
 

   

 

 

 
 

 

 

 

انساني  – پديده اجتماعي يك از بلکه طبيعي، پديده يك از نه كه شده مطرح سازي براي بهينه جديدي الگوريتم اين تحقيق در - دهيچک

 كشورهاي تابع اصول امپراطوري و جانشيني همانند كشورهاي از جمله روم باستان و چين و ژاپن و كره و عثماني سابق كه از اين اصول پيروي

گرفته شده  الهام ميکردند وحتي از اين اصول الگو برداري و در داخل اگثر كشورهاي امروزي بکار گرفته و با توجه به الگوريتم رقابت استعماري

با   و بشر در داخل كشور ها نگريسته سياسي – اجتماعي تکامل از هاي مراحل عنوان به امپراطوري ، فرايند به الگوريتم اين ويژه بطور .است

 الگوريتم رقابت استعماري مقايسه شده است .

 
 الگوريتم رقابت استعماری امپراطوری،: ی کلیدی هاواژه

 

 مقدمه -1

در کشورهایی از جمله روم باستان که اولین حکومت به صورت 

قبل میالد آغاز شد که بر اصول  72سال امپراطوری در 

داشت که این اصل امروزه در  سال ادامه 722امپراطوری حدود 

اکثر کشورها به نام های ریاست و جانشینی از آن استفاده و 

 [] پیروی گردیده است  .

اصول امپراطوری در این کشورها که برای نمونه به کشور روم 

باستان اشاره شده ،  به این صورت بود که هر فردی بر اساس 

شور یا منطقه ای را قدرت و توانایی های باال جهت اداره امور ک

در دست میگرفت و حکومت میکرد . امپراطوری ها برای پایداری 

حکومت و نسل خود فردی شایسته همانند خود جهت جانشینی  

انتخاب میکرد که قدرت آن جانشین برابر یا کمی ضعیفتر از 

امپراطور بود . جانشین هایی که برای امپراطور ها انتخاب میشد 

 [] ، [] یت کشور انتخاب میگردید .از میان همان جمع

این جانشین انتخاب شده در اداره امور کشور و یا حکومت به 

امپراطور کمک میکرد و در صورتیکه اتفاقی بر امپراطور می افتاد 

حکومت به صورت کامل در اختیار جانشین آن امپراطور قرار 

د میگرفت . حال با جایگزینی جانشین بجای امپراطور ممکن بو

انقالب جدیدی در آن حکومت رخ دهد به این صورت که آن 

جانشینی که به جای امپراطوری نشسته است خواسته ها و عقاید 

و عالیق خود را بر آن حکومت و یا کشور پیاده سازی نماید و آن 

 []را اداره کند و یا ادامه راه همان امپراطوری را پیش گیرد . 

وری اشخاص و افرادی که از در روند این حکومت های امپراط

سایر کشورها و حکومت ها به این کشور و یا حکومت به دالیلی 

پناهندگی و یا مهاجرت و .....  جا به جا  و  به جمعیت این کشور 

اضافه می شدند  . حال احتمال داشت آن افرادی که به جمعیت 

این کشور و یا حکومت ها اضافه شده بودند از لحاظ قدرت با 

اطور ها برابری و بیشتر بود اول به عنوان جانشین و بعد از امپر

 مرگ امپراطور به امپراطوری تعیین میشد .

این اصول تا نابودی و انقراض حکومت ادامه میافت که اساس 

پایداری زیاد حکومت های امپراطوری تا حدودی بستگی به 

انتخاب جانشین داشت  اساس پایداری  بخاطر وجود جانشین 

چون از فرو پاشی حکومت و اختشاشات در عدم وجود بود 

 []امپراطور جلوگیری میکرد . .

همانند الگوریتم رقابت استعماری ، رقابتی که بین استعمارگرها 

جهت اثبات قدرت خود و جذب مستعمره از زیر مجموعه سایر 

استعمارگرهایی که قدرتشان از خود کم بود ، در این الگوریتم 

 پراطوری ها جهت اثبات قدرت خود نیز با سایرهم در میان ام

 

 امپراطوري بهبود الگوريتم رقابت استعماري : الگوريتم

  

 3ی، حسین برومند نوقاب 7، مجید مقدادی 1مصطفی پازکی
 mostafa.pazoki@yahoo.com دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان، گروه مهندسی کامپیوتر، زنجان ، ایران 1

 meghdadi@znu.ac.irایران  -زنجان -دانشگاه زنجان -دانشکده مهندسی برق و کامپیوتراستادیار دانشگاه زنجان ، 7
  boroumand@iauz.ac.ir ایران -زنجان -زنجان آزاد دانشگاه -دانشکده مهندسی برق و کامپیوترزنجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد  7

 

mailto:meghdadi@znu.ac.ir


 

   

 

 

 
 

 

امپراطوری های دیگر  و جذب مردم زیر مجموععه سایر 

امپراطوری ها به صورت پناهنده و یا مهاجرت به رقابت پرداخته 

شده اشت  . از رو امپراطوری های موجود با همدیگر به رقابت 

قابت جهت اثبات قدرت خود با امپراطوری های دیگر مبارزه  و ر

شده است  و اگر قدرت یکی از دیگری بیشتر بود ان امپراطوری 

را نابود و حکومت و مردم آن کشور را به سلطه خود آورده شده 

 []است .

 

 : الگوريتم رقابت استعماري  7-1

الگوریتم رقابت استعماری جزو دسته الگوریتم های بهینه سازی 

الگوریتم های تکامل تکاملی است. و به طور دقیق تر جزو دسته 

 یک الگوریتم نو ظهور است که از سال  ICA .است فرهنگی

پا به عرصه الگوریتم های بهینه سازی گذاشت. پیش از  7222

این الگوریتم های تکاملی بر حسب تکامل زیستی و طبیعی 

 ، کلونی مورچه ها الگوریتم ژنتیک مثل.  موجودات ارائه میشدند

و الگوریتم دسته  و زنبور عسل و حرکت دسته جمعی پرندگان

 سیاسی-با الگو برداری از پدیده اجتماعی  ICAو ... اما ماهی ها

( داستعمار )که به تکامل فرهنگی و اجتماعی انسان برمیگرد

 .در حل مسائل بهینه سازی ارائه کرده است اروش جدیدی ر

ارائه شده   ICAالبته از ان زمان تا به حال، مدل های مختلفی از

 .است. مثل نسخه گسسته و نسخه چند هدفه

ک امپریالیزم در لغت به معنی توسعه حوزه قدرت و حاکمیت ی

کشور در خارج از مرزهای آن می باشد. از دید مثبت، پدیده 

 استعمار، باعث پیشرفت و بهبودی اوضاع کشورهای مستعمره

میشود. کشور استعمارگر با دخالت در حوزه های مختلف 

مستعمرات خود، اعم از فرهنگ، زبان، آموزش، کشاورزی، 

خود  اقتصاد، سیاست و ... سعی در جایگزین کردن ویژگی های

کمک  دارد و میتواند به پیشرفت هر چه سریعتر مستعمرات خود

 .کند

اساس این الگوریتم بر مبنای سیاست جذب و رقابت گذاشته 

شده است. کشورهای استعمارگر سعی در جذب مستعمرات 

هر چه بیشتر  ا ن رایکدیگر دارند تا بتوانند حوزه حاکمیت خودش

 .حاکمیت داشته باشند  افزایش دهند و در نهایت بر کل جهان

در طی این رقابت ها و کشمکش ها بین مستعمرات و 

استعمارگرها، چنانچه قدرت یکی از مستعمرات بیشتر از کشور 

. در واقع، د، جای این دو با هم عوض میشبود استعمارگر خودش 

تا مستعمرات به سمت امپریالیست  دسیاست جذب باعث میش

 . ن حرکت کننداخودش

 
تعمرات یک امپریالیست کم کم تحت تسلط سایر وقتی مس

، خود ان امپریالیست از دور گرفته شده بود امپراطوری ها قرار 

تا زمانی که تنها یک امپراطوری باقی بماند و  و رقابت حذف 

 ][د . مسئله به جواب بهینه برس

 
اگر با الگوریتم ژنتیک آشنایی داشته باشید، حتماً فرا گرفتن 

 .خواهد بود برای شما ساده تر   ICAالگوریتم

 هند کروموزوم ها تشکیل مید ادر الگوریتم ژنتیک جمعیت اولیه ر

 .جمعیت اولیه همون کشورها هستند  ICAدر

داشتیم؛ در اینجا  ار کروموزم ها تولید مثل در الگوریتم ژنتیک 

 .داریم اسیاست جذب مستعمرات و رقابت استعمارگرها ر

ن تابع با اداشتیم؛ در اینجا هم ار ک، تابع برازشدر الگوریتم ژنتی

 .داریم ااسم تابع هزینه ر

داشتیم؛ در اینجا فرآیند  ار در الگوریتم ژنتیک، فرآیند جهش

 .داریم ار انقالب

که این روند تا از بین بردن استعمارگر ها ادامه پیدا میکند تا 

به   1جایی که فقط یک استعمارگر باقی بماند که در شکل 

 صورت کلی  بیان شده است  .

 
استعماریرقابتالگوریتمکلیشمای1شکل
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الزم بذکر  است که فلوچارت الگوریتم رقابت استعماری  ، به 

میباشد .  7صورت شکل 



 

 
 . فلوچارت الگوريتم رقابت استعماري2شکل 

 





 

: پيشنهادي ) الگوريتم امپراطوري (الگوريتم 



در این الگوزیتم پیشنهاد شده هماند الگوریتم رقابت استعماری  

از خاصیت روابط اجتماعی و سیاسی کشورها که تبعیت میکند 

ولی با این تفاوت که الگوریتم رقابت استعماری بر اساس روابط 

سیاسی خارج کشور تبعیت میکند ولی این الگوریتم  –اجتماعی 

 و هم خارجی تبعیت میکندسیاسی داخلی  –هم روابط اجتماعی 

. به این صورت است که برای برپایی امپراطوری نیاز به جمعیت 

دارد که تا یک کشور را تشکیل داده شود .

 

ما به دنبال بهترین اپراطور  )فردی از میان جمعیتت بتا بهتترین 

سیاسی( هستیم. یافتن این فرد در حقیقت تویژگی های اجتماعی

پارامتهای مسئله است کته کمتترین مقتدار معادل یافتن بهترین 

 . کنندتابع هزینه را تولید می

 
Country= [𝑷𝟏 𝑷𝟐 𝑷𝟑 .  .  . 𝑷𝑵] 

 

ای از جوابهای ممکنه به صورت اولیه ایجاد برای این مسئله دسته

 شودام به صورت زیر تعریف میi کنیم. در این مساله فرد می

 
𝐏𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 =𝐢 [𝐊𝐏𝐢 𝐊𝐈𝐢 𝐊𝐃𝐢] 

 

برای شروع الگوریتم باید تعدادی از این جمعیت )به تعداد 

جمعیت اولیه الگوریتم( ایجاد شوند.  بنابراین ماتریس کل 

 شودجمعیت یک کشور به صورت تصادفی اولیه تشکیل می

 

[
 
 
 
 
 
 

𝑲𝑷𝟏 𝑲𝑰𝟏 𝑲𝑫𝟏

𝑲𝑷𝟐 𝑲𝑰𝟐 𝑲𝑫𝟐

𝑲𝑷𝟑
−
−
−

𝑲𝑷𝑵𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕𝒓𝒚

𝑲𝑰𝟑
−
−
−

𝑲𝑰𝑵𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕𝒓𝒚

𝑲𝑫𝟑
−
−
−

𝑲𝑫𝑵𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕𝒓𝒚]
 
 
 
 
 
 

  =People =

[
 
 
 
 
 
 

𝐏𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞𝟏

𝐏𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞𝟐

𝐏𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞𝟑

−
−
−

𝐏𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞𝒏𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕𝒓𝒚]
 
 
 
 
 
 

 

 

های در متغیر fی یک فردی با ارزیابی تابع هزینه
(𝑷𝟏 𝑷𝟐 𝑷𝟑 .  .  . 𝑷𝑵)  شود. بنابراینیافته می 

 
 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒊 = ƒ ( 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆𝒊 ) =  ƒ (𝑷𝟏  , 𝑷𝟐 , 𝑷𝟑  , .  .  .   , 𝑷𝑵) 
 

کشور اولیه را ایجاد  𝑁𝑃𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒برای شروع الگوریتم، تعداد 

تا از بهترین اعضای این جمعیت )فردی دارای  𝑁𝑖𝑚𝑝کنیم. می

کمترین مقدار تابع هزینه( را به عنوان امپراطوری انتخاب 

دهند که هرکدام به یک کنیم.، اعضای کشور را تشکیل میمی



 

   

 

 

 
 

 

تعلق دارند. برای تقسیم جمعیت اولیه بین امپراطوری  امپراطوری

ن تعداد، ها، به هر امپراطور، تعدادی از جمعیت کل را که ای

دهیم. برای انجام این کار، با متناسب با قدرت آن است، می

ها را به داشتن هزینه همه امپرطوری ها ، هزینه نرمالیزه آن

 گیریم.صورت زیر در نظر می

𝑷𝒏 = 𝒎𝒂𝒙𝐢{𝑷𝒊} − 𝑷𝒏 

بیشترین    𝑚𝑎𝑥i{𝑃𝑖}ام،   n، هزینه امپراطوری ncکه در آن 

هزینه نرمالیزه شده این  ، 𝑃a هزینه میان امپراطوری ها و 

باشد. ، هر امپراطوری که دارای هزینه بیشتری امپراطوری می

باشد )امپراطور ضعیفتری است(، دارای هزینه نرمالیزه کمتری 

خواهد بود. )امپراطور قویتر است(،  با داشتن هزینه نرمالیزه، 

هر امپراطوری ، به صورت زیر محاسبه  یقدرت نسبی نرمالیزه

ها تقسیم شده و بر مبنای آن، جمعیت ، بین امپراطوری 

 شوندمی
 
 

𝑷𝒂 = |
𝑷𝒂

∑ 𝑷𝒊
𝑵𝒊𝒎𝒑

𝒊=𝟏

| 

از یک دید دیگر، قدرت نرمالیزه شده یک امپراطور، نسبت 

شود. بنابراین جمعیت است که توسط آن امپراطوری اداره می

 : برابر خواهد بود با جمعیت یک امپراطوری یتعداد اولیه
 

𝑵.𝑷𝒂 = 𝒓𝒐𝒖𝒏𝒅 {𝑷𝒂 − (𝑵𝒑)} 

از میان این  یک معاون امپراطور پس از انتخاب امپراطوری ،و 

 با :خواهد شد که برابطه ان برابر است  مقدار جمعیت انتخاب
 

𝑵.𝑷𝒂 = 𝒓𝒐𝒖𝒏𝒅 {𝑷𝒂 − (𝑵𝒑)} − 𝟏 

 

.𝑁،  که در آن  𝑃𝑎 اد اولیه جمعیت یک امپراطوری و تعد𝑁P    نیز 

 roundموجود در کشورهای اولیه است.  جمعیت   تعداد کل

 ترین عدد صحیح به یک عدد اعشارینیز تابعی است که نزدیک

.𝑁  دهد. با در نظر گرفتنرا می 𝑃𝑎  برای هر امپراطوری، به این

به کرده و  انتخاب صورت تصادفیبه ، اولیه  جمعیت تعداد از 

با داشتن حالت اولیه تمام  امپراطوری های دیگر داده میشود .

الگوریتم امپراطوری برای هر کشور موجود تشکل و  هاامپراطوری

 اجرا میشود  .

 

 

 

 فاز اجراي الگوريتم پيشنهادي ) الگوريتم امپراطوري ( :
 

طبق اصول و قوانین گفته شده در مرحله اول فاز تشکیل و 

جمعیت  3تقسیم بندی جمعیت  انجام میگیرد و همانند شکل 

 . شده استاولیه تشکیل 

 

 
 . تشکيل و تقسيم بندي جمعيت اوليه3شکل

 

پس از اجرای فاز اول ، نوبت به انتخاب امپراطور برای آن 

 جمعیت  است .

بر اساس قدرت و انرژی انتخاب میگردد به  امپراطور انتخاب شده

که از میان جمعیت دسته بندی شده آن فردی که هزینه  طوری

کمتر و قدرت و انرژی بیشتری داشته باشد به عنوان امپراطور 

 . شده استانتخاب و برگزیده  4طبق شکل 



 

   

 

 

 
 

 

 
 تعیین امپراطور .4کلش

 

برای آن  پس از انتخاب امپراطور ، نوبت به انتخاب معاون

امپراطوری مورد نظر انتخاب  امپراطور است . معاونی که برای

از لحاظ قدرت و انرژی کمتر یا مساوی و از لحاظ هزینه  شده 

  5نرمالیزه بیشتر یا مساوی امپراطور است که همانند شکل 

 . شده استانتخاب 

 

 
 تعیین معاون برای امپراطور .5شکل

 

 

حال فاز مقایسه قدرت امپراطور با معاون بعد از انتخاب معاون ، 

میباشد که اگر قدرت معاون بیستر از امپراطور باشد جای معاون 

شده بیان  6کند که طریقه آن در شکل  با امپراطور تغییر می

 . است

اگر شرط برقرار نبود این فاز رد شتده و مرحلته بعتدی الگتوریتم 

 اجرا گردیده است .

 

 

 
 تغییر مکان امپراطور با معاون .6شکل

 

 

 رشی، نوبت به فاز جذب و پذ تمیالگور یاجرا یدر مرحله بعد

 . باشدیم نیمهاجر پناهنده و

این پذیرش ممکن است قدرت و سیاست امپراطوری از امپراطور 

دیگر بیشتر باشد و یا شرایطی باعث شود که نیرو یا اعضای دیگر 

آمده  2ر شکل نماید که دامپراطوری را به سمت خود جذب 

 . است
 

 

 
 

 جذب اعضای جدید .7شکل

 

پس از جذب نیروی جدید در صورت وجود ، مرحله بعدی 

 .الگوریتم  فاز مقایسه انرژی اعضای کشور با معاون میباشد

اگر انرژی یا قدرت یکی از اعضای کشور بیشتر از معاون باشد 

آنگاه آن اعضا که قدرت بیشتری دارد به جای معاون قرار میگیرد  

 . گردیده استانجام  8که همانند شکل 



 

   

 

 

 
 

 

 
 تغییر مکان نیروی جدید با معاون.8شکل

پس از رقابت های موجود در داخل کشورها ، نوبت به رقابت بین 

امپراطوری ها که همانند الگوریتم رقابت استعماری انجام میشود 

 و جهت اثبات و نشان دادن قدرت خود بین امپراطوری ها رقابت 

 بیان شده است . 9که در شکل  شدهایجاد 

 

 
 رقابت بين امپراطوري ها 9شکل

پس از رقابت بین امپراطوری ها و جذب افراد آنها به هر روشی از 

جمله سیاست و قدرت ، باعث حذف تدریجی حکومت و یا 

بیان گردیده است  12که در شکل  شدهامپراطوری های ضعیفتر 

. 
 

 
 حذف امپراطوری ضعیف .11شکل

 

 

این عمل تا جایی پیش میرود که تنها یتک امپترازوری قدرتمنتد 

 بماند .باقی 

 . است 11فلوچارت الگوریتم ارائه شده به صورت شکل 
 



 

   

 

 

 
 

 

 
 فلوچارت الگوریتم امپراطوری .11شکل

 

 . است  17شمای این الگوریتم به صورت شکل  در حالت کلی

شمای کلی الگوریتم امپراطوری .12شکل 

 : شبيه سازي

 

امپراطوری و با  12و  جمعیت  نفر 122222با در نظر گرفتن 

بار الگوریتم بر روی این اعداد و شبیه سازی های  522تکرار 

انجام شده در نرم افزار متلب و مقایسه الگوریتم ارائه شده با 

الگوریتم رقابت استعماری در حالت کلی و با در نظر گرفتن 

انجام  14و  13بهترین حالت و بدترین حالت  ، به صورت شکل 

 شده است .
 

 
 

 الگوریتم رقابت استعماری .13شکل



 

   

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 الگوریتم امپراطوری .11شکل
 

 

 نتيجه گيري :
 

در پیاده سازی و نتایج بدست آمده حاصل از شبیه سازی و کمی 

دقت بر ان ، تا حدودی نسبت به الگوریتم رقابت استعمماری ، 

الگوریتم ارائه شده طول عمر بیشتری دارد و انتخاب معاون برای 

هر امپراطوری و پیاده سازی اصول امپراطوری بر روابط اجتماعی 

ها باعث افزایش میزان عمر  سیاسی در داخل و خارج کشور –

. شده استالگوریتم و پایداری آن 
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