
 

 

 PSOالگوریتم 

 بخش اول

سازی است که بر مبنای تولید تصادفی جمعیت اولیه های بهینه( از آن دسته الگوریتمPSOسازی ازدحام ذرات )الگوریتم بهینه

  ها شکل گرفته است.جمعی ماهیجمعی پرندگان و حرکت دستهی پرواز دستهکند. این الگوریتم بر پایهعمل می

 معرفی شده است: PSOی الگوریتم در زیر، تعاریف اولیه

زیر تعریف  به صورت iXبعدی باب بردار موقعیت  dاُمین ذره در این فضای  iبعدی داریم.  dفرض کنید یک فضای جستجوی 

 :شودمی

𝑋𝑖 = (𝑥𝑖1
, 𝑥𝑖2

, 𝑥𝑖3
, … , 𝑥𝑖𝑑

) 

 :شودتعریف می Viبا بردار  اُمین ذره iبردار سرعت 

𝑉𝑖 = (𝑣𝑖1
, 𝑣𝑖2

, 𝑣𝑖3
, … , 𝑣𝑖𝑑

) 

 :دهیم که به صورت زیر استنشان می i .bestPرا با  اُم پیدا کرده است i ذرهبهترین موقعیتی که 

𝑃𝑖 .𝑏𝑒𝑠𝑡 = (𝑝𝑖1
, 𝑝𝑖2

, 𝑝𝑖3
, … , 𝑝𝑖𝑑

)  

 :دهیمنشان می g .bestPرا با  بین کل ذرات به دست آورده استذره در بهترین موقعیتی که بهترین 

𝑃𝑔 .𝑏𝑒𝑠𝑡 = (𝑝𝑔1
, 𝑝𝑔2

, 𝑝𝑔3
, … , 𝑝𝑔𝑑

) 

 استفاده می کنیم: هر کدام از ذرات از رابطه زیر به روز رسانی مکانبرای 

𝑉𝑖(𝑡) = 𝑤 ∗ 𝑉𝑖  (𝑡 − 1) + 𝑐1 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑1 ∗ (𝑃𝑖 .𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑋𝑖 (𝑡 − 1) ) + 𝑐2 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑2 ∗ 

(𝑃𝑔 .𝑏𝑒𝑠𝑡 −  𝑋𝑖 (𝑡 − 1) ) 

𝑋𝑖 =  𝑋𝑖 (𝑡 − 1) +  𝑉𝑖(𝑡) 

W ضریب وزنی اینرسی )حرکت در مسیر خودی( که نشان دهنده میزان تأثیر بردار سرعت تکرار قبل :(𝑉𝑖(𝑡))  بر روی بردار

𝑉𝑖(𝑡)سرعت در تکرار فعلی  +  است.  ((1

𝑐1 )ضریب ثابت آموزش )حرکت در مسیر بهترین مقدار ذره مورد بررسی : 



 

 

𝑐2 )ضریب ثابت آموزش )حرکت در مسیر بهترین ذره یافت شده در بین کل جمعیت : 

𝑟𝑎𝑛𝑑1, 𝑟𝑎𝑛𝑑2 1تا  0: دو عدد تصادفی با توزیع یکنواخت در بازه  

𝑉𝑖  (𝑡 − 𝑡)بردار سرعت در تکرار  (1 −  ام (1

𝑋𝑖  (𝑡 − 𝑡)بردار موقعیت در تکرار  (1 −  ام (1

برای جلوگیری از افزایش بیش از حد سرعت حرکت یک ذره در حرکت از یک محل به محل دیگر )واگرا شدن بردار سرعت(، 

Vminمحدود می کنیم؛ یعنی  𝑉𝑚𝑖𝑛تا  𝑉𝑚𝑎𝑥تغییرات سرعت را به رنج  ≤ V ≤  Vmax حد باال و پایین سرعت با توجه به .

 نوع مسئله تعیین می گردد.

ود داشته باشد، باید توسط مکانیزمی این قیود لحاظ گردند تا از ورود ذرات به اگر در مسئله مورد بررسی قید و یا قیودی وج

اصطالحاً محدودسازی فضا می نامند. اگر از این مکانیزم ها استفاده نشود، پاسخ فضای غیر مجاز جلوگیری شود. این مکانیزم را 

در اکثر زبان های برنامه نویسی،  xزیر برای مقادیر منفی پیدا شه توسط الگوریتم اشتباه و یا غیر قابل اطمینان است. مثالً تابع 

 خطا محسوب می شود. 

f(x) =  ∑ √x 

D

d=1

 

 مکانیزمی که برای لحاظ کردن این قید استفاده می شود، بصورت زیر است:

x = max (0, x) 

𝑥؛ یعنی xدر تابع فوق مقادیر مجاز  ≥ 𝑥؛ یعنی xبدون هیچ گونه تغییری نگاشت می شوند اما مقادیر غیر مجاز  0 < به  0

𝛼𝑚𝑖𝑛]نگاشت می شوند. در حالت کلی تر اگر بخواهیم محل ذرات بصورت  x=0مقدار مجاز   , 𝛼𝑚𝑎𝑥]𝐷   باشد، برای

 محدودسازی می توان از رابطه زیر استفاده کرد:

α
d

= min  {max  ( Xd , Vd , αmin), αmax} 

ه تعریف شده قرار داشته باشند به داخل محدوده مجاز نگاشت می با استفاده از رابطه فوق محل ذراتی که در خارج از محدود

 شوند و محل سایر ذراتی که در محدوده مجاز قرار دارند تغییری داده نمی شود. 

 



 

 

 PSOسازی مراحل الگوریتم بهینه

 ی ذرات. تولید تصادفی جمعیت اولیه1

تولید تصادفی جمعیت اولیه بطور ساده عبارت است از تعیین تصادفی محل اولیه ذرات با توزیع یکنواخت در فضای حل )فضای 

مامی الگوریتم های بهینه سازی احتماالتی وجود دارد. اما در این جستجو(. مرحله تولید تصادفی جمعیت اولیه تقریباً در ت

الگوریتم عالوه بر محل تصادفی اولیه ذرات، مقداری برای سرعت اولیه ذرات نیز اختصاص می یابد. رنج پیشنهادی اولیه برای 

 سرعت ذرات را می توان از رابطه زیر استخراج کرد. 

Xmin −  Xmax

2
 ≤ V ≤  

Xmax −  Xmin

2
 

 . انتخاب تعداد ذرات اولیه2

د ذرات اولیه مصالحه ای بین پارامترهای درگیر در تعداد جمعیت اولیه با توجه به مسئله تعیین می گردد. در حالت کلی تعدا

ذره انتخاب مناسبی است که تقریباً برای تمامی مسائل  00تا  20مسئله است. بطور تجربی انتخاب جمعیت اولیه ذرات به تعداد 

ر حاشیه ایمنی دتست به خوبی جواب می دهد. می توانید تعداد ذرات را کمی بیشتر از حد الزم نیز در نظر بگیرید تا کمی 

 مواجهه با مینیمم های محلی داشته باشید. 

 زندگی( ذراتبی تابع هدف )محاسبه هزینه یا براارزیا. 0

در این مرحله باید هر یک از ذرات را که نشان دهنده یک حل برای مسئله مورد بررسی است، ارزیابی کنیم. بسته به مسئله 

مثالً اگر امکان تعریف یک تابع ریاضی برای هدف وجود داشته باشد، با جایگذاری مورد بررسی، روش ارزیابی متفاوت خواهد بود. 

پارامترهای ورودی )که از بردار موقعیت ذره استخراج شده اند( در این تابع ریاضی، به راحتی مقدار هزینه این ذره محاسبه 

ورودی مسئله است که این اطالعات استخراج  خواهد شد. توجه داشته باشید که هر ذره حاوی اطالعات کاملی از پارامترهای

 شده و در تابع هدف قرار می گیرد. 

گاهی اوقات امکان تعریف یک تابع ریاضی برای ارزیابی ذرات وجود ندارد. این حالت زمانی پیش می آید که ما الگوریتم را با 

ی )آزمایش( استفاده می کنیم. در این گونه موارد باید یک نرم افزار دیگر لینک کرده باشیم و یا الگوریتم را برای داده های تجرب

اطالعات مربوط به پارامترهای ورودی نرم افزار یا آزمایش را از بردار موقعیت ذرات استخراج کرده و در اختیار نرم افزار لینک 

و مشاهده و اندازه گیری  نجام آزمایششده با الگوریتم جایگذاری کرد و یا درآزمایش مربوطه اعمال نمود. با اجرای نرم افزار و یا ا

 نتایج هزینه ای را که هر یک از ذرات در پی دارند مشخص خواهد شد.



 

 

 (𝑷𝒈 .𝒃𝒆𝒔𝒕(  و بهترین موقعیت در بین کل ذره ها )𝑷𝒊 .𝒃𝒆𝒔𝒕ثبت بهترین موقعیت برای هر ذره ). 4

 نظر می گیریم. ترین محل یافت شده برای آن ذره در(. موقعیت فعلی هر ذره را به عنوان بهt=1)اگر در تکرار اول باشیم 

Pi ,best =  Xi(t)     , i = 1, 2, 3, … , d 

cost (Pi ,best) =  cost (Xj(t)) 

هزینه به دست آمده برای تک تک ذرات را با مقدار بهترین  2در سایر تکرارها مقدار هزینه به دست آمده برای ذرات در مرحله 

مقایسه می کنیم. اگر این هزینه کمتر از بهترین هزینه ثبت شده برای این ذره باشد، آنگاه محل و هزینه این ذره جایگزین مقدار 

 قبلی می گردد. در غیر این صورت تغییری در محل و هزینه ثبت شده برای این ذره ایجاد نمی شود؛ یعنی:

{
if cost(Xi (t)) < 𝑐𝑜𝑠𝑡 (Pi ,best)

else Not change
⟹ {

cost (Pi ,best) =  cost (Xj(t))

Pi ,best =  Xi(t)
i = 1,2,3, … , d    

 

 به روز رسانی بردار سرعت تمامی ذره ها

𝑉𝑖(𝑡) = 𝑤 ∗ 𝑉𝑖  (𝑡 − 1) +  𝑐1 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑1 ∗ (𝑃𝑖 .𝑏𝑒𝑠𝑡 −  𝑋𝑖  (𝑡 − 1) ) + 𝑐2 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑2 ∗ (𝑃𝑔 .𝑏𝑒𝑠𝑡 −

 𝑋𝑖  (𝑡 − 1) ) 

با توجه به مسئله مورد نظر به روش تجربی تعیین می گردند. اما به عنوان یک قانون کلی در نظر داشته باشید  c1w,c ,2ضرایب 

دائماً افزایش می یابد تا جایی که واگرا گردد. همچنین  V(t)باید کمتر از یک باشد زیرا اگر بزرگتر از یک انتخاب شود،  wکه 

این می تواند منفی نیز باشد اما در استفاده عملی از این الگوریتم هیچ گاه  wتوجه داشته باشید، هرچند در تئوری ضریب 

می شود. انتخاب مقدار کوچک برای این ضریب V(t)موجب ایجاد نوسان در  wضرایب را منفی در نظر نگیرید زیرا منفی بودن 

(w)  .اغلب در الگوریتم نیز مشکالتی را در پی خواهد داشتPSO در نظر می  0.0تا  0.0ا مثبت و در رنج مقدار این ضریب ر

ر انحراف شدید ذره از مسینیز نباید زیاد بزرگ انتخاب شوند زیرا انتخاب مقادیر بزرگ برای این دو ضریب باعث  3cو  2cگیرند. 

 در نظر می گیرند. 1.0الی  1.1مقدار این ضرایب را مثبت و در رنج  PSOخودی می شود. اغلب در الگوریتم 

 . تست همگرایی1

تست همگرایی در این الگوریتم مانند سایر الگوریتم های بهینه سازی است. برای بررسی الگوریتم روش های گوناگونی وجود 

ه ها بکه آیا تعداد تکراردارد. برای مثال می توان تعداد مشخصی تکرار را از همان ابتدا معلوم کرد و در هر مرحله بررسی کرد 

 2ر تعداد تکرارها کوچکتر از مقدار تعیین شده اولیه باشد، آن گاه باید به مرحله اگ مقدار تعیین شده رسیده است یا خیر.



 

 

ود، این استفاده می شبازگردید در غیر این صورت الگوریتم پایان می پذیرد. روش دیگری که اغلب در تست همگرایی الگوریتم 

هزینه بهترین ذره ایجاد نگردد، آنگاه الگوریتم پایان  تکرار تغییری در مقدار 20یا  11است که اگر در چند تکرار متوالی مثالً 

  بازگردید.  2می یابد، در غیر این صورت باید به مرحله 

 

 

 


