
 PSOبهینه سازی گروه ذرات 

 مقدمه

PSO .ر این د از دسته الگوریتم های بهینه سازی است که بر مبنای تولید تصادفی جمعیت اولیه عمل می کنند

الگوریتم با الگوگیری و شبیه سازی رفتار پرواز دسته جمعی )گروهی( پرندگان یا حرکت دسته جمعی )گروهی( 

ماهی ها بنا نهاده شده است. هر عضو در این گروه توسط بردار سرعت و بردار موقعیت در فضای جستجو تعریف 

ه برار سرعت و بردار موقعیت در فضای جستجو تعریف می گردد. در هر تکرار زمانی، موقعیت جدید ذرات با توجه ب

می گردد. در هر تکرار زمانی، موقعیت جدید ذرات با توجه به بردار سرعت فعلی، بهترین موقعیت یافت شده توسط 

آن ذره و بهترین موقعیت یافت شده توسط بهترین ذره موجود در گروه، به روز رسانی می گردد. این الگوریتم ر 

ای پارامترهای پیوسته تعریف شده بود اما با توجه به اینکه در برخی از کاربردها با پارامترهای گسسته ابتدا بر

سروکار داریم، این الگوریتم به حالت گسسته نیز بست داده شده است. الگوریتم بهینه سازی ازدهام ذرات را در 

هر ذره با مقدار یک تعریف می گردد. در  معرفی می گردد. در این الگوریتم موقعیت (BPSO)1حالت گسسته با 

مقدار هر ذره می تواند  BPSOاین الگوریتم موقعیت هر ذره با مقدارباینری صفر و یا یک نشان داده می شود. در 

و یا از یک به صفر تغییر کند. سرعت هر ذره نیز به عنوان احتمال تغییر هر ذره به مقدار یک تعریف از صفر به یک 

 این فصل بخش های مختلف این الگوریتم معرفی و بررسی خواهد شد.  می گردد. در

 

 

 

                                                           
1 .Binary Particle Swarm Optimization 



 PSOتعاریف اولیه الگوریم 

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

 زیر توصیف می گردد:

𝑋𝑖 = (𝑥𝑖1
, 𝑥𝑖2

, 𝑥𝑖3
, … , 𝑥𝑖𝑑

) 

 به شکل زیر تعریف می گردد: Viاُمین ذره نیز با بردار  iبردار سرعت 

𝑉𝑖 = (𝑣𝑖1
, 𝑣𝑖2

, 𝑣𝑖3
, … , 𝑣𝑖𝑑

) 

 تعریف می کنیم: i .bestPرا با  اُم پیدا کرده است i ذرهبهترین موقعیتی که 

𝑃𝑖 .𝑏𝑒𝑠𝑡 = (𝑝𝑖1
, 𝑝𝑖2

, 𝑝𝑖3
, … , 𝑝𝑖𝑑

)  

 به صورت زیر تعریف می کنیم: g .bestPبهترین موقعیتی که بهترین ذره در بین کل ذرات پیدا کرده است را با 

𝑃𝑔 .𝑏𝑒𝑠𝑡 = (𝑝𝑔1
, 𝑝𝑔2

, 𝑝𝑔3
, … , 𝑝𝑔𝑑

) 

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

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)) 

𝑉𝑖(𝑡)بر روی بردار 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)ر موقعیت در تکرار بردا (1 −  ام (1

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

Vminمحدود می کنیم؛ یعنی  𝑉𝑚𝑖𝑛تا  𝑉𝑚𝑎𝑥بردار سرعت(، تغییرات سرعت را به رنج  ≤ V ≤  Vmax حد باال .

 و پایین سرعت با توجه به نوع مسئله تعیین می گردد. 

 محدود سازی فضا

بعضی از مسائل دامنه تعریفی خاصی برای پارامترهای خود دارند و تنها در این دامنه دارای مقداری محدود، 

، باید داشته باشدمنطقی و تعریف شده هستند. به عبارت دیگر اگر در مسئله مورد بررسی قید و یا قیودی وجود 

صطالحاً اتوسط مکانیزمی این قیود لحاظ گردند تا از ورود ذرات به فضای غیر مجاز جلوگیری شود. این مکانیزم را 

محدودسازی فضا می نامند. اگر از این مکانیزم ها استفاده نشود، پاسخ پیدا شه توسط الگوریتم اشتباه و یا غیر 

 در اکثر زبان های برنامه نویسی، خطا محسوب می شود.  xبرای مقادیر منفی  قابل اطمینان است. مثالً تابع زیر

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  ≥ ؛ یعنی xبدون هیچ گونه تغییری نگاشت می شوند اما مقادیر غیر مجاز  0

𝑥 < نگاشت می شوند. در حالت کلی تر اگر بخواهیم محل ذرات بصورت  x=0به مقدار مجاز  0

[𝛼𝑚𝑖𝑛 , 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 با استفاده از رابطه فوق محل ذراتی که در خارج از محدود

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

 PSOمراحل اجرای الگوریتم 

بعضاً در مراجع مختلف در نحوه تفکیک مراحل اجرای الگوریتم اختالفاتی دیده می شود؛ یعنی در یک مواقع 

مراحل بصورت تفکیک شده تری ذکر می شوند و در برخی مواقع دو یا تعداد بیشتری از مراحل را با هم ترکیب 

ه نویسی های انجام شده ایجاد نمی کند کرده و تبدیل به یک مرحله می کنند. اما این موضوع اشکالی در برنام

که در ادامه خواهد آمد، است و نحوه تفکیک این زیرا آنچه که مهم است اجرا شدن مراحل برنامه به ترتیبی 

را با هم ترکیب می کنند؛ یعنی مرحله به روز رسانی سرعت ذرات و  5و  4مراحل. مثالً در برخی مراجع مرحله 

دید را به عنوان یک مرحله در نظر می گیرند. این تغییر اشکالی در روند اجرای انتقال ذرات به محل های ج

 الگوریتم ایجاد نخواهد کرد. 

 ، تصادفی جمعیت اولیه ذرات1مرحله 

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

ه تولید تصادفی جمعیت اولیه تقریباً در تمامی الگوریتم های بهینه سازی فضای حل )فضای جستجو(. مرحل

احتماالتی وجود دارد. اما در این الگوریتم عالوه بر محل تصادفی اولیه ذرات، مقداری برای سرعت اولیه ذرات نیز 

 رد. اختصاص می یابد. رنج پیشنهادی اولیه برای سرعت ذرات را می توان از رابطه زیر استخراج ک



Xmin −  Xmax

2
 ≤ V ≤  

Xmax −  Xmin

2
 

 انتخاب تعداد ذرات اولیه

می دانیم که افزایش تعداد ذرات اولیه موجب کاهش تعداد تکرارهای الزم برای همگرا شدن الگوریتم می گردد. 

اما گاهی مشاهده می شود که کاربران الگوریتم های بهینه سازی تصور می کنند که این کاهش در تعداد تکرارها 

در حالی که چنین تصوری کامالً غلط است.  به معنی کاهش زمان اجرای برنامه برای رسیدن به همگرایی است،

هرچند که افزایش تعداد ذراات اولیه کاهش تعداد تکرارها را در پی دارد. اما افزایش در تعداد ذرات باعث می گردد 

بیشتری را صرف نماید که این افزایش در زمان ارزیابی باعث می شود که الگوریتم در مرحله ارزیابی ذرات زمان 

رای الگوریتم تا رسیدن به همگرایی با وجود کاهش در تعداد تکرارها، کاهش نیابد. پس افزایش تعداد که زمان اج

ذرات نمی تواند برای کاهش زمان اجرای الگوریتم مورد استفاده قرار گیرد. تصور غلط دیگری وجود دارد و آن این 

این تصور نیز وجود دراد و آن این هش داد. است که برای کاهش زمان اجرای الگوریتم می توان تعداد ذرات را کا

است که برای کاهش زمان الزم برای ارزیابی ذرات می گردد، اما برای این که الگوریتم به جواب بهینه برسد. تعداد 

تکرارها افزایش می یابد. )اگر شرط همگرایی را عدم تغییر در هزینه بهترین عضو در چندین تکرار متوالی در نظر 

که در نهایت باعث می شود زمان اجرای برنامه برای رسیدن به پاسخ بهینه کاهشی نداشته باشد. همچنین بگیریم( 

باید متذکر شد که کاهش تعداد ذرات ممکن است موجب گیر افتادن در مینیم های محلی شود و الگوریتم از 

نظر گرفته باشیم، هرچند با کاهش به مینیمم اصلی باز ماند. اگر ما شرط همگرایی را تعدا تکرارها در رسیدن 

تعداد ذرات اولیه زمان اجرای الگوریتم کاهش می یابد اما جواب به دست آمده، حل بهینه ای برای مسئله نخواهد 

 بود. زیرا الگوریتم بصورت ناقص اجرا شده است. 

ی د ذرات اولیه مصالحه ابطور خالصه، تعداد جمعیت اولیه با توجه به مسئله تعیین می گردد. در حالت کلی تعدا

ذره انتخاب  00تا  00بین پارامترهای درگیر در مسئله است. بطور تجربی انتخاب جمعیت اولیه ذرات به تعداد 



مناسبی است که تقریباً برای تمامی مسائل تست به خوبی جواب می دهد. می توانید تعداد ذرات را کمی بیشتر 

 حاشیه ایمنی در مواجهه با مینیمم های محلی داشته باشید. از حد الزم نیز در نظر بگیرید تا کمی 

 ارزیابی تابع هدف )محاسبه هزینه یا برآزندگی( ذرات

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

مثالً اگر امکان تعریف یک تابع ریاضی برای هدف وجود به مسئله مورد بررسی، روش ارزیابی متفاوت خواهد بود. 

داشته باشد، با جایگذاری پارامترهای ورودی )که از بردار موقعیت ذره استخراج شده اند( در این تابع ریاضی، به 

 راحتی مقدار هزینه این ذره محاسبه خواهد شد. توجه داشته باشید که هر ذره حاوی اطالعات کاملی از پارامترهای

 ورودی مسئله است که این اطالعات استخراج 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 

اده می ی )آزمایش( استفالگوریتم را با یک نرم افزار دیگر لینک کرده باشیم و یا الگوریتم را برای داده های تجرب

کنیم. در این گونه موارد باید اطالعات مربوط به پارامترهای ورودی نرم افزار یا آزمایش را از بردار موقعیت ذرات 

استخراج کرده و در اختیار نرم افزار لینک شده با الگوریتم جایگذاری کرد و یا درآزمایش مربوطه اعمال نمود. با 

و مشاهده و اندازه گیری نتایج هزینه ای را که هر یک از ذرات در پی دارند  نجام آزمایشاجرای نرم افزار و یا ا

 مشخص خواهد شد. 

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

 در این مرحله با توجه به شماره تکرار، دو حالت قابل بررسی است:

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

 نظر می گیریم. در



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

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

هزینه به دست آمده برای را با مقدار بهترین  0در سایر تکرارها مقدار هزینه به دست آمده برای ذرات در مرحله 

تک تک ذرات 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  c1w,c ,2ضرایب 

دائماً افزایش می یابد تا  V(t)باید کمتر از یک باشد زیرا اگر بزرگتر از یک انتخاب شود،  wنظر داشته باشید که 

می تواند منفی نیز باشد اما در  wجایی که واگرا گردد. همچنین توجه داشته باشید، هرچند در تئوری ضریب 

موجب ایجاد نوسان  wاین ضرایب را منفی در نظر نگیرید زیرا منفی بودن استفاده عملی از این الگوریتم هیچ گاه 

اغلب در نیز مشکالتی را در پی خواهد داشت.  (w)می شود. انتخاب مقدار کوچک برای این ضریب V(t)در 

نیز نباید زیاد بزرگ  3cو  2cدر نظر می گیرند.  0.0تا  0.0ا مثبت و در رنج مقدار این ضریب ر PSOالگوریتم 

انحراف شدید ذره از مسیر خودی می شود. اغلب انتخاب شوند زیرا انتخاب مقادیر بزرگ برای این دو ضریب باعث 

 در نظر می گیرند.  1.0الی  1.5مقدار این ضرایب را مثبت و در رنج  PSOدر الگوریتم 



نیست بلکه  c1w,c ,2الزه به یادآوری است که الزاماً مقادیر پیشنهادی فوق تنها انتخاب های ممکن برای ضرایب 

 ه مسئله مورد بررسی ممکن است انتخاب های بهتری غیر از موارد فوق وجود داشته باشد. با توجه ب

 تست همگرایی

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

گوناگونی وجود دارد. برای مثال می توان تعداد مشخصی تکرار را از همان ابتدا معلوم کرد و در هر مرحله بررسی 

ر تعداد تکرارها کوچکتر از مقدار تعیین شده اولیه که آیا تعداد تکرارها به مقدار تعیین شده رسیده است؟ اگکرد 

بازگردید در غیر این صورت الگوریتم پایان می پذیرد. روش دیگری که اغلب در  0باشد، آن گاه باید به مرحله 

تکرار تغییری در  00یا  15استفاده می شود، این است که اگر در چند تکرار متوالی مثالً تست همگرایی الگوریتم 

بازگردید.  0هزینه بهترین ذره ایجاد نگردد، آنگاه الگوریتم پایان می یابد، در غیر این صورت باید به مرحله  مقدار

 در شکل نشان داده شده است.  PSOدیاگرام گردشی )فلوچارت( الگوریتم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


