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الگوریتم بهینهسازی دسته ذرات با تعریف سرعت مبتنی بر توزیع گوسی همبسته

دانشيار دانشکده مهندسی کامپيوتر وفناوری اطالعات دانشگاه صنعتی اميرکبير ،تهران
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دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی کامپيوتر و فناوری اطالعات ،دانشگاه صنعتی اميرکبير ،تهران

مجله علمی تخصصی پژوهش درعلوم ومهندسی (سال سوم)

حميد نصيری  ،محمد مهدی عبادزاده

چکيده :امروزه در علوم مختلف با مسائل بهينهسازی گوناگونی سروکار داريم که برای حل آنها
روشهای متعددی پيشنهاد شده است .يکی از اين روشها استفاده از الگوريتمهای تکاملی و به
ويژه الگوريتم بهينهسازی دسته ذرات میباشد .الگوريتم بهينهسازی دسته ذرات که برای اولين بار
در سال  ۵۹۹۱توسط کندی و ابرهارت معرفی شد ،يک تکنيک جديد و پيشرو در حل مسائل
بهينهسازی میباشد .اين الگوريتم با توجه به سادگی و کارآمدیاش توجه بسياری از محققان را به
خود جلب کرده است .در طی ساليان گذشته محققان زيادی برروی بهبود الگوريتم  PSOکار
کردهاند و با استفاده از روشهای مختلف سعی در افزايش کارايی اين الگوريتم داشتهاند .يکی از
اين روشها حذف مولفه سرعت ذرات میباشد .در اين مقاله ما يک الگوريتم بهينهسازی دسته
ذرات جديد ارائه کردهايم که مولفه سرعت ذرات را در الگوريتم بهينهسازی دسته ذرات استاندارد
حذف کرده و به جای آن از يک توزيع گاوسی برای توليد سرعت ذره استفاده میکند .در روش
ارائه شده توزيع حرکت بهترين تجربه شخصی ذرات با يک توزيع گاوسی مدل شده و توسط
الگوريتم ياد گرفته میشود و سپس از آن برای توليد سرعت ذره استفاده میشود .تفاوت روش
پيشنهادی با ساير روشهای موجود در يادگيری توزيع گاوسی برای توليد سرعت ذره میباشد.
عالوه براين در ساير روشها مولفه مکان ذره نيز به همراه مولفه سرعت ذره حذف میشود ،اما در
روش پيشنهادی اين مقاله هر ذره مانند الگوريتم  PSOاستاندارد دارای مکان مختص به خود
میباشد .آزمايشات ارزيابی و مقايسه روش فوق با ساير الگوريتمهای پيشنهاد شده که در اين
دسته قرار میگيرند ،نشان میدهد که روش پيشنهادی به نسبت ساير روشها از دقت بااليی
برخوردار است.
واژگان کليدي :الگوريتمهای تکاملی ،بهينهسازی دسته ذرات ،بهينهسازی دسته ذرات گاوسی.
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مقدمه
امروزه در بسياری از کاربردهای مهندسی با مسائل بهينهسازی سروکار داريم که محققان برای حل آنها از روشهای
مختلفی بهره میگيرند .يکی از اين روشها الگوريتمهای فراابتکاری و به ويژه الگوريتمهای تکاملی می باشد .الگوريتمهای
تکاملی در سالهای اخير جايگاه مناسبی در بين پژوهشگران بدست آوردهاند .از سال  ۵۹۹۱که ايده استفاده از جستوجوی
ژنتيکی ۵يا جستوجوی تکاملی 2توسط آلن تورينگ مطرح شد ] [۵تا به حال الگوريتمهای تکاملی بسياری پيشنهاد شدهاند
که مهمترين آنها در بين سالهای  ۵۹۹۱تا  ۵۹۹۱معرفی شدند .برنامهريزی تکاملی ( [2] )EPدر سال  ۵۹۹۹توسط فوگل،
اوونز و والش معرفی شد .هلند در سال  ۵۹۹۱الگوريتم ژنتيک ( [۱] )GAرا پيشنهاد کرد .در همان سال رشنبرگ الگوريتم
استراتژی تکامل ( [۹] )ESرا ارائه کرد.
يکی ديگر از الگوريتمهای فراابتکاری که به صورت گسترده مورد توجه محققان قرار گرفته است ،الگوريتم بهينهسازی
دسته ذرات )PSO( ۱میباشد .اين الگوريتم که برای اولين بار در سال  ۵۹۹۱توسط کندی و ابرهارت ] [۱معرفی شد؛ يک
الگوريتم مبتنی بر جمعيت است که از مشاهده رفتار اجتماعی و گروهی ماهیها و پرندگان الهام گرفته شده است .سادگی و
کارآمدی اين الگوريتم سبب شده است که توجه بسياری از پژوهشگران به سوی آن جلب شود PSO .اگرچه در دسته
الگوريتمهای هوش جمعی قرار میگيرد ،اما شباهت زيادی به الگوريتمهای تکاملی دارد به نحوی که برخی محققان آن را جزو
الگوريتمهای تکاملی به حساب میآورند].[۹
الگوريتم  PSOشامل دستهای از ذرات میباشد که هرکدام از آنها يک جواب ممکن را مشخص میکنند .در تشابه با
الگوريتمهای تکاملی« ،دسته »۹معادل «جمعيت »۱و «ذره »۹معادل «موجود »۹میباشد .ذرات در فضای جستوجوی چند بعدی
پرواز میکنند و مکان هر ذره با توجه به تجربيات خودش و تجربيات همسايگانش بهروزرسانی میشود ] .[۹برخالف
الگوريتمهای تکاملی در  PSOعمليات انتخاب (انتخاب والدي ن و انتخاب بازماندگان) وجود ندارد .اين بدان معنا است که هيچ
يک از ذرات حذف نمیشوند و تنها مکان و سرعت هر ذره تغيير میکند .عالوه بر اين در الگوريتم  PSOخبری از عملگرهای
بازترکيبی و جهش نيست .هريک از مراحل فوق در الگوريتمهای تکاملی پارامترهای خاص خودشان را دارند که در الگوريتم
بهينهسازی دسته ذرات با توجه به اينکه اين مراحل حذف شدهاند ،نياز به مشخص کردن پارامترهای مربوط به آنها نمیباشد.
در نتيجه پيادهسازی آسان ،پارامترهای کم و توانايی باال در فرار از اکسترممهای محلی و همگرايی سريع از مزايای اين الگوريتم
میباشد ].[۱
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همانطور که در باال اشاره شد؛ الگوريتم  PSOشامل دستهای از ذرات میباشد که هريک از آنها يک جواب ممکن
مسئله را مشخص میکنند .هر يک از اين ذرات دارای سرعت مختص به خود میباشند .در معادالت بهروزرسانی سرعت و مکان
ذرات ،سرعت هر ذره در پارامتر وزن اينرسی ۱ضرب میشود .بسياری از کارهايی که برای بهبود الگوريتم  PSOانجام شده است
برروی پارامتر وزن اينرسی تمرکز دارد .در روش پيشنهاد شده در اين مقاله پارامتر وزن اينرسی حذف شده و همچنين به جای
بردار سرعت از يک عدد تصادفی با توزيع نرمال استفاده شده است .به نحوی که ميانگين و کوواريانس اين توزيع با توجه به
بهترين تجربه شخصی هر ذره بهروزرسانی میشود .در ادامه اين مقاله در بخش دوم الگوريتم بهينهسازی دسته ذرات شرح داده
میشود .در بخش سوم به مرور برخی بهبودهای انجام شده برروی الگوريتم  PSOمیپردازيم .روش پيشنهادی مقاله در بخش
چهارم شرح داده شده است .پس از آن در بخش پنجم روش پيشنهادی را با ساير روشها مقايسه کرده و در نهايت در بخش
ششم به جمعبندی و نتيجهگيری در رابطه با روش پيشنهادی میپردازيم.
الگوريتم بهينهسازي دسته ذرات
الگوريتم  PSOشامل دستهای از ذرات میباشد که هرکدام از آنها يک جواب ممکن را مشخص میکنند .اين ذرات
در فضای جستوجوی  Dبعدی مسئله پرواز میکنند و مکان هر ذره با توجه به تجربيات خودش و همسايگانش بهروزرسانی
میشود .الگوريتم بهينهسازی دستهذرات دارای دو نسخه متفاوت میباشد که تفاوت اصلی آنها در اندازه همسايگی بين ذرات
میباشد .اين دو نسخه عبارتند از )gbest PSO( Global Best PSO :و  .)lbest PSO( Local Best PSOدر ادامه
اين بخش به توضيح  gbest PSOمیپردازيم که در آن همسايگی برای هر ذره شامل تمام ذرات میباشد lbest PSO.در ][۹
به تفصيل شرح داده شده است.
در  gbest PSOهر ذره دارای مکان و سرعت مختص به خود میباشد که در هر مرحله بهروزرسانی میشوند𝑥𝑖 (𝑡) .
مکان ذره 𝑖 ام را در فضای جستوجو در لحظه 𝑡 مشخص میکند .سرعت ذره در لحظه  𝑡 + 1از جمع سرعت ذره در لحظه 𝑡،
ضريبی از اختالف مکان فعلی ذره با بهترين تجربه شخصی ذره و ضريبی از اختالف مکان فعلی ذره با بهترين تجربه گروه بدست
میآيد (𝑡 بازههای زمانی گسسته را مشخص میکند) .همچنين مکان ذره در لحظه  𝑡 + 1با اضافه کردن سرعت جديد ذره به
مکان فعلی آن حاصل میشود .در نتي جه در هر مرحله سرعت و مکان ذرات با توجه به روابط ( )۵و ( )2بهروزرسانی میشوند
].[۹
()۵
()2

))𝑡( 𝑗𝑖𝑥 𝑣𝑖𝑗 (𝑡 + 1) = 𝑣𝑖𝑗 (𝑡) + 𝑅1𝑖𝑗 𝑐1 (𝑃𝑖𝑗 −
))𝑡( 𝑗𝑖𝑥 + 𝑅2𝑖𝑗 𝑐2 (𝑃𝑔𝑗 −
)𝑥𝑖 (𝑡 + 1) = 𝑥𝑖 (𝑡) + 𝑣𝑖 (𝑡 + 1
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که ) 𝑣𝑖𝑗 (𝑡 + 1نشاندهنده بعد 𝑗 ام از بردار سرعت مربوط به ذره 𝑖 ام در لحظه  𝑡 + 1است 𝑅1𝑖𝑗 .و 𝑗𝑖 𝑅2دو عدد
تصادفی در بازه ] 𝑐1 ،[0,1و  𝑐2ضرايب شتاب 𝑃𝑖 ،۹بهترين مکانی است که ذره 𝑖 ام تا به حال پيدا کرده است و 𝑔𝑃 بهترين
مکانی است که تمامی ذرات در فضای جستوجو يافتهاند .همچنين ) 𝑥𝑎𝑚𝑥  ،𝑥𝑖 (0)~𝑈(𝑥𝑚𝑖𝑛 ,که 𝑛𝑖𝑚𝑥 و 𝑥𝑎𝑚𝑥 به
ترتيب حد پايين و حد باالی فضای جستوجو میباشند.
رابطه ( )۵را میتوان به سه مولفه اصلی تجزيه کرد که عبارتند از -۵ :مولفه اينرسی -2 ۵۱مولفه شناختی-۱ ۵۵
مولفه اجتماعی ،۵2که در ادامه به شرح هريک از آنها میپردازيم .در رابطه ( 𝑣𝑖𝑗 (𝑡) ،)۵سرعت قبلی ذره را مشخص میکند.
اين مولفه در واقع حافظهای است که جهت قبلی پرواز هر ذره را نگه میدارد .به اين مولفه حافظه میتوان به چشم ممانی نگاه
کرد که از تغيير جهت ناگهانی ذرات جلوگيری میکند و سبب میشود ذرات تمايل بيشتری به حفظ جهت فعلی خود داشته
باشند .از اين رو به آن مولفه اينرسی نيز میگويند .از عبارت ))𝑡( 𝑗𝑖𝑥  𝑅1𝑖𝑗 𝑐1 (𝑃𝑖𝑗 −در رابطه ( )۵به عنوان مولفه شناختی
ياد میشود .اين عبارت دانشی است که ماحصل تجربيات شخصی ذره میباشد .به بيان ديگر مولفه شناختی متناسب است با
فاصله ذره از بهترين تجربهای که تا به حال داشته است .عبارت ))𝑡( 𝑗𝑖𝑥  𝑅2𝑖𝑗 𝑐2 (𝑃𝑔𝑗 −در رابطه ( )۵مولفه اجتماعی را
مشخص میکند .اين عبارت دانشی است که در اثر تبادل اطالعات يک ذره با ساير ذرات دسته بدست آمده است .مولفه
اجتماعی متناسب است با فاصله ذره از بهترين مکانی که تمام ذرات در فضای جستوجو يافتهاند ] .[۹الگوريتمی که از هر سه
مولفه فوق استفاده نمايد ،الگوريتم  PSOکامل ۵۱ناميده میشود.
کندی در ] [۵۱مدلهای سرعت مختلف الگوريتم  PSOرا مورد بررسی قرار داد و آنها را به سه دسته مدلهای
شناختی محض ،۵۹اجتماعی محض ۵۱و از خود گذشته ۵۹تقسيمبندی کرد .مدلهای شناختی محض ،مولفه اجتماعی را از
معادله سرعت (رابطه ( ))۵کنار میگذارند و با استفاده از رابطه ( )۱سرعت ذره را بهروزرسانی میکنند .به عبارت ديگر در حالتی
که  𝑐2 = 0و  𝑐1 ≠ 0باشد .الگوريتم  PSOکامل به مدل شناختی محض تبديل میشود.
()۱

))𝑡( 𝑗𝑖𝑥 𝑣𝑖𝑗 (𝑡 + 1) = 𝑣𝑖𝑗 (𝑡) + 𝑅1𝑖𝑗 𝑐1 (𝑃𝑖𝑗 −

مدلهای شناختی محض به نسبت الگوريتم بهينهسازی دسته ذرات کامل ،احتمال شکست باالتری داشته و تمايل
به يک جستوجوی محلی در ناحيهای که ذرات مقداردهی اوليه شدهاند ،دارند .اين مدلها برای رسيدن به يک جواب خوب به
تعداد تکرار بيشتری نياز دارند و زمانی که ثابت  𝑐1کوچک باشد با شکست مواجه میشوند .اگرچه ضعف عملکرد اين مدلها در
9

Acceleration Coefficients
Inertia Component
11
Cognitive Component
12
Social Component
13
Full PSO
14
Cognition Only Model
15
Social Only Model
16
Selfless
10

4
___________________________________________________________________________________

1394-0040 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution
requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download.

پژوهش درعلوم ومهندسی شماره  ،62جلد  ،1مرداد  ، 1932ص 1-11
ISSN: 1394-0040
http://jomea.jseas.ir
پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران
پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران
پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران

www.ISEAS.ir
www.Listjournal.ir
www.ConferenceList.ir

] [۵۵تاييد شده است .اما در محيطهای پويا و در روشهای  Nichingبا موفقيت مورد استفاده قرار گرفتهاند ] .[۵2مدلهای
اجتماعی محض ،مولفه شناختی را از معادله سرعت حذف و با استفاده از رابطه ( )۹سرعت را بهروزرسانی مینمايند.
()۹

))𝑡( 𝑗𝑖𝑥 𝑣𝑖𝑗 (𝑡 + 1) = 𝑣𝑖𝑗 (𝑡) + 𝑅2𝑖𝑗 𝑐2 (𝑃𝑔𝑗 −

در حالتی که  𝑐1 = 0و  𝑐2 ≠ 0باشد ،الگوريتم  PSOکامل به مدل اجتماعی محض تبديل میشود .در اين مدلها ذرات
تمايلی به بازگشت به بهترين مکان قبلی خود ندارند و تمام آنها به سوی بهترين مکان در همسايگیشان جذب میشوند .کندی
در ] [۵۱به صورت تجربی نشان داد که مدلهای اجتماعی محض ،سريعتر و کارآمدتر از مدلهای شناختی محض و همچنين
الگوريتم  PSOکامل عمل میکنند .اين مدلها در محيطهای پويا نيز نتايج قابل قبولی بدست آوردهاند ].[۵2
دسته سوم مدلهای سرعت ،مدلهای از خود گذشته میباشند .اين مدلها مشابه مدلهای اجتماعی هستند .با اين
تفاوت که همسايگی مربوط به بهترين تجربه گروهی فقط از همسايگی ذره انتخاب میشود .به عبارت ديگر خود ذره نمیتواند
بهترين ذره در همسايگی شود و برای محاسبه 𝑗𝑔𝑃 خود ذره در نظر گرفته نمیشود .کندی نشان داد که مدلهای از خود
گذشته در تعداد کمی از مسائل سريعتر از مدلهای اجتماعی محض هستند ] .[۵۱با اين وجود اين مدلها در محيطهای پويا و
متغير عملکرد ضعيفی دارند ].[۵2
يکی از جنبههای مهمی که کارآمدی و دقت يک الگوريتم بهينهسازی را مشخص میکند؛ مصالحه بين اکتشاف ۵۹و
استخراج ۵۱میباشد .اکتشاف ،توانايی الگوريتم جستوجو برای گشتن نواحی مختلف فضای جستوجو برای يافتن يک نقطه
بهينه مناسب می باشد .در مقابل اکتشاف ،استخراج قرار دارد .استخراج در واقع توانايی جستوجو اطراف يک ناحيه اميدبخش
برای بهبود يک جواب کانديد میباشد .الگوريتم بهينهسازی خوب است که بتواند تعادل مناسبی بين اين دو هدف که در تناقض
با يکديگر قرار دارند ،برقرار کند .در الگوريتم  PSOميزان اکتشاف يا استخراج به معادله بهروزرسانی سرعت وابسته است .در
نسخه اوليه الگوريتم  PSOمولفه سرعت ذرات به خصوص برای ذراتی که از بهترين تجربه گروه و بهترين تجربه شخصی فاصله
زيادی دارند ،به سرعت افزايش میيابد .در نتيجه مکان ذرات تغييرات زيادی خواهد داشت و اين امر سبب میشود که ذرات از
محدوده فضای جستوجو خارج شده و واگرا شوند ] .[۹برای کنترل اکتشاف سراسری ذرات ،سرعت آنها محدود شده و در
صورتی که از يک مقدار بيشينه عبور کند برابر مقدار بيشينه سرعت قرار میگيرد ] .[۵۱يکی ديگر از راههای ايجاد تعادل بين
استخراج و اکتشاف استفاده از وزن اينرسی میباشد.
وزن اينرسی اولين بار توسط شی و ابرهارت ] [۵۹به عنوان مکانيزمی برای کنترل توانايی اکتشاف و استخراج ذرات و
همچنين مکانيزمی برای حذف محدوديت سرعت ،پيشنهاد شد ] .[۵۱اگرچه وزن اينرسی به خوبی توانست توانايی اکتشاف و
استخراج ذرات را کنترل نمايد ولی نتوانست محدوديت سرعت را به طور کامل از بين ببرد .وزن اينرسی ( 𝑤) در واقع ممان
ذرات را از طريق وزندهی ميزان مشارکت سرعتهای قبلی کنترل میکند .به عبارت ديگر وزن اينرسی کنترل میکند که چه
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تعداد از جهتهای پرواز قبلی برروی سرعت جديد تاثير بگذارند .براساس الگوريتمی که شی و ابرهارت پيشنهاد دادند ،سرعت
ذرات با استفاده از رابطه ( )۱بهروزرسانی میشود.
()۱

))𝑡( 𝑗𝑖𝑥 𝑣𝑖𝑗 (𝑡 + 1) = 𝑤 𝑣𝑖𝑗 (𝑡) + 𝑅1𝑖𝑗 𝑐1 (𝑃𝑖𝑗 −
))𝑡( 𝑗𝑖𝑥 + 𝑅2𝑖𝑗 𝑐2 (𝑃𝑔𝑗 −

مقدار 𝑤 برای اطمينان از همگرايی و همچنين برقراری مصالحه بهينه بين اکتشاف و استخراج از اهميت بااليی
برخوردار است ] .[۹مقدار زياد 𝑤 جستوجوی سراسری را بهبود میبخشد .در حالی که مقدار کم آن باعث جستوجوی محلی
میشود .با تغيير وزن اينرسی به صورت پويا ،توانايی جستوجو نيز به صورت پويا تنظيم میشود ] .[۹روشهايی که مقدار 𝑤 را
به صورت تطبيقی تنظيم میکنند ،معموالً با يک مقدار زياد اينرسی شروع کرده و با گذشت زمان آن را کاهش میدهند .اين امر
باعث میشود تا ذرات در گامهای اوليه الگوريتم به اکتشاف بپردازند و هرچه زمان میگذرد ،گرايش بيشتری به استخراج پيدا
کنند .در اينجا الزم است به رابطه مهم بين مقادير 𝑤 وثابتهای شتاب اشاره کنيم .انتخاب مقدار 𝑤 بايد به نحوی انجام گيرد
که با مقادير  𝑐1و  𝑐2در ارتباط باشد .ون دن برگ و انگلبرت ] ۵۹و  [۵۹نشان دادند در صورتی که 𝑤 در رابطه ( )۹صدق کند،
همگرايی ذرات تضمين میشود.
()۹

1
𝑤 > (𝑐1 + 𝑐2 ) − 1
2

کارهاي گذشته
از همان ابتدا که الگوريتم  PSOتوسط کندی و ابرهارت ارائه شد ،محققان بسياری در جهت بهبود اين الگوريتم گام
برداشتند .در اين بخش به معرفی برخی از کارهايی که سبب بهبود الگوريتم بهينهسازی دسته ذرات شدهاند ،میپردازيم .به طور
کلی روشهای ارائه شده برای بهبود الگوريتم  PSOرا میتوان به هفت دسته تقسيم کرد که عبارتند از -۵ :بهبود وزن اينرسی،
 -2تطبيق ضرايب شتاب -۱ ،اصالح ساختار توپولوژيک -۹ ،ترکيب با روشهای جستوجوی ديگر -۱ ،الگوريتمهای بهينهسازی
دسته ذرات موازی،

 -۹الگوريتمهای بهينهسازی دسته ذرات چند دستهای و

 -۹روشهای مبتنی بر حذف سرعت ،که در

ادامه به معرفی برخی از آنها میپردازيم.
بهبود وزن اينرسي
همانطور که در بخش قبلی نيز به آن اشاره شد ،يکی از راههای بهبود الگوريتم  ،PSOتغيير وزن اينرسی به صورت
پويا میباشد .روشهايی که وزن اينرسی را به صورت پويا تغيير میدهند در پنج دسته قرار میگيرند که عبارتند از -۵ :تنظيم
تصادفی -2 ،کاهش خطی -۱ ،کاهش غيرخطی -۹ ،اينرسی تطبيقی فازی ،و  -۱افزايش اينرسی ،که در ادامه به بررسی هريک
از اين دستهها میپردازيم.
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تنظيم تصادفي :در هر تکرار يک وزن اينرسی متفاوت به صورت تصادفی انتخاب میشود .يک راه برای اين کار
نمونهبرداری از يک توزيع گاوسی است .به عنوان مثال )𝜎  𝑤~𝑁(0.72,که  σآنقدر کوچک در نظر گرفته میشود تا
اطمينان حاصل شود که 𝑤 عمدتاً کوچکتر از يک است .پنگ و ديگران ] [۵۱از رابطه ( )۹برای توليد 𝑤 تصادفی استفاده
کردند.
()۹

𝑤 = 𝑐1 𝑟1 + 𝑐2 𝑟2

کاهش خطي :يک وزن اينرسی اوليه بزرگ (معموالً  )۱.۹به صورت خطی به يک مقدار کوچک کاهش میيابد
(معموالً  .)۱.۹ابرهارت و شی ] [۵۹-2۱روشی را پيشنهاد دادند که از طريق رابطه ( 𝑤 ،)۱را به صورت خطی از يک مقدار اوليه
𝑥𝑎𝑚𝑤 به يک مقدار نهايی 𝑛𝑖𝑚𝑤 کاهش میدهد.
𝑟𝑒𝑡𝑖 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑥 −
) 𝑛𝑖𝑚𝑤 (𝑤𝑚𝑎𝑥 −
()۱
𝑥𝑎𝑚𝑟𝑒𝑡𝑖
𝑛𝑖𝑚𝑤 +
کاهش غير خطي :يک وزن اينرسی اوليه بزرگ به صورت غير خطی به يک مقدار کوچک کاهش میيابد .روشهای

= )𝑟𝑒𝑡𝑖(𝑤

کاهش غير خطی به نسبت روشهای کاهش خطی ،زمان اکتشاف کمتری دارند ولی زمان استخراجشان بيشتر است .روشهای
کاهش غير خطی برای فضاهای جستوجوی هموار مناسبتر هستند .پرام و ديگران ] [2۵از رابطه ( )۹برای کاهش غيرخطی
وزن اينرسی استفاده کردند.
()۹

)𝑡 (𝑤(𝑡) − 0.4)(𝑛𝑡 −
𝑛𝑡 + 0.4

= )𝑤(𝑡 + 1

که در آن  𝑤(0) = 0.9و 𝑡𝑛 حداکثر تکرار الگوريتم میباشد.
اينرسي تطبيقي فازي :وزن اينرسی به صورت پويا براساس مجموعهها و قوانين فازی تنظيم میشود .شی و ابرهارت
] [22يک سيستم فازی برای تطبيق اينرسی طراحی کردند که بخشهای آن عبارتند از :الف) دو ورودی يکی برای مشخص
کردن بهترين ذره و ديگری مقدار فعلی وزن اينرسی ،ب) يک خروجی برای مشخص کردن تغيير در وزن اينرسی ،پ) سه
مجموعه فازی با نامهای  MEDIUM ،LOWو  HIGHکه به ترتيب با توابع تعلق چپ مثلثی ،مثلثی و راست مثلثی
پيادهسازی شدهاند .ت)  ۹قانون فازی که توسط آنها تغييرات وزن اينرسی محاسبه میشود .عبارت مقابل مثالی از اين قوانين را
نشان میدهد :اگر بهترين شايستگی کم است و مقدار فعلی وزن اينرسی نيز کم است ،آنگاه تغيير در وزن اينرسی زياد خواهد
بود ] ۵۱و .[22
افزايش اينرسي :وزن اينرسی به صورت خطی از  ۱.۹به  ۱.۹افزايش میيابد ] .[2۱روشهای کاهش خطی و
غيرخطی که در باال به آنها اشاره شد ،شباهت بسياری به تغيير پارامتر دما در الگوريتم شبيهسازی ذوب فلزات ۵۹دارند ] 2۹و
.[2۱
Simulated Annealing
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تطبيق ضرايب شتاب
برای تطبيق ضرايب شتاب ( 𝑐1و  )𝑐2روشهای متعددی ارائه شده است.ضرايب شتاب متغير با زمان اولين بار توسط
راتناويرا و همکارانش ] [2۹ارائه شد .آنها برای تغيير  𝑐1و  𝑐2از روابط ( )۵۱و ( )۵۵استفاده کردند.
()۵۱

𝑟𝑒𝑡𝑖
𝑖+ 𝑐1
𝑅𝑇𝐼𝑋𝐴𝑀

) 𝑖𝑐1 = (𝑐1𝑓 − 𝑐1

()۵۵

𝑟𝑒𝑡𝑖
𝑖+ 𝑐2
𝑅𝑇𝐼𝑋𝐴𝑀

) 𝑖𝑐2 = (𝑐2𝑓 − 𝑐2

که در آن 𝑖 𝑐2𝑖 ،𝑐1𝑓 ،𝑐1و 𝑓 𝑐2ثابت هستند 𝑖𝑡𝑒𝑟 ،شماره تکرار فعلی و 𝑅𝑇𝐼𝑋𝐴𝑀 حداکثر تکرار مجاز الگوريتم
است .در روش ارائه شده توسط راتناويرا و همکارانش پارامتر  𝑐1از  2.۱تا  ۱.۱و پارامتر  𝑐2از  ۱.۱تا  2.۱تغيير میکند .از ديگر
کارهای انجام شده در اين زمينه میتوان به ] [2۹و ] [2۱اشاره کرد .هو و همکارانش ] [2۱روشی را پيشنهاد کردند که در آن
هر سه پارامتر 𝑤 𝑐1 ،و  𝑐2به صورت تطبيقی تغيير میکنند.
اصالح ساختار توپولوژيک
انگيزه معرفی ساختار شبکه اجتماعی در  ،PSOبهبود تنوع ذرات با استفاده از کنترل همسايهها میباشد ] 2۹و .[۱۱
در الگوريتم  PSOذرات درون يک همسايگی با تبادل اطالعات در مورد موفقيت هر ذره درون آن همسايگی با يکديگر ارتباط
برقرار میکنند .سپس تمام ذرات به سمت مکانی که فکر میکنند بهتر است ،حرکت میکنند .عملکرد  PSOبه شدت به
ساختار توپولوژيک آن وابسته است .کندی و مندز ] [۱۵ساختارهای توپولوژيک مختلفی را ارائه کردند که توپولوژی حلقه و
توپولوژی ون نيومن مثالهايی از آنها میباشند .اگرچه تحقيقات بسياری با استفاده از توپولوژیهای مختلف انجام شده است؛
اما هيچ يک از اين ساختارها برای تمام مسائل بهترين نيست .به طور کلی ساختارهای تماماً متصل برای مسائل تک قلهای و
ساختارهای با اتصاالت کمتر برروی مسائل چندقلهای عملکرد بهتری دارند ] .[۹از جمله کارهای ديگر انجام شده در زمينه
اصالح ساختار توپولوژيک میتوان به ] [۱2اشاره کرد.
ترکيب با روشهاي جستوجوي ديگر
از آنجايی که روشهای جستوجوی مختلف توانايیهای متفاوتی دارند ،يک ايده طبيعی ترکيب  PSOبا روشهای
جستوجوی ديگر میباشد .يک راه سرراست برای اين کار ترکيب  PSOبا الگوريتمهای ديگر مانند الگوريتم ژنتيک ]،[۱2
تکامل تفاضلی [۱۱] 2۱و الگوريتم کلونی مورچهها ۱۹] 2۵و  [۱۱میباشد .ايده مهم ديگر ترکيب  PSOبا روشهای جستوجوی
محلی میباشد ] ۱۹و .[۱۹
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الگوريتم  PSOموازي
اولين موازیسازی برای  PSOتوسط شوت و همکارانش ] [۱۱انجام شد .آنها يک پيادهسازی همگام از اين الگوريتم
را با روش پايه و پيرو 22با نام  PSPSOارائه کردند .در اين روش پردازشگر پايه همه محاسبات الگوريتم به جز ارزيابی تابع
هدف را انجام میدهد و ارزيابی تابع هدف بر عهده پردازشگر پيرو میباشد .الگوريتم آنها برروی مسئله بهينهسازی يک سيستم
بيومکانيک تست شد ] [۱۹و نشان داده شده که عملکرد آن وقتی که زمان الزم برای ارزيابی تابع هدف برای ذرات مختلف به
طور قابل توجهی متفاوت میباشد ،کاهش میيابد ،که علت اين امر همگام بودن الگوريتم میباشد .از جمله کارهای ديگری که
در زمينه موازیسازی الگوريتم انجام شده است میتوان به ] [۹۱-۹۱اشاره کرد.
الگوريتم  PSOچند دستهاي
در اين روشها که به آنها روشهای

تعاونی2۱

نيز میگويند ،مسئله به زيربخشهايی شکسته میشود و پس از

بهينهسازی هريک از آنها جوابهای بدست آمده با هم ترکيب میشوند تا جواب مسئله بهينهسازی بدست آيد .از جمله اولين
کارهای انجام شده در اين زمينه در ] [۹۹گزارش شده است که در آن زيردستهها با يکديگر همکاری میکنند تا مسائل
بهينهسازی با ابعاد باال را حل کنند .لی و يائو ] [۹۱يک الگوريتم تعاونی مبتنی بر گروهبندی پويا ارائه کردند که از گروهبندی
تصادفی برای تعيين زيردستهها استفاده میکند .در الگوريتم ارائه شده توسط آنها از ساختار همسايگی حلقه استفاده شده
است.
روشهاي مبتني بر حذف سرعت
ايده ديگری که میتواند موجب بهبود الگوريتم بهينهسازی دسته ذرات شود حذف مولفه سرعت ذرات میباشد .به اين
ترتيب که مولفه سرعت ذرات حذف شده و به جای آن از يک توزيع آماری برای توليد مکان جديد ذرات استفاده میشود .از
جمله کارهای انجام شده میتوان به الگوريتم  Bare Bone PSOکه توسط کندی ] [۹۹پيشنهاد شد اشاره کرد .در اين
الگوريتم در هر گام مکان جديد هر ذره در هر يک از ابعاد به صورت تصادفی از يک توزيع گاوسی انتخاب میشود که ميانگين
اين توزيع ،ميانگين بهترين تجربه شخصی ذره و بهترين تجربه گروه و انحراف معيار آن برابر با فاصله بهترين تجربه شخصی ذره
و بهترين تجربه گروه میباشد .رابطه ( )۵2فرمول بهروزرسانی مکان ذرات در اين الگوريتم را نشان میدهد.
𝑡𝑔 𝑃𝑡 +
()۵2
)| 𝑡𝑔 , |𝑃𝑡 −
2
در رابطه ( )۵2مشخص است که عبارت سرعت از فرمول بهروزرسانی مکان ذره حذف شده است و مکان جديد ذره با

( 𝒩 = 𝑥𝑡+1

استفاده از يک توزيع گاوسی توليد میشود.

Master-Slave
Cooperative
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محققان ديگر برای حذف مولفه سرعت از توزيعهای لوی 2۹و کوشی به جای توزيع گاوسی استفاده کردهاند .توزيع لوی
فرم کلیتری از توزيع گاوسی و کوشی دارد .شکل اين توزيع توسط پارامتر  αقابل کنترل است .اگر  𝛼 = 2باشد ،توزيع لوی به
يک توزيع گاوسی تبديل میشود و در صورتی که  α = ۵باشد معادل توزيع کوشی خواهد بود .از آنجايی که دو توزيع لوی و
کوشی دنباله پهنی دارند ،به نسبت توزيع گاوسی توانايی بيشتری در فرار از مينيممهای محلی دارند و عملکرد بهتری را ارائه
میدهند ] .[۹۹-۹۹در روش ارائه شده توسط سکرست و المونت ] [۱۱به جای نمونهبرداری حول نقطه ميانی بهترين تجربه
شخصی و بهترين تجربه گروهی ،از يک توزيع گاوسی استفاده شده و با احتمال 𝑃 حول بهترين تجربه گروهی و با احتمال 1 −
𝑃 حول بهترين تجربه شخصی نمونهبرداری میشود .در نتيجه ذرات به جای اينکه فقط حول نقطه ميانی بهترين تجربه گروهی
و بهترين تجربه شخصی اکتشاف نمايند ،میتوانند در فضای جستوجوی وسيعتری اين کار را انجام دهند.
لی و يائو ] [۹۱در روش پيشنهاديشان از هر دو توزيع کوشی و گاوسی برای نمونهبرداری استفاده کردند .در نتيجه
الگوريتم ارائه شده توسط آنها عالوه بر اينکه به خوبی همگرا میشود ،قابليت اکتشاف بااليی نيز دارد .در روش فوق مکان بعدی
هر ذره با احتمال 𝑃 با استفاده از توزيع کوشی نمونهبرداری و با احتمال 𝑃  1 −از توزيع گاوسی برای توليد مکان بعدی ذره
استفاده میشود که احتمال 𝑃 را کاربر تعيين مینمايد .الزم به ذکر است که 𝑃 را میتوان برابر  ۱.۱قرار داد .در نتيجه در نيمی
از اوقات از توزيع کوشی و در نيمی ديگر از توزيع گاوسی برای نمونهبرداری استفاده میشود.
روش پيشنهادی اگرچه در دسته روشهای مبتنی بر حذف سرعت قرار میگيرد ،اما يک فرق اساسی با ساير روشهای
اين دسته دارد و آن اين است که مولفه مکان ذره را حذف نمیکند .در روشهايی که در باال توضيح داده شد ،مولفههای سرعت
و مکان ذره حذف شده و مکان ذره در هر لحظه با نمونهبرداری از يک تابع توزيع بدست میآيد .در روش ارائه شده در اين مقاله
مانند الگوريتم بهينهسازی دسته ذرات استاندارد مکان فعلی هر ذره نگهداری میشود و به جای مولفه سرعت از يک توزيع
گاوسی استفاده میشود .به بيان ديگر در روشهای قبلی ،مکان هر ذره با استفاده از يک توزيع گاوسی بدست میآمد ،اما در
روش پيشنهادی سرعت ذره با توزيع گاوسی بدست آمده و در نهايت با اضافه کردن سرعت به مکان قبلی ذره ،مکان جديد آن
حاصل میشود .در بخش بعدی به شرح تفصيلی روش پيشنهادی میپردازيم.
روش پيشنهادي
همانطور که در بخش قبلی نيز اشاره شد ،در روش پيشنهادی مقاله حاضر مولفه سرعت از الگوريتم  PSOاستاندارد
حذف شده و به جای آن از يک توزيع گاوسی برای نمونهبرداری و تعيين سرعت هر ذره استفاده میشود .در روش پيشنهادی لی
و يائو ] [۹۱که در بخش قبلی به مرور آن پرداختيم ،از يک توزيع گاوسی استفاده میشود که ميانگين اين توزيع ميانگين
بهترين تجربه شخصی ذره و بهترين تجربه گروه و انحراف معيار آن برابر با فاصله بهترين تجربه شخصی ذره و بهترين تجربه
گروه میباشد .اما در روش پيشنهادی به ازای هر ذره توزيع حرکت  Pbestآن ذره يادگرفته میشود و از آن برای توليد سرعت
ذره استفاده میشود .برای اين کار فرض میکنيم توزيع حرکت  Pbestهريک از ذرات يک توزيع نرمال با ميانگين ̅𝑃  ،ماتريس
Levy
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کوواريانس 𝑃 Σو مسئله 𝑛 بعدی باشد .در نتيجه فرمول تابع چگالی به فرم رابطه ( )۵۱خواهد بود و برای بدست آوردن
پارامترهای توزيع  Pbestذرات از روش متوسط گيری پنجره ای استفاده می کنيم.
𝑃( − 𝑃̅)𝑇 𝛴𝑃−1
()۵۱

1

1

𝑛
𝑃(( 1 exp (−
2
2
(2𝜋) |Σ𝑃 |2

= )𝑝(𝑓

)))̅𝑃 −

()۵۹
()۵۱

𝑃 𝛼 𝑃̅ = (1 − 𝛼)𝑃̅𝑜𝑙𝑑 +
) 𝑇)̅𝑃 Σ𝑃 = γ((1 − 𝛼)Σ𝑃 𝑜𝑙𝑑 + 𝛼(𝑃 − 𝑃̅)(𝑃 −

حال با شروع از يک مقدار اوليه برای ميانگين و ماتريس کوواريانس ذرات هربار که  Pbestيکی از ذرات بهتر شد از
طريق روابط ( )۵۹و ( )۵۱ميانگين و کوواريانس ذره را بهروزرسانی میکنيم .پس از يادگيری ميانگين و کوواريانس توزيع حرکت
 Pbestهريک از ذرات برای توليد سرعت ذره به صورت تصادفی از اين توزيع استفاده میکنيم .برای اين کار از يک توزيع
گاوسی چند متغيره استفاده میشود که ماتريس کوواريانس آن برابر با کوواريانس توزيع حرکت  Pbestذره است و بردار
ميانگين آن در همه ابعاد مقدار صفر دارد .در نتيجه مکان ذرات با استفاده از رابطه ( )۵۹بهروزرسانی خواهد شد.
()۵۹

))𝑡( 𝑖𝑥 𝑥𝑖 (𝑡 + 1) = 𝑥𝑖 (𝑡) + 𝑉𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖 + 𝑅1𝑖 𝑐1 (𝑃𝑖 −
))𝑡( 𝑖𝑥 +𝑅2𝑖 𝑐2 (𝑃𝑔 −

که در آن )𝑡( 𝑖𝑥 مکان ذره 𝑖 ام در لحظه 𝑡 𝑉𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖 ،بردار سرعت است که با استفاده از توزيع گاوسی به صورت
تصادفی توليد شده است 𝑅1𝑖 ،و 𝑖 𝑅2اعداد تصادفی در بازه ] [0,1میباشند 𝑃𝑖 ،بهترين تجربه شخصی ذره 𝑖 و 𝑔𝑃 بهترين
تجربه گروه ذرات است .جهت ارزيابی عملکرد روش پيشنهادی در بخش بعدی آن را با ساير روشهای ارائه شده و همچنين
الگوريتم بهينه سازی دسته ذرات استاندارد مقايسه مینماييم ،.با توجه به اينکه روش پيشنهادی مقاله در دسته روشهای
مبتنی بر حذف سرعت قرار میگيرد ،در بخش بعد آن را با روشهايی که در اين دسته جای میگيرند ،مقايسه مینماييم.
آزمايشات ارزيابي
همانطور که در بخش قبل نيز اشاره شد برای بررسی عملکرد روش پيشنهادی ،آن را با الگوريتم بهينهسازی دسته
ذرات استاندارد و برخی از روشهايی که در دسته روشهای مبتنی بر حذف سرعت قرار میگيرند ،مقايسه میکنيم .برای
مقايسه از  ۹تابع که قبالً در ] [۹۹به عنوان توابع ارزيابی مورد استفاده قرار گرفتهاند؛ استفاده شده است .توابع مورد استفاده در
جدول ( )۵آمدهاند .همچنين حد پايين و باالی فضای جستوجوی توابع در جدول ( )2قابل مشاهده میباشد.
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جدول  -۱توابع ارزيابي براي مقايسه الگوريتمها
𝑁

𝑥𝑖2
𝑥𝑗 ) 2

𝑖
𝑗=1

∑(

𝑖=1
𝑁

𝑖=1
𝑁−1

} {100(𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖2 )2 + (𝑥𝑖 − 1)2

∑ = )𝑥( 𝑓1

∑ = )𝑥( 𝑓2
∑ = )𝑥( 𝑓3

𝑖=1
𝑁

)| 𝑖𝑥|√(𝑥𝑖 sin

∑ = )𝑥( 𝑓4

𝑖=1
𝑁

}{𝑥𝑖2 − 10 cos(2𝜋𝑥𝑖 ) + 10

𝑖=1

∑ = )𝑥(𝑓5

1

2
𝑁∑ 𝑁√𝑓6 (𝑥) = −20 exp {−0.2
𝑖=1 𝑥𝑖 } −
𝑁
1
𝑒 exp{ ∑ cos(2 𝜋𝑥𝑖 )} + 20 +
𝑁
𝑖=1
𝑁
𝑁
1
𝑖𝑥
= )𝑥( 𝑓7
∑ 𝑥𝑖2 − ∏ cos ( ) + 1
4000
𝑖=1
𝑖=1
𝑖√
جدول  -۲حد پايين و باالي فضاي جستوجوي توابع ارزيابي

𝑓7
±600

𝑓6
±32

𝑓4
𝑓5
±500 ±5.12

𝑓3
±30

𝑓1 , 𝑓2
±100

توابع  𝑓2 ،𝑓1و  𝑓3توابعی تک قلعهای هستند و توابع  𝑓4تا  𝑓7توابعی چند قلهای میباشند .هر الگوريتم  ۵۱۱بار
برروی هر تابع اجرا شده است و ابعاد مسئله برای تمام توابع  ۱۱بعدی در نظر گرفته شده است .تعداد ذرات دسته برای تمامی
الگوريتمها يکسان و برابر  2۱میباشد و از توپولوژی مش برای تعيين بهترين تجربه گروه استفاده شده است .به ازای هراجرای
الگوريتم مکان اوليه ذرات به صورت تصادفی در فضای جستوجو مشخص شده است .هر بار اجرای الگوريتم تا  ۱۱۱۱تکرار
ادامه يافته و بهترين شايستگی در اين  ۱۱۱۱تکرار تعيين شده است و در نهايت ميانگين بهترين شايستگی به ازای اين ۵۱۱
تکرار گزارش شده است.
الگوريتمهايی که روش پيشنهادی با آنها مقايسه شده است ،عبارتند از :الگوريتم بهينهسازی دسته ذرات استاندارد،
 [۹۹] Gaussian Bare Bone ،[۱۱] Gaussian PSOو  .[۹۹] Levy PSOعالوه بر اين در ] [۹۹از توزيع لوی در
 Bare Bone PSOاستفاده شده که روش پيشنهادی با آن نيز مقايسه شده است .جزئيات روش فوق در ] [۹۹قابل مشاهده
است .برای الگوريتم بهينهسازی دسته ذرات استاندارد از روش کلرک و کندی ] [۱۵استفاده شده است .ميانگين بهترين
شايستگی به ازای هرمسئله و هر الگوريتم به همراه انحراف معيار آن در جدول ( )۱آمده است.
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جدول  -۳نتايج حاصل از مقايسه الگوريتمهاي مختلف برروي  ۷تابع ارزيابي
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روش پيشنهادی

همانطور که مشاهده میشود روش پيشنهادی به نسبت ساير روشها در توابع  𝑓5 ،𝑓3 ،𝑓2 ،𝑓1و  𝑓7عملکرد بهتری
داشته است .به ازای تابع  𝑓4روش  Levy PSOبهترين نتيجه را بدست آورده است و در نهايت به ازای تابع  𝑓6الگوريتم
 Levy Bare Bonesکه با جايگزين کردن توزيع لوی به جای توزيع گاوسی در  Gaussian Bare Boneحاصل شده
است ،بهترين عملکرد را از خود نشان داده است .با توجه به نتايج بدست آمده و با مقايسه پاسخهای بدست آمده توسط روش
پيشنهادی با ساير روشها به نظر میرسد که الگوريتم پيشنهادی بهترين عملکرد را برروی توابع تک قلهای (توابع  𝑓2 ،𝑓1و )𝑓3
داشته است و در اين مسائل پاسخهای بدست آمده توسط آن اختالف چشمگيری با ساير روشها دارد .در رابطه با توابع چند
قلهای (توابع  𝑓4تا  )𝑓7عملکرد روش پيشنهادی قابل قبول بوده و اختالف چندانی با ساير روشها ندارد.
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جمعبندي و نتيجهگيري
 باPSO در اين مقاله يک روش بهينهسازی دسته ذرات جديد پيشنهاد شد که در دسته روشهای بهبود الگوريتم
 استاندارد حذف شده و به جای آن از يک توزيعPSO  در اين روش مولفه سرعت از الگوريتم.حذف مولفه سرعت قرار میگيرد
 آن ذرهPbest  برای اين کار به ازای هر ذره توزيع حرکت.گاوسی برای نمونه برداری و تعيين سرعت هر ذره استفاده میشود
 آزمايشات ارزيابی برروی مسائل مختلف نشان میدهند که.ياد گرفته میشود و از آن برای توليد سرعت ذره استفاده میشود
 الزم به ذکر است.روش ارائه شده در مجموع به نسبت ساير روشهای مبتنی بر حذف سرعت از عملکرد بهتری برخوردار است
که روش پيشنهادی اين مقاله بهترين عملکرد را برروی توابع تک قلهای دارد و در اين گونه توابع با اختالف زيادی از ساير
 عالوه بر اين عملکرد آن برروی توابع چند قلهای قابل قبول بوده و قابل مقايسه با ساير روشها.روشها پيشی گرفته است
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