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دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

برگزاری جلسه دفاع از رساله
عنوان رساله:
Proposing a Bio-inspired evolutionary algorithm based on the behavior of
Brunsvigia flower and its application on dynamical systems
نام و نام خانوادگي دانشجو :منيژه قائمي ديزجي
استاد/اساتيد راهنما :سرکار خانم دکتر چيترا دادخواه
استاد مشاور :پروفسور هنری ليانگ
ارزياب داخلي(مرتبه علمي) :جناب آقای دکتر حميد خالوزاده (استاد تمام)
ارزياب داخلي(مرتبه علمي) :جناب آقای دکتر علي احمدی (دانشيار)
ارزياب خارجي(مرتبه علمي ،نام دانشگاه) :جناب آقای دکتر حميد بيگي (دانشيار)
ارزياب خارجي(مرتبه علمي ،نام دانشگاه) :جناب آقای دکتر سعيد شيری قيداری (استاديار)
نماينده تحصيالت تکميلي دانشگاه(مرتبه علمي) :جناب آقای دکتر اميرحسين نيکوفرد
(استاديار)
چکيده(فارسي):
نیاز به بهینهسازی در بیشتر جنبههای زندگی بشری به چشم میخورد بهطوریکه همیشه سعی بر افزایش باازدهی در کناار
کاهش هزینه با در نظر گرفتن عملکرد مناسب است .الگوریتمهای بهینهسازی مبتنی بر طبیعات در دساته ر

هاایی قارار

دارند که راهحلهای شبه بهینه را در زمان معقول پیدا میکنند .دانشمندان تاکنون الهام گارفتن از طبیعات را باایار ماورد
توجه قرار دادهاند تا بتوانند ساختار رفتار عناصر طبیعی را شبیهسازی کنند .بنابراین در این رسااله الگاوریتم بهیناهساازی
جدیدی با نام الگوریتم بهینهسازی بر نز یجیا ( )BVOAبر اساس رفتار گل خاصی به نام بر نز یجیا ارائه کردهایم .الگاوریتم
 BVOAبر اساس مرحله دانهپراکنی این گیاه معرفی شده است .عملکرد الگوریتم  BVOAبا الگوریتمهای، ICA, ABC ،CA
 PSOمورد مقایاه قرار گرفته است نتایج مقایاه بیانگر عملکرد خوب  BVOAدر اکثر موارد است.
یکی از مشکالت چالش برانگیز دنیای امر ز ،مقابله با دادههای با ابعاد باال است .همچنین با پیشرفت ابزارهای جمعآ ری داده،
این مشکل شدت بیشتری گرفته است .بدین منظور در این رساله ،الگوریتم بهینه ساازی ابعااد بااال مبتنای بار نقااد مت ااد

( )OHDAمعرفی شده است .یژگی جدید این الگوریتم حرکت زا یهای بر اساس چند بعد انتخابی است .عملکرد  OHDAبر
اساس توابع  CEC2005در  0111 0111بعد مورد مطالعه قارار گرفتاه اسات .همچناین ،عملکارد الگاوریتم پیشانهادی
 OHDAبا توابع آزمون  CEC2017 CEC2014نیز بررسی شده است .نتایج مقایاات تأیید میکنند که الگاوریتم OHDA

از نظر دقت جواب از برخی الگوریتمهای بهینهسازی بهتر عمل میکند .یکی از دستا ردهای این رساله کاهش حافظاه ماورد
نیاز برای حل ماائل با ابعاد باال است.
کارایی الگوریتمهای بهینهسازی در مواجهه با ماائل بهینهسازی دنیای اقعی بهتر میتواند مورد بررسی قرار گیارد .در ایان
رساله ،مااله مکانیابی ربات همچنین مااله مکانیابی ایجااد نقشاه همزماان ( )SLAMباه عناوان د ماا له رباتیا
شناخته شده برای مطالعه عملکرد هر د الگوریتم پیشنهادی  OHDA BVOAانتخاب شدهاند .این الگوریتمها برای بهباود
عملکرد فیلتر ذرهای ( )PFمورد استفاده قرار گرفتهاند .فیلتر ذرهای دارای مشکل فقر ذره 1است که ی
مشکل ،بهینهسازی توزیع ذرات اسات .در ایان رسااله توزیاع ذرات فیلتار ذرهای توسا

ر

برای حل ایان

الگاوریتمهاای OHDA BVOA

بهینهسازی شده است عملکرد فیلترهای ذرهای بهبودیافته در ماایل مکانیابی ربات  SLAMمورد مطالعه قرار گرفتهاند.
مقایاه نتایج حاصل از فیلترهای ذرهای تکاملی پیشنهادی با الگوریتم هاای دیگار ،بهباود عملکارد را در نتیجاه اساتفاده از
 OHDA BVOAبر فیلتر ذرهای از نظر بهبود دقت تخمین تایید میکند.

زمان :دوشنبه  1تيرماه  7033ساعت 71:03
مکان :ارائه به صورت مجازی با لينک زير خواهد بود.
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