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ازطریق م مکانیزی هاشیمیایی می نند اتوژی نراه خیرذه شدای را به نور تبدیل کنند

الگو خاصی تولید کنند

الگوها منحصر به فرد هستند  



مقدمه
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هدف از ایجاد نور

ایبرب جذسایرین در وه گر 

ایبرب جذر شکا 

ایبرفع داد فراحم امز 



هر چه فاصله بین دو م کربیشتر باشد ر نوکمتری از یکدیگردر یافت میکنند 

مکرشب ب تاگر ارنوشتریبیاز د خوساطع کند از نظر سایر ی کرمهاشب ب تااب جذتر ست ا

بهلیل دتضعیف ر نوم کری هاشب ب تاسعی میکنند در فواصل نزدیکتر قرار بگیرند
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الگوریتم کرم شب تاب

الگوریتم کرم شب تاب یک الگوریتم تعاملی هست

اینیتم رلگوابا لگو اداری براز خشندگی درم کری هاشب ب تاو ی هارفتارنها آطبیعت طراحی شدهدر 

یک الگوریتم جدید بهینه سازی متا اکتشافی است FAکرم شب تاب الگوریتم 
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فرضیات الگوریتم کرم شب تاب

همهم کری هاشب ب تاتک جنسیتی هستند و عامل ب جذجفت ها به یکدیگر بدون در نظر گرفتن جنسیت آنها می باشد

انمیزبیت اجذبه نسبت خشندگی درنها آمی باشد 

حرکات آنها مشابه بود شدت نور دو کرم شب تاب راگبا افزایش فاصله بین دو کرم شب تاب شدت نور کاهش می یابد و 
می باشدتصادفی  بصورت 
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I(r) =
𝐼𝑠

𝑟2

Iفاکتور شدت نور   

I = 𝐼0𝑒
−𝛾𝑟

𝐼0شدت نور
       rفاصله    

  Iنور دریافتی  

𝛾ضریب جذب نور    

I = 𝐼0𝑒
−𝛾𝑟

در عبارت r=0به منظور اجتناب از یکتایی 
𝐼𝑠

𝑟2
، ترکیب اثر هر دو 

زیر قانون مربع معکوس و جذب می توان فرمول را به فرم گوسین
تقریب زد

I(r) = 𝐼0𝑒
−𝛾𝑟2
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فاکتور جذابیت

وسط  جذابیت یک کرم شب تاب با شدت نور دیده شده ت
کرم های مجاورآن متناسب است

β= 𝛽0𝑒
−𝛾𝑟2

برای جذابیت و کشش دو حشره استفاده می شودβاز فاکتور 
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فاکتور جذابیت

هرچه میزان فاصله بین دو حشره بیشتر شود میزان جذابیت کمتر میشود

yx

x' =x+ β(y-x)

این قضیه نشان می دهد حشرات به سمت حشراتی می روند که نزدیکتر باشند
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تعیین فاصله بینه دو کرم شب تاب

𝑟𝑖𝑗 = 𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 = (𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)
2+(𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)

2

rijفاصله بین دو کرم شب تاب

xi , xjموقعیت دو کرم شب تاب

A B
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Xi′=Xi+ (Xj-Xi)

فرمول جذب

Xi
Xj
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فرض الگوریتم

همه کرم ها از یک جنس هستند.

جذابیت هرکرم متناسب با شدت روشنایی آن کرم است.

 باشدشدت روشنایی هر کرم مشخص کننده نمایی از تابع هدف مساله
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الگوریتم
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