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 چکیذٌ :
تجذیل ضذُ است. صیشا ثش ثسیبسی دیگش اص  ضْشی ًٍمل حول حَصُ هسبئل يیتشیىی اص هْنثِ هسئلِ تشافیه دس ضْشّبی ثضسي وطَس 

هْن تأثیش هستمین ٍ غیشهستمین داسد. ثِ قَس هثبل دس حَصُ هحیف صیست ٍ آلَدگی آة ٍ َّا، ثْذاضت خسوی افشاد خبهؼِ ٍ  یّبحَصُ

هَخَد ثشای حل ایي هطىل، استفبدُ اص  یّبحلّب تبثیشات تشافیه ثش ّیچ وسی پَضیذُ ًیست. یىی اص ساُّویٌكَس ثْذاضت سٍاًی آى

 یّبَسهیو ٌِییبثی ثْهٌظَس ّذایت هؤثش خَدسٍّب است. ّذف ایي همبلِ هىبىی دس هحل ٍلَع تشافیه ثِساٌّوبیی ٍ ساًٌذگ یّبسیپل

سؼی دس ایي هسئلِ سبصی رسات اصدحبهی است. الگَسیتن ثْیٌِ ًٍمل ضْشی ثب استفبدُ اصحول یّبضجىِ دسپلیس ساٌّوبیی ٍ ساًٌذگی 

ّب هطىل تشافیه سا ثْجَد داد. ثذیي اص آى یشیگفیىی تسْیل ضَد تب ثتَاى ثب ثْشُثِ ًمبـ تشا ّبسیضذُ است وِ اهىبى دستشسی پل

رسات اصدحبهی دس ایي هسئلِ، تغییشاتی دس آى غَست گشفت تب ثتَاى دس ایي هسئلِ اص ایي الگَسیتن  الگَسیتن ثشای ثِ وبسگیشیهٌظَس 

 .استتِلشاسگشفاستفبدُ وشد. دس پبیبى همبلِ ًتبیح حبغل، هَسد ثشسسی 
 

 .سبصی رسات اصدحبهی الگَسیتن ثْیٌِیبثی، ویَسه پلیس، تشافیه،  هىبى َبی کلیذی :ياشٌ
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 مقذمٍ -1

ضیذُ اسیت. هسیئلِ     ضیْشّب  اهشٍصُ ثب افضایص خوؼیت ٍ گستشش ضْشّب، تشافیه تجذیل ثِ یىیی اص هؼؿیالت دس ویالى   

ًمیص ثسییبس    تَاًیذ  یتشافیه یىی اص هسبئلی است وِ گشیجبى گیش ثسیبسی اص ضْشّبی ثضسي دًیب ضذُ است. تشافیه هی 

 ضْشّب ثبصی وٌذ. هخشثی سا اصلحبل التػبدی، سالهتی ٍ هحیف صیستی دس ایي والى

پلیس ساٌّوبیی ٍ ساًٌیذگی اسیت.    یشٍّبیدُ اص ًتَاى ثشای ثشخَسد ثب ایي هؼؿل اًدبم داد، استفب یىی اص وبسّبیی وِ هی

یىی اص ضشٍقی وِ ثشای استفبدُ اص ایي ًیشٍّب ثبیذ دس ًظش گشفت، استفبدُ ثْیٌِ اص ایي افیشاد اسیت. اسیتفبدُ ثْیٌیِ اص     

یىیی اص  ّب دس ًمیبـ تشافیىیی لحیبل ویشد.      هَلغ اص آى تَاى ثب استفبدُ ثدب ٍ ثِ ًیشٍّبی پلیس ساٌّوبیی ٍ ساًٌذگی سا هی

، صییشا ثیب اییي ویبس پلییس      غیَستی ثْیٌیِ اسیت    پلیس ثِ ّبی یَسهتَاى اًدبم داد، سبخت و وبسّبیی وِ هی یيتش سبدُ

ثشداس اسیت   ّب ّضیٌِ یَسهوگیشًذ. اص قشف دیگش سبخت ایي  یهّبی ثْتشی لشاس  یتهَلؼساٌّوبیی ٍ ساًٌذگی ثیطتش دس 

 ًمبـ سبخت. ّوِدس  ّب آىتَاى تؼذاد صیبدی اص  یًوٍ ًیبصهٌذ اختػبظ دادى فؿبی ضْشی است. پس 

تشافییه تٌْیب دس   ، ٍلَع ّب است. یىی اص ایي فشؼ ضذُ اًدبم ییّب وِ پیص سٍی است، فشؼ یا ثذیي هٌظَس ثشای هسئلِ

ٍ خْیت   ّبست. فشؼ دٍم ایي است وِ حشوت ًیشٍّبی پلیس ساٌّوبیی ٍ ساًٌذگی هستمل اص ٍؾیؼیت تشافیىیی   تمبقغ

یِ دٍچشخ، خَد سا ثِ تمبقؼی وِ تشافییه  ًملتَاًذ پیبدُ ٍ یب سَاس ثش ٍسبئل  یهپلیس ساٌّوبیی ٍ ساًٌذگی است.  خیبثبى

ضْشی اًدبم ضَد تب ثتیَاى ثیب    یّب سبصی ثشای ضجىِ ساُ ّب وبفی ست وِ هذل سپس ثشای حل آى، ثشسبًذ. است دادُسخ 

 پلییس  دس ایٌدب ثِ ایي هؼٌبست وِ اص ًیشٍّبی سبصی یٌِاًدبم داد. ثْسا  سبصی یٌِهَخَد وبس ثْ ّبی یتناستفبدُ اص الگَس

ّب داضتِ ثبضٌذ ٍ ّوچٌیي دس  ای استفبدُ وٌین وِ ایي ًیشٍّب ثیطتشیي ًضدیىی سا ثب تمبقغ گًَِ هَخَد ٍ دس دستشس ثِ

 ٌذ.ثشسبً، تشافیىی ّستٌذ یّب ّب وِ هحل ٍلَع گشُ صهبى وَتبّی ثتَاًٌذ خَد سا ثِ تمبقغ هذت

ّیب ثیب گیشُ ٍ     ٍسیلِ گیشاف اسیت. تمیبقغ    ، هذل وشدى ضجىِ ساُ ثِضَد یّب اًدبم ه سبصی سایدی وِ ثشای ضجىِ ساُ هذل

ػٌَاى ٍصى ّیش   حشوت اص یه گشُ ثِ گشُ ثؼذ ًیض ثِ یٌِ. هسبفت، صهبى سفش ٍ یب ّضضًَذ یسبصی ه ثب لیٌه هذل ّب یبثبىخ

پلیس استفبدُ  ّبی یَسههىبى و سبصی یٌِفشا اثتىبسی ثشای ثْ ّبی یتنالگَستَاى اص  اصایي هی . پسضَد یلیٌه هؼشفی ه

 وشد.

ییبثی   هىبىثِ ساحتی ثشای هسبئل  PSOالگَسیتن  ّستٌذ.1الگَسیتن رسات اصدحبهی هسئلِاًتخبثی ثشای ایي  ّبی یتنالگَس

دس اییي   PSOدّذ. اهیب ثیشای اسیتفبدُ اص الگیَسیتن      یهضَد ٍ ًتبیح ثسیبس خَثی سا اسائِ  یهدس فؿبّبی پیَستِ استفبدُ 

، الگَسیتن سا ثشای ثِ وبسگشفتي دس فؿبی گشاف آهبدُ سبخت. ّوچٌیي خػَغیت هْوی وِ دس ثب اثتىبسّبییهسئلِ ثبیذ 

ضَد وِ فؿبی خستدَ  یهصهبى است. ایي خػَغیت سجت  غَست ّن ٍخَد داسد، حشوت توبهی رسات ثِ PSO الگَسیتن

 ثیطتشی هَسد اسصیبثی لشاس ثگیشد. ثب سشػت

. سیپس  اسیت  ضیذُ ی هسئلِ دس فؿبی گشاف، ثِ ّویشاُ تیبثغ ّیذف ضیشد دادُ     سبص هذل ًحَُ اثتذا ،دس اداهِ سًٍذ همبلِ

 .است ضذُدس ایي هسئلِ آٍسدُ  PSOدس آخش، ًتبیح الگَسیتن  است. گشفتِهَسد ثشسسی لشاس  PSOالگَسیتن 

 سبزی مسئلٍ مذل -2

 .ثطیَد اثتىبسی اسیتفبدُ   یّب ثشای ایٌىِ ثتَاًین ایي هسئلِ سا دس فؿبی گشاف هذل وٌین، ًیبص است وِ اص یىسشی سٍش

تش وشدُ است. دس ایي همبلِ  است وِ هسئلِ سا ثسیبس سبدُ یبثی اص هذلی استفبدُ وشدُ ثشای حل هسئلِ هىبى [1]دس همبلِ 

 .ضَد یدس اداهِ هذل هَسدثحث اسائِ ه وٌین وِ یضذُ دس همبلِ هزوَس استفبدُ ه اسائًِیض اص هذل 

                                                 
1
 Particle Swarm Optimization (PSO) 
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 …در  یي راوىدگ ییراَىما یسپل َاییًسکک یابیمکان

 ي َمکاران یماویسل ی، رضا محمدیىیابًالحس یىاس

ِ  1هؼبدلِ پلیس ساٌّوبیی ٍ ساًٌذگی است ) ّبی یَسههدوَػِ و Yدس ایي هذل،  )هَلؼییت   Yاص  ای (. ّیش صیشهدوَػی

لیٌىیی   یٌذُػذد اٍل ٍ دٍم ًوب یی،تب . دس ایي سِضَد یًوبیص دادُ ه 2هؼبدلِ است وِ ثِ فشم  ییتب ، یه سِّب( یَسهو

اٍل گشُ آغبصی ٍ ػذد دٍم گشُ پبیبًی لیٌه است. ػیذد سیَم ّین    ّستٌذ وِ ویَسه ثش سٍی آى لشاسگشفتِ است. ػذد 

 فبغلِ ویَسه اص گشُ آغبصی است.

  +          *   1هؼبدلِ 

  +     *    2هؼبدلِ 

 (.3هؼبدلِ ) ضَد یًوبیص دادُ ه Xّب ًیض ثب  هدوَػِ تمبقغ

  +          *   3هؼبدلِ 

ّیب   تشیي فبغلِ ّش ویَسه تب تویبهی تمیبقغ   ثشای هحبسجِ تبثغ ثْیٌگی ًیض ثِ ایي غَست ػول ضذُ است وِ اثتذا وَتبُ

 است. u  ٍwتشیي فبغلِ ًمكِ  دس حمیمت وَتبُ Dpp(u,w)(. 4هؼبدلِ ) ضَد یهحبسجِ ه

(     )    4هؼبدلِ      *   (    )       (    )     (   )   +  

 Dpp(a,b)ضذُ است. الصم ثیِ رویش اسیت ویِ دس اییي هؼبدلیِ        هحبسجِ xi  ٍyjتشیي فبغلِ ثیي تمبقغ  وَتبُ 4هؼبدلِ دس 

تیشیي فبغیلِ آى تیب     ثؼذاصایٌىِ ثشای ّش ویَسه وَتبُوِ ٍصى لیٌه است خَاّذ ثَد.  a  ٍbّوبى فبغلِ ثیي دٍ تمبقغ 

 (.5هؼبدلِ ) ضَد. یّب اًتخبة ه تشیي آى ّش تمبقغ ثِ دست آهذ، وَچه

(    )    5هؼبدلِ         (     ) 

. سیپس دس هشحلیِ ثؼیذ، ثیطیتشیي فبغیلِ      وٌیین  یتشیي تمبقغ ثِ ّش ویَسه سا پیذا هی  ًضدیه 5هؼبدلِ دس حمیمت دس 

 (.6هؼبدلِ ) وٌین یّب سا پیذا ه ٍ تمبقغ ّب یَسههَخَد دس ثیي فَاغل هیبى و

(   )  6هؼبدلِ         (    ) 

دس  D، ّشچِ همیذاس  ضَد یهطبّذُ ه 7هؼبدلِ قَس وِ دس  . ّوبىوٌین یتؼشیف ه 6هؼبدلِ سا سٍی ّویي  ّذفحبل تبثغ 

 خَاّذ ثَد.رسُ ووتش ثبضذ، همذاس ثْیٌگی آى ثیطتش یه 

( )  7هؼبدلِ       (   ) 

 .ضَد یه سبصی یٌِثْ PSOایي تبثغ ثْیٌگی دس الگَسیتن 

 PSOسبزی ررات ازدحبمی  الگًریتم بُیىٍ -3

ْ  [2]اثتذا دس همبلِ  PSOالگَسیتن  ِ اسائِ ضذ وِ اص حشوت پشًذگبى الْبم گشفتِ است. دس اییي سٍش ث ، ّیش رسُ  سیبصی  یٌی

ویِ   یا . ثب اًتمبل اقالػبت ٍ دادُوٌٌذ ی، ٍ ایي پشًذگبى دس فؿبی خَاة پشٍاص هضَد یػٌَاى یه پشًذُ دس ًظش گشفتِ ه ثِ

هتیأثش اص   دٌّیذ  ی. حشوتی وِ رسات اًدبم هوٌذ ی، ول رسات ثِ سوت ثْتشیي خَاة حشوت هگیشد یّب غَست ه ثیي آى

. ّش رسُ دس هسیشی ویِ قیی ویشدُ    ضَد یچٌذ ػبهل است ٍ ّویي ثبػث تغییش اًذاصُ سشػت ٍ خْت آى ثشای ّش رسُ ه

 ضَد. یهثْتش ثَدُ است. ایي هىبى رخیشُ  ّب هىبىدُ است وِ ثْیٌگی آى تب آى لحظِ اص سبیش اص هَلؼیتی ػجَس وشاست، 

یِ ٍخَد داسد وِ ثْتشیي خَاة سا دس هیبى توبم رسات تبوٌَى پیذاوشدُ است. سشػت اٍل یا ّوچٌیي دس هیبى رسات، رسُ

ٍ ّیش رسُ   ضیَد  ییگی ثشای ّش رسُ تؼشیف هی حتی دس ثشخی همبالت، یه ّوسب سشػت تأثیش داسد. هؼبدلِّش رسُ ًیض دس 

 ػالٍُ ثش ایي هتغیشّب، لبثلیت حشوت ثِ سوت ثْتشیي خَاة هحلی خَد سا ًیض داسد.

 روشضذُ است. 1دس ضىل  PSO( است. سًٍذ ولی الگَسیتن Y) ّب یَسهدس ایي هسئلِ، ّش رسُ هتطىل اص هدوَػِ و
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 PSO: فلًچبرت الگًریتم 1شکل 

ِ   ا هسئلِثشای حل هسبئل پیَستِ است، ٍ  PSOثِ دلیل ایٌىِ رات الگَسیتن  ًیَػی تشویجیی اص    ی وِ پییص سٍ اسیت، ثی

ی وِ ا هسئلِفؿبی گسستِ ٍ پیَستِ است، ثبیذ اص سٍضی ثشای ثْجَد ایي الگَسیتن ثشای سسیذى ثِ خَاة استفبدُ ضَد. 

ضیَد   یهتؼشیف  8هؼبدلِ ثِ فشم  PSOاست. سشػت دس الگَسیتن حشوت رسات  ًحَُآیذ،  یهدس ایٌدب ثب آى ثشخَسد پیص 

[3]. 

(   )  8هؼبدلِ    ( )      (     ( )   ( ))    (     ( )   ( ))  

وٌذ. لسوت دٍم حشوت سا ثیِ سیوت ثْتیشیي هَلؼییت      یهلسوت اٍل هؼبدلِ، رسُ سا ثِ حشوت دس خْت لجلی تشغیت 

pbestضذُ خَد رسُ ) یشُرخ
دّذ ٍ آخشیي لسیوت، حشویت ثیِ سیوت ثْتیشیي هَلؼییت هییبى تویبم رسات          یه( سَق 2

(gbest
دّذ. الصم ثِ رویش اسیت ویِ رسات اص     یه( است. ایي سِ حشوت فشغت خستدَ دس فؿب ٍ اوتطبف سا ثِ ّش رسُ 3

ًیض اػذادی تػبدفی ّسیتٌذ ویِ هییضاى       ٍ   وٌٌذ. یهسشػت ٍ خبثدبیی ثب یىذیگش استجبـ پیذا  قشیك ّویي پبساهتش

 وٌٌذ.   یهسا تؼییي  pbest  ٍgbestحشوت ثِ سوت 

سبصی ًجیَد ٍ   لبثل پیبدُ ساحتی سشػت ثِ هؼبدلِدس ایي هسئلِ ثِ دلیل گسستگی وِ دس فؿبی هسئلِ ٍخَد داضت، ایي 

ثِ ًحیَی اثتىیبسی    8ضذ. ثذیي هٌظَس ّشوذام اص سِ ثخص روش ضذُ دس هؼبدلِ  یهثبیذ ثب سٍضی اثتىبسی ایي وبس اًدبم 

، ثذیي غَست وِ سشػت لجلی رسُ، ثب سیشػت ًبضیی اص   است ضذُسبصی  یبدُپ. ثخص اٍل ثذٍى تغییش اًذ ضذُپیبدُ سبصی 

 ضَد. یهخوغ  pbest  ٍgbestحشوت ثِ سوت 

ی ّش رسُ ثْتیشیي هَلؼییت آى   ثشا .اًذ گشفتِلشاس  ّب آىّب ثش سٍی  یَسهوّب است وِ  یٌهلی اص ا هدوَػِّش رسُ ضبهل 

( غیَست  2)هؼبدلیِ   c، حشوت ثب اػوبل تغییشات ثش سٍی pbest. دس حشوت ثِ سوت است ضذُدس لیستی خذاگبًِ رخیشُ 

                                                 
2
 Particle Best position 

3
 Global Best position  
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 …در  یي راوىدگ ییراَىما یسپل َاییًسکک یابیمکان

 ي َمکاران یماویسل ی، رضا محمدیىیابًالحس یىاس

ْتشیي هَلؼیت هَخَد، دس غَست هطتشن ثَدى لیٌىی وِ ویَسیه ثیش سٍی   گیشد. ثشای حشوت ویَسه ثِ سوت ث یه

 ضَد. یهتؼشیف  9 هؼبدلِغَست  ، سشػت ثِاست گشفتِآى لشاس 

(   )  9هؼبدلِ   (      ( )      ) 

 ّیبی  یٌیه لدس غَستی وِ لیٌه هطتشن ثیي هَلؼیت وًٌَی رسُ ٍ ثْتشیي هَلؼیت آى ٍخیَد ًذاضیتِ ثبضیذ، یىیی اص     

یٌِ هحلیی، خْطیی ًییض دس اییي     ثْضَد. ّوچٌیي ثشای فشاس اص  یههَلؼیت وًٌَیِ رسُ ثب ثْتشیي هَلؼیت رسُ خبیگضیي 

ّیبی هَلؼییت وٌیًَی رسُ     یٌیه لغَست تػبدفی خیبیگضیي یىیی اص    پزیشد. ثِ ایي غَست وِ لیٌىی ثِ یهلسوت اًدبم 

 ضَد. یه

گیشد، ثِ ایي غَست وِ ثكَس تػبدفی، یىیی   یهّب غَست  یٌهل، اػوبل تغییشات ثش سٍی خَد gbestدس حشوت ثِ سوت 

ضَد. هَلؼییت ویَسیه دس لیٌیه تؼیَیؽ ضیذُ       یهخبیگضیي  gbestّبی هَلؼیت وًٌَی رسُ، ثب یه لیٌه اص  یٌهلاص 

ضَد تب ثب حشوت رسُ دس تىشاس ثؼذی ثِ سوت ثْتشیي رسُ، فؿب ًیض خستدَ ضَد. دس اثتذای  یهغَست تػبدفی تؼشیف  ثِ

تب فؿب ثِ خَثی خستدَ ضیَد. ثیب افیضایص تىشاسّیب،      است ضذُون اًتخبة  gbestی دس حشوت ثِ سوت گشا ًخجِتىشاسّب 

 ضَد تب الگَسیتن ثْتش ّوگشا ضَد. یهیی ثیطتش گشا ًخجِ

(، ثِ هٌظَس افضایص سشػت اخشا الگَسیتن 4)هؼبدلِ  ّب تمبقغّب ٍ  یَسهوهیبى  فبغلِوَتبّتشیي  هحبسجِّوچٌیي ثشای 

PSOٍاسضبل، الگیَسیتوی اسیت   -وَتبّتشیي فبغلِ استفبدُ ضذ. الگَسیتن فلَیذ هحبسجٍِاسضبل ثشای -، اص الگَسیتن فلَیذ

 .[4]ذ وٌ یهی گشاف هحبسجِ ّب گشُوِ وَتبّتشیي فبغلِ سا ثیي توبهی صٍج 

 وتبیج عذدی الگًریتم -4

ّیبی   یبثیبى خاًتخبة ضیذ. گیشاف    2دس ضىل  ضذُ هطخع هٌكمِّبی ضْش تْشاى  یبثبىخالگَسیتن اص هیبى  آصهَىثشای 

ثش سٍی آى اخشا گشدیذ. ثِ دلییل ایٌىیِ حشویت پلییس ساٌّویبیی ٍ ساًٌیذگی        یتنالگَساغلی ایي هٌكمِ تطىیل ضذ ٍ 

 .اًذ ضذُ گشفتِّب دٍقشفِ دس ًظش  یٌهلٍاثستِ ثِ خْت خیبثبى ٍ یب تشافیه ًیست، توبهی 

 

 َب یتمالگًرسبزی  یبدٌپجُت  شذٌ اوتخبة مىطقٍ: 2شکل 

 (.3وٌین )ضىل  یهسبصی  هذل ّب گشافثبال سا ثب استفبدُ اص ًظشیِ  ًمطِی ّب ساُ ضجىِ
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 مًردوظر مىطقٍی َب راٌ شبکٍ: گراف 3شکل 

(. پبساهتشّیبیی ویِ دس اییي    1ثبال ثِ ضشد خذٍل صییش اسیت )خیذٍل     ضجىِیتن دس الگَساص دُ اخشای  آهذُ دست ثًِتبیح 

ّیبی   خیَاة  ییبًس ٍاس، ٍ ّوچٌییي  اص الگیَسیتن  آهیذُ  دست ثِی لشاسگشفتِ است، همذاس تبثغ ّذف ًْبیی هَسدثشسسخذٍل 

(. 6هؼبدلیِ  تیشیي تمیبقغ اسیت )    ّب ٍ ًضدیه یَسهوهَخَد ثیي  فبغلِآهذُ است. هٌظَس اص ایي ػذد ثیطتشیي  دست ثِ

 .اًذ ضذُثبثت دس ًظش گشفتِ  PSOالگَسیتن  رسات تؼذاد آصهَىالصم ثِ روش است وِ دس ایي 

 ررٌ 35تکرار ي  51111آزمبیش بب  11بب  PSO: میبوگیه تببع َذف در الگًریتم 1جذيل 

Variance PSO 
تعذاد 

 کیًسک
Variance PSO 

تعذاد 

 کیًسک

1.82762E-06 2794.541784227756 8 2.47E-06 15698.441371867893 1 

0.038038624 1785.3457896446257 9 3.53668E-07 11847.444464512847 2 

0.005401959 1759.4945359388446 11 0.001994366 8385.441145751466 3 

0.000261889 1721.446422272962 11 5.92E-06 6964.44257949793 4 

1.29177E-05 849.4446794767559 12 0.000248 4621.417686417981 5 

0 4.4 13 0.001059305 3731.524646448458 6 

  0.000275803 3146.418471474158 7  
 (.2ّوچٌیي صهبى اخشای الگَسیتن ثب ضشایكی وِ گفتِ ضذ، ًیض ثجت ضذ )خذٍل 

 بب شرایط ببال PSO: بررسی میبوگیه زمبن محبسببت الگًریتم 2جذيل 

PSO تعذاد کیًسک PSO تعذاد کیًسک 

27436.2 8 4419.1 1 

34427.6 9 7826.4 2 

32775.4 11 11199.2 3 

37476.2 11 14133.3 4 

38432.3 12 17395.9 5 

44964.5 13 24739.6 6 

  23873.6 7  
 تَاى ًوَداس ًوَداس صهبى اخشا ٍ هیضاى تبثغ ّذف ًْبیی الگَسیتن سا هطبّذُ وشد. هی 4دس ضىل 
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 …در  یي راوىدگ ییراَىما یسپل َاییًسکک یابیمکان

 ي َمکاران یماویسل ی، رضا محمدیىیابًالحس یىاس

  
 در زمبن اجرا )سمت راست( ي میسان تببع َذف وُبیی )سمت چپ( PSOیتم الگًر: ومًدار بررسی 4شکل 

ثشای تؼذاد خبغی ویَسه، تؼذاد خوؼیت اٍلیِ ٍ تىشاس هَسد ًیبص ثشای الگَسیتن هَسد ثشسسی لیشاس گشفیت.    3دس خذٍل 

، ثیِ اصای تؼیذاد   3دس ًظش گشفتِ ضیذ. ثیشای پیش ویشدى خیذٍل       84هؼبدلِ غَست  ّب هؼیبس تَلف تىشاسّب ثِ یتنالگَسدس 

یٌِ ولی ًشسذ، تؼذاد رسات ثِ ثْثبس هسئلِ ثِ  آصهبیص یه 5ثبس آصهبیص اًدبم ضذ، اگش دس ایي  5ویَسه هطخع ضذُ، 

 دّذ. یهَداس ایي تغییشات سا ًطبى ًو 5یبثذ. ضىل  یهٍاحذ افضایص  5اًذاصُ 

                             84هؼبدلِ 

 PSOیسٍ تعذاد تکرار ي جمعیت ايلیٍ در الگًریتم مقب: 3جذيل 

 دَىذ( یم)اعذاد درين پراوتس بیشتریه مقذار تکرار ي اعذاد خبرج از آن کمتریه مقذار تکرار را وشبن 
 تعذاد کیًسک 4تعذاد کیًسک ;  8تعذاد کیًسک ;  12تعذاد کیًسک ; 

PSO PSO PSO الگًریتم 

 تعذاد تکرار (26277)12433 (34855)4873 (4432) 957

  جمعیت ايلیٍ 24 24 24
 

 
 8معبدلٍ : بررسی تعذاد تکرارَب بب شرایط تًقف 5شکل 

الگیَسیتن ثبالسیت. ثیطیتشیي     4آیذ، هیضاى پبییذاسی  یثشه ضذُ دادُوِ اص ًتبیح ػذدی آصهبیص الگَسیتن تَسؼِ  قَس ّوبى

𝜎ثِ دست آهذُ است، همذاس  ّب آصهَىاًحشاف هؼیبسی وِ اص  است وِ دس همبیسِ ثب تَاثغ                      

اهشی اختٌبة ًبپزیش اسیت، صییشا ثیب افیضایص      2. افضایص صهبى هحبسجبت دس خذٍل [5]ّذف، همذاس ثسیبس هٌبسجی است 

هیبى  ضیَد ویِ افیضایص ص    یهی یبثذ ٍ ًیبص ثِ هحبسجبت ثیطتشی است. هطیبّذُ   یهرسات افضایص  اًذاصُّب،  یَسهوتؼذاد 

 ، تمشیجبً خكی است.4هحبسجبت ًیض، ثب تَخِ ثِ ًوَداس ضىل 

                                                 
4
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ِ دس آصهَى آخش وِ ثش سٍی تؼذاد تىشاسّبی هَسد ًیبص ثشای سسیذى ثیِ خیَاة ثیب ضیشـ      ِ اًدیبم   14 هؼبدلی ، اسیت  گشفتی

ّیبی هحلیی دس ثشخیی     یٌِثْضَد وِ پشاوٌذگی تؼذاد ایي تىشاسّب صیبد است. ایي اهش ًبضی اص افتبدى دس دام  یههطبّذُ 

 3، خْص دس ثشخی رسات است وِ دس ثخص است ضذُّبی هحلی اتخبر  یٌِثْتىشاسّبست. ساُ حلی وِ ثشای سّب ضذى اص 

 .ضذ دادُتَؾیح 

 وتبیج ي پیشىُبدات -5

آهذٍضیذ ٍسیبئل   ّبی ساٌّوبیی ٍ ساًٌذگی ثِ هٌظَس تسْیل  یسپلیذُ تشافیه، استفبدُ اص پذدس ایي همبلِ ثشای همبثلِ ثب 

ی هختلیف  ّیب  لسیوت ّبی ساٌّویبیی ٍ ساًٌیذگی دس    یسپلتَاى ثب تَصیغ هىبًی هٌبست  یهًملیِ هَسد تَخِ لشاس گشفت. 

ثِ هٌبقك تشافیىی سا وبّص داد ٍ ثذیي تشتییت ٍؾیؼیت تشافیىیی سا ثْجیَد داد. ثیش اییي        ّب آىساُ، صهبى سسیذى  ضجىِ

اًدبم  PSOساُ ضْشی ثب استفبدُ اص الگَسیتن  ضجىٍِ ساًٌذگی دس سكح یه یبثی تؼذادی ویَسه ساٌّوبیی  هىبىاسبس 

ثبایٌىِ راتبً ثب ایي هسئلِ تفبٍت داسد، اهیب   PSOدٌّذ وِ الگَسیتن  یهضذُ است، ًطبى  ّبیی وِ تبوٌَى اًدبم یثشسسضذ. 

 تَاًستِ است ثِ خَثی خَاثگَی ایي هسئلِ ثبضذ.

یبثی اص تبثغ ثْیٌگی ثْتشی ثشای ایي وبس استفبدُ ضَد. تبثغ فَق ثِ دلیل استفبدُ  ضَد وِ ثشای هسبئل هىبى یهپیطٌْبد 

ِ   یًوّب،  یَسهوٍ  ّب تمبقغثیي  فبغلِتشیي  ًضدیه فبغلِیطیٌِ ثاص وویٌِ وشدى  غیَست وبهیل هىیبى تویبهی      تَاًیذ ثی

ِ     ّب سا ثْیٌِ وٌذ. پیطٌْبد هی یَسهو ِ تفبدُ ضیَد. ّوچٌییي   اسی  11ی ضیَد ویِ دس هكبلؼیبت هطیبثِ اص هؼبدلی  تَسیؼ

تَاًیذ ًتیبیح ثْتیش الگیَسیتن ولیًَی       یهی  PSOیتن الگیَس یسِ آى ثب همبٍ  صًجَسػسلالگَسیتوی ثش هجٌبی الگَسیتن ولًَی 

 غَست راتی ثب ایي هسئلِ لشاثت داسد. سا دس پی داضتِ ثبضذ. صیشا ایي الگَسیتن ثِ صًجَسػسل

(    )   ∑ 11هؼبدلِ 
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