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1 Wstęp

W 1995 roku James Kennedy i Russell Eberhart opublikowali pracę o tytule Particle Swarm
Optimization [2]. W pracy tej zaprezentowali oni nową metodę optymalizacji ciągłych nie-
liniowych funkcji. Metoda ta była oparta na wielu wcześniej istniejących metodach. Na
wstępie autorzy zaznaczyli, że PSO (Particle Swarm Optimization) jest oparte na dwóch
metaheurystykach:

1. Sztuczne życie [artificial life] (stada ptaków, ławice ryb, teoria roju)

2. Ewolucja obliczeniowa [evolutionary computation] (algorytmy genetyczne, strategie
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ewolucyjne, programowanie genetyczne)

1.1 Cechy stada

Obserwując symulacje stada ptaków lub ławicy ryb zauważyli, że agenci(ptaki, ryby) po-
wracają do miejsca, gdzie wcześniej znalazły jedzenie. Ponadto w to miejsce docierali także
agenci, którzy wcześniej nie odwiedzili tejże pozycji. Informacja o jedzeniu została przeka-
zana przez stado.
Obserwując zachowanie stada zdołano sformułować cztery następujące cechy stada:

• bezpieczeństwo ruchu
zdolność do poruszania się bez ryzyka kolizji z przeszkodami znajdującymi się w
przestrzeni, oraz z innymi osobnikami

• rozprzestrzenianie się
zdolność do rozprzestrzeniania się stada w celu ustalenia i zarządzania minimalnymi
odległościami między osobnikami

• skupianie
zdolność do gromadzenia się osobników stada w celu ustalenia i zarządzania maksy-
malnymi odległościami między osobnikami

• orientacja
zdolność znajdowania określonych regionów lub punktów w przestrzeni

Jednak nie wszystkie te cechy zostały wykorzystane przy budowie metody PSO. Do pra-
widłowego funkcjonowania tej metody optymalizacji nie były potrzebne dwie cechy: bez-
pieczeństwo ruchu i rozprzestrzenianie się. Bezpieczeństwo ruchu było istotne tylko przy
symulacji fizycznych obiektów. W PSO agenci są abstrakcyjnymi bytami w abstrakcyjnym
środowisku, a więc nieistotne jest dbanie o unikanie kolizji. Agenci mogą nawet zajmować
tą samą przestrzeń, ten sam punkt.
Rozprzestrzenianie się było niepożądane ponieważ przy optymalizacji funkcji celu zależy
nam na czasie działania. Rozprzestrzenianie się powodowało wydłużenie czasu algorytmu
i gorszą zbieżność.

1.2 Cechy roju

Po wyeliminowaniu cech bezpieczeństwa ruchu i rozprzestrzeniania się okazało się, że ruch
zbioru agentów bardziej przypomina zachowanie roju, niż zachowanie stada/ławicy. Auto-
rzy skorzystali z pracy Millonas’a, który wcześniej zdefiniował cechy inteligentnego roju:

• bliskość
informacja o roju jest przechowywana w prostych strukturach, które nie wymagają
dużej ilości obliczeń
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• jakość
jakość cząsteczki zależy od wartości zewnętrznej funkcji celu

• różnorodność odpowiedzi
populacja powinna nie popadać w ograniczony zbiór zachowań

• stabilność
populacja nie powinna zmieniać zachowania przy każdej najmniejszej zmianie środo-
wiska

• adaptacyjność
populacja powinna umieć zmienić swoje zachowanie jeśli się to opłaca

1.3 Cechy cząsteczki

Pojedynczy agent/cząsteczka swoim zachowaniem bardziej przypomina punkt. Nie ma
wagi, ani rozmiaru. Jednak bliższe intuicji jest zachowanie cząsteczek, niż punktów. Poje-
dyncza cząsteczka powinna pamiętać następujące informacje:

• precyzyjnie określone położenie w środowisku

• prędkość

• wartość funkcji celu dla obecnego położenia

• najlepsze swoje położenie oraz wartość funkcji celu dla tego położenia

• zbiór sąsiadów, najlepsze ich położenie oraz wartość funkcji celu dla tego położenia

1.4 Decyzje cząsteczki

W modelu PSO każda cząsteczka w kolejnych iteracjach musi wyliczyć swoją nową prędkość
i położenie. Wartość nowy wektor prędkości jest kompromisem między trzema wektorami:

• wektor dotychczasowej prędkości

• wektor ukierunkowany na najlepsze dotychczas znalezione położenie

• wektor ukierunkowany na najlepsze dotychczas znalezione przez sąsiadów położenie

1.5 Wzór

Na podstawie modelu decyzji cząsteczki można wywnioskować ogólny wzór na jej nowe
położenie.

v = c1r1v + c2r2(pbest− x) + c3r3(gbest− x) (1)

x = x+ v (2)

gdzie

3



• v - wektor prędkość cząsteczki

• x - wektor położenia cząsteczki

• pbest - najlepsze znalezione przez cząsteczkę położenie

• gbest - najlepsze znalezione przez zbiór sąsiadów położenie

• c1, c2, c3 - współczynniki określające wpływ poszczególnych elementów (jak bardzo
ufa sobie, swojemu doświadczeniu i doświadczeniu swoich sąsiadów)

• r1, r2, r3 - wartości losowe z rozkładu jednostajnego U(0, 1)

• pbest−x - wektor odległości między obecnym położeniem, a najlepszym znalezionym
dotychczas położeniem

• gbest−x - wektor odległości między obecnym położeniem, a najlepszym znalezionym
dotychczas położeniem przez zbiór sąsiadów

Zauważono, że przy tak zdefiniowanym wzorze na prędkość cząsteczki, przy c1 = r1 = 1,
cząsteczka wykonuje ruch “rojowy” wokół punktu:

1
c2 + c3

(c2pbest+ c3gbest) (3)

1.6 Algorytm

Wykorzystując wzór na wyliczanie nowej prędkości schemat algorytmu PSO prezentuje się
następująco:

Wylosuj początkowe położenia i prędkości roju
while kryterium_zatrzymania
dla każdej cząsteczki i
zaktualizuj prędkość według wzoru na nową prędkość
zaktualizuj pozycję według wzoru na nową pozycję
jeżeli f(nowa_pozycja) < f(pbest_i):
pbest_i = nowa_pozycja
jeżeli f(nowa_pozycja) < f(gbest_i):
gbest_i = nowa_pozycja

2 Modyfikacje

2.1 Sąsiedztwo

Sąsiedztwo cząsteczki jest dość istotnym parametrem wpływającym na działanie algo-
rytmu. w zależności od jego struktury algorytm może być przydatny w różnych zadaniach
optymalizacji. Oto kilka przykładów sąsiedztwa cząsteczki:
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• brak sąsiedztwa
W tym przypadku zawsze pbest = gbest. Algorytm działa o wiele szybciej, jednak
zazwyczaj zwraca gorsze wyniki. Cząsteczki nie komunikują się ze sobą.

• sąsiedztwo globalne
Każda cząsteczka sąsiaduje z każdą inną. Metoda łatwa w implementacji i nie wyma-
gająca dużych nakładów obliczeniowych. Dane sąsiedztwo skutkuje szybszą zbieżno-
ścią, ale także tendencją do utykania w ekstremach lokalnych.

• sąsiedztwo według indeksu
Sąsiadami są cząsteczki o indeksach < i − l; i + l > modulo liczba cząsteczek. Na-
zywane także topologią pierścienia. Możliwymi modyfikacjami jest topologia koła,
topologia Von Neumanna, topologia piramidy

• sąsiedztwo przestrzenne
Po każdej iteracji szukamy k najbliższych cząsteczek według ustalonej metryki.
Najbliższych sąsiadów szukamy według parametru

ψab =
|posa − posb|

maxi,j∈S|posi − posj|
(4)

o przynależności do sąsiedztwa decyduje dynamiczna wartość progowa

frac(k) =
3k + 0.6kmax

kmax
(5)

gdzie
kmax - przewidywana maksymalna liczba iteracji
k - liczba iteracji
Sąsiedztwo przestrzenne jest dość kosztowne obliczeniowo, jednak jest bliższe naszej
intuicji oraz lepiej przeszukuje przestrzeń poszukiwań.

• topologia gwiazdy
Istnieje jedna cząsteczka, która jest sąsiadem wszystkich innych. Poza tym nie istnieją
żadne relacje sąsiedztwa.

• sąsiedztwo z “błędem”
Losowo zaburzamy jakąś wybraną topologię.

2.2 Wersja dla problemów dyskretnych

Particle Swarm Optimization zostało zaprojektowane do optymalizacji rzeczywistych funk-
cji ciągłych. Jednak istnieją modyfikacje pozwalające optymalizować problemy, gdzie roz-
wiązaniami są wektory binarne, wektory liczb całkowitych lub permutacje.
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2.2.1 Wersja binarna

Do optymalizacji funkcji, której wartościami są wektory binarne możemy wykorzystać funk-
cję sigmoidalną.

sig(vti,j) =
1

1 + exp(−vti,j)
(6)

W takim przypadku nowe położenie cząsteczki będziemy określać według poniższego wzoru
(funkcja aktualizacji prędkości pozostaje bez zmian):

xt+1i,j =
{

0 jeżeli rt3,j  sig(vt+1i,j )
1 w.p.p.

(7)

gdzie rt3,j = U(0, 1)

2.2.2 Geometric PSO

Innym podejściem, które możemy wykorzystać do optymalizacji funkcji przyjmującej wek-
tory binarne jest metoda zaczerpnięta z algorytmów ewolucyjnych. Geometric PSO ba-
zuje na operatorze rekombinacji. Pozycję każdej cząsteczki i reprezentuje binarny wektor
xi = (xi1, xi2, ..., xiN), gdzie każdy element xi,j przyjmuje wartość 0 lub 1.
Korzystamy z operatora 3PMBCX do określenia nowego położenia cząsteczki. Operator
przyjmuje trzech rodziców (obecne położenie, pbest, gbest). Na pozycji xi,j z ppb. w1 będzie
się znajdować j-ta pozycja obecnego położenia, z ppb. w2 j-ta pozycja pbest, z ppb. w3 j-ta
pozycja gbest. w1 + w2 + w3 = 1.

2.2.3 PSO dla problemów kombinatorycznych

W literaturze można spotkać modyfikacje PSO, w których cząsteczki są permutacjami. W
tym przypadku prędkość można zdefiniować, jako listę transpozycji . Aby móc operować
w takim modelu należy przedefiniować kilka operatorów (aby móc wyliczać nową prędkość
i położenie):

• odejmowanie[pozycja, pozycja] - (np. wynik: wektor prędkości między x1, a x2)

• mnożenie zewnętrzne[skalar, prędkość]

• dodawanie[wektor,wektor]

• zastępowanie[pozycja, wektor] - (np. zaaplikowanie położenia do prędkości)

2.3 Modyfikacja prędkości

2.3.1 Współczynnik inercji

Kolejną modyfikacją metody PSO jest dodanie współczynnika inercji do wzoru na prędkość.
Został już on uwzględniony we wzorze 1. Jest nim współczynnik c1.

v = c1r1v + c2r2(pbest− x) + c3r3(gbest− x) (8)
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Początkowo, przy dużej inercji algorytm ma tendencję do aktywnego przeszukiwania całej
przestrzeni poszukiwań. Wraz ze spadkiem wartości parametru c1 algorytm skupia się na
poszukiwaniach lokalnych.

2.3.2 Limit prędkości

W celu uniknięcia zjawiska eksplozji (ucieczki cząsteczek w pierwszych iteracjach) często
wprowadza się limit prędkości cząsteczki i-tej na pozycji k-tej.

v′i,k =
{
vi,k jeżeli vi,k ¬ vmax
vmax jeżeli vi,k > vmax

(9)

lub wprowadza się limit na długość wektora prędkości

v′i,k =
{
vi,k jeżeli v ¬ vmax
vmax
v
vi,k jeżeli v > vmax

(10)

gdzie v = |vi|

2.4 Operatory ewolucyjne

2.4.1 Selekcja

Kolejną modyfikacją PSO, która miałaby poprawić działanie algorytmu jest selekcja znana
z algorytmów ewolucyjnych. Modyfikacja wyglądałaby następująco:

1. wybierz połowę cząsteczek za pomocą

• selekcji turniejowej

• wybory lepszej połowy

2. skopiuj położenia lepszych cząsteczek w miejsce gorszych

3. pozostaw informację pbest oraz prędkości gorszych cząsteczek

Niestety zauważono, że selekcja powoduje zbyt szybkie zbieganie do ekstremów lokalnych,
z tego powodu słabo się nadaje do optymalizacji wielomodalnej.

2.4.2 Hodowla cząsteczek

Spotyka się też zastosowanie operatorów reprodukcji i rekombinacji w PSO. Wygląda to
następująco:

• nadanie wszystkim cząsteczkom ppb. wyboru, jako rodzica

• wylosowanie rodziców i skrzyżowanie arytmetyczne położeń oraz prędkości
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gdzie krzyżowanie arytmetyczne dla rodziców a i b wygląda następująco
Położenie: {

pos′a = rposa + (1− r)posb
pos′b = rposb + (1− r)posa

Prędkość: {
v′a = va+vb

|va+vb|
|va|

v′b = va+vb
|va+vb|

|vb|

r ∈ (0, 1)

2.4.3 Inne operatory

W literaturze można znaleźć jeszcze zastosowanie następujących operatorów genetycznych
w PSO:

• mutacja
Losowe zaburzanie pozycji i prędkości cząsteczki co ileś iteracji.

• specjacja
Wydzielanie dobrych, bardzo “innych” cząsteczek i budowanie z nich nowego roju.

• różnicowanie (diversity) - niszowanie, dzielenie funkcji przystosowania itd.

3 Inne modyfikacje

Oto modyfikacje algorytmu PSO, które zostały wprowadzone w ostatnich latach.

3.1 Adaptacja

Istnieją modyfikacje PSO, w którym w raz z upływem czasu zmienia się:

• rozmiar roju

• rozmiar sąsiedztwa cząsteczki

• współczynniki c1, c2, c3

Na wszystko są ustalone odpowiednie wzory zależne od nr iteracji lub rozmieszczenia czą-
steczek.
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3.2 Multiswarm PSO

Jest to metoda, w której następuje ewolucja większej ilości rojów. Każdy rój ma przypisany
swój kolor. Cząsteczki wewnątrz roju zachowują się, jak w klasycznym PSO. Cząsteczki z
różnych rojów odpychają się według następującego wektora siły:

λ
|x−y|2

x−y
|x−y| = λ

|x−y|3 (x− y)

λ =
{

0 jeżeli cząsteczki są tego samego koloru
1 jeżeli cząsteczki są różnego koloru

Stwierdzono wysoką skuteczność metody multiswarm PSO przy optymalizacji wielomodal-
nej.
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