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ها حل آن یکه برا ميسروکار دار یگوناگون یسازنهيامروزه در علوم مختلف با مسائل به: چکيده

و به  یتکامل یهاتميها استفاده از الگورروش نياز ا یکيشده است.  شنهاديپ یمتعدد یهاروش

 ربا نياول یدسته ذرات که برا یسازنهيبه تمي. الگورباشدیدسته ذرات م یسازنهيبه تميالگور ژهيو

در حل مسائل  شرويو پ ديجد کينتک کيشد،  یو ابرهارت معرف یتوسط کند ۵۹۹۱در سال 

از محققان را به  یاريتوجه بس اشیو کارآمد یبا توجه به سادگ تميالگور ني. اباشدیم یسازنهيبه

کار  PSO تميبهبود الگور یبررو یاديگذشته محققان ز انيسال یخود جلب کرده است. در ط

از  یکياند. داشته تميالگور نيا يیکارا شيدر افزا یمختلف سع یهااند و با استفاده از روشکرده

 دسته یسازنهيبه تميالگور کيمقاله ما  ني. در اباشدیها حذف مولفه سرعت ذرات مروش نيا

 ددسته ذرات استاندار یسازنهيبه تميکه مولفه سرعت ذرات را در الگور مياارائه کرده ديذرات جد

. در روش کندیسرعت ذره استفاده م ديتول یبرا یگاوس عيتوز کيآن از  یحذف کرده و به جا

مدل شده و توسط  یگاوس عيتوز کيذرات با  یتجربه شخص نيحرکت بهتر عيارائه شده توز

. تفاوت روش شودیسرعت ذره استفاده م ديتول یو سپس از آن برا شودیگرفته م ادي تميالگور

. باشدیسرعت ذره م ديتول یبرا یگاوس عيتوز یريادگيموجود در  یهاروش ريبا سا یشنهاديپ

اما در  شود،یبه همراه مولفه سرعت ذره حذف م زيها مولفه مکان ذره نروش ريدر سا نيعالوه برا

مکان مختص به خود  یاستاندارد دارا PSO تميمقاله هر ذره مانند الگور نيا یشنهاديروش پ

 نيشده که در ا شنهاديپ یهاتميالگور ريروش فوق با سا سهيو مقا یابيارز شاتي. آزماباشدیم

 يیها از دقت باالروش ريبه نسبت سا یشنهاديکه روش پ دهدینشان م رند،يگیدسته قرار م

 برخوردار است.

 

 .یدسته ذرات گاوس یسازنهيدسته ذرات، به یسازنهيبه ،یتکامل یهاتميالگور :يديکل واژگان
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 مقدمه

 یهاها از روشحل آن یم که محققان برايسروکار دار یسازنهيبا مسائل به یمهندس یاز کاربردها یاريامروزه در بس

 یهاتميباشد. الگور یم یتکامل یهاتميژه الگوريو به و یفراابتکار یهاتميها الگورن روشياز ا یکيرند. يگیبهره م یمختلف

 یوجوده استفاده از جستيکه ا ۵۹۹۱از سال  اند.آوردهن پژوهشگران بدست يدر ب یگاه مناسبير جاياخ یهادر سال یتکامل

اند شنهاد شدهيپ یاريبس یتکامل یهاتميتا به حال الگور ]۵[نگ مطرح شد يتوسط آلن تور 2یتکامل یوجوا جستي ۵یکيژنت

توسط فوگل،  ۵۹۹۹در سال  ]2[( EP) یتکامل یزيرشدند. برنامه یمعرف ۵۹۹۱تا  ۵۹۹۱ یهان ساليها در بن آنيکه مهمتر

تم يشنهاد کرد. در همان سال رشنبرگ الگوريرا پ ]۱[( GAک )يتم ژنتيالگور ۵۹۹۱شد. هلند در سال  یاوونز و والش معرف

 را ارائه کرد. ]۹[( ESتکامل ) یاستراتژ

 یسازنهيتم بهيالگور که به صورت گسترده مورد توجه محققان قرار گرفته است، یفراابتکار یهاتميگر از الگوريد یکي

ک يشد؛  یمعرف ]۱[و ابرهارت  یتوسط کند ۵۹۹۱ن بار در سال ياول یتم که براين الگوريباشد. ای( مPSO) ۱دسته ذرات

و  یها و پرندگان الهام گرفته شده است. سادگیماه یو گروه یت است که از مشاهده رفتار اجتماعيبر جمع یتم مبتنيالگور

اگرچه در دسته  PSOآن جلب شود.  یاز پژوهشگران به سو یاريتم سبب شده است که توجه بسين الگوريا یکارآمد

محققان آن را جزو  یکه برخ یدارد به نحو یتکامل یهاتميبه الگور یاديرد، اما شباهت زيگیقرار م یهوش جمع یهاتميالگور

 .]۹[آورندیبه حساب م یتکامل یهاتميالگور

کنند. در تشابه با یک جواب ممکن را مشخص ميها باشد که هرکدام از آنیاز ذرات م یاشامل دسته PSOتم يالگور

 یچند بعد یوجوجست یباشد. ذرات در فضایم« ۹موجود»معادل « ۹ذره»و « ۱تيجمع»معادل « ۹دسته»، یتکامل یهاتميالگور

برخالف  .]۹[شود یم یروزرسانگانش بهيات همسايبات خودش و تجريکنند و مکان هر ذره با توجه به تجربیپرواز م

چ ين بدان معنا است که هين و انتخاب بازماندگان( وجود ندارد. ايات انتخاب )انتخاب والديعمل PSOدر  یتکامل یهاتميالگور

 یاز عملگرها یخبر PSOتم ين در الگوريکند. عالوه بر ایر مييشوند و تنها مکان و سرعت هر ذره تغیک از ذرات حذف نمي

تم يخاص خودشان را دارند که در الگور یپارامترها یتکامل یهاتميک از مراحل فوق در الگوريست. هريو جهش ن یبيبازترک

باشد. یها نممربوط به آن یاز به مشخص کردن پارامترهاياند، نن مراحل حذف شدهينکه ايدسته ذرات با توجه به ا یسازنهيبه

تم ين الگوريا یايع از مزايسر يیو همگرا یمحل یهاباال در فرار از اکسترمم يیکم و توانا یآسان، پارامترها یسازادهيجه پيدر نت

 . ]۱[باشد یم

                                                           
1 Genetically Search 
2 Evolutionary Search 
3 Particle Swarm Optimization 
4 Swarm 
5 Population 
6 Particle 
7 Individual 

http://jomea.jseas.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 1-11، ص   1932مرداد  ،  1، جلد 62شماره   پژوهش درعلوم ومهندسی

 ISSN: 1394-0040    
http://jomea.jseas.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                 پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir         پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

 

3 
___________________________________________________________________________________ 

1394-0040 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

ک جواب ممکن يها ک از آنيباشد که هریاز ذرات م یاشامل دسته PSOتم يطور که در باال اشاره شد؛ الگورهمان

سرعت و مکان  یروزرسانباشند. در معادالت بهیسرعت مختص به خود م یذرات داران يک از ايکنند. هر یمسئله را مشخص م

انجام شده است  PSOتم يبهبود الگور یکه برا يیاز کارها یاريشود. بسیضرب م ۱ینرسيذرات، سرعت هر ذره در پارامتر وزن ا

 ین به جايحذف شده و همچن ینرسيارامتر وزن ان مقاله پيشنهاد شده در ايتمرکز دارد. در روش پ ینرسيا پارامتر وزن یبررو

ع با توجه به ين توزيانس اين و کوواريانگيکه م یع نرمال استفاده شده است. به نحويبا توز یک عدد تصادفيبردار سرعت از 

دسته ذرات شرح داده  یسازنهيتم بهين مقاله در بخش دوم الگوريدر ادامه ا شود.یم یروزرسانهر ذره به ین تجربه شخصيبهتر

مقاله در بخش  یشنهاديم. روش پيپردازیم PSOتم يالگور یانجام شده بررو یبهبودها یشود. در بخش سوم به مرور برخیم

ت در بخش يسه کرده و در نهايها مقار روشيرا با سا یشنهاديچهارم شرح داده شده است. پس از آن در بخش پنجم روش پ

 م.يپردازیم یشنهاديدر رابطه با روش پ یريگهجيو نت یبندششم به جمع

 

 دسته ذرات يسازنهيتم بهيالگور

 

ن ذرات يکنند. ایک جواب ممکن را مشخص ميها باشد که هرکدام از آنیاز ذرات م یاشامل دسته PSOتم يالگور

 یروزرسانگانش بهيخودش و همساات يکنند و مکان هر ذره با توجه به تجربیمسئله پرواز م یبعد D یوجوجست یدر فضا

ن ذرات يب یگيها در اندازه همساآن یباشد که تفاوت اصلیدو نسخه متفاوت م یذرات دارادسته یسازنهيتم بهيشود. الگوریم

(. در ادامه lbest PSO)  Local Best PSO( و gbest PSO) Global Best PSOن دو نسخه عبارتند از: يباشد. ایم

 ]۹[در  lbest PSOباشد.یهر ذره شامل تمام ذرات م یبرا یگيم که در آن همسايپردازیم gbest PSOح يوضن بخش به تيا

 ل شرح داده شده است. يبه تفص

 𝑥𝑖(𝑡)شوند. یم یروزرسانباشد که در هر مرحله بهیمکان و سرعت مختص به خود م یهر ذره دارا gbest PSOدر 

𝑡کند. سرعت ذره در لحظه یمشخص م 𝑡وجو در لحظه جست یام را در فضا 𝑖مکان ذره  + ، 𝑡از جمع سرعت ذره در لحظه  1

ن تجربه گروه بدست يذره با بهتر یاز اختالف مکان فعل یبيذره و ضر ین تجربه شخصيذره با بهتر یاز اختالف مکان فعل یبيضر

𝑡ذره در لحظه  ن مکانيکند(. همچنیگسسته را مشخص م یزمان یهابازه 𝑡د )يآیم + د ذره به يبا اضافه کردن سرعت جد 1

شوند یم یروزرسان( به2( و )۵جه در هر مرحله سرعت و مکان ذرات با توجه به روابط )يشود. در نتیآن حاصل م یمکان فعل

]۹[. 

(۵) 
𝑣𝑖𝑗(𝑡 + 1) = 𝑣𝑖𝑗(𝑡) + 𝑅1𝑖𝑗𝑐1 (𝑃𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑗(𝑡))

+ 𝑅2𝑖𝑗𝑐2 (𝑃𝑔𝑗 − 𝑥𝑖𝑗(𝑡)) 

(2) 𝑥𝑖(𝑡 + 1) = 𝑥𝑖(𝑡) + 𝑣𝑖(𝑡 + 1) 

                                                           
8 Inertia Weight 
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𝑣𝑖𝑗(𝑡که    + 𝑡ام در لحظه  𝑖ام از بردار سرعت مربوط به ذره  𝑗دهنده بعد نشان (1 + دو عدد  𝑅2𝑖𝑗و  𝑅1𝑖𝑗است.  1

ن يبهتر 𝑃𝑔دا کرده است و يام تا به حال پ 𝑖است که ذره  ین مکانيبهتر 𝑃𝑖، ۹ب شتابيضرا 𝑐2و  𝑐1، [0,1]در بازه  یتصادف

,𝑥𝑖(0)~𝑈(𝑥𝑚𝑖𝑛ن ياند. همچنافتهيوجو جست یذرات در فضا یاست که تمام یمکان 𝑥𝑚𝑎𝑥) که ،𝑥𝑚𝑖𝑛  و𝑥𝑚𝑎𝑥  به

 باشند.یوجو مجست یفضا ین و حد باالييب حد پايترت

 -۱ ۵۵یمولفه شناخت -2 ۵۱ینرسيمولفه ا -۵ه کرد که عبارتند از: يتجز یتوان به سه مولفه اصلی( را م۵رابطه )

کند. یذره را مشخص م یسرعت قبل 𝑣𝑖𝑗(𝑡)(، ۵م. در رابطه )يپردازیها مک از آني، که در ادامه به شرح هر۵2یمولفه اجتماع

نگاه  یتوان به چشم ممانین مولفه حافظه ميدارد. به ایپرواز هر ذره را نگه م یاست که جهت قبل یان مولفه در واقع حافظهيا

خود داشته  یبه حفظ جهت فعل یشتريل بيشود ذرات تمایکند و سبب میم یريذرات جلوگ یناگهان ر جهتييکرد که از تغ

𝑅1𝑖𝑗𝑐1ند. از عبارت يگویز مين ینرسين رو به آن مولفه ايباشند. از ا (𝑃𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑗(𝑡)) ( به عنوان مولفه شناخت۵در رابطه )ی 

متناسب است با  یگر مولفه شناختيان ديباشد. به بیذره م یخصات شياست که ماحصل تجرب ین عبارت دانشيشود. ایاد مي

𝑅2𝑖𝑗𝑐2که تا به حال داشته است. عبارت  یان تجربهيفاصله ذره از بهتر (𝑃𝑔𝑗 − 𝑥𝑖𝑗(𝑡)) ( مولفه اجتماع۵در رابطه )را  ی

بدست آمده است. مولفه ر ذرات دسته يک ذره با ساياست که در اثر تبادل اطالعات  ین عبارت دانشيکند. ایمشخص م

که از هر سه  یتمي. الگور]۹[اند افتهيوجو جست یکه تمام ذرات در فضا ین مکانيمتناسب است با فاصله ذره از بهتر یاجتماع

 شود. یده مينام ۵۱کامل PSOتم يد، الگوريمولفه فوق استفاده نما

 یهاها را به سه دسته مدلار داد و آنقر یرا مورد بررس PSOتم يسرعت مختلف الگور یهامدل ]۵۱[در  یکند

را از  یمحض، مولفه اجتماع یشناخت یهاکرد. مدل یبندميتقس ۵۹و از خود گذشته ۵۱محض ی، اجتماع۵۹محض یشناخت

 یگر در حالتيکنند. به عبارت دیم یروزرسان( سرعت ذره را به۱گذارند و با استفاده از رابطه )ی(( کنار م۵معادله سرعت )رابطه )

𝑐2که  = 𝑐1و  0 ≠  شود.یل ميمحض تبد یکامل به مدل شناخت PSOتم يباشد. الگور 0

(۱) 𝑣𝑖𝑗(𝑡 + 1) = 𝑣𝑖𝑗(𝑡) + 𝑅1𝑖𝑗𝑐1 (𝑃𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑗(𝑡)) 

ل يداشته و تما یدسته ذرات کامل، احتمال شکست باالتر یسازنهيبه تميمحض به نسبت الگور یشناخت یهامدل  

ک جواب خوب به يدن به يرس یها بران مدلياند، دارند. اه شدهياول یکه ذرات مقدارده یاهيدر ناح یمحل یوجوک جستيبه 

ها در ن مدليشوند. اگرچه ضعف عملکرد ایکوچک باشد با شکست مواجه م 𝑐1که ثابت  یاز دارند و زمانين یشتريتعداد تکرار ب

                                                           
9 Acceleration Coefficients 
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12 Social Component 
13 Full PSO 
14 Cognition Only Model 
15 Social Only Model 
16 Selfless 

http://jomea.jseas.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 1-11، ص   1932مرداد  ،  1، جلد 62شماره   پژوهش درعلوم ومهندسی

 ISSN: 1394-0040    
http://jomea.jseas.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                 پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir         پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

 

5 
___________________________________________________________________________________ 

1394-0040 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 یهامدل .]۵2[اند ت مورد استفاده قرار گرفتهيبا موفق Niching یهاا و در روشيپو یهاطيد شده است. اما در محييتا ]۵۵[

 ند.ينمایم یروزرسان( سرعت را به۹را از معادله سرعت حذف و با استفاده از رابطه ) یمحض، مولفه شناخت یاجتماع

(۹) 𝑣𝑖𝑗(𝑡 + 1) = 𝑣𝑖𝑗(𝑡) +  𝑅2𝑖𝑗𝑐2 (𝑃𝑔𝑗 − 𝑥𝑖𝑗(𝑡)) 

 

𝑐1که   یدر حالت = 𝑐2و  0  ≠ ها ذرات ن مدليشود. در ایل ميمحض تبد یکامل به مدل اجتماع PSOتم يباشد، الگور 0

 یشوند. کندیشان جذب میگين مکان در همسايبهتر یها به سوخود ندارند و تمام آن ین مکان قبليبه بازگشت به بهتر یليتما

ن يمحض و همچن یشناخت یاهتر و کارآمدتر از مدلعيمحض، سر یاجتماع یهانشان داد که مدل یبه صورت تجرب ]۵۱[در 

 . ]۵2[اند بدست آورده یج قابل قبوليز نتايا نيپو یهاطيها در محن مدليکنند. ایکامل عمل م PSOتم يالگور

ن يهستند. با ا یاجتماع یهاها مشابه مدلن مدليباشند. ایاز خود گذشته م یهاسرعت، مدل یهادسته سوم مدل

تواند یگر خود ذره نميشود. به عبارت دیذره انتخاب م یگيفقط از همسا ین تجربه گروهيمربوط به بهتر یگيتفاوت که همسا

از خود  یهانشان داد که مدل یشود. کندیخود ذره در نظر گرفته نم 𝑃𝑔𝑗محاسبه  یشود و برا یگين ذره در همسايبهتر

ا و يپو یهاطيها در محن مدلين وجود اي. با ا]۵۱[محض هستند  یاجتماع یهاتر از مدلعياز مسائل سر یگذشته در تعداد کم

 .]۵2[دارند  یفير عملکرد ضعيمتغ

و  ۵۹ن اکتشافيکند؛ مصالحه بیرا مشخص م یسازنهيتم بهيک الگوريو دقت  یکه کارآمد یمهم یهااز جنبه یکي

ک نقطه يافتن ي یوجو براجست یمختلف فضا یگشتن نواح یوجو براتم جستيالگور يیباشد. اکتشاف، توانایم ۵۱استخراج

دبخش يه اميک ناحيوجو اطراف جست يیباشد. در مقابل اکتشاف، استخراج قرار دارد. استخراج در واقع تواناینه مناسب ميبه

ن دو هدف که در تناقض ين ايب یخوب است که بتواند تعادل مناسب یسازنهيتم بهيباشد. الگورید ميک جواب کانديبهبود  یبرا

سرعت وابسته است. در  یروزرسانا استخراج به معادله بهيزان اکتشاف يم PSOتم يگر قرار دارند، برقرار کند. در الگوريکديبا 

فاصله  ین تجربه شخصين تجربه گروه و بهتريکه از بهتر یذرات یمولفه سرعت ذرات به خصوص برا PSOتم يه الگورينسخه اول

شود که ذرات از ین امر سبب ميخواهد داشت و ا یاديرات زييجه مکان ذرات تغيد. در نتابيیش ميدارند، به سرعت افزا یاديز

ها محدود شده و در ذرات، سرعت آن یکنترل اکتشاف سراسر ی. برا]۹[وجو خارج شده و واگرا شوند جست یمحدوده فضا

ن يجاد تعادل بيا یهاگر از راهيد یکي. ]۵۱[رد يگینه سرعت قرار ميشينه عبور کند برابر مقدار بيشيک مقدار بيکه از  یصورت

 باشد. یم ینرسياستخراج و اکتشاف استفاده از وزن ا

اکتشاف و استخراج ذرات و  يیکنترل توانا یبرا یزميبه عنوان مکان ]۵۹[و ابرهارت  ین بار توسط شياول ینرسيوزن ا

اکتشاف و  يیتوانست توانا یبه خوب ینرسياگرچه وزن ا. ]۵۱[شنهاد شد يت سرعت، پيحذف محدود یبرا یزمين مکانيهمچن

( در واقع ممان 𝑤) ینرسين ببرد. وزن ايت سرعت را به طور کامل از بينتوانست محدود ید ولياستخراج ذرات را کنترل نما

کند که چه یکنترل م ینرسيگر وزن ايکند. به عبارت دیکنترل م یقبل یهازان مشارکت سرعتيم یدهق وزنيذرات را از طر

                                                           
17 Exploration 
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شنهاد دادند، سرعت يو ابرهارت پ یکه ش یتمير بگذارند. براساس الگوريد تاثيسرعت جد یبررو یپرواز قبل یهاتعداد از جهت

 شود. یم یروزرسان( به۱ذرات با استفاده از رابطه )

(۱) 
𝑣𝑖𝑗(𝑡 + 1) = 𝑤 𝑣𝑖𝑗(𝑡) + 𝑅1𝑖𝑗𝑐1 (𝑃𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑗(𝑡))

+ 𝑅2𝑖𝑗𝑐2 (𝑃𝑔𝑗 − 𝑥𝑖𝑗(𝑡)) 

 يیت باالين اکتشاف و استخراج از اهمينه بيمصالحه به ین برقراريو همچن يینان از همگراياطم یبرا 𝑤مقدار 

 یمحل یوجوکه مقدار کم آن باعث جست یبخشد. در حالیرا بهبود م یسراسر یوجوجست 𝑤اد ي. مقدار ز]۹[برخوردار است 

را  𝑤که مقدار  يیها. روش]۹[شود یم ميا تنظيز به صورت پويوجو نجست يیا، توانايبه صورت پو ینرسير وزن اييشود. با تغیم

ن امر يدهند. ایشروع کرده و با گذشت زمان آن را کاهش م ینرسياد ايک مقدار زيکنند، معموالً با یم ميتنظ یقيبه صورت تطب

دا يبه استخراج پ یشتريش بيگذرد، گرایزمان م تم به اکتشاف بپردازند و هرچهيه الگورياول یهاشود تا ذرات در گامیباعث م

رد يانجام گ ید به نحويبا 𝑤م. انتخاب مقدار يشتاب اشاره کن یهاوثابت 𝑤ر ين مقادينجا الزم است به رابطه مهم بيکنند. در ا

( صدق کند، ۹در رابطه ) 𝑤که  ینشان دادند در صورت ]۵۹و  ۵۹[در ارتباط باشد. ون دن برگ و انگلبرت  𝑐2و  𝑐1ر يکه با مقاد

 شود.ین ميذرات تضم يیهمگرا

(۹) 𝑤 >
1

2
(𝑐1 + 𝑐2) − 1 

 گذشته يکارها

تم گام ين الگوريدر جهت بهبود ا یاريو ابرهارت ارائه شد، محققان بس یتوسط کند PSOتم ياز همان ابتدا که الگور

م. به طور يپردازیاند، مدسته ذرات شده یسازنهيبهتم يکه سبب بهبود الگور يیاز کارها یبرخ ین بخش به معرفيبرداشتند. در ا

، ینرسيبهبود وزن ا -۵م کرد که عبارتند از: يتوان به هفت دسته تقسیرا م PSOتم يبهبود الگور یارائه شده برا یهاروش یکل

 یسازنهيبه یهاتميالگور -۱گر، يد یوجوجست یهاب با روشيترک -۹ک، ياصالح ساختار توپولوژ -۱ب شتاب، يق ضرايتطب -2

بر حذف سرعت، که در  یمبتن یهاروش -۹و     یادسته ذرات چند دسته یسازنهيبه یهاتميالگور -۹،      یدسته ذرات مواز

 م.يپردازیها ماز آن یبرخ یادامه به معرف

 

 ينرسيبهبود وزن ا

به صورت  ینرسير وزن ايي، تغPSOتم يبهبود الگور یهااز راه یکيز به آن اشاره شد، ين یطور که در بخش قبلهمان

م يتنظ -۵رند که عبارتند از: يگیدهند در پنج دسته قرار میر مييا تغيرا به صورت پو ینرسيکه وزن ا يیهاباشد. روشیا ميپو

ک يهر یه بررس، که در ادامه بینرسيش ايافزا -۱، و یفاز یقيتطب ینرسيا -۹، یرخطيکاهش غ -۱، یکاهش خط -2، یتصادف

 م.يپردازیها من دستهياز ا
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ن کار يا یک راه برايشود. یانتخاب م یمتفاوت به صورت تصادف ینرسيک وزن ايدر هر تکرار  :يم تصادفيتنظ

,𝑤~𝑁(0.72است. به عنوان مثال  یع گاوسيک توزياز  یبردارنمونه 𝜎)  کهσ شود تا یآنقدر کوچک در نظر گرفته م

استفاده  یتصادف 𝑤د يتول ی( برا۹از رابطه ) ]۵۱[گران يک است. پنگ و ديعمدتاً کوچکتر از  𝑤نان حاصل شود که ياطم

 کردند.

(۹) 𝑤 = 𝑐1𝑟1 + 𝑐2𝑟2 

ابد  يیک مقدار کوچک کاهش ميبه  ی( به صورت خط۱.۹ه بزرگ )معموالً ياول ینرسيک وزن اي :يکاهش خط

ه يک مقدار اولياز  یرا به صورت خط 𝑤(، ۱ق رابطه )يشنهاد دادند که از طريرا پ یروش ]۵۹-2۱[ ی(. ابرهارت و ش۱.۹)معموالً 

𝑤𝑚𝑎𝑥  يیک مقدار نهايبه 𝑤𝑚𝑖𝑛 دهد.یکاهش م 

(۱) 𝑤(𝑖𝑡𝑒𝑟) =
𝑖𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝑖𝑡𝑒𝑟

𝑖𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑥

(𝑤𝑚𝑎𝑥 − 𝑤𝑚𝑖𝑛)

+ 𝑤𝑚𝑖𝑛 

 یهاابد. روشيیک مقدار کوچک کاهش ميبه  یر خطيبه صورت غه بزرگ ياول ینرسيک وزن اي :ير خطيکاهش غ

 یهاشتر است. روشيزمان استخراجشان ب یدارند ول ی، زمان اکتشاف کمتریکاهش خط یهابه نسبت روش یر خطيکاهش غ

 یرخطيکاهش غ ی( برا۹از رابطه ) ]2۵[گران يتر هستند. پرام و دهموار مناسب یوجوجست یفضاها یبرا یر خطيکاهش غ

 استفاده کردند. ینرسيوزن ا

(۹) 𝑤(𝑡 + 1) =
(𝑤(𝑡) − 0.4)(𝑛𝑡 − 𝑡)

𝑛𝑡 + 0.4
 

𝑤(0)که در آن  =  باشد.یتم ميحداکثر تکرار الگور 𝑛𝑡و  0.9

 

و ابرهارت  یشود. شیم ميتنظ ین فازيها و قوانا براساس مجموعهيبه صورت پو ینرسيوزن ا :يفاز يقيتطب ينرسيا

مشخص  یبرا یکي یآن عبارتند از: الف( دو ورود یهاکردند که بخش یطراح ینرسيق ايتطب یبرا یستم فازيک سي ]22[

، پ( سه ینرسير در وزن اييمشخص کردن تغ یبرا یک خروجي، ب( ینرسيوزن ا یمقدار فعل یگرين ذره و ديکردن بهتر

 یو راست مثلث یلث، مثیب با توابع تعلق چپ مثلثيکه به ترت HIGHو  LOW ،MEDIUM یهابا نام یمجموعه فاز

ن را ين قوانياز ا یشود. عبارت مقابل مثالیمحاسبه م ینرسيرات وزن اييها تغکه توسط آن یقانون فاز ۹اند. ت( شده یسازادهيپ

اد خواهد يز ینرسير در وزن اييز کم است، آنگاه تغين ینرسيوزن ا یکم است و مقدار فعل یستگين شايدهد: اگر بهترینشان م

 . ]22و  ۵۱[بود 

و  یکاهش خط یها. روش]2۱[ابد يیش ميافزا ۱.۹به  ۱.۹از  یبه صورت خط ینرسيوزن ا: ينرسيش ايافزا

و  2۹[دارند  ۵۹ذوب فلزات یسازهيتم شبير پارامتر دما در الگورييبه تغ یاريها اشاره شد، شباهت بسکه در باال به آن یرخطيغ

2۱[. 

                                                           
19 Simulated Annealing 
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 ب شتابيق ضرايتطب

ن بار توسط ير با زمان اوليب شتاب متغيارائه شده است.ضرا یمتعدد یها( روش𝑐2و  𝑐1شتاب )ب يق ضرايتطب یبرا

 ( استفاده کردند.۵۵( و )۵۱از روابط ) 𝑐2و  𝑐1ر ييتغ یها براارائه شد. آن ]2۹[را و همکارانش يراتناو

(۵۱) 𝑐1 = (𝑐1𝑓 − 𝑐1𝑖)
𝑖𝑡𝑒𝑟

𝑀𝐴𝑋𝐼𝑇𝑅
+ 𝑐1𝑖 

(۵۵) 𝑐2 = (𝑐2𝑓 − 𝑐2𝑖)
𝑖𝑡𝑒𝑟

𝑀𝐴𝑋𝐼𝑇𝑅
+ 𝑐2𝑖 

تم يحداکثر تکرار مجاز الگور 𝑀𝐴𝑋𝐼𝑇𝑅و  یشماره تکرار فعل 𝑖𝑡𝑒𝑟ثابت هستند،  𝑐2𝑓و  𝑐1𝑖 ،𝑐1𝑓 ،𝑐2𝑖که در آن 

گر يکند. از دیر مييتغ 2.۱تا  ۱.۱از  𝑐2و پارامتر  ۱.۱تا  2.۱از  𝑐1را و همکارانش پارامتر ياست. در روش ارائه شده توسط راتناو

شنهاد کردند که در آن يرا پ یروش ]2۱[اشاره کرد. هو و همکارانش  ]2۱[و  ]2۹[توان به ینه مين زميانجام شده در ا یکارها

 کنند. یر مييتغ یقيبه صورت تطب 𝑐2و  𝑤 ،𝑐1هر سه پارامتر 

 

 کياصالح ساختار توپولوژ

. ]۱۱و  2۹[باشد یها مهيبهبود تنوع ذرات با استفاده از کنترل همسا، PSOدر  یساختار شبکه اجتماع یزه معرفيانگ

گر ارتباط يکديبا  یگيت هر ذره درون آن همسايبا تبادل اطالعات در مورد موفق یگيک همسايذرات درون  PSOتم يدر الگور

به شدت به  PSOعملکرد کنند. یکنند بهتر است، حرکت میکه فکر م یکنند. سپس تمام ذرات به سمت مکانیبرقرار م

حلقه و  یرا ارائه کردند که توپولوژ یک مختلفيتوپولوژ یساختارها ]۱۵[و مندز  یک آن وابسته است. کنديساختار توپولوژ

مختلف انجام شده است؛  یهایبا استفاده از توپولوژ یاريقات بسيباشند. اگرچه تحقیها مناز آ يیهاومن مثاليون ن یتوپولوژ

و  یامسائل تک قله یتماماً متصل برا یساختارها یست. به طور کلين نيتمام مسائل بهتر ین ساختارها برايک از ايچ ياما ه

نه يگر انجام شده در زميد ی. از جمله کارها]۹[دارند  یعملکرد بهتر یامسائل چندقله یبا اتصاالت کمتر بررو یساختارها

 اشاره کرد. ]۱2[توان به یک مياصالح ساختار توپولوژ

 

 گريد يوجوجست يهاب با روشيترک

 یهابا روش PSOب يترک یعيده طبيک ايدارند،  یمتفاوت یهايیمختلف توانا یوجوجست یهاکه روش يیاز آنجا

، ]۱2[ک يتم ژنتيگر مانند الگوريد یهاتميبا الگور PSOب ين کار ترکيا یک راه سرراست برايباشد. یگر ميد یوجوجست

 یوجوجست یهابا روش PSOب يگر ترکيده مهم ديباشد. ایم ]۱۱و  ۱۹[ 2۵هامورچه یتم کلونيو الگور ]۱۱[ 2۱یتفاضلتکامل 

 .]۱۹و  ۱۹[باشد یم یمحل
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 يمواز PSOتم يالگور

تم ين الگوريهمگام از ا یسازادهيک پيها انجام شد. آن ]۱۱[توسط شوت و همکارانش  PSO یبرا یسازین موازياول

تابع  یابيتم به جز ارزيه همه محاسبات الگورين روش پردازشگر پايارائه کردند. در ا PSPSOبا نام  22رويه و پيروش پارا با 

ستم يک سي یسازنهيمسئله به یها برروتم آنيباشد. الگوریرو ميتابع هدف بر عهده پردازشگر پ یابيدهد و ارزیهدف را انجام م

ذرات مختلف به  یتابع هدف برا یابيارز یکه زمان الزم برا یده شده که عملکرد آن وقتو نشان دا ]۱۹[ک تست شد يومکانيب

که  یگريد یباشد. از جمله کارهایتم مين امر همگام بودن الگوريابد، که علت ايیباشد، کاهش میمتفاوت م یطور قابل توجه

 اشاره کرد. ]۹۱-۹۱[توان به یتم انجام شده است ميالگور یسازینه موازيدر زم

 

 ياچند دسته PSOتم يالگور

شود و پس از یشکسته م يیهاربخشيند، مسئله به زيگویم زين 2۱یتعاون یهاها روشها که به آنن روشيدر ا

 نيد. از جمله اوليبدست آ یسازنهيشوند تا جواب مسئله بهیب ميبدست آمده با هم ترک یهاها جوابک از آنيهر یسازنهيبه

کنند تا مسائل یم یگر همکاريکديها با ردستهيگزارش شده است که در آن ز ]۹۹[نه در ين زميانجام شده در ا یکارها

 یبندا ارائه  کردند که از گروهيپو یبندبر گروه یمبتن یتم تعاونيک الگوري ]۹۱[ائو يو  یبا ابعاد باال را حل کنند. ل یسازنهيبه

حلقه استفاده شده  یگيها از ساختار همساتم ارائه شده توسط آنيکند. در الگوریها استفاده مردستهين زييتع یبرا یتصادف

 است.

 بر حذف سرعت يمبتن يهاروش

ن يباشد. به ایدسته ذرات شود حذف مولفه سرعت ذرات م یسازنهيتم بهيتواند موجب بهبود الگوریکه م یگريده ديا

شود. از ید ذرات استفاده ميد مکان جديتول یبرا یع آماريک توزيآن از  یف شده و به جاب که مولفه سرعت ذرات حذيترت

ن يشنهاد شد اشاره کرد. در ايپ ]۹۹[ یکه توسط کند Bare Bone PSOتم يتوان به الگوریانجام شده م یجمله کارها

ن يانگيشود که میانتخاب م یع گاوسيک توزياز  یک از ابعاد به صورت تصادفيد هر ذره در هر يتم در هر گام مکان جديالگور

ذره  ین تجربه شخصيار آن برابر با فاصله بهترين تجربه گروه و انحراف معيذره و بهتر ین تجربه شخصين بهتريانگيع، مين توزيا

 دهد.یتم را نشان مين الگوريمکان ذرات در ا یروزرسان( فرمول به۵2باشد. رابطه )ین تجربه گروه ميو بهتر

(۵2) 𝑥𝑡+1 =  𝒩 (
𝑃𝑡 + 𝑔𝑡

2
 , |𝑃𝑡 − 𝑔𝑡|) 

د ذره با يمکان ذره حذف شده است و مکان جد یروزرسان( مشخص است که عبارت سرعت از فرمول به۵2در رابطه ) 

 شود.ید ميتول یع گاوسيک توزياستفاده از 
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 یع لوياند. توزاستفاده کرده یع گاوسيتوز یبه جا یو کوش 2۹یلو یهاعيحذف مولفه سرعت از توز یگر برايمحققان د

𝛼قابل کنترل است. اگر  αع توسط پارامتر ين توزيدارد. شکل ا یو کوش یع گاوسياز توز یتریفرم کل = به  یع لويباشد، توز 2

αکه  یشود و در صورتیل ميتبد یع گاوسيک توزي = و  یع لويکه دو توز يیجاخواهد بود. از آن یع کوشيباشد معادل توز ۵

را ارائه  یدارند و عملکرد بهتر یمحل یهاممينيدر فرار از م یشتريب يیتوانا یع گاوسيدارند، به نسبت توز یدنباله پهن یکوش

ن تجربه يبهتر یانيحول نقطه م یبردارنمونه یبه جا ]۱۱[. در روش ارائه شده توسط سکرست و المونت ]۹۹-۹۹[دهند یم

1و با احتمال  ین تجربه گروهيحول بهتر 𝑃استفاده شده و با احتمال  یع گاوسيک توزي، از ین تجربه گروهيو بهتر یشخص −

𝑃 ین تجربه گروهيبهتر یانينکه فقط حول نقطه ميا یجه ذرات به جايشود. در نتیم یبردارنمونه ین تجربه شخصيحول بهتر 

 ن کار را انجام دهند.يا یترعيوس یوجوجست یتوانند در فضایند، مياکتشاف نما ین تجربه شخصيو بهتر

جه ياستفاده کردند. در نت یبردارنمونه یبرا یو گاوس یع کوشيشان از هر دو توزيشنهاديدر روش پ ]۹۱[ائو يو  یل

 یز دارد. در روش فوق مکان بعدين يیت اکتشاف بااليشود، قابلیهمگرا م ینکه به خوبيها عالوه بر اتم ارائه شده توسط آنيالگور

1و با احتمال  یبردارنمونه یع کوشيبا استفاده از توز 𝑃هر ذره با احتمال  − 𝑃 ذره  ید مکان بعديتول یبرا یع گاوسياز توز

 یميجه در نيقرار داد. در نت ۱.۱توان برابر یرا م 𝑃د. الزم به ذکر است که ينماین مييرا کاربر تع 𝑃شود که احتمال یاستفاده م

 شود.یاستفاده م یبردارنمونه یبرا یع گاوسيگر از توزيد یميو در ن یکوش عياز اوقات از توز

 یهار روشيبا سا یک فرق اساسيرد، اما يگیبر حذف سرعت قرار م یمبتن یهاروش اگرچه در دسته یشنهاديروش پ

سرعت  یهاح داده شد، مولفهيکه در باال توض يیهاکند. در روشین است که مولفه مکان ذره را حذف نمين دسته دارد و آن ايا

ن مقاله يد. در روش ارائه شده در ايآیع بدست ميک تابع توزياز  یبردارو مکان ذره حذف شده و مکان ذره در هر لحظه با نمونه

ع يک توزياز  مولفه سرعت یشود و به جایم یهر ذره نگهدار یدسته ذرات استاندارد مکان فعل یسازنهيتم بهيمانند الگور

آمد، اما در یبدست م یع گاوسيک توزي، مکان هر ذره با استفاده از یقبل یهاگر در روشيان ديشود. به بیاستفاده م یگاوس

د آن يذره، مکان جد یت با اضافه کردن سرعت به مکان قبليبدست آمده و در نها یع گاوسيسرعت ذره با توز یشنهاديروش پ

 م.يپردازیم یشنهاديروش پ یليبه شرح تفص یبعدشود. در بخش یحاصل م

 

 يشنهاديروش پ

استاندارد  PSOتم يمقاله حاضر مولفه سرعت از الگور یشنهاديز اشاره شد، در روش پين یطور که در بخش قبلهمان

 یل یشنهاديروش پشود. در ین سرعت هر ذره استفاده مييو تع یبردارنمونه یبرا یع گاوسيک توزيآن از  یحذف شده و به جا

ن يانگيع مين توزين ايانگيشود که میاستفاده م یع گاوسيک توزيم، از يبه مرور آن پرداخت یکه در بخش قبل ]۹۱[ائو يو 

ن تجربه يذره و بهتر ین تجربه شخصيار آن برابر با فاصله بهترين تجربه گروه و انحراف معيذره و بهتر ین تجربه شخصيبهتر

د سرعت يتول یشود و از آن برایادگرفته ميآن ذره  Pbestع حرکت يهر ذره توز یبه ازا یشنهاديدر روش پباشد. اما یگروه م

س ي، ماتر �̅�ن يانگيع نرمال با ميک توزيک از ذرات يهر Pbestع حرکت يم توزيکنین کار فرض ميا یشود. برایذره استفاده م

                                                           
24 Levy 
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برای بدست آوردن  ( خواهد بود و۵۱به فرم رابطه ) یفرمول تابع چگالجه يباشد. در نت یبعد 𝑛و مسئله  Σ𝑃انس يکووار

 ذرات از روش متوسط گيری پنجره ای استفاده می کنيم. Pbestپارامترهای توزيع 

(۵۱) 

𝑓(𝑝) =
1

(2𝜋)
𝑛
2|Σ𝑃|

1
2

exp (−
1

2
((𝑃 − �̅�)𝑇𝛴𝑃

−1(𝑃

− �̅�))) 

 

(۵۹)            �̅� = (1 − 𝛼)�̅�𝑜𝑙𝑑 +  𝛼 𝑃 

(۵۱) 
Σ𝑃 =   γ((1 − 𝛼)Σ𝑃𝑜𝑙𝑑

+ 𝛼(𝑃 − �̅�)(𝑃 − �̅�)𝑇) 

 

از ذرات بهتر شد از  یکي Pbestانس ذرات هربار که يس کووارين و ماتريانگيم یه برايک مقدار اوليحال با شروع از 

ع حرکت يانس توزين و کوواريانگيم یريادگيپس از  م.يکنیم یروزرسانانس ذره را بهين و کوواريانگي( م۵۱( و )۵۹ق روابط )يطر

Pbest ع يک توزين کار از يا یم. برايکنیع استفاده مين توزياز ا ید سرعت ذره به صورت تصادفيتول یذرات براک از يهر

ذره است و بردار  Pbestع حرکت يانس توزيانس آن برابر با کوواريس کوواريشود که ماتریره استفاده ميچند متغ یگاوس

 خواهد شد. یروزرسان( به۵۹ذرات با استفاده از رابطه )جه مکان ين آن در همه ابعاد مقدار صفر دارد. در نتيانگيم

(۵۹) 
𝑥𝑖(𝑡 + 1) = 𝑥𝑖(𝑡) + 𝑉𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖 + 𝑅1𝑖𝑐1(𝑃𝑖 − 𝑥𝑖(𝑡)) 

+𝑅2𝑖𝑐2 (𝑃𝑔 − 𝑥𝑖(𝑡)) 

به صورت  یع گاوسيبردار سرعت است که با استفاده از توز 𝑡 ،𝑉𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖ام در لحظه  𝑖مکان ذره  𝑥𝑖(𝑡)که در آن 

ن يبهتر 𝑃𝑔و  𝑖ذره  ین تجربه شخصيبهتر 𝑃𝑖باشند، یم [0,1]در بازه  یاعداد تصادف 𝑅2𝑖و  𝑅1𝑖د شده است، يتول یتصادف

ن يارائه شده و همچن یهار روشيآن را با سا یدر بخش بعد یشنهاديعملکرد روش پ یابيتجربه گروه ذرات است. جهت ارز

 یهامقاله در دسته روش یشنهادينکه روش پيم.، با توجه به ايينمایسه ميدسته ذرات استاندارد مقا ینه سازيتم بهيالگور

 م.يينمایسه ميرند، مقايگیم ین دسته جايکه در ا يیهارد، در بخش بعد آن را با روشيگیبر حذف سرعت قرار م یمبتن

 

 يابيشات ارزيآزما

دسته  یسازنهيتم بهي، آن را با الگوریشنهاديعملکرد روش پ یبررس یز اشاره شد برايطور که در بخش قبل نهمان

 یم. برايکنیسه ميرند، مقايگیبر حذف سرعت قرار م یمبتن یهاکه در دسته روش يیهااز روش یذرات استاندارد و برخ

ع مورد استفاده در اند؛ استفاده شده است. توابمورد استفاده قرار گرفته یابيبه عنوان توابع ارز ]۹۹[تابع که قبالً در  ۹سه از يمقا

 باشد.ی( قابل مشاهده م2توابع در جدول ) یوجوجست یفضا ین و بااليين حد پاياند. همچن( آمده۵جدول )
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 هاتميسه الگوريمقا يبرا يابيتوابع ارز -۱جدول 

𝑓1(𝑥) = ∑ 𝑥𝑖
2

𝑁

𝑖=1
 

𝑓2(𝑥) =  ∑ (∑ 𝑥𝑗)
𝑖

𝑗=1
 2

𝑁

𝑖=1
   

𝑓3(𝑥) =  ∑ {100(𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖
2)2 + (𝑥𝑖 − 1)2}

𝑁−1

𝑖=1
 

𝑓4(𝑥) = ∑ 𝑥𝑖sin (√|𝑥𝑖|)
𝑁

𝑖=1
 

𝑓5(𝑥) =  ∑ {𝑥𝑖
2 − 10 cos(2𝜋𝑥𝑖) + 10} 

𝑁

𝑖=1
 

𝑓6(𝑥) = −20 exp {−0.2√
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

2𝑁
𝑖=1 } −  

exp {
1

𝑁
∑ cos (2

𝑁

𝑖=1
𝜋𝑥𝑖)} + 20 + 𝑒 

𝑓7(𝑥) =
1

4000
∑ 𝑥𝑖

2 − ∏ cos (
𝑥𝑖

√𝑖
) + 1

𝑁

𝑖=1

𝑁

𝑖=1
 

 يابيتوابع ارز يوجوجست يفضا ين و باالييحد پا -۲جدول 

𝑓7 𝑓6 𝑓5 𝑓4 𝑓3 𝑓1, 𝑓2 
±600 ±32 ±5.12 ±500 ±30 ±100 

 

بار  ۵۱۱تم يباشند. هر الگوریم یاچند قله یتوابع 𝑓7تا   𝑓4هستند و توابع  یاتک قلعه یتوابع 𝑓3و  𝑓1 ،𝑓2توابع 

 یتمام یدر نظر گرفته شده است. تعداد ذرات دسته برا یبعد ۱۱تمام توابع  یهر تابع اجرا شده است و ابعاد مسئله برا یبررو

 یهراجرا ین تجربه گروه استفاده شده است. به ازاين بهترييتع یمش برا یباشد و از توپولوژیم 2۱کسان و برابر يها تميالگور

تکرار  ۱۱۱۱تم تا يالگور یوجو مشخص شده است. هر بار اجراجست یدر فضا یه ذرات به صورت تصادفيتم مکان اوليالگور

 ۵۱۱ن يا یبه ازا یستگين شاين بهتريانگيت مين شده است و در نهاييتکرار تع ۱۱۱۱ن يدر ا یستگين شايافته و بهتريادامه 

 تکرار گزارش شده است.

دسته ذرات استاندارد،  یسازنهيتم بهيسه شده است، عبارتند از: الگوريها مقابا آن یشنهاديکه روش پ يیهاتميالگور

Gaussian PSO ]۱۱[ ،Gaussian Bare Bone ]۹۹[  وLevy PSO ]۹۹[ن در ي. عالوه بر ا]در  یع لوياز توز ]۹۹

Bare Bone PSO قابل مشاهده  ]۹۹[ات روش فوق در يسه شده است. جزئيز مقايبا آن ن یشنهادياستفاده شده که روش پ

ن ين بهتريانگيماستفاده شده است.  ]۱۵[ یذرات استاندارد از روش کلرک و کند دسته یسازنهيتم بهيالگور یاست. برا

 ( آمده است.۱ار آن در جدول )يتم به همراه انحراف معيهرمسئله و هر الگور یبه ازا یستگيشا
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 يابيتابع ارز ۷ يمختلف بررو يهاتميسه الگوريج حاصل از مقاينتا -۳جدول 

𝑓7 𝑓6 𝑓5 𝑓4 𝑓3 𝑓2 𝑓1 تميالگور 

.087 
(.236) 

2.37 
(1.91) 

92.55 
(21.62) 

-8514.35 
(447.179) 

49.06 
(37.10) 

17.46 
(25.99) 

2.68E-11 

(1.57E-

10) 

PSO 

 ار(ي)انحراف مع

.579 
(1.094) 

11.40 
(3.19) 

125.33 
(28.57) 

-7478.38 
(566.15) 

36.35 
(35.48) 

91.98 
(341.97) 

2.50E-4 
(.002) 

Gaussian 

PSO 

.019 

(.028) 

1.27 

(1.21) 

79.25 
(19.35) 

-8503.11 
(495.83) 

33.03 

(30.14) 

10.55 
(15.56) 

2.43E-41 
(1.20E-

40) 

Gaussian 

Bare Bones 

.029 
(.040) 

.398 
(2.20) 

47.56 
(16.98) 

-9478.15 
(421.14) 

43.62 
(37.90) 

22.16 
(20.14) 

1.80E-11 
(9.93E-

11) 

Levy PSO 

.013 
(.014) 

.012 
(.116) 

62.61 
(16.86) 

-9233.43 
(440.61) 

42.05 
(38.30) 

4.24 
(3.74) 

8.27E-44 

(3.05E-

43) 

Levy Bare 

Bones 

8.86E-3 
9.69E-3 

.043 
(.068) 

45.07 
(10.84) 

-8384.69 
(524.66) 

16.32 
(13.18) 

4.40E-79 
(1.95E-

78) 

6.26E-

78 
(2.29E-

78) 

 یشنهاديروش پ

 

 یعملکرد بهتر 𝑓7و  𝑓1 ،𝑓2 ،𝑓3 ،𝑓5ها در توابع ر روشيبه نسبت سا یشنهاديشود روش پیطور که مشاهده مهمان

تم يالگور 𝑓6تابع  یت به ازايجه را بدست آورده است و در نهاين نتيبهتر Levy PSOروش  𝑓4تابع  یداشته است. به ازا

Levy Bare Bones در  یع گاوسيتوز یبه جا یع لوين کردن توزيگزيکه با جاGaussian Bare Bone  حاصل شده

بدست آمده توسط روش  یهاسه پاسخيج بدست آمده و با مقاينشان داده است. با توجه به نتان عملکرد را از خود ياست، بهتر

( 𝑓3و  𝑓1 ،𝑓2)توابع  یاتوابع تک قله ین عملکرد را بررويبهتر یشنهاديتم پيرسد که الگوریها به نظر مر روشيبا سا یشنهاديپ

ها دارد. در رابطه با توابع چند ر روشيبا سا یريگبدست آمده توسط آن اختالف چشم یهان مسائل پاسخيداشته است و در ا

 ها ندارد.ر روشيبا سا یقابل قبول بوده و اختالف چندان یشنهادي( عملکرد روش پ𝑓7تا   𝑓4)توابع  یاقله
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 يريگجهيو نت يبندجمع

با  PSOتم يبهبود الگور یهاشنهاد شد که در دسته روشيد پيدسته ذرات جد یسازنهيک روش بهي ن مقالهيدر ا

ع يک توزيآن از  یاستاندارد حذف شده و به جا PSOتم ين روش مولفه سرعت از الگوريرد. در ايگیحذف مولفه سرعت قرار م

آن ذره  Pbestع حرکت يهر ذره توز ین کار به ازايا یشود. براین سرعت هر ذره استفاده مييو تع ینمونه بردار یبرا یگاوس

دهند که یمسائل مختلف نشان م یبررو یابيشات ارزيشود. آزماید سرعت ذره استفاده ميتول یشود و از آن برایاد گرفته مي

برخوردار است. الزم به ذکر است  یبر حذف سرعت از عملکرد بهتر یمبتن یهار روشيروش ارائه شده در مجموع به نسبت سا

ر ياز سا یادين گونه توابع با اختالف زيدارد و در ا یاتوابع تک قله ین عملکرد را برروين مقاله بهتريا یشنهاديکه روش پ

ها ر روشيسه با سايقابل قبول بوده و قابل مقا یاتوابع چند قله ین عملکرد آن بررويگرفته است. عالوه بر ا یشيها پروش

 باشد.یم
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