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 (:فارسي)چکيده
که همیشه سعی بر افزایش باازدهی در کناار    طوری خورد به های زندگی بشری به چشم می سازی در بیشتر جنبه نیاز به بهینه

قارار  یی هاا  سازی مبتنی بر طبیعات در دساته ر     های بهینه الگوریتم. است مناسب کاهش هزینه با در نظر گرفتن عملکرد

ر ماورد  دانشمندان تاکنون الهام گارفتن از طبیعات را باایا    .کنند در زمان معقول پیدا میرا  های شبه بهینه حل راهکه  دارند

ساازی   در این رسااله الگاوریتم بهیناه   نابراین ب .کنند سازی تا بتوانند ساختار   رفتار عناصر طبیعی را شبیهاند  توجه قرار داده

الگاوریتم  . ایم ارائه کرده بر اساس رفتار گل خاصی به نام بر نز یجیا( BVOA)سازی بر نز یجیا  نام الگوریتم بهینه اجدیدی ب

BVOA  عملکرد الگوریتم . پراکنی این گیاه معرفی شده است مرحله دانهبر اساسBVOA های با الگوریتمCA ، ICA, ABC،  

  PSO  مورد مقایاه قرار گرفته است   نتایج مقایاه بیانگر عملکرد خوبBVOA در اکثر موارد است. 

آ ری داده،  همچنین با پیشرفت ابزارهای جمع. است های با ابعاد باال یکی از مشکالت چالش برانگیز دنیای امر ز، مقابله با داده

 ساازی ابعااد بااال مبتنای بار نقااد مت ااد        بدین منظور در این رساله، الگوریتم بهینه. این مشکل شدت بیشتری گرفته است



(OHDA )عملکرد . ای بر اساس چند بعد انتخابی است  یژگی جدید این الگوریتم حرکت زا یه. معرفی شده استOHDA ر ب

همچناین، عملکارد الگاوریتم پیشانهادی     . بعد مورد مطالعه قارار گرفتاه اسات    0111   0111در  CEC2005اساس توابع 

OHDA  با توابع آزمونCEC2014   CEC2017 کنند که الگاوریتم   نتایج مقایاات تأیید می. نیز بررسی شده استOHDA 

یکی از دستا ردهای این رساله کاهش حافظاه ماورد   . کند عمل میسازی بهتر  های بهینه از نظر دقت جواب از برخی الگوریتم

 . نیاز برای حل ماائل با ابعاد باال است

در ایان  . بررسی قرار گیارد تواند مورد  سازی دنیای  اقعی بهتر می سازی در مواجهه با ماائل بهینه های بهینه کارایی الگوریتم

باه عناوان د  ماا له رباتیا      ( SLAM)ایجااد نقشاه همزماان    یابی    ان  همچنین مااله مک یابی ربات رساله، مااله مکان

ها برای بهباود   این الگوریتم. اند انتخاب شده BVOA   OHDAشناخته شده برای مطالعه عملکرد هر د  الگوریتم پیشنهادی 

ی  ر   برای حل ایان   است که 1مشکل فقر ذره دارای ای ذره فیلتر. اند مورد استفاده قرار گرفته( PF)ای  عملکرد فیلتر ذره

 BVOA   OHDAهاای   توسا  الگاوریتم   ای در ایان رسااله توزیاع ذرات فیلتار ذره    . ذرات اسات  سازی توزیع مشکل، بهینه

. اند مورد مطالعه قرار گرفته SLAM   ربات یابی بهبودیافته در ماایل مکانای  شده است   عملکرد فیلترهای ذره سازی بهینه

تکاملی پیشنهادی با الگوریتم هاای دیگار، بهباود عملکارد را در نتیجاه اساتفاده از       ای  حاصل از فیلترهای ذرهمقایاه نتایج 

BVOA   OHDA کند از نظر بهبود دقت تخمین تایید می ای بر فیلتر ذره. 
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