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   الگَسیتن جؼتجَی گشاًشی هحلی(LIGSA ) ثْیٌِ یبفتِ الگَسیتنGSA اػت. 

 الگَسیتنGSA   گشفتِ اػت ٍ هعبدالت ثب تَجِ ثِ ًیشٍی گشاًشی ٍ قَاًیي ًیَتي ًَشتِ شذُ اػتالْبم  اص طجیعت ٍ ًیشٍی کِ اجؼبم ثِ ّن ٍاسد هی کٌٌذ. 
LIGSA  ثب تَجِ ثِ هشکالت هَجَد دسGSA ُدقت ٍ ػشعت ّوگشایی سا ثؼیبس ثْجَد داد. 
 هشکالتGSA  : 

ِیعٌی ، ّش رسُ اص رسات گشٍُ ًخج ،Kbestرسات داسای دقیقوب یوس ػوبرتبس    تووبهی  . ثِ ایي اػتشاتظی یبدگیشی کبهال آگبّبًِ گفتِ هی شوَد . ، پیشٍی هی کٌذ

ٍ  ّوگشایوی صٍدسع  اص ّوؼبیگی ػشاػشی یکؼبى هٌجوش ثوِ   اػتفبدُ (. ّوِ رسات ّوؼبیِ ّبی هشبثْی داسًذ)تَپَلَطی ّوؼبیگی ػشاػشی یکؼبى ّؼتٌذ

 . الگَسیتن هی شَدهصشف صهبى ثبالی 

 ثْیٌِ ػبصی ّبیLIGSA : 

 دسLIGSA ، ُّش رس ،k   اص یبدگیشی . رَد سا داسدتب رسُ ّوؼبیِ هحلی هٌحصش ثِ فشدk  جؼوتجَ  کبهوو ٍ ػوشی     فضوبی   -1: ّوؼبیِ هحلی ثبعث هی شَد

 .ّوگشایی صٍدسع اتفبق ًیفتذ -2.  ثشسػی شَد یعٌی اکتشبف ثِ رَثی اًجبم شَد

 دسLIGSA ،gbest  دس حبلیکِ )شَدثعٌَاى اطالعبت ّیَسیؼتیس ثشای یبدگیشی اػتفبدُ هیGSA  ِاص اطالعبت هشاحو قجو رَد اػتفبدُ ًوی کشد ٍ دس ًتیج

 . سا تؼشی  کٌذ LIGSAهی تَاًذ ػشعت ّوگشایی  gbestرسات تَػط ، ّذایت (ثذٍى حبفظِ عوو هی کشد
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ایي دٍ هَسد دس هعبدلِ ػشعت لحبظ شذُ اًذ ثصَست صیش: 
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1.  ِشًَذُ یعٌی ثطَس تصبدفی هَقعیت رسات تعییي هوی  هی  رسات ثطَس تصبدفی دس فضبی جؼتجَ پشاکٌذُ  :جوعیت هقذاسدّی اٍلی

 : اػتفبدُ شذُ اػتصیش هعبدلِ ثِ ایي هٌظَس اص دس ًظش گشف، ّن صفش شذُ اػت ػشعت اٍلیِ . شَد

2.  یس هؼئلِ ثْیٌِ ػبصی تس ّذف، هقوذاس توبث  ثشاصًوذگی    ثشای :جوعیت اسصیبثی رسات (fitness  )      ِّوش عبهوو ثوش اػوبع هعبدلو

 .شَدعولکشد آى هحبػجِ هی 

3 .  هحبػجِ شوذُ ٍ ثوب تَجوِ ثوِ ًوَل هؼوئلِ ثْیٌوِ        تبث  ثشاصًذگی ثشای ّش رسُ هقذاس ثب تَجِ ثِ  :ثِ سٍص سػبًی ثْیٌِ ػشاػشی

ِ   gbest ثْتشیي عبهو دس جوعیت فعلوی ثْتوش اص  fitnessیعٌی اگش . هی شَدػشاػشی تعییي  داسای ٍیظگوی   LIGSAثبشوذ دس ًتیجو

 .ّذایت کٌذجوعیت سا تب جْت جؼتجَی رسات تجشثِ قجلی جوعیت حفع ٍ اػتفبدُ هی شَد ثٌبثشایي، هی شَد حبفظِ ػشاػشی 

4 . هوی شوًَذ دس ایوي    هحبػوجِ  ػشعت ٍ هَقعیت ثب تَجوِ ثوِ فشهَلْوبی هشثَطوِ      :ػشعت ٍ هَقعیت رسات  سػبًیثِ سٍص

ٍ   ( 8)ثِ سٍص سػبًی ثبثت گشاًشی اص هعبدلوِ  . هشحلِ، اثتذا ثبیذ ثبثت گشاًشی ٍ جشم ّش جؼوی هحبػجِ شَد دس  G0 اًجوبم هوی شوَد 

ػشعت ٍ هَقعیت . اًجبم هی شَد GSA دس( 4) -( 1)هحبػجِ جشم اجؼبم ًیض ثش اػبع ّوبى هعبدالت . تٌظین شذُ اػت 100اثتذا ثب 

 . ثشٍصسػبًی هی شَد( 14)ٍ ( 13. )ثب اػتفبدُ اص هعبدالت  LIGSA ّش رسُ دس
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5 . تکشاسی رسات ثب هَقعیت ّبی حزف 

  کوِ  . پغ اص ایٌکِ ثِ سٍص سػبًی هَقعیت کلیِ رسات جوعیت تکویو شذُ، هوکي اػت هَقعیت ثشری اص رسات دقیقب ّوبًٌذ ّون ثبشوذ

ثشای اص ثیي ثشدى رسات ثب هَقعیت یکؼبى، یوس رسُ ثطوَس   . ثبعث هی شَد، تٌَل جوعیت کبّش یبثذ ٍ دقت ّوگشایی سا کن هی کٌذ

. تصبفی اًتخبة شذُ ٍ دس هَقعیت هَسد ًظش ثبقی هی هبًذ ٍ ثقیِ رسات  هَجَد دس آى هَقعیوت، هجوذدا هقوذاسدّی اٍلیوِ هوی شوًَذ       

ػشعت حفع هی )تَجِ ، فقط هَقعیت رسُ ثصَست تصبدفی هقذاسدّی اٍلیِ هی شَد ٍ ػشعت رسُ ّوبى اػت کِ تبکٌَى ثِ آى سػیذُ

 .شَد
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5 . ػشعت ایجبد هحذٍدیت ّبی هشصی ثشای  : 

        ثشای هَقعیت ٍ ػشعت رسُ هحذٍدیت ّبیی دس ایي الگَسیتن لحبظ شذُ اػت دس صوَستیکِ روبسا اص هحوذٍدُ ثبشوذ هوی ثبیؼوت ثوب

. فشهَل ّبی ػشعت ٍ هَقعیت رسُ تٌظین شَد تب ثتَاًذ دس فضبی هؼئلِ حشکت کٌذد ٍ دس ًتیجِ جلَی کن شذى جوعیت گشفتِ شَد

 :هبکضیون ػشعت ثصَست صیش هشخص هی شَد

N limit   ثشای هتغیش ثبشذ اگش هی تَاًذ ّش عذد صحیح هثجتیN limit  هقبدیش ثضسگ دس ًظش ثگیشین، هحذٍدُ ػشعت هجبص

دس ًتیجِ، ثشای ّش ػشعت ثبالیی هجذدا رسُ ثِ صَست تصبدفی دس هحیط قشاس هی گیوشد ٍ ثوب آى ػوشعت    . کَچس رَاّذ ثَد

ثٌبثشایي اًتخبة اعوذاد ثوضسگ   . جذیذ حشکت رَاّذ کشد دس ًتیجِ رسات هب حشکت ٍ هؼیش طجیعی رَد سا اص دػت هی دٌّذ 

اًتخوبة   N limit = 2اًتخبة هٌبػجی ًیؼت پغ اعذاد کَچس سا ثشای ایوي هتغیوش اًتخوبة هوی کٌوین ، دس ایٌجوب         Nثشای 

 .هٌبػجی اػت
7 .  ِششایط ربتو 

     ُفشآیٌذ ثْیٌِ ػبصی ٌّگبهی کِ ششایط ربتوِ پزیشی ثشقشاس شَد، هتَقف هی شَدٍ ثْتوشیي ًتیجوِ ًْوبیی ثشگشداًوذ

هجوذد تکوشاس هوی شوَد توب       2دس غیش ایي صَست، سًٍذ ثْیٌِ ػبصی اص قؼوت اسصیبثی عبهو ّب یعٌی ثخوش   . هی شَد

 .6ثخش 

 ًوَداس جشیبى کلیLIGSA  ًشبى دادُ شذُ اػت 5پیشٌْبدی دس شکو. 
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 دس یووبدگیشی هحلووی  هقبلووِ اػووتشاتظی  ایووي دسLIGSA  یووس ّوؼووبیگی هحلووی   اػووتشاتظی، دس ایووي . اػووتفبدُ شووذ-K

neighborhoodرسُ ایجبد شذ، دس ًتیجوِ  ػبرت ّوؼبیگی یکتب هحلی ّش شای ثLIGSA   ثوب  کبهوو فضوبی جؼوتجَ سا    ثطوَس

هٌظوَس  ثوِ   gbest. جلَگیشی هوی کٌوذ  صٍدسع ّوچٌیي ثطَس هَثشی اص ّوگشایی ٍ پیچیذگی هحبػجبتی کن اکتشبف هی کٌذ 

ضشایت شتبة هتغیوش ثوب صهوبى ثوشای تعوبدل دٍ      طشح . دادى ثِ ػشعت ّوگشایی ثِ کبس گشفتِ شذٍ شتبة رسات ّذایت توبم 

. سا ثِ طَس قبثو تَجْی ثْجَد ثخشذ GSAهی تَاًذ عولکشد  LIGSAثٌبثشایي، . ّوؼبیگی هحلی اػتفبدُ شذٍ اجتوبعی هَلفِ 

ًتبیج . گشفتثب اثعبد کن ٍ صیبد دس ایي هقبلِ هَسد آصهبیش قشاس  CEC2014تبث  هعیبس  30، توبم LIGSAثشای ثشسػی اعتجبس 

ًتبیج تجشثی هقبیؼوِ شوذُ   . هقبیؼِ شذ GSA  ٍLPSOاصلی، چْبس ًَل  GSAپیشٌْبد شذُ هب ثب الگَسیتن گشافیکی ٍ آهبسی 

کوبس  ًیبصهٌوذ   LIGSAدس ثْجوَد جؼوتجَ   عالٍُ ثش ایوي، اگشچوِ   . سا ًشبى داد LIGSAدس ثیشتش هَاسد ثشتشی قبثو تَجْی اص 

 .سا ًشبى هی دّذدقت ّوگشایی ثیشتش ٍ پیچیذگی هحبػجبتی کوتش ، تَاًبیی ّوگشایی ػشی طَس کلی ثِ LIGSAاػت، ثیشتش 

 


