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فهرست مطالب
تاریخچه بهینه سازی و تحقیق در عملیات

الگوریتم های فرا ابتکاری

الگوریتم فاخته 

کاربرد بهینه سازی در مهندسی

:  بهینه سازیهدف
پیچیده امروزدنیایمهارت تصمیم گیری در افزایش 

بهینهومطلوبهایخواستهیافتنبرایجستجو

ترینبهیافتنسراسری،امتحاناتبرایزمانیجدولتنظیمزندگی،برایمناسبمحلیکانتخاب
…وشطرنجبازیدرمناسبحرکتنقلیه،وسیلهبامسافرتبرایمسیر

ونظامیپزشکی،اپراتوری،تحقیقاتاقتصادی،مالی،معماری،مهندسی،مسائل…

تحقیق در عملیات یا پژوهش عملیاتیمهم ترین ابزار بهینه سازی
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عملیاتدر تاریخچه تحقیق 

 دومفرماندهی نظامی در انگلستان در جنگ جهانی

 رادارو روش استفاده از های جدید افکنکارایی بمب مطالعه

 نظامیعملیاتبر روی پژوهش ،عملیاتدر نام تحقیق

 متحدهنظامی ایاالت فرماندهی در مشابهی های فعالیتشروع

 به تحقیق در عملیات مدیران صنعتی توجه

 ریاضیدانتوسط ۱۹۴۷سال در روش سیمپلکس و تکنیک ریاضی اولین ارائه

یکزدانت. ب.جورجآمریکایی 

ظهور کامپیوترهایی با سرعت باال

تاریخچه تحقیق در عملیات
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قلمرو تحقیق در عملیات  

 و، هوایی دریاییبهینه حمل و نقل کاال و مواد در شبکه های ارتباطی جاده ای، مدیریت
لوله های انتقال 

 ارزیابی بهره وری، کارایی و اثربخشی
  برنامه ریزی زمانی جلسات مختلف در مدارس، دانشگاه ها و کنفرانس ها
 بهینه نیروهای کاری به مشاغل  تخصیص
  بودجه ریزی بهینه با هدف استفاده موثر از هزینه ها
ها با هدف جریان بهینه مواد و کاالها  طراحی ساختار کارخانه
  ایجاد شبکه های ارتباطی با کمترین هزینه و اطمینان از کیفیت خدمات
 مدیریت ترافیک خیابانی و جاده ای
 (  و بنابراین کاهش هزینه ی تولید)طراحی ساختار چیپ های کامپیوتری با هدف کاهش زمان تولید
  مدیریت جریان مواد و کاال در زنجیره تامین
زمان بندی

در تحقیق در عملیات  ایجاد مدل و رویکرد سیستمی 

داده های غیرقابل کنترل 
(متغیرهای محیطی)

ستاده ها 
(نتایج مورد پیش بینی)

توابع هدف
داده های قابل  مدل ریاضی

متغیرهای تصمیم  )کنترل
(گیری
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مراحل بهینه سازی

شرح مسالهمدلسازی حل مساله

بهینه سازیهای ریاضی انواع مدل 

خطی

غیر خطی

عدد صحیح

صفر و یک

احتمالی

  مختلط

.....
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اجزای اصلی یک مدل ریاضی

Maximize or Minimize f(X)

Subject to gi(x) ≤ bi;  i=1,….m

xj ≥ 0, j=1,…n

هدفتابع 

های مدلمحدودیت 

تصمیم متغیرهای 
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40X1 +15X2 >=100

14X1 + 35X2>=140

X1 <=5

X2 <=5

X1, X2 >=0

3X1 + 9X2 = ?

Optimal 

Solution

X1 = 5

X2 = 2

X1

X2
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الگوریتم های 
متاهیوریستیک

شبیه سازی   

(SA)آنیلینگ

الگوریتم  
(GA)ژنتیک

بهینه سازی   
مورچگان 
(ACO)

جستجوی   
(TS)ممنوع

الگوریتم ازدحام
(PSO)ذرات 

الگوریتم رقابت
استعماری 

(ICA)

ه الگوریتم بهین
سازی فاخته 

(COA)

Cuckoo Optimization Algorithmالگوریتم بهینه سازی فاخته یا 
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فاختهگذاریتخموزندگیجالبروش

فاختهپرندهگذاریتخمفرآیندوزندگینحوهازالهام

رجبیونرامینتوسط2011سالدرالگوریتمارائه

فاختهگذاریتخموزندگیجالبروش
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مهاجرت فاخته هاروش فاخته ها برای تخمگذاری
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Ant  Colony Optimization (ACO)الگوریتم کلونی مورچگان 

(1)کوتاهترین مسیر

Nest Food



3/10/2017

12

(2)مسیرکوتاهترین 

Nest Food

(3)کوتاهترین مسیر

Nest Food
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Nest Food

(۴)مسیرکوتاهترین 

کاربردهای الگوریتم کلونی مورچگان

 شهریمسیر یابی داخل شهری و بین

باالهای شبکه های توزیع برق ولتاژ مسیر یابی بین پست

 های کامپیوتری  یابی شبکهمسیر
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الگوی کلونی مورچه ها جهت اداره ترافیکاز استفاده 

الگوریتم ژنتیک 
(GA )Genetic Algorithm



3/10/2017

15

Simulated Annealing( SA)ارائه الگوریتم شبیه سازی تبرید

Particle Swarm Optimization(pso)بهینه سازی گروه ذرات 
(ازدحام ذرات یا ماهی ها)پرندگان بهینه سازی 
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Beeعسل الگوریتم کلونی زنبور  Colony Algorithm(ABC)

 Bacterial Foraging Optimizationباکتریالگوریتم بهینه سازی 

(BFO)
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قورباغهجهشسازیبهینهالگوریتم
(SFLA) Optimization of shuffled frog leapingalgorithm

Invasive Weed Optimizationالگوریتم بهینه سازی علف های هرز 

(IWO)
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Tabuممنوعالگوریتم جستجوی  Search (TS)

Firefly Algorithmالگوریتم کرم شب تاب



3/10/2017

19

Bat Algorithmخفاش الگوریتم 

Neural Networkشبکه های عصبی 
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بینی قیمت سکه طال در بورس کاالی ایران با رویکرد شبکه عصبییش پ

 عصبیقیمت سهام با استفاده از شبکه پیش بینی

نوعیپیش بینی پویای قیمت نفت خام با استفاده از شبکه های عصبی مص

مدلسازی پیش بینی قیمت ارز با استفاده از شبکه های عصبی

 دیابت، سرطان بیماری قلبی تشخیص رعشه و مقاله پیش بینی بیماری...

کیفیت هوارشباپیش بینی فرودگاه، بینی سرعت باد در پیش : هواشناسی ،

عصبی کاربرد شبکه های

Harmony Searchالگوریتم جستجوی هارمونی 
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بهینه سازی در برنامه ریزی درسی و امتحانی
:درسیبرنامههدفتابع

روزیکدردانشجویانبیکاریسازیحداقل

دانشگاهدردانشجوحضورازحداکثراستفاده

:هامحدودیت

کالسروزهاییتعداد

روزیکبهمربوطزمانیدورههایتعداد

دمعدورهیکدروروزیکدرکالسیکدردرسیکازبیشنگرفتنقرار
دانشجویانبرنامهدرتداخل

روزیکدردرسیکجلساتتعدادسازیحداکثر

:امتحاناتهدفتابع

رسیدگروهیکامتحاناتبینزمانیفاصلهسازیحداکثر

بهینه سازی در مهندسی صنایع

وسمعکسازی فاخته برای طراحی شبکه لجستیک سازی الگوریتم بهینهپیاده
 فاختهحل مساله تسطیح منابع در حالت چند پروژه ای به کمک الگوریتم
 الگوریتم ترکیبیCOA-AHP دیجیتالبرای انتخاب طرح ماشینکاری تولید
انتخاب تامین کننده در یک زنجیره تامین با استفاده از الگوریتم فاخته
 تولیدپیاده سازی فاخته در مساله برنامه ریزی
انتخاب سبد سهام در بازار بورس با الگوریتم فاخته
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Pressure Vessel Designبخار طراحی دیگ 

ایاستوانهمخزناینجوشکاریوآهنگریمواد،هزینه هایکمینه سازی
ضخامتای،استوانهپوستهشعاعپوسته،طولکروی،سرضخامت:ازعبارتندطراحیمتغیرچهار

پوسته

Welded beam designطراحی تیر جوشکاری شده 

به نحوی که هزینه کل ساخت کمینه می باشد Pبرای نگه داشتن وزن مشخص bو h ،l،tتعیین ابعاد هدف 
.  گردد
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(پردازش تصویر)فراابتکاری لبه تصویر با الگوریتم تشخیص 

 کهای پردازش کلونی مورچه و تکنیبهینه سازی استخراج خودکار توپوگرافی لبه در تصاویر پزشکی به کمک الگوریتم
تصویر

پزشکیمانندهایحوضهدردیجیتالیتصاویرپردازش،
پردازشدر.هستیمغیرهوصنعتیکشاورزی،نظامی،
ها،گوشهتوانمیریاضی،هایعملیاتکمکبهتصویر
رد،کاستخراجتصاویرازراهاویژگیدیگروهالبهانحناها،

ایاشیازمرزهایییابیمکان،تصویرلبهتشخیصهدف
تحلیلوتجزیهوماشینبیناییکاراساسکهتصویریکدر

تصویر

هواپیماابتکاری برای بهینه سازی طراحی سازه فرا رویکرد 

https://www.noavarangermi.ir/category/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7/
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موشکاصلیپارامترهایتنظیموتعیین

نفتمهندسیدرسازیبهینههایروشکاربرد
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بهینه سازی عملیات حفاری                                                         بهینه سازی تعیین محل چاه ها

ساختماندرانرژیمصرفسازیبهینه
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PSOسازی مسیر ربات های هوشمند به کمک الگوریتم بهینه  

یشهراتوبوسرانیشبکهخطوططراحیدرسازیبهینهکاربرد
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فرودگاهباندرویبرهواپیمافرودسازیبهینه

بتنیبرشیدیوارابعادیسازیبهینه
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آبتوزیعهایسیستمطراحیدرسازیبهینهکاربرد

برقتوزیعهایشبکهسازیبهینه
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