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چكیده :در این مقاله یکی از سادهترین و مفیدترین مدلهای محاسباتی تحت عنوان اتوماتای سلولی که برای نمایش ریاضیی سیتیت هیای
پیچیده بهکار می رود ،مورد مطالعه قرار گرفته است .در این راستا حدود هشتاد مقالهی انگلیتیی و فارسیی کیه در کنفیران هیای متتلی
داخلی و خارجی ارائه شده ،یا در مجالت معتبر علمی به چاپ رسیده بودند ،بررسی شد و خالصهای از مقالههای منتتب به نگیار درممید.
حاصل مطالعههای انجام شده ،کاربردپذیری این مدل محاسباتی مفید را در مدلسازی ،شبیهسیازی و تحلییل سیتیت هیای کیامویوتری در
حوزههای متتل نشان میدهد.
کلید واژه :اتوماتای سلولی ،اتوماتای یادگیر ،اتوماتای یادگیر سلولی

 -1مقدمه
اتوماتایسلولی در اواخر دههی  1341توسط فیوننییومن مطیرش شید.
سو ریاضیدانی بهنام یوالم منرا بهعنوان مدلی بیرای بررسیی رفتیار
سیتت های پیچیده پیشنهاد کیرد .اتوماتیاهیایسیلولی سیتیت هیای
دینامیکیاند که ظرفیت اطالعاتی پایینی دارند و بههمین دلییل بیرای
برخی کاربردها مطلوب نیتتند .ظرفیت اطالعاتی این سیتت ها را می
توان بهکمک یادگیری افزایش داد .اتوماتیایییادگیر اولیین بیار توسیط
تتتلین در اوایل دههی  1391در شوروی سابق مطرش شد .اتوماتاهای
یادگیر در محیطی تصادفی عمل میکنند و قادرند براساس ورودیهای
دریافت شده از محیط ،احتمال انجام عملیات خود را بروز درمورنید و از
این طریق کارایی خود را بهبود بتشند .با توجه به ویژگیهای دو مدل
فوق ،مدل جدیدی بهنام اتوماتای ییادگیر سیلولی نییز پیشینهاد شیده
است .در این مدل هر سلول در اتوماتایسلولی مجهز به ییک اتوماتیای
یادگیر است که وضعیت این سلول را مشتص مییکنید .هیر اتوماتیای
یادگیر ،براساس یک الگوریت یادگیری عمل میکند و در طی زمان یاد
میگیرد که از طریق تعامل با محیط چگونه بهتیرین پاسیر را انتتیاب
کند .در حالت خاص ،مدل جدید رفتار اتوماتای سلولی را از خود نشان
میدهد و بههمین دلیل اتوماتای یادگیر سلولی دربرگیرندهی اتوماتیای

سلولی میباشد.
امروزه در علوم کامویوتر ،ابزارهای مدلسازی مورد توجه قرار میگیرند
که بتوانند نتایج را به صورت ملموسیی ارائیه دهنید .در ضیمن قابلییت
تقتی شدن به اجزای کوچکتر را نیز داشته باشند تا بتوان دقییقتیر و
راحتتر منها را مورد تجزیه و تحلیل قیرار داد .اتوماتیای سیلولی ایین
قابلیتها را داراست .از این ابزار برای ارائیه الگیوریت هیای متتلی در
شبکه ،پرداز تصویر ،شبیهسازی ،گراف ،دادهکاوی و سایر موضیوعات
مه و قابل توجه در دنیای کامویوتر بهخصوص در دههی اخیر استفاده
شده است .بهعالوه همانطور که اشاره شد با افزودن ویژگی ییادگیری،
کارایی اتوماتا افزایش یافته و به مرور زمان با سرعت و دقیت بیشیتری
عمل میکند.
علیرغ کاربردهای متنیو اتوماتیا و حجی بیاالی مقیاالت
ارائهشده در این زمینه بهخصوص در دانشیگاههیای داخیل ،هنیوز ییک
مرجع فارسی خوب و جامع که بهطور کامل ،تمیام مفیاهی مربوطیه را
مورد بررسی قرار داده و رو های پیشنهادشده را نیز مرور کند وجیود
ندارد .ه چنین اگر کتی بتواهد وارد این حوزهی تحقیقاتی شود ،نیاز
به خواندن مقاالت متعددی به فارسی و انگلیتیی دارد تیا بیا کارهیای
انجام گرفته در این زمینه مشنا گردد .با توجیه بیه دالییل گفتیهشیده،
تهیهی منبعی کامل برای بررسی مفاهی و کاربردهای اتوماتا که نشان-
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دهندهی روند تحقیق در این زمینه و چش انداز کارهای متی نیز باشید،
ضروری به نظر میرسید .به همین منظور ،بر من شدی تا در پژوهشیی
به بررسی کامل اتوماتا ،کاربردهای من و رو های ارائه شده بویردازی .
مقاله حاضر خالصه ای بتیار کوتیاه و در عیین حیال جیامع از تحقییق
انجام شده در پایاننامه کارشناسی نویتندگان است .شکل ( )1گتیتره
کاربردهای اتوماتای سیلولی را کیه در ایین مقالیه میورد بررسیی قیرار
گرفتهاند نشان میدهد.
ساختار مقاله در ادامه بیهشیرش زییر اسیت :در بتیشهیای  2الیی 17
کاربردهای متتل اتوماتای سلولی در مقالههای متتل به ترتیب سال
ارائه ،ذکر شدهاند .بتش  11ه به نتیجهگیری اختصاص دارد.

شكل ( :)1گسترهی کاربرد اتوماتای سلولی

 -2کاربرد اتوماتای سلولی در پردازش تصویر
در سال  2111الگوریتمی[ ]5براساس اتوماتای یادگیر سیلولی جهیت
بازیابی تصاویر تتریب شده (حذف نویز) پیشنهاد شد .در این رو هر
اتوماتا سعی میکند که هر پیکتل را با پیکتلی که بیشترین شیباهت
را با همتایگان خود دارد ،جایگزین کند و به طور همزمان نویز تصاویر
دو سطحی و سطح خاکتتری را مورد بررسی قرار دهد.
در سال  2112مقالهای[ ]7با مضمون کیاربرد اتوماتیای سیلولی بیرای
تحلیل الگوریت های تکراری به منظور قتمتبندی تصویر ارائه شید .از
مه ترین خصیصههای این رو کارا بودن عملیات قتمتبندی تصویر
در صورت وجود نویز ،دقت باالی منها نتبت به رو های غیرتکیراری
و توزیعی بودن منها که امکان موازیسازی منها را فیراه مییسیازد،
است .اتوماتای یادگیر سلولی با اندازهگیری میزان شباهت هر پیکتل با
همتایگان خود ،من پیکتل را با احتمال بیشتر به کالس شبیه به خود
نتبت میدهد و از این طریق پیکربندی تصویر به سمت نواحی همگن
میل میکند.
در سال  2112رو هایی] [41برای حذف نیویز و تشیتیص میرز در
تصاویر دیجیتالی با استفاده از اتوماتای سلولی دوبعدی ارائه و بیا چنید
رو کالسیک مقایته شد .ویژگی مه در این رو همزمانی درونیی
است .بهعالوه تشتیص مرز به نو تصیویر وابتیتگی نیدارد .ایین رو
درمقایته با فیلتر گوسین نتایج بهتری را حاصل میکند.
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در سال  2119روشی براساس اتوماتای یادگیر سلولی بیرای اسیتترا
ویژگیییهییای تصییویر[ ]3بییه ویییژه در تصییاویر نییویزی ،بیییان شیید .از
مشتصه های رو پیشنهادی توزیعی بودن منهاست که موازیسیازی
منها را به سادگی امکانپذیر مییسیازد .اعمیال ایین الگیوریت سیبب
میشود که تصویر یکنواخت شده و توازن نویز تصویر بازیابی شیده بیه
میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در سال  2119روشی[ ]11بیرای رفیع نیویز در تصیاویر بیا اسیتفاده از
اتوماتای یادگیر سلولی پیادهسیازی شیده بیر روی ییک سیتیت قابیل
بازپیکربندی ارائه شد .سیتت های محاسبات قابل بازپیکربندی امکیان
پیادهسازی کاربردها و افزایش کارایی منهیا را فیراه مییکنید .نتیایج
حاصل از این رو حاکی از کارایی قابل توجه پیادهسازی ستتافزاری
نتبت به پییادهسیازی نیرمافیزاری اسیت .از مزییتهیای پییادهسیازی
ستت افزاری اتوماتای یادگیر سلولی که با قابلییت بازپیکربنیدی انجیام
شده ،این است که زمان حاصل از اجرای ستتافزاری متیتقل از بعید
اتوماتای یادگیر سلولی است .در حالیکه در اجرای نرمافزاری بیهدلییل
سریال بودن من ،زمان اجرا به نتبت ابعاد افزایش مییابد.
در سال  2114مدلی بیرای تشیتیص لبیه تصیاویر براسیاس اتوماتیای
سلولی ارائه شد] .[44در این میدل ،متید مقییاس اطالعیات جهیتدار
تصاویر برای مقابله با ماتری خاکتتری تصویر ،از طرییق ایجیاد ییک
نو جدیدی از همتایگی با استفاده از اتوماتای سیلولی تعریی شید و
سو با کمک یکی از قوانین محلی مناسب اتوماتای سیلولی ،طراحیی
شد.
در سال  2119الگوهایی] [47با استفاده از اتوماتای سیلولی احتمیالی
ایجاد شد که در من متدهای مبتنی بر احتمیال ،بیرای تتمیین مییزان
هدف مندی قوانین اتوماتای سلولی در بازسازی الگوهای منظ مشاهده
شده در پرداز تصویر ،مطرش شدند .این رو دو بتیش اصیلی دارد:
( )1براورد پارامترهای پرداز تصادفی اتوماتا )2( ،انتتاب نقشه محلی
که شامل همتایگی و قوانین است.
در سال  2117روشی [ ]13برای یافتن لبه در تصیاویر سییاه و سیفید
مبتنی بر اتوماتای یادگیر سلولی ناهمگیام بیاز ارائیه شید و بیا یکیی از
رو های کالسیک تشتیص لبه بیه نیام رو کنیی ،مقایتیه گردیید.
رو ارائه شده ،به نویز حتاسیت کمی دارد و ه چنین سعی میکنید
امتداد لبهها را بهطیور متصیل تشیتیص بدهید .مشتصیه دیگیر رو
جدید ،تشتیص لبههایی با پهنای یک نقطه است ،در صورتیکه برخی
رو های تشیتیص لبیه ،لبیههیایی بیا پهنیای بییش از ییک نقطیه را
تشتیص میدهند.
در سال  2113مدل جدیدی از خودکاره یادگیر سلولی ارائه شد[،]91
که در من هر سلول عالوه بر سییگنال تقیویتی ،ورودی نییز از محییط
خارجی دریافت میکند .نتایج مزمایش الگیوریت هیای خوشیهبنیدی و
قطعهبندی تصاویر بر اساس این مدل نشان میدهد که مدل پیشنهادی
از کارایی خوبی در این کاربردها برخوردار است و در بتیاری از میوارد
نتایج من در مقایته با الگوریت های موجود بهتر میباشد.
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در سال  2111رو نوینی] [65برای تولیید نقشیه بیرای ییک روبیات
متیریاب براساس اتوماتای سلولی ارائه شد .اکثر رو های قبلیی تنهیا
برای محیطهای مینظ کیاربرد داشیتند و در محییطهیای پیچییده و
نامنظ  ،منجر به پاسرهای درستی نمیشدند .این رو سعی بیر ایین
دارد که با متدهای پیشرفتهی هو مصنوعی و اتوماتای سلولی بتیوان
تحلیل درستی از متیر را در اختیار روبات قرار داد .با این رو متییر
شناسییایی شییده در اتوماتییای سییلولی ذخیییره میییشییود و روبییات در
پیمایشهای بعدی نیازی به پرداز چندبارهی محیط ندارد.

 -3کاربرد اتوماتای سلولی در مرتبسازی
در سال  2114دو الگوریت [ ]12مرتیبسیازی جدیید بیرای اتوماتیای
سلولی دو بعدی پیشنهاد شد .الگوریت های ارائه شده دارای پیچییدگی
متوسط )  O(√nمیباشند .در ایین مقالیه از تمیام ظرفییت سیلولهیا
استفاده شده ،یعنی در شرو کار الگوریت ها ،تمام سلولهیا در صیورت
لزوم میتوانند عمیل جابیهجیایی را انجیام دهنید .در ایین الگیوریت از
ارتباطات  Wraparoundاستفاده شدهاست که باعث سرعت بتشییدن
به کار مرتبسازی میشود.
در سال  2119روشی[ ]15برای مرتبسازی اتوماتای سلولی یکبعدی
ارائه نمودند و در من یک الگوریت برای مرتبسازی  nعدد با اتوماتیای
سلولی یکبعدی پیشنهاد شید کیه  nعنصیر را در  n-1مرحلیه مرتیب
مینمود و نتیجه ای با سیرعت اجیرای حیدودا دو برابیر در مقایتیه بیا
الگوریت گوردیلو -لونا که مرتبسازی را در  2n-3مرحله انجام میداد،
حاصل شد.
در سال  2119روشی[ ]19برای مرتبسازی میوازی اتوماتیای سیلولی
دوبعدی ارائه شد .در این رو کل اتوماتا به صیورت میارپیچی مرتیب
میشود .الگیوریت پیشینهادی سیاده و محلیی بیوده و اییده اصیلی من
جابهجایی مقادیر سلولهای همتایه میباشد .هر سلول دارای حافظهی
اندکی است .تمامی سلولهیا دارای سیاختار یکتیانی بیوده و بصیورت
ه زمان و موازی در گامهای گتتیته از زمیان کیار یکتیانی را انجیام
میدهند.
در سال  2111دو الگوریت [ ]22مرتیبسیازی میوازی بیرای اتوماتیای
سلولی خطی ارائه شد .در الگوریت پیشنهادی اول هر سیلول دارای دو
همتییایه سییمت راسییت بییوده و در الگییوریت پیشیینهادی دوم تعییداد
همتایگان هر سلول برابیر چهیار مییباشید .الگیوریت دوم بیا دو نیو
همتایگی متقارن و همتیایگی نامتقیارن پییادهسیازی شیدهاسیت .دو
الگییوریت پیشیینهادی ،پیچیییدگی زمییانی مشییابهی بییا الگییوریت هییای
گوردیلو-لونا دارند ،ولی از نو همتیایگی ،شیعا همتیایگی و قیوانین
متفییاوتی برخوردارنیید .هیی چنییین در سییاختار اسییتفاده شییده بییرای
مرتبسازی نیازی به حافظهی اضافی برای کنترل جابیهجیایی مقیادیر
سلولهای همتایه وجود ندارد.
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 -4کاربرد اتوماتای سلولی در رمزنگاری
در سیال  ،1331توابیع رمزهیای بیال ] [38از طرییق ییک کیالس
اتوماتای قابل برنامهریز سلولی) (PCAکه از تلفیق قیوانین 159، 51و
 135ساخته شدهاست ،برای رمزنگاری پیشنهاد شدهاسیت .قیوانین 31
و 151نیزبهعنوان تولیدکنندهی کلید در حال اجرا برای رمزهای جریان
پیشنهاد شدهاند .هر دو طرش مطرش شیده امنییت بهتیری را در مقابیل
انوا متتلفی از حمالت ایجاد میکنندکه با استفاده از سیاختار سیاده،
منظ و پیمانهای اتوماتای سیلولی بیرای پییادهسیازی  VLSIمناسیب
هتتند.
در سال  ،1333رو [ ]1تولید کلید را با بهکارگیری اتوماتای دوبعدی
بههنگامسازی خطی ارائه شده است .این رو ضمن دارا بودن سیرعت
و کارایی باال ،دنباله کلید تولید را درحلقه های با طول بزرگ بر خیالف
رو قبل تولید کرده و ویژگی های مماری مناسیبی را از خیود نشیان
دادهاست.
در سال  ،2111نشان داده شدهاسیت کیه ییک کیالس وسییع] [52از
دنباله رمزنگاری میتواند با اسیتفاده از اتوماتیای سیلولی ضیرب چنید
جملهای (ضرب چند جمله ای اتوماتای سلولی) تولید شود .در ایین راه،
مدل گتتته خطی بر پایه ی اتوماتای سلولی بتییاری از دنبالیههیای
غیرخطی معروف را میتواند در برنامه جاری در رمزهای جریان را در
میکند .بنابراین سازنده دنباله رمزی اصیالتا از میدلهیای غییر خطیی
پیچیده ،میتواند به مسانی به صورت معادالت خطی نوشتهشود.

 -5کاربرد اتوماتای سلولی در گراف
در سال  2111رو [ ]9جدیدی بیرای حیل متی له تنیاظر گیراف بیا
استفاده از چهار اتوماتای یادگیر از نو مهیاجرت اشییا پیشینهاد شید.
رو ارائهشده روی گرافهایی با اندازه و درصد اغتشا هیای متتلی
مزمایش شده و جوابهای مناسبی تولید گشیته اسیت .در حیالتی کیه
گرافها بدون اغتشا هتیتند ،جیوابهیای تولیید شیده (در صیورت
همگرایی) کامال دقیق میباشند .ه چنیین متوسیط پیچییدگی زمیانی
الگوریت ارائه شده) O(n3میباشد کیه بهبیود قابیل مالحظیهای را در
مرتبه پیچیدگی نشان میدهد.
در سال  2112الگوریتمی موازی[ ]1برای رنگممیزی گراف با استفاده
از اتوماتای سلولی دو بعدی ارائه شد .در این الگوریت ابتدا گراف توری
که هدف ،رنگممیزی من با حداقل رنگ ممکن است ،در اتوماتای
سلولی نگاشت شده ،سو به هر گره یک عدد تصادفی نتبت داده
میشود .در هر گام عدد تصادفی تمام گرههای رنگ نشده با عدد
تصادفی گرههای رنگ نشدهی مجاور مقایته میشود .گره در
صورتی رنگ می شود که عدد تصادفی من از تمام اعداد تصادفی مربوط
به گرههای مجاور بزرگتر باشد .رنگ گره برابر با کوچکترین رنگی
خواهد بود که توسط گرههای رنگ شده مجاور اختیار نشده باشد .پایان
الگوریت زمانی خواهد بود که تمام گرهها رنگ شده باشند.
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در سال  2111الگوریت [ ]29جدیدی برای حل مت له بزرگترین
بر در گراف با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی ارائه شد .بزرگترین
بر گراف عبارت است از افراز رأسهای گراف به دو قتمت به
گونهای که تعداد یالهایی که یک سر منها در هر کدام از این
قتمتها قرار گرفته است ،بیشینه شود .بر اساس مقایته الگوریت ارائه
شده با برخی از الگوریت های تقریبی مانند :سهنی ،ژئومن و نیز
الگوریت های ترکیبی و ژنتیک ،الگوریت ارائهشده نتایج بهتری را تولید
میکند.
در سال  2111الگوریتمی[ ]61 ،94بر اساس اتوماتای یادگیر سلولی
نامنظَ برای رنگممیزی گراف طراحی شد .در این الگوریت درجه
سلول به معنای تعداد سلولهای همتایه من که رنگ متفاوتی را
انتتاب کردهاند ،میباشد .الگوریت پیشنهادی از نظر تعداد رنگ نتایج
بهتری را نتبت به سایر الگوریت ها تولید کرده اما از نظر زمان اجرا،
سایر الگوریت ها عملکرد بهتری دارند.
در سال  2111الگوریتمی[ ]97جهت رنگممیزی گراف بیا اسیتفاده از
اتوماتای یادگیر و الگوریت ژنتیک ارائه شد .در هنگیام حیل متی له بیا
الگوریت ژنتیک در صورت تعیین جایگاه مناسب ژنها در کروموزومها
میتوان در تعداد نتلهای بتیار کمتری به جواب نزدییک بیه بهینیه
رسید .در الگوریت پیشنهادی هر کروموزوم معادل یک اتوماتا و هر ژن
معادل یک اقدام از اتوماتا میباشید .هیر اتوماتیا نمیایشدهنیده ییک
رنگممیزی تصادفی مییباشید .در مقایتیه بیا الگیوریت ژنتییک ،ایین
الگوریت خیلی سریعتر به جواب بهینه نزدیک میشود.

 -6کاربرد اتوماتای سلولی در دستهبندی
دستهبندی جدیدی ] [48برای قوانین اتوماتای سلولی با هدف ترکیب
کردن اتوماتای سلولی بازگشتپذیر در سال  2119پیشنهاد داده شیده
است .این دستهبندی امکان ترکیب اتوماتای سلولی بازگشتپذیر را در
زمان خطی ممکن میسازد که در شبیهسازی سیتت هیای فیزیکیی از
اهمیت باالیی برخوردارند.
در سال  2111میالدی ،یک دستهبند فازی مبتنی بر اتوماتای ییادگیر
سلولی ناهمگن ناهمگام بیاز []29پیشینهاد شیدهاسیت کیه بیه کمیک
مجموعه ای از اتوماتاهای یادگیر سلولی ،توابع عضویت و قیوانین فیازی
به طور اتوماتیک تولید میشوند ،تعداد پارامترهایی که بایتتی با توجه
به نو مت له تنظی شوند ،کمتر است و نتبت به رو هیای گذشیته
نتیجه بهتری بهدنبال دارد .مشکل این رو این است کیه اتوماتاهیای
یادگیر با ه هیچ تعاملی ندارند و توابع عضویت یا با ییکدیگیر فاصیله
زیاد میگیرند؛ یا یک تابع عضویت توسط تیابع عضیویت دیگیر ،کیامال
پوشانده میشود.
یک اتوماتای سلولی دستهبند دوکالسه] [66را در سال  2111ارائه
شده است .این دستهبند که شامل یک مدل حافظه انجمنی نیز
میباشد ،از دو کالس مجزا تشکیل شدهاست که بهصورت همزمان
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عمل پرداز را انجام میدهند .هدف از این پرداز  ،پیدا کردن
الگوهایی است که منجر به حاالت کلیدی میگردند.
در سال  ،2119سوشیل و گری به وسیله الگوریت ژنتیک روشی][43
را برای درجهبندی اتوماتای سلولی که برای مدلسازی جواز استترا
معدن استفاده شدهبود ،پیشنهاد کردند .با اعمال درجهبندی اتوماتا
براساس الگوریت ژنتیک ،زمان پرداز اتوماتا بتیار کاهشیافته و در
بتیاری موارد پاسرهای دقیقتری را نیز ارائه میکند.

 -7کاربرد اتوماتای سلولی در شبكه حسگر
در سال  2113میالدی ،یک توپولوژی مبتنی بر اتوماتای یادگیر سلولی
نامنظ برای شبکههای حتگر ارائه شد[ .]21در ایین مقالیه شیبکهای
ناهمگن که در من گرهها میتوانند محدوده انتقال غیر یکتیان داشیته
باشند ،بررسی شدهاست .در این پروتکل ،یک اتوماتای ییادگیر سیلولی
نامنظ بر روی شبکه نگاشت میشود .در این اتوماتای ییادگیر سیلولی
نامنظ  ،هر گره دارای یک اتوماتای یادگیر است که توسط من میتواند
از سه محدوده انتقال خود ،یکی را با توجه به شرایط شبکه و محدوده
انتقال دیگر گرهها انتتاب کند.
در سال  2113روشی[ ]23برای خوشهبندی گرهها در شبکه حتگر
بیسی با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی ارائه شد .در این رو
شبکه به تعدادی خوشهی متتقل قتمتبندی میشود که هرکدام یک
سرخوشه دارند که اطالعات را از گرههای داخل خوشها جمعموری
میکند .سو این سرخوشهها اطالعات را متتقیما یا گام به گام با
تعداد گامهای ک تر و صرفا با استفاده از گرههای سرخوشه به مرکز
اصلی ارسال میکنند .خوشهبندی میتواند به میزان زیادی هزینههای
ارتباطی را کاهش دهد و با کاهش مصرف انرژی عمر شبکه حتگر
افزایش مییابد.
در سال  2111الگوریتمی[ ]99برای زمانبندی شبکههای حتگر
بیسی بر اساس بازی اقلیت و اتوماتای یادگیر سلولی طراحی گردید.
این الگوریت همواره گرهها را در دو حالت  Onو Standby
قرارمیدهد ،بهطوریکه با تعداد حتگرهای  Onدر نظر گرفتهشده،
بتوان تمامی نواحی شبکه را پوشش داد .حالت  Onحالتی است که در
من حتگر میتواند به مانیتور نمودن محیط پیرامونی تحت پوشش
خود بوردازد .حالت  Standbyحالتی است که در من حتگر ،در
فعالیتها شرکت نداشته و به ذخیرهسازی انرژی میپردازد .این رو ،
کارایی مناسبی را در مدیریت مصرف انرژی برای افزایش طول عمر
شبکه دارا میباشد.

 -8کاربرد اتوماتای سلولی در وب
در سال  2111الگوریتمی[ ]5427،برای تشتیص اجتماعات وب با
استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی طراحی گردید .مجموعهای از
صفحات وب با موضو مشتر که توسط افراد یا سازمانهای متتل
که عالیق مشتر دربارهی من موضو خاص دارند ایجاد شدهاند،
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اجتما وب نامیده میشود .این الگوریت دو مرحلهای است .در مرحله
اول با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی و رفتار کاربران در مشاهده
صفحات وب ،ساختار ارتباطی صفحات وب به دست میمید .در مرحله
دوم با اعمال الگوریت  HITSبر ساختار به دست ممده ،اجتماعات وب
مرتبط با موضوعات دلتواه به دست میمیند .نتایج حاصل از
پیادهسازی الگوریت و مقایته من با نتایج الگوریت های دیگر حاکی از
کارایی باالی رو پیشنهادی دارد.
یک رو ] [58مؤثر برای دستهبندی صفحات وب با استفاده از
اتوماتای سلولی غیرخطی در سال  2111ارائه شد .رو پیشنهادی،
رو فهرستگذاری نوین براساس اتوماتای سلولی میباشد؛ که
صفحات متتل وب را دستهبندی میکند .سو این دستهبندی در
حافظه موتور جتتوجو ذخیره شده و با هر درخواست جدید ،کاربر به
دستهی مربوطه هدایت میگردد تا به صورت کارممدتری به نتایج
دلتواه خود دست یابد.
یک سیتت پیشنهاد دهندهی وب] [59بر اساس اتوماتای یادگیر
سلولی در سال  2111ارائه گردید .سیتت های پیشنهاد دهندهی وب
وقایع ثبت شده در سرورهای وب را به عنوان ورودی دریافت میکنند
و با استفاده از تکنیکهای استترا اطالعات ،الگوهای پیمایش
صفحات وب توسط کاربران را استترا کرده و براساس منها
پیشنهادهای گوناگونی را ارائه میدهند .در سیتت ارائه شده ،از یک
اتوماتای یادگیر سلولی ناهمنگام برای یادگیری الگوهای پیمایشی
کاربران و پیشبینی صفحات مفید و جالب استفاده شده است .هر یک
از سلول های این اتوماتا به عنوان یکی از صفحات وب در نظر گرفته
شده اند .با توجه به ساختار اتوماتا ،الگوهای مورد نظر استترا شده و
برای پیشنهاد به کاربران وب مورد استفاده قرار میگیرد.

 -9کاربرد اتوماتای سلولی در بهینهسازی
در سال  2111میالدی یک مدل ترکیبی[ ]24برای حل متائل
بهینهسازی پیشنهاد شد .یکی از مه ترین ویژگیهای این الگوریت
داشتن تنها یک پارامتر است که در نتیجه استفاده از من را در حل
متائل سادهتر میکند .سرعت همگرایی این الگوریت بتیار باال بوده و
همچنین نحوه حرکت این الگوریت به سمت جواب بهگونه ای است که
در صورت رسیدن به جواب ،جواب را با دقت بتیار باالیی تولید و
محاسبه میکند .برای جلوگیری از گرفتار شدن الگوریت در بهینههای
محلی پیشنهاد شد که الگوریت بهینهسازی حدی تعمی یافته در کنار
اتوماتای یادگیر سلولی قرار گیرد تا در شرایطی که به تنهایی از کارایی
باال برخوردار نیتت بتواند با کمک گرفتن از اتوماتای یادگیر سلولی
مشکل گرفتار شدن در نقاط بهینه محلی را نداشته باشد و دامنه
مت له را برای یافتن جواب به شکل بهتری بررسی کند.
در سال  ،2113مدلی ترکیبی[ ]99مبتنی بر سیتت ایمنی مصنوعی و
اتوماتای یادگیر سلولی که در متائل بهینهسازی کاربرد دارد ،پیشنهاد
شد .به منظور رفع مشکل به دام افتادن الگوریت در نقاط بهینه محلی
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با استفاده از مفاهی اتوماتای سلولی و همتایگیهای مطرش در من،
عملگرهای سیتت ایمنی مصنوعی بومیسازی شدهاند.

 -11کاربرد اتوماتای سلولی در دادهکاوی
در سال  2111تال شد تا الگوریت های] [51پایهی دادهکاوی به
کمک اتوماتای سلولی شبیهسازی شود .برای در دادهکاوی بر روی
ابرهای محاسباتی ،الزم است که این وظیفه به سلولهای اتوماتا واگذار
شود .در این مقاله اثبات شده که عمومیسازی رو های داده کاوی به
کمک اتوماتای سلولی امکانپذیر است .نتایج به دست ممده از
شبیهسازی رو های متتل داده کاوی با استفاده از اتوماتای سلولی
بتیار مشابه نتایجی است که از مدلهای پیچیده دادهکاوی به دست
میمید.
در سال  ،2113الگوریت [ ]92جدیدی به نام  CACOبرای زمانبندی
کارهای متتقل از ه برای بهینهسازی هزینه در گریدهای محاسباتی
اقتصادی با مدل بازار کاال و با اسیتفاده از اتوماتیای سیلولی پیشینهاد
شدهاست .این الگوریت غیرمتمرکز و مقیاسپذیر بوده و با شرو از یک
وضعیت تصادفی و قوانین محلی به یک هدف سراسری ،به بهینهسازی
هزینه میرسد .این الگوریت نتبت به الگوریت های قبلی به مقدار قابل
توجهی هزینه را کاهش داده و در شرایط خاص مانند ناهمگنی بیاالی
کارها ،دارای عملکرد مناسبی است.

 -11کاربرد اتوماتای سلولی در پیشبینی توسعه
زمینی
یک مدل] [49اتوماتای سلولی گتترده برای استترا اطالعات توسعه
زمینی در سال  2119طراحی شد .برای پیشبینی وضعیت یک منطقه
در مینده ،نیاز است تا با بررسی گذشته من به الگوهایی رسید که به
کمک منها بتوان وضعیت مینده یک منطقه را پیشبینی کرد و بر
اساس منها برنامهریزی بلند مدت انجام داد .مدل ارائه شده ،مدلی بر
اساس اتوماتی سلولی میباشد .اما با افزودن ویژگیهایی جدید و
استفاده از متدهای متتل استترا اطالعات به مدلی کارممد برای
اهداف بیانشده ،تبدیل شده است.
یک مدل] [57شبیهسازی پیشرفت شهری با استفاده از اتوماتای
سلولی و چندعاملی بر پایه مدل تجمعی برای شهر کینگدائو در
سال 2111پیشنهاد گردید .در هر سلول ،عالوه بر وضعیت فعلی،
اطالعات مربوط به تغییر وضعیت زمین مانند قوانین و اطالعات
وضعیت طبیعی نیز نگهداری میشود .قوانین حاک بر این اتوماتا بر
اساس مطالعهی تاریر صد سال گذشتهی این شهر و چگونگی تبدیل
من از یک روستای ماهیگیری به یک شهر ساحلی توریتتی و پیشرفته
تعری شده اند .این مدل قابلیت تعمی به یک مدل گتترده و پیچیده
را دارد.
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 -12کاربرد اتوماتای سلولی در الگوریتم ژنتیک

 -14کاربرد اتوماتای سلولی در شبیهسازی

در سال  2115مکانیزم بازچینی برای اتوماتیای سیلولی ژنتیکیی[]14
پیشیینهاد شییدهاسییت .اییین مکییانیزم در فواصییل مشییتص بییه تغییییر
همتایگیها و ایجاد مرایش جدید در سلولها میپردازد .مزیت استفاده
از این مکیانیزم کیاهش تعیداد همگرایییهیای زودرس و نیامطلوب در
همتایگیها و ایجاد فرصتهای بهتر بیرای افیراد جمعییت بیه منظیور
تولید نتل میباشد.
در سال  ،2119چینشهای جدید [ ]17برای اتوماتای سلولی ژنتیکیی
پیشنهاد شدهاست .عمل چینش سبب از میان رفتن همتایگان قدیمی
یک سلول و ایجاد همتایگان جدید برای من سلول میگیردد و از ایین
طریق ،رشتهای که در صدد انتتاب یک رشیته و ترکییب بیا من بیرای
ایجییاد فرزنییدان جدییید اسییت ،دارای محییدودیت دسترسییی و انتتییاب
میباشد و فقط از یک سری رشیته محیدود در همتیایگان خیود حیق
انتتاب دارد .نتایج بهدست ممده در مقایته با نتیایج گذشیته حیاکی از
برتریهای این مدل میباشد.

نوعی شبیهسازی] [39جدید برای اتوماتای سلولی در سال  1333ارایه
شدهاست که استفاده از منها برای پیشبینیهای مینده است .این
مت له به افزایش سرعت شبیهسازی کمک شایانی میکند .شاید هنوز
نتوان حتی با الگوریت ارائه شده تمام متائل مربوط به شبیهسازی
اتوماتای سلولی را با رو های موازی اجرا کرد؛ اما در مورد پیامهای
بین سلولی این رو به درستی و سرعت باالتر کار میکند.
در سال  ،2111مقالهای[ ]9با عنوان کاربرد اتوماتای یادگیر سلولی در
مدل سازی انتشار شایعه ارائه شده است که مدل جدیدی تحت عنوان
اتوماتای یادگیر سلولی در مدلسازی انتشار شایعه مورد مطالعه و
ارزیابی قرار دادهاست.
روشی] [46با استفاده از اتوماتای سلولی با ویژگیهای شیگرایی برای
مدل کردن شبکهی مولکولی موازی در سال  2115ارایه شده است.
یکی از تغییرات اعمالشده ،امکان نتبت دادن اعداد اعشاری به جای
اعداد صحیح به سلولهای اتوماتا به عنوان حالتهای متفاوت من است
و بهجای این که در هر واحد زمانی هر سلول با بررسی سلولهای
همتایه ی خود ،حالت جدیدی را به خود اختصاص دهد؛ با دریافت
پیام جدید از سلول فرستنده حالت فعلی خود را براساس پیام دریافتی،
تغییر میدهد.
در سال  ،2119مقالهای[ ]11با عنوان مدل یادگیری Qسلولی و
کاربردهای من ارائه شدهاست .این مدل جدید با استفاده از قابلیتهای
یادگیری  Qمشکل نبود عدم قطعیت در تغییر حاالت در اتوماتای
سلولی را تا حدودی مرتفع میسازد .کاربرد این مدل ترکیبی در مت له
تتصیص کانال در شبکههای سلولی متابراتی مورد بررسی قرار گرفت.
مقالهای[ ]21با عنوان شبیهسازی فرمیند نفوذ سموم شیمیایی در
خا به کمک اتوماتای یادگیر سلولی در سال  2117ارائه شدهاست.
در این مقاله از اتوماتای یادگیر سلولی برای شبیهسازی واقعیتر حرکت
مب در خا استفاده می شود .در مدل پیشنهادی دیگر عوامل مؤثر در
حرکت مب از قبیل خاصیت موئینگی و خاصیت پیوستگی مولکولها
نیز منظور شدهاست .نتایج حاصل از پیادهسازی این مدل کارایی من را
نتبت به مدل اتوماتای سلولی نشان میدهد.
مدل] [64شبیهسازی ماشینهای تورینگ برگشتپذیر و سیتت
نشانهگذاری دورهای با استفاده از اتوماتی سلولی یکبعدی برگشتپذیر
را در سال  2111پیشنهاد شدهاست .مشکالت شبیهسازی ماشینهای
تورینگ برگشتپذیر و سیتت نشانهگذاری دورهای را با ماشین
تورینگ با  mحالت و  nنشانه اتوماتای سلولی یکبعدی با دو همتایه
تعری میشود که تعداد حالتهای من از )(m+2n+1)(m+n+1
کمتر است ،ارائه کردهاست.
در سال  2111مقالهای] [62تحت عنوان یک مدل اتوماتای سلولی با
همتایگی تعمی یافته برای اپیدمی انتشار ارائه شدهاست .مدل
ارائهشده میتواند به عنوان یک مبنای کمی برای راهکارهای درمان
پزشکی مینده به کار رود .به کمک من می توان میزان اثربتشی درمان

 -13کاربرد اتوماتای سلولی در خوشهبندی
در سییال  2111یییک رو خوشییهبنییدی مورچییهای دادههییا براسییاس
اتوماتای یادگیر ] [27مطرش شد که از اتوماتاهای یادگیر برای یادگیری
مکانهایی که مورچهها برای انداختن دادههیا بیر روی صیفحه بایید در
نظر بگیرند ،استفاده شیدهاسیت .مقایتیهی ایین رو بیا تنهیا رو
موجود برای تعیین مکان انداختن دادههیا ،نشیان مییدهید کیه رو
پیشنهادی احتیا به محاسبات کمتری دارد و خوشههای دقیقتیری را
تولییید میییکنیید .همچنییین برتییری اییین رو در مقایتییه بییا رو
 K-Meansنشان دادهشد.
در سال  2113رو خوشهبندی ترکیبی[ ]91مبتنی بر سیتت کلونی
مورچهها و اتوماتای یادگیر سلولی ارائه شد .این الگوریت با اسیتفاده از
شبکه سلولی بدون میرز دوری و ایجیاد قیوانینی بیرای از حرکیت بیاز
ایتتادن مورچهها ،پ از تعدادی تکرار ،به ایجاد خوشیههیای ثابیت و
مجزا منجر میشود .در مراحل پایانی یادگیری که تعیداد مورچیههیای
مشابه همتایه بهتیدریج بیشیتر مییشیود ،سیرعت همگراییی افیزایش
مییابد .بهعالوه رو پیشنهادی با الگوریت های اسیتفاده شیده بیرای
خوشهبندی مقایته شدهاست و نتایج حاصله حاکی از سرعت و کارایی
بیشتر من نتبت به الگوریت های دیگر میباشد.
در سال  ،2111الگوریتمی[ ]95مبتنی بیر اتوماتاهیای ییادگیر سیلولی
برای خوشهبندی مورچه-فازی دادهها مطرش شد .الگوریت مذکور سعی
میییکنیید تییا مناسییبتییرین مقییدار را بییرای معیارهییای خوشییه بنییدی
مورچهفازی که دارای حداقل خطا در خوشه بندی میباشند ،پیدا کند
تا خوشهبندی با دقت باالتر و خطای کمتیری انجیام گییرد .بعیالوه دو
مشکل تأثیر گروهبنیدی اولییه دادههیا و حتاسییت بیه شیرایط اولییه
الگوریت در نتایج خوشهبندی که در اکثر الگیوریت هیای قبلیی وجیود
داشت ،نیز برطرف شدهاست.
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پزشکی را تعیین و سو
فراه کند.

زمینهای برای گرفتن اقدامات پیشگیرانه را

 -15سایر کاربردهای اتوماتای سلولی
در سال  2111الگوریت [ ]4نوینی برای کنترل درخواست ورود در
شبکههای  ATMبا استفاده از اتوماتاهای یادگیر با ساختار متغیر ارائه
شد .بدین منظور برای هر اتصال جدید به شبکه  ATMتتمینی از
میزان پهنایباند الزم زده و با استفاده از این تتمین دربارهی پذیر
درخواستها تصمی گیری میکند .اتوماتا به مرور زمان با دریافت
عک العمل محیط ،خود را با محیط وفق داده و تتمین بهتری صورت
میپذیرد.
در سال  2119کاربرد اتوماتای یادگیر سلولی در جایایی مدارهای
مجتمع متراک [ ]11تشریح شد .اتوماتای یادگیر استفاده شده در این
کاربرد دارای ورودی و شعا همتایگی متغیر است .برای این مت له از
اتوماتای یادگیر طوری استفاده میشود که خصوصیات موجود در
تعدادی بردار ورودی را در سلولهای خود منعک کند .انتتاب
بردارهای ورودی بر اساس مداری که جایایی من انجام میشود ،صورت
میگیرد .بردارهای فاصله بهعنوان ورودی به اتوماتای یادگیر سلولی
داده میشوند .این رو یادگیری باعث شده که در نهایت سلولهای با
اتصاالت بیشتر ،بر روی سلولهایی از اتوماتای سلولی که بهه
نزدیکتر هتتند ،نگاشت شوند .استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی که
دارای ساختار موازی است ،باعث حل مت له با زمان کمتری نتبت به
رو های دیگر میشود.
در سال  ،2115مقالهای] [45با عنوان استفاده از اتوماتیای سیلولی در
مطالعه سیتت پیچیده ارائه شد .این مقاله به تجزییه و تحلییل رابطیه
بین اتوماتای سلولی و سیتت های پیچیده بر اساس ویژگیهای خیاص
منها میپردازد .پ از من ،برخی از برنامههیای کیاربردی از اتوماتیای
سلولی در مدلسازی سیتت های پیچیده ،تجزییه و تحلییل و کنتیرل
بیان شدهاند.
در سال  2111الگوریتمی[ ]25برای حل مت له خوشههای نرمافیزاری
پیشنهاد شد .برای خوشهبندی یک سیتت نرمافیزاری ،ابتیدا سیاختار
سیتت را با یک گراف به نام گراف وابتتگی پیمانهای یا  ،MDGمدل
میکنند .در این گیراف ،پیمانیههیای سیتیت (فایلهیا و کیالسهیا)
رأسهای گراف و روابط بین پیمانیههیا (فراخیوانی توابیع و ارثبیری و
غیره) یالهای گراف در نظر گرفته میشوند .این گراف به یک الگوریت
خوشهبندی داده میشود تا به خوشههای معنادار ،افراز شود .الگیوریت
پیشنهادی ،یک الگوریت تقریبی و ترکیبی است که از ترکیب اتوماتای
سلولی یادگیر مهاجرت اشیا و الگوریت ژنتیک حاصل شدهاسیت .ایین
الگوریت عالوه بر پایداری ،سرعت باالیی برای رسیدن به پاسر مطلوب
دارد و در بهینههای محلی نیز به دام نمیافتد.
در سال  ،2111مقالهای] [63با عنوان اتوماتای با حالت متناهی در
تکنولوژیهای اطالعات ،ارائه شد .یک بررسی کوتاه از برنامههای
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کاربردی اتوماتای حالت متناهی در برخی زمینههای مدرن عل
کامویوتر و فنموری ارائه شدهاست .بهطور خاص ،زمینههای استفاده از
اتوماتای حالت متناهی در جبر کامویوتری ،زیتتشناسی ،و تصدیق در
نظر گرفته شدهاست.

 -16پیادهسازی اتوماتای سلولی
در سال  2112مقالهای] [40با عنوان طراحی و پیادهسازی اتوماتای
سلولی موازی استاندارد و غیر استاندارد در زبان  CARPETارائه
گردید CARPET .زبانی براساس اتوماتای سلولی است که روی
کامویوترهای موازی به اجرا درممده است .این زبان متصوص
برنامهنویتی محاسبات سلولی و الگوریت های سلولی موازی طراحی
شدهاست .این مقاله به تحلیل ویژگیهای اساسی این زبان پرداخته و
چگونگی استفاده از منها را برای پیادهسازی اتوماتاهای سلولی متتل
روی کامویوترهای موازی شرش میدهد.
پیادهسازی اتوماتای سلولی با استفاده از مرایههای سیتتولیک در سال
 2111طراحی شد] .[60مرایههای سیتتولیک ،تعدادی پردازندهی
سادهاند که در کنار ه بر اساس مدل ثابتی قرار گرفتهاند .این
پردازندهها قادر به برقراری ارتباط با همتایههای خود هتتند و حتی
امکان مبادلهی داده نیز بین منها وجود دارد .در این مقاله چگونگی
پیاده سازی اتوماتای سلولی با این رو مورد بررسی قرار گرفتهاست.
زمان این شبیهسازی نتبت به رو سریال به طور قابلتوجهی کاهش
مییابد.
پیاده سازی اتوماتای سلولی با قوانین متفاوت به صورت سریالبی در
سال  2111ارائه گردید] .[68در این مقاله ابتدا یک اتوماتای سلولی به
صورت سریال و با استفاده از یک پردازنده پیادهسازی شدهاست ،سو
قوانین دیگری برای همان تعداد سلول وضع شده و نتایج حاصل از
شبیه سازی این دو اتوماتای سلولی با ه مقایته شدهاند .بر اساس
تحقیقات صورت گرفته ،قوانین اتوماتای سلولی هیچ تأثیری بر زمان
مورد نیاز برای شبیهسازی اتوماتا ندارد.

 -17مدلهای توسعه یافته اتوماتای سلولی
در سال  2119مقالهای] [42با عنوان معادالت دیفرانتیل و اتوماتای
سلولی ارائه شدهاست .این مقاله بر طبق معادله دیفرانتیل زنجیرهی
 Gompertzدر میزان رشد تومور ،به شرش ارتباط بین اتوماتای
سلولی و معادالت دیفرانتیل پرداخته که از من برای شبیهسازی میزان
رشد تومور بهرهبرد.
در سال  2117کالس جدیدی برای اتوماتای سلولی یکبعدی ارائه
شدهاست ] [50که خطای کمتری را نتبت به دو رو رایج اتوماتای
سلولی پیوندی خطی و ثباتهای انتقال بازخورد خطی دارد .این کالس
براساس  5سلول همتایه ،ساختار انتقالی قوی را حاصل میکند ،اما
همچنان پیچیدگی اتصاالت داخلی را ک نگه میدارد .اثر استفاده از
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این کالس به عنوان مولدی برای خودمزمون داخلی مدارات ISCAS
 85و  ISCAS 89مورد بررسی قرار گرفتهاست.
در سال  ،2113مقالهای] [53منتشرشده است که نشان میدهد
اتوماتای سلولی بولی دارای یک فرم خاص از جمع است؛ اگر و تنها اگر
رفتار مربوط به اتوماتای سلولی فازی در اطراف نقطه ثابت خود را
ه زمان با رفتار بولی باشد.
در سال  2113مقالهای] [55با عنوان یک مدل تعمی یافته از اتوماتای
سلولی ارائه شدهاست .مدل  ECAقابلیت توصی سیتت های پیچیده
را بهبود میبتشد .در نتیجه این رو جدید مؤثر برای توصی
سیتت های تکاملی پویای پیچیده پیشنهاد شده که متشکل از
زیرسیتت های چندگانه تعاملی هتتند.
یک اتوماتای یادگیر سلولی در سال  2111ارائه شدهاست ] [56که در
این طرش هر سلول از اتوماتا خود شامل تعدادی اتوماتای یادگیر است
که با استفاده از این مدل جدید اتوماتای یادگیر سلولی نتایج بهتری
برای شبیهسازی متائلی مانند شبکههای سلولی موبایل و محاسبات
پویا به دست میمید.
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مهندسی برق ایران ،دانشگاه صنعتی اصفهان،

[]5

[]6

[]2

[]2

[]2

 -18نتیجهگیری
این مقاله ،برخی از مه ترین کاربردها و الگیوریت هیای ارائیه شیده بیا []33

اتوماتای سلولی یادگیر در مدلسازی و تحلیل سیتت های کیامیووتری
را مرور کرد .حج باال و تنو رو ها و کاربردها ،انعطافپذیری و مؤثر
بودن این مدل محاسباتی را نشان میدهد .ه چنین میتوان پیشبینی
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