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هپناعدالت 

الگوريتم زنبور عسل



زنبور عسلالگوريتم
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Bees Algorithm



:کردوحیعسلزنبوربهپروردگارتو
بسازالنهخودتبرایانگوربستهایدارازودرختهاوکوههادر»

«کنتناولدادهخداهایميوهتمامازپس
.تاسهايینشانه،اندکردهقيامتفکربهکهکسانیبرایپديدهايندرواقعبه
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کاربردهاتعاریف و : مصنوعيهوش : مقدمه . 1

(ازدحامي)جمعيهوش دسته . 2
زنبور عسلکلونيالگوریتم. 3
بحث و نظرگيرينتيجه. 4
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هوش مصنوعيتعريف
ازریکارگيبهباهوشباماشينهايیايجادمهندسیوعلممصنوعیهوش

تيابیدسنهايتاًوحيوانیياوانسانیهوشدرکازالگوگيریوکامپيوتر
.می باشدانسانیهوشسطحدرمصنوعیهوشمکانيزمبه

5

Artificial Intelligence



كاربردهاي هوش مصنوعي

رایانهعلوم

شناسیروان

شناسیعصب
علوم ادراکی
تئوری کنترل

احتماالت
بهینه سازی و منطق
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هوش دسته جمعي: بخش دوم 

تعريف
انواع

هتوضيح يك نمون
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هوش دسته جمعيتعريف

ده بر پايه رفتار جمعی سيستم های غير متمرکز و خود سازمان ده بنا ش
.است

نيز از يک گروه از عوامل ساده ساخته شده که به طور محلی با يکديگر و
.با محيط پيرامون شان بر هم کنش دارند

ان ، ،  دسته های پرندگزنبورهاهای طبيعی شامل کلونی مورچه ها ، نمونه
.گله های حيوانات ، رشد باکتريايی و دسته های ماهی ها می باشد
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هوش دسته جمعيانواع

ACO (Ant Colony Optimizion)  

PSO (Particle Swarm Optimizion) 

SDS  (Stochastic Diffusion Search)

Etc…
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يك نمونه
الگوريتم كلوني مورچه 
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Ant colony



مورچه كلونيالگوريتم

که می  میالگوریتروشی مبتنی بر احتمال برای حل مسائل 

را ارائه هکمینبه خوبی مقدار گرافمسیری در تواند برای 

از رفتار مورچه ها در پیدا کردن مسیریاین روش از . دهد 

.خانه به سمت غذا ، الهام گرفته شده است
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مورچه كلونيالگوريتم
مديريت پيچيده ی بازرگانی 

هری مسير يابی شبکه و يا سيستم های حمل و نقل ش
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Bees Algorithmفصل سوم  

معرفي و تاريخچه* 
الگوريتم* 
نمونه الگوريتم* 
كاربرد ها* 
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مقدمه و تاريخچه
 توسعه 2005الگوريتم زنبور الگوريتمی مبتنی بر جستجو است که اولين بار در سال

يافت ؛ 

اين الگوريتم شبيه سازی رفتار جستجوی غذای گروههای زنبور عسل است.

دهد که در نسخه ابتدايی اين الگوريتم، الگوريتم نوعی از جستجوی محلی انجام می
ی که زمان)با جستجوی جهانی ترکيب شده و می تواند برای بهينه سازی ترکيبی 

.يا بهينه سازی تابعی به کار رود.(بخواهيم چند متغير را همزمان بهينه کنيم
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الگوريتم

به_ممکنهایپاسخازمتشکل_پارامتریفضایدررانقطههرزنبورالگوریتم
زارانکارگ_"باندیدههایزنبور".دهدمیقراربررسیتحتغذامنبععنوان

لهوسیبهوکنندمیسادهراهاپاسخفضایایکترهصورتبه_شدهسازیشبیه
جواب.دهندمیشگزارراشدهبازدیدهایموقعیتکیفیتشایستگیتابعی

هستندایتازهنیروهای"زنبورها"دیگرو،شوندمیبندیرتبهشدهسادههای
جستجوهالمحرتبهترینباالیافتنبرایخودپیراموندرراهاپاسخفضایکه
هاگلزاردیگریگزینشصورتبهالگوریتم{شودمینامیده"گلزار"کنندکهمی

.ندکمیجستجوشایستگیتابعیبیشینهینقطهیافتنبرایرا
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الگوريتم و پيمايش ها
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Bee waggle dance       (clip)
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BAالگوریتممراحل 
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تولید پاسخ های اولیه و ارزیابی آنها. 1

بهتر و ارسال زنبورهای کارگر به آنها( پاسخ های)انتخاب سایتها . 2

(تولید پاسخ های همسایه)بازگشت زنبورها به کندو و انجام رقص. 3

مقایسه همه ی پاسخ های یک سایت و انتخاب بهترین مورد. 4

.شوندغیرمنتخب با پاسخ های تصادفی جایگزین می( سایت های)زنبورهای. 5

ذخیره موقت بهترین پاسخ ها. 6

درصورت براورده نشدن شرایط خاتمه2بازگشت به مرحله. 7

پایان. 8



الگوریتمپارامترهای این 
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ترهایک استراتژی یا نگرش دیگر در پارام



الگوریتموپارامترهایک استراتژی یا نگرش دیگر در 
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:الگوریتمسودوکد

24



فاده ازو استالگوریتمبعد از مقدار دهی به متلبفیگور
Sphere      وfitness
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كاربردهابرخي 
آموزش شبکه عصبی برای الگو شناسی 

زمان بندی کارها برای ماشين های توليدی 

دسته بندی اطالعات

بهينه سازی طراحی اجزای مکانيکی

بهينه سازی چند گانه

ميزان کردن کنترل کننده های منطق فازی برای ربات های ورزشکار
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نتيجه گيري
انسان عمل هوش مصنوعی تالش برای تولید ماشینی و یا مدلی است که همانند

.کند

ه هوش دسته جمعی از یک گروه از عوامل ساده ساخته شده که بسیستم های
بنا برا ین در . دطور محلی با یکدیگر و نیز با محیط پیرامونشان بر هم کنش دارن

ور دهد که آنها ساختار کنترلی متمرکزی وجود ندارد که به هر عامل منفرد دست
چگونه رفتار کند

 اهیم چند متغیر را زمانی که بخو}الگوریتم زنبور عسل برای بهینه سازی ترکیبی
.یا بهینه سازی تابعی به کار رود{ .همزمان بهینه کنیم

بی قطعی را دارد الگوریتم زنبور عسل به همان میزان که قابلیت حل مسائل ترکی  ,
 .باشندقادر به حل مسائل ترکیبی ایی است که دارای عدم قطعیت نیز می
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منابع و مراجع
 الگوريتم زنبور عسل

مارکو ديروگو  ترجمه کاوه نوذراصل-تاليف  گای يانگ

هوش دسته جمعی و بهينه سازی  کولونی زنبور عسل

لطفی زاده  ترجمه  کاوه نوذراصل-تاليف  مارکو ديروگو

ويکی پديای  پارسی

سايت آموزشی متلب سايت

سايت آموزش فرادرس

www.ilearn.ir

technologymgt.blogspot.com
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بحث ؟ نظر ؟ سوال ؟

پایدار باشید
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