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 مقدمه

 
جزء الگوریتم های متاهیوریستیک است.الگوریتم هایی که با کمترین اطالعات مساله را حل میکنند   pso الگوریتم 

مکانیزم بهبود یابنده یا از این جهت یک متاهیوریستیک است.بعضی ها آنرا جزء الگوریتم های تکاملی طبقه بندی میکنند چراکه یک 

 تکاملی تکرار میشود.

اشاره کنیم یک الگوریتمی است که در شاخه هوش ازدحامی  pso به اصلی ترین طبقه بندی الگوریتماگر بخواهیم   

 یا هوش جمعی جای میگیرد.

یات است.الگویی را برای ما پیاده سازی میکند که اصل و اساس آن به اشتراک گذاری اطالعات و تجربدر واقع   

 الگوریتم  ژنتیک:ابزاری برای بهینه سازی

در الگوریتم ژنتیک سه اپراتور اصلی داریم:دو اپراتور برای ایجاد پاسخ های جدید که تقاطع و جهش هست و یک اپراتور هم برای 

ستند را حذف کنیم)عملگر اینکه بتوانیم بین پاسخ هایی که ایجاد شده است تفاوت قائل شویم و درواقع آنهایی که مناسب بقا نی

 انتخاب(

آیندی شکل میگیرد به نام الگوریتم ژنتیک.روی یکسری جمعیت عمل میکنند و فراین سه اپراتور همزمان بصورت تکرار شونده   

درکنار تمام مزیت هایی که این الگوریتم دارد یکسری ضعف عمده هم دارد،ضعف اصلی این است که اینجا چیزی به عنوان جریان 

در اینجا والدین را درنظر بگیرید که دو فرزند تولید میکنند که این دو با یکدیگر و با فرزندان هیچ اطالعاتی یا همکاری وجود ندارد.

تبادل اطالعاتی ندارند.با اینکه هرکدام بخشی از اطالعات خود را در فرزند به اشتراک گذاشته اند اما  از وضعیت یکدیگر و یا حتی 

.یا در شکل سمت راست اعضای ان هم اطالعی ندارند.یا وقتی جهش اتفاق میفتد این جهش خیلی جهت دار نیستخروجی فرزند

 جمعیت هیچ همکاری یا رقابتی بصورت مستقیم با یکدیگر ندارند.در واقع بخش اعظمی از اطالعات پوشیده است
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اصلیهای هوش جمعی:مولفه   

رد هوش جمعی صحبت میکنیم چند مولفه اصلی داریم:هوش جمعی یا هوش ازدحامی چیست؟وقتی درمو  

اوال حداقل شرط الزم داشتن جمعیت است.در هوش جمعی در مورد افراد نمیتوانیم صحبت کنیم حتما باید جمعیت داشته باشیم.ضمنا 

ک جمعیت بتوانند این جمعیت مادامی ک جمعیت است بدرد ما نمیخورد بلکه بایدهمکاری نیز داشته باشیم.برای اینکه اعضای ی

همکاری کنند نیازمند این است که اعضا با یکدیگر ارتباط داشته باشند.و هر ارتباطی بدون تبادل اطالعات بی معنی است.و هر تبادل 

د واطالعاتی نیازمند یک جریان اطالعاتی است.مولفه بعدی که در ایجاد همکاری هدفمند نیاز داریم تا نهایتا به نتیجه مناسبی برسیم خ

که همه ملزم به استفاده از آن هستند اعمال  ساده ترتیبی است.در بحث هوش ازدحامی ما خودترتیبی را از طریق یکسری قوانین

 میکنیم.بنابراین هرجایی که جریان اطالعاتی+خودترتیبی وجود داشت هوش ازدحامی نیز وجود خواهد داشت.

 
 هوش جمعی:نشانه های طبیعی

همکاری بین مورچه ها،زنبورها،موریانه ها،ماهی ها و پرنده ها نبز میتواند نمونه هایی از هوش جمعی باشدکه در طبیعت نحوه ارتباط و 

 قابل مشاهده هستند.

artificial bee colony وbees algorithm  زنبورها الگوریتم های،ant-colony از مورچه ها میتوان به الگوریتم 

اشاره کرد.  AFS(artificial fish swarem) و در مورد پرنده ها و ماهی ها به 

 PSO:رفتار جمعی ماهی ها

یکسری ماهی ها هستند که بصورت دسته جمعی و هوشمندانه رفتار میکند.وقتی با خطری مواجه میشوند به دو یا چند دسته تقسیم 

دسته آسیب وارد میشود گاهی هم ممکن است .شکارچی نمیتواند همزمان به همه دسته ها آسیب وارد کند در نهایت به یک میشوند

اصال آسیبی وارد نشود.بعد از رفع خطر دوباره ماهی ها یک دسته بزرگ را تشکیل میدهند.هدف مدنظر کاهش تلفات بود.این رفتاری 

یم.اوال این پیچیده است که در یک لحظه تصمیم میگیرند و اجرا میکنند.این همان چیزی است که ما به اسم هوش ازدحامی میشناس

بطور مثال ماهی  باشد ماهی ها با یکدیگر تبادل اطالعات دارند دوما یک خودترتیبی نیز وجود دارد که ممکن است بصورت چند قانون
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.و چون همه به آن عمل میکنند یک الگوی پیچیده بدست ه اطرافیان آنها حرکت میکنندها بصورت غریزی در جهتی حرکت میکنند ک

 می آید.

 
:(PSO)الگوریتم بهینه سازی ذرات 

 ا در ابتدا قصد داشتندآنهدر یک مقاله کنفرانسی ارائه شد. 1991توسط جیمز کندی و رسل ابرهارت در سال روش بهینه سازی ذرات 

که با بهرگیری از مدل های اجتماعی و  روابط موجود اجتماعی،نوعی از هوش محاسباتی را بوجود بیاورندکه به توانایی های ویژه 

 نداشته باشد.کار آنان منجر به ایجاد الگویتمی قوی برای بهینه سازی،به نام الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات یا psoفردی نیازی  شد.

کرد دسته جمعی گروه های حیوانات مانند پرندگان و ماهی ها اقتباس شده است.این روش از عمل  

تعدادی از موجودات وجود دارند،که آنها را ذره می نامیم و در فضای جستجو پخش شد  psoدر 

ب اطالعات محل در موقعیتی از فضا که دز آن قرار گرفته است ،محاسبه میکند.سپس با استفاده از ترکیهر ذره مقدار تابع هدف را 

فعلی اش و بهترین محلی که قبال در آن بوده است و همچنین اطالعات یک یا چند ذره از بهترین ذرات موجود در جمع،جهتی را برای 

حرکت انتخاب میکند.پس از انجام حرکت جمعی،یک مرحله از الگوریتم به پایان میرسد.این مراحل چندین بار تکرار میشوندتا آن که 

ر بدست آید.ظد نجواب مور  

:psoیک مثال در مورد عملکرد 

فرض کنید این سطح یک دریاچه است و دونفر میخواهند عمیق ترین نقطه آنرا پیدا کنند.قبل از شروع آنها باید دو شرط هوش 

(تبادل اطالعات:به این صورت که هر کدام عمقی که اندازه گرفتند را به یکدیگر اطالع 1ازدحامی را انجام دهند

که عمق کمتری را اندازه گیری کرد به سمت نفر بعدی یک گام حرکت  هرکسی(خودترتیبی)قانون(:به این صورت که 2دهند.

 میکند.و این روال تا زمانی ادامه میابد که به عمیق ترین نقطه برسند.

 
 الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات:مدل اولیه

پس میتوانیم ای موقعیت است چون دارمدل اولیه الگوریتم بهینه سازی به این صورت است که هر ذره در فضا دارای موقعیت است.

 .وممتناظر با این موقعیت معیار مربوط با آن را نیز حساب کنیم.در مساله بهینه سازی میخواهیم که مقدار تابع هدف را کمینه یا بیشینه کنی

تجربه شده ای  چون جهت حرکت دارند بنابراین یک بردار به نام بردار سرعت هم داریم.و بهترین موقعیت این ذرات جهت هم دارند

.پس هر ذره ایی پنج و به تبع از آن مقدار هزینه متناظر با آن موقعیت را هم باید داشته باشیم که قبال داشته است را هم ذخیره میکنیم
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(مقدار تابع هدف متناظر با بهترین 1(بهترین موقعیت تجربه شده4(سرعت3(تابع هدف متناظر با موقعیتش2(موقعیت1خاصیت دارد:

ت تجربه شدهموقعی  

 معادالت توصیف کننده رفتار ذرات:

(از مبدا به سمت هریک از )بهترین موقعیت تجربه شده و بهترین ذره(یک بردرا ترسیم میکنیم.مقدار این بردارها از نظر ریاضی 1

مختصات ابتدا-میشود:مختصات انتها  

ه نهایتا موقعیت تجربه شده و یک مقدار در جهت بهترین ذررکت میکنیم یک مقدار در جهت بهترین ت بردار قبلی ح(مقداری در جه2

رآیند این سه بردار را میتوانیم بصورت زیر بدست آوریم:به موقعیت جدید میرسیم.ب  

 ضریبی از بهترین ذره+ضریبی از بردار بهترین موقعیت تجربه شده+ضریبی از سرعت قبلی=سرعت جدید

 سرعت جدید+موقعیت قدیمی=سرعت جدید

 
 همسایگی:

آنرا در همسایگی تعریف میکنند. و مواقعی هست که بجای بهترین ذره از همسایگی استفاده میکنند  

(global )یعنی وقتی در مورد بهترین ذره صحبت میکنیم همسایه ها را در نظر میگیرم نه کل  

نزدیکی یا دوری فیزیکی تعیین کننده هست.:فاصله تعیین کننده همسایگی است.یا جغرافیایی (هندسی1دو نوع همسایگی داریم:  

اجتماعی:نزدیکی یا دوری فیزیکی مالک نیست بلکه یکسری ارتباط های اجتماعی هست که تعیین کننده هستند.(2  

 
:FIPSالگوریتم 

وجود دارد که همه از همدیگر با وزن و یکسری  FIPS الگوریتم دیگری به نام 
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هستند تاثیر بیشتری روی افراد دیگر دارند.نحوه اتصال این اعضای جامعه یک گراف کامل شرایطی تبعیت میکنندافرادی که مهتر 

طبق شکل هر ذره وقتی میخواهد آپدیت شود از هشت منبع اطالعات میگیرد.در بعضی مواقع باعث میشود منابع محاسباتی هدر  است.

 بروند دچار LOOPمیشود.

 

 

 
باینری شده:  PSO الگوریتم 

ک باشد اما صفر و یک براحنی در فضا حرکت یوقتی میخواهید یک مساله باینری را حل کنید بردار موقعیت شما میتواند صفر یا 

 نمیکنند.برای اینکار میگویند احتمال یکی شدن یک بیت بخصوص هست.

 

 

 
 

 
 


