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:مرور مبحث بهینه سازی و هدف آن

بهینه سازی چیست؟•



:انواع مسائل بهینه سازی و تقسیم بندی آنها 
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:روش های مختلف مورد استفاده در این حوزه

:روش های بهینه سازی مبتنی بر گرادیان

.از مشتق تابع هزینه استفاده میکند

.ا کنداز هرنقطه ذره را رها کنیم درراستای معکوس تابع حرکت کرده تا در نقطه پایین ، نقطه  بهینه را پید

A

دره



A

دره

:روش های بهینه سازی مبتنی بر گرادیان

:معایب

(local optimal)توقف در نقطه ی مینیمم محلی (1

و رها کنیم ممکن است نتواند دره را به درستی طی کندAیعنی اگر ذره را از نقطه ی 

همانجا متوقف شود

روش مبتنی بر گرادیان است(2

ر اینجا د. در بعضی از مسائل ممکن است تابع هزینه به هر دلیل مشتق پذیر نباشد

روش گرادیان جوابگو نیست



:مزایا

سرعت، بعد باال

.ا میکنددر خیلی از مسائل ما به یک شبه بهینه راضی هستیم و این روش آنها را به سرعت پید

مانند شبکه عصبی



الگوریتم بهینه سازی تکاملی•

شیمبه این صورت که یکسری جواب داریم و در یک پروسه یا متد خاصی آنها را بهبود  می بخ

:اسامی الگوریتم ها

Genetic Algorithms( : 60دهه )طبیعت: منبع الهام

PSO( : 90دهه ) حرکت دسته ای پرندگان یا ماهی ها: منبع الهام

ACO( : 90دهه ) مسیر یابی مورچه ها: منبع الهام

ICA :2007) ) سیاسی_تکامل اجتماعی: منبع الهام



PSOمروری اجمالی بر الگوریتم 

PSO : Particle Swarm Optimization

روش بهینه سازی مبتنی بر انبوهی از ذرات

حرکت اجتماعی پرندگان ، ماهی ها و گونه های اجتماعی طبیعت که به صورت : منبع الهام 

جمعی رفتاری را از خود نشان می دهند که اجزا به عنوان جزء هوشمندی ندارند ولی رفتار کل

ه آنها می در مجموع ما رفتار بهینه ای از این سیستم یا انبو. سیستم مبتنی بر هوشمندی است

بینیم



• X=[x1 , x2]

• F(x) = x12 + x22

ریم امتغیر هایی که به دنبالشان هستیم کنار هم میگذ

یعنی ذره ، موقعیت کاندیدای جواب ماست.یا ذره میدهیمparticleبه آن یک 

∗xکه این . هستیم∗xمثال ما به دنبال یک .که البته نمیدانیم کجاست

x1همان مقادیریست که 
x2و ∗

.در نقطه ی مقابل است* مثال . دارند∗

باید کل فضا را بگردیم* و ما برای پیدا کردن این 

x1

x2

2

2



کند و این بردار سعی می. استفاده میکند ،یک روش برداری برای حرکت است PSOروشی که •

.کند و لحظه به لحظه حرکت را بهتر کندupdateحرکت را به صورت هوشمندانه و بهینه 

:  مثال•

یم که مثال ما برای رشد تحصیلی یکسری تجربیات برای خودمان  در طی تحصیل کسب میکن•

تحصیلی یک نفر را هم فرض کنید که الگوی. در یک برهه ای بیشترین بازده را نیز داشته ایم

یعنی بهترین تصوری که ما از تحصیل میتوانیم داشته باشیم.ماست

X local best:بهترین خاطره ی شخصی

X global best :بهترین خاطره در جامعه

xgbxlb

x



:تا انتخاب داریم2حاال ما از این موقعیت •

حرکت به سمت بهترین خاطره ی شخصی

حرکت به سمت بهترین خاطره جمع

xlbو نه در راستای ( به صورت محض) xgbاین است که ذره نه در راستای PSOسیاست 

ب خطی را که این ترکی. بلکه حرکت ذره به صورت ترکیب خطی از این مقادیر باشد.حرکت کند

عدد ضریب رندم تولید میکند2هم با  

X = x +VT

T=1      X=X0 + V

X+ = X- + V

xgbxlb

X-

برآیند دو بردار
X+



:، بردار سرعت را به صورت زیر تعریف میکنیم PSOدر •
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C1 + C2 =4        &       r1 , r2 ~ u(0,1)

r1 , r2به صورت رندم تولید می شود.

می افتد چیست؟psoحاال اتفاقی که در 

د آنها را حاال بای.پس از تولید ، این ذره ها در صفحه پخش می شوند. تا ذره تولید میکنیمnpما 

خواهد gbهر ذره یک حرکت به سمت ( با همین فورمول باال.) و تکاملشان بدهیم. حرکت دهیم

lbداشت و یک حرکت به سمت 

xgbچیزی که تغییر ایجاد میکند .را برابر با خودش در نظر میگیریمxlbدر لحظه ی شروع 

𝑥𝑖با داشتن . این را هم برابر با بهترین ذره در هر مرحله در نظر میگیریم.است
−

xgbو xlbو

𝑥𝑖و به همین ترتیب . سرعت را بدست می آوریم
+

.را هم به دست می آوریم



بار ایم معادالت تکرار میشود تا موقعیت جدید هر ذره بدست 20. تا ذره داشته باشیم20مثال 

:حال باید موارد زیر را چک کنیم. آید

اگر نبود .میکنیمupdateرا xlbآنها بهتر است؟ اگر بهتر بود lbآیا موقعیت جدید ذرات از 1)

(یعنی موقعیت جدید از جای قبلی بدتر است. ) آنرا تغییر نمیدهیم

(2xgb بایدupdateدر بین ذرات، هر کدام که بهترین جواب را داشت به عنوان .شودxgb

.جدید در نظر گرفته می شود

این . این چرخه را تکرار میکنیم تا به یک شرط توقف برسیم.را بدست می آوریمvو +xدوباره 

.  یا به جواب معینی برسیم. شرط میتونه تعداد تکرار معینی از چرخه باشد

در . مشاهده میشود که این مقدار در حال کاهش است. میکشیمgbدر نهایت یک نمودار برای 

تکرار، مقدار آن ثابت بود  یا به 20میتوان گفت اگر در . مقطعی هم ممکن است که ثابت باشد

.  به ما میدهدPSOجوابیست که الگوریتم gbاین. مقدار خاصی رسید الگوریتم را متوقف کن



                   binary PSOپیوسته به گسستهPSOتبدیل 

.عمل میکنند1, 0در اینجا متغیر ها دیگر به صورت پیوسته نیستند بلکه به صورت

فضای بنابراین کل حرکت به صورت باطنی در.تغییری در بردار سرعت ایجاد نمیشودbinary PSOدر 

.پیوسته اتفاق می افتد فقط عمال متغیر ها خودشان را  به صورت گسسته نشان میدهند
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را مانند pgbو plb.تا ذره تولید میکنیم20فرض کنید ما . روش کار مانند حالت پیوسته است

در متلب randرا هم با دستور  r1 , r2. را هم که داریمC1 , C2. آوریمحالت قبل بدست می

𝑠𝑖𝑔(𝑣𝑖به همین ترتیب مقادیر . بدست می آیدvبنابراین .تولید میکنیم
𝐾) و𝑥𝑖

𝐾
بدست می 

𝑥𝑖برای بدست آوردن . آید
𝐾

ه ، یک عدد رندم تولید میکنیم و آنرا با تابع سیگمویید مقایس

.قرار می دهیم 0و در غیر این صورت برابر با 1را برابر xاگر کوچکتر بود مقدار . میکنیم

پیوسته یک نمودار با روند نزولی بدست میpsoاین چرخه را آنقدر تکرار میکنیم که مثل حالت 

.به صورت تدریجی کاهش پیدا میکند و به جواب میرسیمpgbآوریم که در آن 



گسسته  PSOکد نویسی با الگوریتم 










