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هارمونی چیست؟  
هارمونی به معنای هماهنگی، هم صدایی و ترکیب خوش آهنگ صداهایی

ارتی  به عب. باشدمی شوند، که به صورت همزمان و در یک لحظه شنیده می 
کردن  ( چند صدایی)دقیق تر هارمونی دانشی است برای چند بخشی 

.کدیگرموسیقی بر پایه خصوصیتها و آکوردها و شایستگی وصلشان به ی



جستجوی هارمونی
از مدل سازی و شبیه سازی فرایندی که یک آهنگ ساز برای هارمونیزه کردن یک 
قطعه موسیقی طی می کند، الگوریتمی استخراج شده است که امروزه آن را به نام  

جستجوی هارمونی یا (Harmony Search) به اختصار (HS) می شناسیم.



هارمونیالگوریتم جستجوی 

الگوریتم جستجوی هارمونی با هدف هماهنگی و هارمونی، برای رسیدن به  

ن تالش برای یافتن ای. بهترین جواب، از موسیقی الهام گرفته شده است

-بهینههارمونی و هماهنگی در موسیقی، مثل پیدا کردن شرایط بهینه در فرآیند

ی  در واقع الگوریتم جستجوی هارمونی بهترین راهبرد برا. باشدمیسازی 

سازی  ینهتبدیل روندهای مورد بررسی کیفی به فرآیندهای کمی و قابل لمس به

ای زیبا آل که نتیجه آن تبدیل قطعهبه همراه بعضی از قوانین ایدهروندی . است

هد سازی خواحل مناسب برای حل مسائل مختلف بهینهاز موسیقی به یک راه

.بود



ا نشان سازی مهندسی رجزئیات فرآیند بداهه نوازی موسیقی و فرآیند بهینه( 1)شکل 
-در بداهه نوازی موسیقی هر نوازنده هر گام موسیقی را در یک بازه ممکن می.دهدمی

نی ها یک هارمواگر همه گام. دهندنوازد که با همدیگر یک بردار هارمونی را تشکیل می
ظه نوازنده خوب و قابل قبول را بر اساس علم زیبا شناختی تولید کنند این تجربه در حاف

ه ب. یابدهای بعدی افزایش میشود و امکان ساخت یک هارمونی بهتر در زمانذخیره می
یک مقدار گیری در ابتداسازی مهندسی، هر متغیر تصمیمهمین ترتیب در مسائل بهینه

دهد که همگی با هم یک بردار پاسخ را  را داخل یک دامنه مجاز به خود اختصاص می
ابع گیری پاسخ خوب و قابل قبول را بر اساس تاگر همه متغیرهای تصمیم. سازندمی

های سخشود و احتمال پاهدف مسئله تولید کنند این تجربه در حافظه متغیر ذخیره می
.کندبهتر افزایش پیدا می

1شکل 



مبانی الگوریتم جستجوی هارمونی

عه  به منظور توضیح الگوریتم جستجوی هارمونی الزم است تا روند ایجاد یک قط

موسیقی  وقتی که یک. ای بررسی کنیمدان حرفهآل را توسط یک موسیقیموسقی ایده

:دان در حال آفرینش یک قطعه موسیقی است سه گزینه را در پیش روی خود دارد

 استدان موسیقینواختن یک نغمه و موسیقی معروف دقیقا به همان ترتیبی که در ذهن.

نواختن آهنگی شبیه موسیقی معروف، با تغییر دادن جزئی آن چیزی که وجود دارد.

های جدیدایجاد یک قطعه موسیقی کامال جدید با نت.



یابی  نههای بهیشباهت بین کار نوازندگان در موسیقی و عملکرد روش

:خالصه کرد( 2)شکل توان به صورت را می

 متغیر تصمیم ساز

 دامنه متغیر تصمیم دامنه نت

 مقدار متغیر تصمیم نت انتخاب شده

 بردار حل هارمونی

 تابع هدف علم زیبا شناختی

 تکرار تمرین

 حافظه هارمونی تجربه

 

سازیشباهت بین کار نوازندگان در موسیقی و عملکرد روش بهینه: 2شکل



زی است ساشکل و فرم دادن قطعی و مشخص به سه گزینه ذکر شده، فرآیندی بهینه

:با وجود سه مؤلفه متناظر زیر ایجاد کردند2001که گیم 

ها و  کند که آیا جواباستفاده و کاربرد حافظه هارمونی بسیار مهم است، زیرا مشخص می
به این منظور استفاده مؤثر و کارا از  . توانند قابل قبول باشند یا خیرهای جدید میهارمونی

HMCR عنوانحافظه، پارامتری برای نشان دادن احتمال انتخاب از حافظه هارمونی با این 
شود که با توجه به نرخ و میزان آن، مورد ارائه می( پذیرش از حافظه هارمونیاحتمال )

. گیردبررسی قرار می

 استفاده از حافظه هارمونی(HM)
 صداگام تنظیم
 تصادفیانتخاب



ماکزیمم  )bwدومین عملگر، تنظیم گام صدا است که دارای پارامترهای پهنای باند 

ییر گام و میزان احتمال تنظیم و تغ( مقدار تغییر ایجاد شده در متغیر انتخاب شده

PARجدید مورد ( بردار جواب)این دو پارامتر در ایجاد یک هارمونی . باشدمی

.گیرنداستفاده قرارا می



مرحله دوم یک ماتریس حافظه هارمونی از چندین راه حل یا در : ایجاد ماتریس حافظه

:شکل کلی این ماتریس حافظه به صورت رابطه زیر است.گرددهارمونی تشکیل می
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هارمونیمراحل الگوریتم جستجوی 
(:  HMCR,PAR, bw)تعریف تابع هدف و پارامترهای الگوریتم 

سپس . وندشالگوریتم مشخص میو پارامترهای ابتدا برای شروع حل با این الگوریتم، تابع در 
ب  که دو پارامتر بین صفر و یک هستند و به ترتیPARو HMCRبه تعریف پارامترهای 

ه  احتمال در نظرگیری متغیر از حافظه و احتمال تغییر در متغیر انتخاب شده  از حافظ
.پردازیمباشد،میی تصادفی میماتریس به اندازه



:حل یا هارمونی جدیدتولید یک راه

جاد چند عملگر احتیاج داریم و تک تک به ایبه برای ایجاد یک هارمونی یا راه حل جدید 

ام ،ابتدا یک عدد تصادفی بین صفر و iایجاد مقدار برای متغیر برای .پردازیممتغیرها می 

تر از آن باشد گردد و اگر کوچکمقایسه می HMCRکنیم،این عدد تصادفی با یک تولید می

گردد و در غیر  ام انتخاب میiام از ماتریس حافظه و از ستون i،یک مقدار برای متغیر 

در . گردد ام انتخاب میiاین صورت یک مقدار تصادفی از فضای جستجو برای متغیر 

-لید میدیگری توصورتی که از ماتریس حافظه یک مقدار انتخاب شد،سپس عدد تصادفی
باشد این PARتر از شود، در صورتی که عدد تصادفی کوچکمقایسه میPARگردد و با 

-ر پیدا میمتغیر انتخاب شده از ماتریس حافظه به مقدار کوچکی با توجه به رابطه زیر تغیی
امتر دیگری برای تعیین مقدار تغییر بر روی متغیر انتخاب شده از حافظه ماتریس، پار. کند

:می آیدمتغیر جدید بدست زیرمقدار که با توجه به رابطه می گردد تعریف bwبه نام 

𝑋𝑛𝑒𝑤 = 𝑋𝑜𝑙𝑑 +
𝑏𝑤 + 𝜀



: به روز کردن ماتریس حافظه

شود و سپس ارزش آن همین صورت تمام متغیرهای یک جواب یا هارمونی ایجاد میبه 

ه  هارمونی با توجه به تابع برازش محاسبه شده، و با بدترین هارمونی موجود در حافظ

در صورت بهتر بودن از بدترین هارمونی موجود در حافظه  . گرددماتریس مقایسه می

..شودماتریس، هارمونی جدید جایگزین هارمونی قبلی می

:شرط توقف

سیدن به معموال شرط توقف، ز. تواند تعیین گرددشرط توقف الگوریتم به چند صورت می

هارمونی توان به تغییر نکردن بهتریناز دیگر شروط می. باشدمقدار بهینه مورد نظر می

.موجود در ماتریس حافظه یا رسیدن به تعداد تکزازهای مشخص اشاره کرد

های  با تکرار این پنج مرحله، الگوریتم به مرور به مقادیر بهینه نزدیکتر شده و جواب

.یابدمسئله بهبود می



شبه کد الگوریتم جستجوی هارمونی: 3شکل 





تصادفیانتخاب 

گام. کندها کمک میانتخاب تصادفی در الگوریتم جستجوی هارمونی به افزایش تنوع راه حل

ا کند و بئلی تغییرات را در ناحیه خاصی محدود می,کندصدا هم نقشی مشابه را ایفا می

ا به سوی الگوریتم ر,تواند استفاده از روش انتخاب تصادفی می.دهدجستجوی محلی تطبیق می

ین و  تواند ادامه یابد تا بهترتر هدایت کند و این روند میهای متنوع و گوناگونکشف راه حل

لی نیز توان به صورت مفاهیم احتمامباحث گفته شده را می. جامع ترین بهینگی به دست آید

. بیان نمود

ام فقط به صورت تصادفی از فضای جواب iبه طورکلی احتمال اینکه مقدار برای متغیر 

:انتخاب شود برابر است با

𝑃تصادفی   =
1 – HMCR



.اهیم شهد به مرور به مقدار بهینهه نزدیهک خهو   ,به این ترتیب با تکرار زیاد این الگوریتم 

ی ام حاصل تغییری در متغیهر انتخهاب شهده از حافظهه    iاحتمال اینکه مقدار برای متغیر 

:ماتریس باشد برابر است با

𝑃اصالحی
   =HMCR  ×PAR

ی ماتریس  ام فقط برابر متغیر انتخاب شده از حافظهiاحتمال اینکه مقدار برای متغیر 

:باشد برابر است با

𝑃ماتریس از انتخاب فقط =HMCR(1 – PAR )



پایان
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