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  چکيده

می  که ازدحام ياعوامل مورد تداخل که مدل های جمعيتی از  است جمعيت بر اساس پژوهشای از  شاخه جمعی هوش 
 ديگر است. جمعيتی سيستم ازساده ای  نمونه يک زنبورها و ياپرندگان  ازدحام، مورچهکلونی  .کنند  سازماندهی خود توانند
است  الگوريتم يک  )ABC(هوش کلونی زنبور عسل . است کندودر اطراف  زنبور عسل جمعی کلونی از هوش ای نمونه
 برای ABC، الگوريتم مفالهاين  در است. عسل زنبور جمعيت هوشمندانه رفتار بر اساس بهينه سازی يک الگوريتم که

  .مقايسه می شوند  ABCشده توسط الگوريتم  توليد نتايجو . گيرد می قرار استفاده مورد متغيره چندتوابع  بهينه سازی
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  ) ABCالگوريتم کلونی زنبور عسل (

می  هااين الگوريتم چندين الگوريتم اکتشافی جديد برای حل مسايل  بهينه سازی عددی و توابع ترکيبی توسعه يافته اند. 
، مبتنی بر جمعيت مانند بر اساس  شده: که در نظر گرفته ی با توجه به ضوابط شوندمختلف طبقه بندی ای به گروهه دننتوا

 و در جهت بهبود آنهاراه حل هاکار ميکند با يک مجموعه  . در حالی که الگوريتمتکرار شونده ، تصادفی ، قطعی ، و غيره
برای پيداکردن راه حل مطلوب  تکرار های چندگانهکاربرد کی از د ، ينناميده می شوکه  مبتنی بر جمعيت   تالش می کنند

بکار  برای بهبود راه حل رای الگوريتم يک قانون احتماليک تکرار شونده نام گذاری شده است. اگر  الگوريتم به عنوان که
ه ماهيت پديده توسط الگوريتم يکی ديگر از طبقه بندی را می توان بسته ب. ناميده ميشود يا اتفاقی  احتمال سپس آن را بگيرد

براساس : الگوريتم های  هستند که .اين نوع طبقه بندی ، عمدتا دارای دو گروه مهم از الگوريتم جمعيتکردشبيه سازی 
 .) استGAاز محبوب ترين الگوريتم های تکاملی الگوريتم ژنتيک(. جمعیهوش مبتنی بر الگوريتم های ) و EAتکاملی (

، هر گونه جستجو برای سازگاری طبيعی  تکامل . درشود يک پديده شبيه سازی تکامل طبيعی شده است تالش GAدر
فردی در کروموزوم های  ی، ويژگی های جديد يافته گونه تکامليک سودمند در يک محيط در حال تغيير است. به عنوان 

توسعه تکاملی  باعثنيروی محرکه اقعی وبطور، اما  می يابدتغييرتوسط جهش تصادفی اين اطالعات   .می شوندکد گذاری 
برای گنجاندن اين اصول در  متعددیاگر چه تالش های . ميشود مثل توليدمواد کروموزومی در طول  جايگزينیترکيب و در

ايجاد  صوتی برای اولين بار بر يک مبنای نظری  الگوريتم های ژنتيک، انجام شده ١٩٦٠دراوايل دهه روال بهينه سازی 
. به مورد استفاده قرار می گيرد افراددر حالت کلی برای اشاره به هر مجموعه دار از تعامل  جمعیاين اصطالح  د.بودنشده 

 ، اما در استعاره به راحتی می توان تجمع کردند خود یکندودر اطراف ازدحام زنبورهايی که مثال کالسيک از يک عنوان 
عوامل ازد به عنوان گروهی نمی توانها،مورچه ها  کلونی مورچهدر  .مشابهی دارند توسعه داد معماریی به سيستم هاي

است  ومولکول ها سيستم ايمنی ، گروهی از سلول هايک پرندگان گروهی از پرندگان است.  دحامازهمچنين ،  شوندتصور 
رفتار  می کند یشبيه ساز) PSOازدحام ذرات (بهينه سازی  الگوريتم. است از مردم يک جمعيت شامل گروهیدر حالی که 
 گوناگونی به مدل رفتار روش هایمعرفی شده است.  ١٩٩٥در سال و کندی توسط ابرهارت ها يا ماهی  گاناجتماعی پرند

آنها يک ايده .استفاده شده است نوع ترکيبی مسايل ازو برای حل  پيشنهاد شده است زنبور عسل ازدحامخاص  هوشمند
 و عملکرد يکسان فيزيکیاز لحاظ . معموال ، همه اين ربات را ايجاد کرده اند  هاروبات بر رفتار جستجوی غذا از زنبور

ازدحام دارای تحمل قابل توجهی است ؛ . کرد یديگر، به طوری که هر ربات را می توان به طور تصادفی جايگزين  هستند
رات ، دارای قابليت های محدود کند. روبات های فردی ، مانند حشنمی عامل عملکرد کل سيستم را متوقف يک شکست در 

 مانندآزمايشات نشان داد که رباتها ازدحام هوش جمعی است.  توسعه از سوی ديگر ،و دانش محدود از محيط زيست است. 
  .موفق هستند وظايف واقعی رباتيکانجام حشرات مانند در 

که متشکل از سه اجزای می شود ش جمعی که منجر به ظهور هورا توسعه داده اند مدل انتخاب علوفه يک آنها همچنين  
 . اين مدل دوکه پی علوفه می گردند و ، کارگرهايی که پی علوفه نمی گردندی يکارگرها: منابع غذايی ، است ضروری

  يک منبع. کردنبه يک منبع شهد و رها  استفاده: عريف می کندترا  برجسته رفتار

پيچيده در ترافيک و  مسايلوسعه سيستم های مصنوعی با هدف در حل تدر زنبورهوش جمعی از  به استفاده تئودور واس 
) که BCOنی زنبور عسل (وکل بهينه سازی متا اکتشافیهمچنين پيشنهاد کرد  تئودور واس. نقل پيشنهاد داده استحمل و

مکاران. معرفی و ه  درايز]. ١١[استترکيبی با مشخصه عدم قطعيت  مسائلترکيبی ، و همچنين  مسائلقادر به حل قطعی 
) است ، که از رفتار زنبور عسل BSO(زنبورها يک رويکرد جديد هوشمند يا متا اکتشافی به نام ازدحام بهينه سازی 

معرفی  روند توليد مثل زنبور عسل پايه ريزی شده روی بعدی -  ٣حل مشکل اکتشافی برای  - متا  .است الهام گرفته واقعی 
الهام گرفته شده  ارتباطی و مشخص از روش های ارزيابی ی جديد به نام کندوی عسل کهيک الگوريتم مسير ياب .شده است
های پيشکار از ميان مناطق مشخص که مناطق غذايی ناميده می ، زنبور کندوی عسل الگوريتم عسل است. در هایزنبور

انی مسير يابی مناطق محلی از سوی ديگر، اطالعاتشان روی مناطق مشخص شده برای به روز رس شوند پرواز می کنند.
نوع ترکيبی است.تنها يک الگوريتم بهينه سازی عددی  از مسايلی آثار ارائه شده در پاراگراف قبلی شاملتحويل می دهند. 
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) برای حل توابع بهينه VBAيک الگوريتم زنبور عسل مجازی (يانگ .وجود داردرفتار هوش جمعی زنبور عسل بر اساس 
 جمعيتمجازی توليد شده و  یگروهی از زنبورها ،با دو پارامتر برای توابع ددی توسعه داده است.سازی عملکرد توابع ع

مقداری شهد مورد نظر متناظر اين زنبورها زمانی که  به طور تصادفی در فضای مشخص شده به حرکت شروع می کنند .
می تواند مسايل  بهينه سازی راه حل برای ی کنند.پيدا کردند به تعامل با يکديگر شروع م ارزش های کد گذاری شده تابع با

نی زنبور وکلالگوريتم  کارابوگابهينه سازی توابع چند متغيره ،  . برایباشدبه دست آمده   ها از شدت تعامل زنبور عسل
  کرده است که از الگوريتم زنبور مجازی متفاوت است.  بيانرا  )ABC( عسل مصنوعی

 :می شوند شامل سه گروه ) زنبورها ABCعسل (رنی های زنبوودر الگوريتم کل

تصميم به انتخاب يک  ايجاددر منطقه رقص برای ی که . زنبور عسلپيشرو(طاليه دار)، تماشاچيان و ی کارگرزنبورها 
ی کهبه طرف منابع غذايی از پيش مشخص ، و زنبور عسل باقی می ماند زنبور عسل جستجوگر ناميده می شود منبع غذايی
می دهد زنبور عسل پيشرو يا طاليه دار  انجامجستجوی تصادفی  ی کهزنبور عسل رود زنبور عسل کارگر نام دارد. شده می

  نام دارد.

  
برای از جمعيت زنبورها زنبور کارگر و نيمی ديگر زنبور جستجوگر هستند. نيمی برای اولين بار ،  ABCدر الگوريتم 
زنبورهای کارگر با تعداد منابع غذايی  وجود دارد. به عبارت ديگر، تعداد کارگر ، فقط يک زنبورعسل يیهرمنبع غذا

زنبورهای جستجو گر پيشرو می کارگر که در کار در منابع غذايی خسته شده اند زنبورعسل اطراف کندو با هم برابراند.
  شوند.

  گام های اصلی از الگوريتم ها در زير آورده شده است :
  مقداردهی اوليه.• 
  .تکرار• 

  درمنابع غذايی در حافظه ؛های کارگر(الف) محل زنبور
  درمنابع غذايی در حافظه ؛زنبورهای جستجو گر(ب) محل 

  ؛برای منابع غذايی جديد یجستجو زنبورهای پيشرو برای(ج) ارسال 
  ).وضعيت مورد دلخواه بدست آيدتا (• 

  ست : هر چرخه از جستجو از سه مرحله تشکيل شده ا،  ABCدر الگوريتم 

زنبورهای منابع غذايی توسط  انتخابآنها ؛ به روی منابع غذايی و سپس اندازه گيری مقدار شهد  ی کارگرنبورهاارسال ز
 یو تعيين مقدار شهد از غذاها ، تعيين زنبورها کارگر  توسط زنبورهای  پس از به اشتراک گذاری اطالعات جستجوگر

 طور به غذايی منبع مواضع مجموعه ای از، مقداردهی اوليه مرحلهدر  ايی.بر روی منابع غذ آنها و سپس ارسالپيشرو 
 شهد اطالعات می آيند و کندو زنبورها به اين سپس ،تعيين می شود.  آنها شهد مقدار انتخاب شده و زنبورها توسط تصادفی

  .گذاشته ميشود به اشتراککندو  درداخلرقص  منطقه در منتظری  زنبورها هبمنابع ره

 در دشخو  می رود که غذايی منبع محدوده کارگر به  زنبور عسل، هر اطالعات به اشتراک گذاری از پس، دوممرحله در 
 استفاده باميشود  د انتخابجدي غذايی يک منبعسپس و، دارد وجود اش در حافظه منبع غذايیاون  که کردهبازديد  قبلی چرخه

حوزه منبع  بر ميگزيند )ناظرتماشاچی(يک زنبور، مرحله سوم در. ستا همان يکیهمسايگی ازدر که   بصری از اطالعات
 شهد مقدار نوعی.به برمی گزيند رقص منطقه در ی کارگر زنبورها توسطشده  توزيع شهد اطالعاتنوع بسته به را غذايی
 يابد می افزايشنيز شاچیتما شده توسط زنبور انتخاب غذايیمنبع  که آن اين احتمالبه  همچنين، افزايش می يابد غذايی منبع

 با منبع غذايی محدوده هب را تماشاچیزنبورهای هستند  یباالتر شهدمل اح که  رقصندهی کارگرزنبورها از اين رو ، .
 به بسته همسايگی اشدر جديد منبع غذايی يک او،  انتخاب شدهحوزه  ورود به از پس ترغيب می کنند. باالترميزان شهد 
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 غذايیيک منبع  شهدوقتی  .است غذايی منبعجهت های  مقايسه اساس بصری بر. اطالعات ميکند انتخاب اطالعات بصری
جايگزين آن  شده و تعيينطاليه دار زنبور  توسط به صورت تصادفی جديد غذايی يک منبع، شود می رها زنبورها توسط
 تعدادی از و جديد منبع غذايی يک یستجوج برای طاليه داريک  اکثر در چرخه هر در، دل م اين در. شده ،ميشودرهامنبع 

 .می رود برابرند،خارجکه  تماشاچیی زنبورهاو  زنبورهای کارگر

منبع غذا و مقدار شهد از  نشان می دهند رابهينه سازی مسئله موقعيت يک منبع غذايی يک راه حل ،  ABCالگوريتم در
تعداد راه حل ها در  برابر با  تماشاچی هایيا زنبور رگرزنبورهای کا تعداد .ميشود راه حل همراه شايستگیبه  مربوط
(مواضع  SNراه حل های  P (G = 0)ميکند به صورت تصادفی توزيع را  اوليه جمعيت ABCاولين قدم ، است. در جامعه

  .است نشان دهنده اندازه جمعيت SNمنبع غذايی) ، که در آن 
  

تعداد پارامترهای بهينه سازی  Dبعدی است. در اينجا ،  -  Dبردار   xi ( i = 1, 2, . . . , SN )هر راه حل (منبع غذايی) 
؛ C = 1, 2, . . . ,Cmax،  در معرض تکرار چرخه است )ها (راه حل ها موقعيتت. پس از مقداردهی اوليه ، جمعيت اس

  فرايندهای جستجوی زنبورهای کارگر و جستجوگر و طاليه دار است.  Cکه 
(راه حل) در حافظه خود برای پيدا کردن  احتمالی توليد يک تغيير در موقعيتبطورمصنوعی ماشاچی يا ت کارگريک زنبور 

ی . در مورد زنبور عسل واقعميکند ) از منبع جديد (راه حل جديد)شايستگی مقدار( يک منبع غذايی جديد و تست ميزان شهد
اطالعات جمع آوری ، بصری ، توسط وابسته به  منابع غذايی در منطقه فرآيندمقايسه مبتنی بر منابع غذايی جديد ، توليد 

موقعيت منبع جديد غذا نيز بر اساس يک فرآيند مقايسه  موقعيت منبع غذايی است. با  دراين مدل ، توليدزنبور عسل است. 
. آنها به طور تصادفی يک دکنناين حال ، در اين مدل ، زنبورهای  مصنوعی هر گونه اطالعات در مقايسه استفاده نمی 

شرح داده   )٢٫٢منابع موجود در حافظه خود که در  (ر روی يکی از ب تغييراتی را موقعيت منبع غذايی را انتخاب ميکنند و
منبع قبلی حفظ شده در حافظه زنبور عسل باشد  موقعيت ز بيشتر امنبع جديد  شرطی که مقدار شهدشده توليد می کند . به 

درغيراين صورت او موضع قبلی را نگه می دارد. پس از اينکه  کرده و موقعيت قبلی را فراموش ميکند.جديد را حفظ 
فرايند جستجوی تمام زنبورهای کارگر تکميل گرديد، آنها اطالعات شهد ازمنابع غذايی(راه حل) و اطالعات مربوط به 

گذارند.يک زنبور تماشاچی اطالعات شهد گرفته موقعيت خود را با زنبورهای تماشاچی در محدوده رقص به اشتراک مي
مقدار شهد آن انتخاب ميشود.  مربوط به احتمال شده از همه زنبورهای کارگررا ارزيابی ميکند و يک منبع غذايی با

در حافظه خود و مقدار شهد از منبع انتخابی موجود موقعيت (راه حل)  در تغييراتی وليدت در مورد زنبورکارگر، همينطور
زنبورعسل موقعيت جديد را حفظ ميکند و آن شهدی که بيشتر از قبلی باشد را ارائه می دهد ، . را چک ميکند  راه حل)(

با آن منبع غذايی انتخاب   نبور تماشاچی يک منبع غذايی را با توجه به مقدار احتمال مرتبطز . ميکندفراموش را  قبلی
  : ، که با عبارت زير محاسبه ميشود piميکند، 

 

  
متناسب با مقدار شهد  است که ارزيابیارزيابی شده توسط زنبور کارگر آن  iميزان شايستگی از راه حل fit i   که در آن

) است. در اين BNتعدادی از منابع غذايی که برابر با تعداد زنبورهای کارگر ( SNاست و  i منبع غذايی در موقعيت 
يی به منظور توليد يک موقعيت غذا . ا زنبورهای  تماشاچی تبادل ميکنندروش، زنبورهای کارگر اطالعات خود را ب

  :عبارت زيررا استفاده ميکند  ABC،  از قبلی انتخاب شده
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. هر  شاخص شان به صورت تصادفی انتخاب شده است j ∈ {1, 2, . . . ,D} و   k ∈ {1, 2, . . . , BN} که در آن
] است. آن توليد [1,1- يک عدد تصادفی بين φi,j می باشد .  i، آن متفاوت از به صورت تصادفی تعيين شده است  Kچند

توسط  موقعيت های غذايی همسايهای تغييرات مقايسه را کنترل ميکند ، و xi,jموقعيت منبع غذايی همسايه در اطراف 
،  نشان می دهد   xk,j و xi,j مختلفی بين پارامترهای ٢٫٢. معادله ارائه می شود  را بصریبه صورت  زنبور عسل

نزديک  جستجو به راه حل بهينه در فضای جستجو نوعی، کاهش می يابد. بنابراين ، به  xi,jدر موقعيت تغييرات همچنين 
حداز پيش تعيين تر ازاگر پارامتر های توليد شده توسط اين عمليات بيش . کاهش می يابدطور تتاوقی ، گام مرحله  می شود
توسط زنبورها رها  آن . منبع غذايی که شهدانتخاب کردمقدار قابل قبول  عنوان  رامتر را می توان به،پا ش باشدشده خود

به  موقعيت توليد با  اين ABC. در الگوريتم زنبورهای طاليه دار جايگزين ميشود ماده غذايی جديد توسطمنبع شده با يک 
ک ازي بيشتر موقعيت يک اگر،  ABC. در الگوريتم يشودشده م آن منبع رها و جايگزينصورت تصادفی شبيه سازی شده 

 انتخاب هر منبع ،.پس از ترک خواهد شدپس آن منبع غذايی فرض شده بهبود نيابد  از پيش تعيين شده چرخه به نام حد عدد
واد غذايی ، اگر ممقايسه ميشود xi,j، عملکرد آن با ارزيابی شد نبور مصنوعی توسط زو سپس  شده توليد vi,jموقعيت 

آن قبلی را نگه در غير اين صورت ، ميکند.  در حافظه جايگزين بلی، آن را با قداشت قبلی از منبع یيا شهد بهتربرابرجديد 
الگوريتم .را انجام ميدهد فعلی قبلی و عمل انتخاب بين منابع غذايی حريص انتخاب. به عبارت ديگر ، يک مکانيسم ميدارد
ABC  را به کار ميگيرد انتخاب مختلف دچهار فرآينحقيقت در  :  

 شرح داده شده )٢٫١(درکه مناطق اميدبخش تماشاچی مصنوعی برای کشف  یتوسط زنبورهاانتخاب جهانی فرآيند ) ١(
  ، است

و تماشاچيان با توجه به اطالعات محلی مصنوعی انجام شده زنبورهای کارگر) يک فرآيند انتخاب محلی در منطقه توسط ٢(
 به شناسايی نوع منبع شهدقادراين اطالعات شامل رنگ ، شکل و عطر گل) (زنبورها ل واقعی ،زنبور عس (در مورد

) آنها تبعيض وجود دارد منابع در حال رشد بر اساس عطر و بوی بينو  محل مناسب می رسند به نميشوند تا زمانی که
  ، است تعريف شده) ٢٫٢در ( کهدر حافظه موجود ک همسايه منبع غذا در اطراف منبع برای تعييني

 کانديد اگر مقدار شهد منبعانجام ميشود در آن  ) روند انتخاب محلی به نام فرآيند انتخاب حريص توسط تمام زنبورها٣( 
ی را در فعل . در غير اين صورت ، زنبورحفظ ميکند کانديد راو منبع  باشد ، زنبورفعلی را فراموش ميکند از فعلی بهتر

  ی دارد.حافظه نگه م

  ميشود. انجامزنبور طاليه دار ) يک فرايند انتخاب تصادفی توسط ٤(

  : صلی استفاده می شودا ABCدر که  دوجود دارازتوضيحات فوق روشن است که سه پارامتر کنترل 

  ) ،SN( برابر است تماشاچی یيا زنبورهازنبورهای کارگر  تعداد منابع غذايی که با تعداد -

  )،the value of limit( مقدار حد -

  ).MCN(اد چرخه حداکثر تعد- 

کلونی زنبورعسل را به سرعت اينکه چگونه نماينده هايی برای اندازه گيری   ميزان بکار گيری،  درمورد زنبورهای عسل
ی اندازه گيری سرعت بطور مشابه می تواند است. استخدام مصنوعیجديد منبع غذايی کشف شده بهره برداری ازو  می يابد
شف ک توانستهرا  پيچيدهيا راه حل های با کيفيت خوب مسائل بهينه سازی  نشان بدهدرا  امکان پذير است راه حل که با آن

. به طور مشابه می باشد کارآمد از بهترين منابع غذايی استفاده کشف سريع و نی زنبور عسل وابستهو. بقا و پيشرفت کلکند
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 زمان که بايد درسائلی  است برای م خاصسريع راه حل های خوب کشف وط به مربمهندسی دشوار  سائلم درست راه حل،
 ABC. در الگوريتم انجام پذيرد با هماکتشاف و بهره برداری بايد فرايند جستجو قوی ، فرآيندهای  ر يکواقعی حل شود. د

زنبورهای ، را انجام ميدهندو بهره برداری در فضای جستج فرآيندتماشاچی زنبورهای کارگرو زنبورهای در حالی که ، 
  . را کنترل ميکنند اکتشافطاليه دار فرآيند 

 

   عددی  توابع

آن به عنوان  که از هم است در صورتیهای جدا . تابع از متغيرداشته باشد محلی بهينهابع مرکب است اگر آن دو يا چند ت
دوری قادر به  بايد  ستجوفرايند ج. باشدمرکب  سخت تر است اگر تابعسئله م .شودبازنويسی  توابع يک متغيرمجموع يک 

 مطلوب جهانی است. پيچيده ترينبرای ، تا آنجا که ممکن ،  زدن به منظور تقريبی محلم مينيممناطق اطراف کردن از
 فضایابعاد .ستهای محلی به صورت تصادفی در فضای جستجو توزيع شده ا بهينه هایبه نظر می رسد که زمانی مورد 

.   انجام شد توسط فريدمن ابعاد و ويژگی های آن مطالعه مسئله . مسئله است در پيچيدگی ديگر کی از عوامل مهمجستجو ي
. محدوده دهی اوليه  است  ٠مقدار  جهانی خود مينيممکه در Griewank  با استفاده از پنج تابع معيار کالسيک تابع اول تابع

غلبه بر . هدف  را توليد ميکند متغيرها بينه وابستگی متقابل ی است کالحاصط Griewankست. تابع ا) -٢و٢( برای تابع 
به طور منظم توزيع شده  Griewankتابع ی بهينه  . ميکند بهينه سازی مستقلرا بطور ی که هر متغير يشکست تکنيک ها

  .افزايش می يابد بوسيله ابعاد ی محلیبهينه  است. از آنجا که تعداد

  

ين تابع ا) . -٢و٢(   محدوده دهی اوليه برای تابع.  جهانی خود است مينيمماست در  ٠که مقدار  Rastriginدوم تابع تابع 
 . بنابراين ،تابع مرکب است . بسياری را توليد ميکند لیمينيمم مح،کسينوس  مدوالسيونبه عالوه  Sphereتابع بر مبتنی 

يک  ر پيدا کردن راه حل های بهينه در اين تابع اين است کهتوزيع شده است. قسمت دشوار د به طور منظم نقاط مينيمم
  .به دام بيفتددر بهينه محلی بهينه جهانی شدن به سمت الگوريتم بهينه سازی به راحتی می تواند 

    

 بهينهاست. )-٢و٢(تابع  است. محدوده دهی اوليه برای ٠در مينيمم جهانی خود که مقدار  Rosenbrockتابع  ،سوم تابع
، مشکل است همگراشدن بهينه جهانی د. از آنجا که مسطح می باش ی وارسهمبه شکل ، باريک ،  ژرفر داخل دره انی دجه

بارها و ای است که مسئله مطلوب نيست ، اين نقطه به سمت به طور کلی  دار شيبسطح ت وابسته هستند ومتغيرها به شد
  .مورد استفاده قرار گيرد سازی عملکرد الگوريتم های بهينهبرای آزمايش کردن ها بار
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 است. )- ٢و٢(. محدوده دهی اوليه برای تابع است ٠ شمقدارجهانی  مينيمماست که در Ackley تابع تابع چهارم
Ackleyيک در  شودمياستفاده  هک ی. الگوريتمپوشش می دهدمحلی متعدد  مينيممسطح خود را با نمايی  که  يک  اصطالح

خواهد شد قادر به عبور از تجزيه و تحليل  را گسترده ترمنطقه افتاده ، اما هر راهبرد جستجو که هد خوامحلی به دام  بهينه
منظور به دست آوردن نتايج خوب برای اين تابع ، استراتژی جستجو بايد . به  و دستيابی به نتايج بهتر است بهينهدره ميان 
  .استثمار کارآمد باشد اجزای های اکتشافی و ی از ترکيب

  
 است.) - ٢و٢(  ). محدوده دهی اوليه برای تابع٣٫٥( است ٠مقدار جهانی خود بهينه که در  است Schwefelتابع پنجم تابع 

که در  دارد جهانی مينيممبه دور از  ثانويه مينيمم. تابع بهترين متشکل است و دره از تعداد زيادی قله Schwefel تابعسطح 
  .است دامنه مينيمم جهانی نزديک مرزهای جو دام افتاده است. عالوه بر اين ، آن بسياری از الگوريتم های جست

  
  ABC برای الگوريتمپيکر بندی  – ٣٫٢

که با حداکثر تعداد نسل برابر است و سايز کلونی  (MCN):حداکثر تعداد چرخه  شامل  ABCالگوريتم پارامترهای کنترل 
 طاليه دار وتعدادی از زنبور های  زنبورهای کارگرهستنداز  ٪ ٥٠ ی ناظرا. درصد اززنبورهبا اندازه جمعيت برابر است 

افزايش تماشاچيان بر روی همچنانکه که  ترغيب  ميکنداکتشاف را طاليه داران به عنوان يک انتخاب بود. افزايش تعداد 
 برای  توسط الگوريتمپيدا شده  هاحلاز بهترين راه  توابعمقادير  به طور متوسط.  را افزايش می دهد،اکتشاف منبع غذايی 

  ابعاد مختلف ثبت شده است. 
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  نتيجه گيری
   

  لگوريتم هوش جمعی و مبتنی بر جمعيت است بررسی شده است.ايک  ABCدر اين مقاله تالش شده است الگوريتم 
الگوريتم  د کهوشمی منعقد نتايج آن شبيه سازی از  در توابع عددی دوبعدی باال مورد آزمايش قرار گرفت. ABCالگوريتم 
 موثر مرکب ابعوتبهينه سازی  و  چند متغيرهتوابع  برای و می تواند را دارد محلی مينيمم خروجی توانايی شده پيشنهاد
  .باشد
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