریتمVCSپیشنهادی 

تعداد متغیر  100و تعداد تکرار برنامه  50در نظر گرفته شد.

در اين بخهش ،عملکهرد روش توسهعه يافتهه پیشهنهادی
براساس معیارهای مختلفی با ساير روش ههای بهینهه سهازی
مقايسه میشود .هدف اين بخهش ،تعیهین ضهرايب مناسهب
الگوريتم و نشاندادن برتری اين روش و دلیهل انتخهاب آن
است .تابع آزمون مورد مطالعه ( Cross-in-Trayبرای اين
بخش يک تابع دو بعدی مطابق شکل  2است .بها توجهه بهه
شکل ،صفحات متعامد و متقاطع سبب میشوند جسهتجوی

همچنین شکل ( ، 4نحوۀ توزيع و پراکندگی برای  20تکرار
را نشان مهیدههد .نزديکهی جهواب ههای بهه دسهت آمهده از
الگوريتم پیشنهادی نشان از مقهاومبهودن و کهارايی زيهاد آن
دارد .همچنین نشان می دهد روش پیشنهادی دارای انحهراف
معیار بسیار کوچکی است.



پیشبینی روزانۀ قیمت برق با روش مبتنی بر ماشین يادگیری شديد ،سیستم پیشپردازشکنندۀ و ...
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Mean of Best function values
0.303

بهمنظورنشاندادنپراکندگیجستجو
شكل(:)4ترسیم box

-10

fbest=-2.0626
Mean =-2.06261 Std=1.13355e-010

0.306

0.312

-10

-10

error

0.309

در50تكراروبهازای20اجرایمختلف 

در انتهای اين بخش بهمنظور مقايسۀ عملکرد الگهوريتم
پیشنهادی در مقايسه با سهاير الگهوريتم هها معرفهیشهده در

-10

سال های اخیر ،مقايسه ای براسهاس میهزان کمینهه ،بیشهینه و
50

40

20

30

0

10



cycles

میههانگین در جههدول ( 1ارائههه شههده اسههت .مقايسههۀ روش

بهازای
شكل(:)3نتیجۀمیانگینهمگراییالگوریتمپیشنهادی 

پیشنهادی اين مقالهه بها روشههای  GWO ،SSO ،PSOو

20اجرایمختلف 

 PFAانجام شده است .برای کوتاهکردن تعهداد صهفحات و
رواب رياضی ،کلیهۀ توابهع معرفهیشهده در جهدول ( 1از
-1.8

مرجع [ ]26گرفته شدهاند .خوانندۀ محترم بهرای بررسهی و

-1.85

دريافت رواب رياضی به اين مرجع مراجعه کند.

-1.9
-1.95
-2
-2.05
50

40

30

20



10

تمهایبهینهسازیمختلفوتوابعباابعاد10متغیره 
جدول(:)1مقایسهبراساسمعیارهایاستاتیكیبرایالگوری 
Mean

Max

Min

function

10

100

4/2447×10-27

F2

2/1631×10-43

5/3297×10-42

1/0856×10-51

F6

1000/5458

1905/6328

0/0001

F16

15/07944

125/6466

9/3888×10

F17

5/163

20/6354

0/3133

F2

1/2154×10-15



-14

-14

1/9618×10

-15

2/7888×10

F6

8414/2187

10309/3594

6439/9193

F16

147/1610

243/3201

63/1450

F17

-117

1/7713×10-118

3/4187×10

2/1787×10

F2

5/7950×10-230

1/756×10-228

1/1897×10-246

F6

1498/4311

2041/8903

927/8545

F16

-70

-124

-80

1/4717×10-71

2/2596×10

1/1614×10

F17

2/2649×10-86

1/5714×10-85

4/1003×10-90

F2

2/1199×10-164

6/3580×10-163

8/818×10-177

F6

449/5090

830/5855

118/384

F16

2/1768×10-35

6/0344×10-34

9/8349×10-40

F17

7/019×10-289

3/928×10-257

2/132×10-298

F2

4/546×10-16

5/983×10-12

0/00

F6

7/029×10-19

4/829×10-12

1/726×10-23

F16

7/013×10-62

3/0289×10-34

0/00

F17

Method

PSO
][26

SSO
][26

GWO
][26

PFA
][26

Proposed
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ساير روش ههای انجهام گرفتهه در ايهن بهازار ،مقايسهه ای در

-2-4بازاربرقاسپانیا 
همانگونه که اشهاره شهد در ايهن مقالهه ،از الگهوريتم
پیشنهادی برای پیش بینی کوتاه مدت قیمهت اسهتفاده شهده
است .به منظور شبیهسازی و پیشبینی قیمهت بها الگهوريتم

جدول ( 1براساس معیار  MAPEهفتگی برای چهار هفتهه
در بازار برق اسپانیا انجام شهده اسهت .سهاير روشههای از
مرجع [ ]28برگرفته شدهاند.
100

پیشنهادی از سیستم اسهپانیا [ ]27بهه عنهوان بهازار واقعهی

real

error

forecast

استفاده شده است .علهت انتخهاب ايهن سیسهتم بهه دلیهل

80

واقعیبودن اطالعات و دسترسی آن است .برای پیش بینهی

60

از آرايههش دهههی روی دادههههای ورودی  7کانديههد بههرای

20

Price

سیستم اسپانیا اطالعات  50روز قبل آن گرفته شده و بعهد

40

آموزش وارد شبکۀ عصبی شده اند .در آموزش اين داده هها
0

ماتريس مشاهده گر دارای  1400عضهو اسهت .شهکل (5
تغییههرات پ هیشبین هی بههرای  24سههاعت بههه کمههک روش

24

پیشنهادی را مشخص کردهاند.

22

20

18

16

12
14
hour

10

8

6

4

2

-20

شكل(:)5نتایجشبیهسازیبرایسیستماسپانیا 



با توجه به شکل ،الگوريتم پیشهنهادی دارای پهیش بینهی
قابل قبولی است .همچنین برای مقايسۀ روش پیشهنهادی بها
روشهایارائهشدهبراساسمعیارMAPEهفتگیبرایچهارهفتهدربازاربرقاسپانیا 
جدول(:)1مقایسهبینروشپیشنهادیوسایر 
Proposed

MI+CNN
][28

WT+
ARIMA
]RBFN [28

Mixed
Model
][28

NN
][28

FNN
][28

WT+ ARIMA
][28

ARIMA
][28

Test
Week

4/209

4/51

4/27

6/15

5/23

4/62

4/78

6/32

Winter

4/765

4/28

4/58

4/46

5/36

5/30

5/69

6/36

Spring

5/604

6/47

6/76

14/90

11/40

9/84

10/70

13/39

Summer

5/199

5/27

7/35

11/68

13/65

10/32

11/27

13/78

Fall

4/69

5/13

5/74

9/30

8/91

7/52

8/11

9/96

Average

نتايج به دست آمده نشان مهیدهنهد روش پیشهنهادی در

مختل) ،پیچیده تر شده است ،الگوبرداری به مراتب سخت تر

مقايسههه بهها بهتههرين روش از مقههاالت ديگههر (MI+CNN

خواهههد بههود؛ درنتیجههه چنههین بههازاری توصههی) بهتههری از

 %8/57نتیجۀ بهتری داشهته اسهت .همچنهین در مقايسهه بها

عملکرد روش پیش بینیکنندۀ پیشنهادی ارائه خواهد داد .بهه

بههدترين روش در مقالههه مههدنظر ( %52/9 ARIMAبهبههود

عبارتی ديگر ،در اين بخش از دادههای سال  2018بازار برق

حاصل کرده است.

استرالیا بهره گرفته شده اند [ .]29بها توجهه بهه اينکهه بهرای

-3-4بازاربرقاسترالیا 
در قسمت قبل ،هدفْ مقايسۀ عملکرد الگوريتم با سهاير
مقاالت منتشرشده در زمینۀ پیش بینی قیمهت و اعتبارسهنجی
آن بوده است .در اين قسمت ،عملکرد روش پیش بینیکنندۀ
پیشنهادی بر بازار برق استرالیا بررسی خواهد شد .با توجهه
به اينکه بازار برق امروزی با در نظهر گهرفتن شهاخصههای

داده های اين سال ،مقاله ای وجود ندارد ،نمیتهوان بها سهاير
مقاالت مقايسه کرد؛ ولی برای پوشش اين جنبه ،روش ههای
مختلفی در اين مقاله ،اجرا و نتايج آنها مقايسه شده اند .روند
انجام پیش بینی همانند بازار برق اسپانیا بوده است .پیش بینی
در روز اول و هفته اول سپتامبر  2018انجهام گرفتهه اسهت.
نتیجۀ پیش بینی روزانه و هفتگی بهترتیب در شکل ههای (6
و ( 7نشان داده شده است .حال به منظهور مقايسهۀ عهددی،
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صفر تمرکز يافته اسهت کهه نشهان از انحهراف معیهار کمتهر
پیش بینی برای تمامی ساعات مهورد مطالعهه دارد .همچنهین
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همچنین شکلهای ( 6و ( 7بهترتیب پیشبینی روزانهه
و هفتگی را نشان داده اند و بیانکننده قابلیت باالی الگوريتم
ترکیبی پیشنهادی براساس انحهراف معیهار دارد .بهه عبهارتی
ديگر ،شکل ها نشان دهندۀ انتخاب مناسب وزن ها و باياس ها

پهیشبینهی دارنههد؛ بهه گونهههای کههه بهدون حضههور سیسههتم
پیشپردازشکنندۀ خطای پیشبینی افزايش يافته است.
الگوريتم پیشنهادی نشان داد میتواند در مسائل مختل)
بهینه سازی ازنظر حجم محاسبات و میزان همگهرای ،بسهیار
قدرتمند عمل کند.

جهگیری 
-5نتی 

برای آموزش شبکۀ پیشنهادی دارد .همان گونه که مشهخص

در مقاله حاضر ،سیستم ترکیبی جديدی مدل سازی شده

است هنگامی که الگوريتم پیشبینیکنندۀ پیشنهادی از تمامی

است .روش پیشنهادی از سیستم پیش پردازشکنندۀ آنتروپی

ابزارهای خود بهره میبرد ،نتیجه بهتری به دست میآورد که

براساس حداکثرسازی همبستگی و حهداقلسهازی تکهرار و

نشان از عملکهرد صهحیح هريهک از زيهربخش ههای روش

تبديل کرولت به منظور نويزگیری از سیگنال اصلی و موتهور

پیشنهادی دارد.

پیش بینیکنندۀ ماشین يادگیری شديد تنظیم شده با الگهوريتم
توسههعهيافتههۀ کلههونی جسههتجوی ويههروس بهههره مههیبههرد.
تحلیلهای انجامگرفته روی بازارهای واقعی موجهود ،نشهان
می دهند اين روش از دقت باال و اطمینان مناسبی برخهوردار
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 نتايج به دست آمده از شبیه سازیها نشان می دههد ايهن.است
الگوريتم در پیش بینی بهتر در مقايسهه بها سهاير روش ههای
 همچنههین نتههايج مناسههب. قابلیههت بههااليی دارد،موجههود
 نشههان مههیدهههد الگههوريتم انتخابههاتی در،بهههدسههتآمههده
مرتب سازی داده های تقسیم شهده از تبهديل موجهک جزئهی
 میتهوان از ايهن، با توجه به مدل پیشنهادی.موفقبوده است
مدل در کارهای آتی در پیشبینی تغییرات باد اسهتفاده کهرد؛
زيرا انر ی باد عدم قطعیت فراوانهی دارد؛ بنهابراين تهأثیرات
تبديل کرولت و انتخاب ويژگی بهصورت چشمگیری نشان
.داده خواهد شد
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