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مقدمه

اکولوژی و تولید مثل علف های هرز

 شبیه سازی رفتار علف های هرز

 مراحل اجرای الگوریتم هبینه سازی

علف های هرز

 انواع تابع هدف و شرایط خامته

 جزئیات گام های الگوریتم علف های

هرز



ف فرا ابتکاری الهام گرفته شده از رشد علیک الگوریتم 
.های هرز می باشد

الگوریتم بهینه سازی علف های هرز

توسط  2006این الگوریتم در سال 

در قالب مقاله  دکرتلوکاس حمرابیان و 

.ای مطرح شد



نها  علف های هرز گیاهانی هستند که رشد هجوم آورنده و شدید آ
.تهدید مهمی برای گیاهان زراعی محسوب می شوند

ات محیط علف های هرز بسیار پایدار و تطابق پذیر در مقابل تغییر
.  می باشند

وان به تعلف های هرز می سازی خصوصیات شبیه الهام گرفتن و با 
.یک الگوریتم بهینه سازی قوی رسید



:  ادعا

«  علف های هرز همیشه برنده اند» 

هرچه کشاورزان بیشرت تالش می کنند  

.آهنا هبرت می شوند



ایجاد فضاهی فرصت دار توسط سیستم  ) 1

هرس

هجوم علف ها به مناطق فرصت دار به  ) 2

منظور ایجاد کولونی و اشغال فضا

ایجاد گیاهان گوناگون به منظور  ) 3

هبره برداری کردن از فضاهای فرصت  

رفتار علف های هرز در اشغال کردن 
و ایجاد کلونیخاک 



پخش دانه در فضای مورد نظر

 زاد  )رشد دانه ها با توجه به مطلوبیت

و پراکندگی حمیطی  ( و ولد

  ادامه حیات علف های با مطلوبیت

(حذف رقابتی)بیشرت



ب تئووری انتاوا  الگوریتم علف های هرز مهاجم،بر اساس 

RوKعلف های مصنوعی یا همان راه حول  . عمل می کند

استفاده می کنند و به Rها، در شروع الگوریتم از سیاست 

تغییر موی  Kتدریج استراتژی خود را به استراتژی انتااب 

.دهند



اسرتاتژی انتخابی استت بترای موفقیتت در    

حمیط های ناپایدار و غیرقابل پیش بینتی   

که در آن توانتایی تولیتد مثتل ستریع و     

فرصت طلبانه می باشتد و در آن ستازگاری   

.برای موفقیت در رقابت  ارزش کمی دارد

متورد  Rانواع خصوصیاتی کته در انتختا    

: عالقه می باشند عبارتند از

باروری باال



اسرتاتژی انتخابی برای موفقیت حمیط های 

با ثبات و قابل پیش بینی که در آن به 

احتمال زیاد رقابت سنگین برای منابع 

حمدود بین افرادی که به خوبی برای رقابت 

در مجعیت هایی . جمهز شده اند وجود دارد

که اندازه آهنا نزدیک به حداکثر مقداری 

می باشد که زیستگاه می تواند داشته 

.  باشد

مورد Kخصوصیاتی که در انتخا  انواع 

:باشدتوجه می 

بزرگشامل اندازه 



 بیشینه سازی (Maximization)

 تابع شایستگی(Fitness function)

 سود           تابع(profit function)

 کمینه سازی(Minimization)

 تابع هزینه(Cost Function)

 خطا             تابع(Error Function)



  رسیدن به حد قابل قبولی از پاسخ

تکرار معین/ سپری شدن زمان

تکار معین بدون  / سپری شدن زمان

مشاهده هببود قابل مالحظه در نتیجه    

هدف  

  تعداد ارزیابی تابع هدف از پیش

تعیین شده  





  تولید مجعیت تصادفی اولیه و

ارزیابی تابع هدف آهنا  

  تولید مثل بر مبنای شایستگی و

بروز رسانی احنراف معیار

  حذف رقابتی

  چک کردن شرط خامته



پخش تعدادی دانه در فضای مسئله 






