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* نویسندۀ مسئول

چکیده:.

بهینه ســازی فراینــدی اســت کــه برای بهتــر کردن 
چیزی دنبال می شــود. فکر، ایده و یا طرحی که به وسیله 
یک دانشــمند یا یک مهنــدس مطرح می شــود، طی روال 
بهینه سازی بهتر می شــود. در هنگام بهینه سازی، شرایط 
اولیه با روش های مختلف مورد بررســی قرار می گیرد و 
اطالعات به دست آمده، برای بهبود بخشیدن به یک فکر یا 
روش مورد اســتفاده قرار می گیرند. یکی از الگوریتم های 
جدید بهینه ســازی الگوریتم SSPCO می باشــد که از رفتار 
جوجه های پرنده تیهو الگوبرداری شده است. نظریۀ آشوب 
شــاخه ای از ریاضیات است که به مطالعۀ رفتار دینامیکی 
سیستم هایی که به انتخاب های اولیه بسیار حساس هستند 
می پردازد. در این مقاله با ســازوکار جمعیت دهی نظریۀ 
آشوب، الگوریتم SSPCO را پیاده سازی کرده ایم. از دو تابع 
مختلف نظریه آشوب استفاده کرده و الگوریتم را با نظریۀ 
آشــوب ترکیب کرده ایم و نتایج را با الگوریتم های مشابه 
مقایسه کرده ایم. نتایج نشان از این دارد که نظریه آشوب 

تاثیر مثبتی بر روند الگوریتم داشته است.

واژه هاي کلیدي: الگوریتم SSPCO، بهینه سازی، هزینه، 
نظریه آشوب، معادله حرکت.

1-.مقدمه

در هنگام بهینه سازی، شرایط اولیه با روش های مختلف 
مورد بررسی قرار می گیرد و اطالعات به دست آمده، برای 
بهبود بخشــیدن به یــک فکر یا روش مورد اســتفاده قرار 
می گیرند. بهینه ســازی ابزاری ریاضی است که برای یافتن 
پاسخ بســیاری از پرسش ها در خصوص چگونگی راه حل 
مســائل مختلف به کار می رود]1[. در بهینه سازی از یافتن 
بهترین پاســخ برای یک مسئله صحبت به میان می آید. لفظ 
بهترین به طور ضمنی بیان می کند که بیش از یک جواب برای 
مسئلۀ مورد نظر وجود دارد که البته دارای ارزش یکسانی 
نیستند. تعریف بهترین پاسخ، به مسئلۀ مورد بررسی، روش 
حل و هم چنین میزان خطای مجاز بستگی دارد. بنابراین نحوۀ 
فرمول بندی مســئله نیز بر چگونگی تعریف بهترین پاسخ 
تاثیر مســتقیم دارد. برخی از مسائل پاسخ های مشخصی 
دارند؛ بهترین بازیکن یک رشتۀ ورزشی، طوالنی ترین روز  52
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چکیده:.

بهینه ســازی فراینــدی اســت کــه برای بهتــر کردن 
چیزی دنبال می شــود. فکر، ایده و یا طرحی که به وسیله 
یک دانشــمند یا یک مهنــدس مطرح می شــود، طی روال 
بهینه سازی بهتر می شــود. در هنگام بهینه سازی، شرایط 
اولیه با روش های مختلف مورد بررســی قرار می گیرد و 
اطالعات به دست آمده، برای بهبود بخشیدن به یک فکر یا 
روش مورد اســتفاده قرار می گیرند. یکی از الگوریتم های 
جدید بهینه ســازی الگوریتم SSPCO می باشــد که از رفتار 
جوجه های پرنده تیهو الگوبرداری شده است. نظریۀ آشوب 
شــاخه ای از ریاضیات است که به مطالعۀ رفتار دینامیکی 
سیستم هایی که به انتخاب های اولیه بسیار حساس هستند 
می پردازد. در این مقاله با ســازوکار جمعیت دهی نظریۀ 
آشوب، الگوریتم SSPCO را پیاده سازی کرده ایم. از دو تابع 
مختلف نظریه آشوب استفاده کرده و الگوریتم را با نظریۀ 
آشــوب ترکیب کرده ایم و نتایج را با الگوریتم های مشابه 
مقایسه کرده ایم. نتایج نشان از این دارد که نظریه آشوب 

تاثیر مثبتی بر روند الگوریتم داشته است.
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1-.مقدمه

در هنگام بهینه سازی، شرایط اولیه با روش های مختلف 
مورد بررسی قرار می گیرد و اطالعات به دست آمده، برای 
بهبود بخشــیدن به یــک فکر یا روش مورد اســتفاده قرار 
می گیرند. بهینه ســازی ابزاری ریاضی است که برای یافتن 
پاسخ بســیاری از پرسش ها در خصوص چگونگی راه حل 
مســائل مختلف به کار می رود]1[. در بهینه سازی از یافتن 
بهترین پاســخ برای یک مسئله صحبت به میان می آید. لفظ 
بهترین به طور ضمنی بیان می کند که بیش از یک جواب برای 
مسئلۀ مورد نظر وجود دارد که البته دارای ارزش یکسانی 
نیستند. تعریف بهترین پاسخ، به مسئلۀ مورد بررسی، روش 
حل و هم چنین میزان خطای مجاز بستگی دارد. بنابراین نحوۀ 
فرمول بندی مســئله نیز بر چگونگی تعریف بهترین پاسخ 
تاثیر مســتقیم دارد. برخی از مسائل پاسخ های مشخصی 
دارند؛ بهترین بازیکن یک رشتۀ ورزشی، طوالنی ترین روز 
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چکیده:.

بهینه ســازی فراینــدی اســت کــه برای بهتــر کردن 
چیزی دنبال می شــود. فکر، ایده و یا طرحی که به وسیله 
یک دانشــمند یا یک مهنــدس مطرح می شــود، طی روال 
بهینه سازی بهتر می شــود. در هنگام بهینه سازی، شرایط 
اولیه با روش های مختلف مورد بررســی قرار می گیرد و 
اطالعات به دست آمده، برای بهبود بخشیدن به یک فکر یا 
روش مورد اســتفاده قرار می گیرند. یکی از الگوریتم های 
جدید بهینه ســازی الگوریتم SSPCO می باشــد که از رفتار 
جوجه های پرنده تیهو الگوبرداری شده است. نظریۀ آشوب 
شــاخه ای از ریاضیات است که به مطالعۀ رفتار دینامیکی 
سیستم هایی که به انتخاب های اولیه بسیار حساس هستند 
می پردازد. در این مقاله با ســازوکار جمعیت دهی نظریۀ 
آشوب، الگوریتم SSPCO را پیاده سازی کرده ایم. از دو تابع 
مختلف نظریه آشوب استفاده کرده و الگوریتم را با نظریۀ 
آشــوب ترکیب کرده ایم و نتایج را با الگوریتم های مشابه 
مقایسه کرده ایم. نتایج نشان از این دارد که نظریه آشوب 

تاثیر مثبتی بر روند الگوریتم داشته است.

واژه هاي کلیدي: الگوریتم SSPCO، بهینه سازی، هزینه، 
نظریه آشوب، معادله حرکت.

1-.مقدمه

در هنگام بهینه سازی، شرایط اولیه با روش های مختلف 
مورد بررسی قرار می گیرد و اطالعات به دست آمده، برای 
بهبود بخشــیدن به یــک فکر یا روش مورد اســتفاده قرار 
می گیرند. بهینه ســازی ابزاری ریاضی است که برای یافتن 
پاسخ بســیاری از پرسش ها در خصوص چگونگی راه حل 
مســائل مختلف به کار می رود]1[. در بهینه سازی از یافتن 
بهترین پاســخ برای یک مسئله صحبت به میان می آید. لفظ 
بهترین به طور ضمنی بیان می کند که بیش از یک جواب برای 
مسئلۀ مورد نظر وجود دارد که البته دارای ارزش یکسانی 
نیستند. تعریف بهترین پاسخ، به مسئلۀ مورد بررسی، روش 
حل و هم چنین میزان خطای مجاز بستگی دارد. بنابراین نحوۀ 
فرمول بندی مســئله نیز بر چگونگی تعریف بهترین پاسخ 
تاثیر مســتقیم دارد. برخی از مسائل پاسخ های مشخصی 
دارند؛ بهترین بازیکن یک رشتۀ ورزشی، طوالنی ترین روز  52
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چکیده:.

بهینه ســازی فراینــدی اســت کــه برای بهتــر کردن 
چیزی دنبال می شــود. فکر، ایده و یا طرحی که به وسیله 
یک دانشــمند یا یک مهنــدس مطرح می شــود، طی روال 
بهینه سازی بهتر می شــود. در هنگام بهینه سازی، شرایط 
اولیه با روش های مختلف مورد بررســی قرار می گیرد و 
اطالعات به دست آمده، برای بهبود بخشیدن به یک فکر یا 
روش مورد اســتفاده قرار می گیرند. یکی از الگوریتم های 
جدید بهینه ســازی الگوریتم SSPCO می باشــد که از رفتار 
جوجه های پرنده تیهو الگوبرداری شده است. نظریۀ آشوب 
شــاخه ای از ریاضیات است که به مطالعۀ رفتار دینامیکی 
سیستم هایی که به انتخاب های اولیه بسیار حساس هستند 
می پردازد. در این مقاله با ســازوکار جمعیت دهی نظریۀ 
آشوب، الگوریتم SSPCO را پیاده سازی کرده ایم. از دو تابع 
مختلف نظریه آشوب استفاده کرده و الگوریتم را با نظریۀ 
آشــوب ترکیب کرده ایم و نتایج را با الگوریتم های مشابه 
مقایسه کرده ایم. نتایج نشان از این دارد که نظریه آشوب 

تاثیر مثبتی بر روند الگوریتم داشته است.

واژه هاي کلیدي: الگوریتم SSPCO، بهینه سازی، هزینه، 
نظریه آشوب، معادله حرکت.

1-.مقدمه

در هنگام بهینه سازی، شرایط اولیه با روش های مختلف 
مورد بررسی قرار می گیرد و اطالعات به دست آمده، برای 
بهبود بخشــیدن به یــک فکر یا روش مورد اســتفاده قرار 
می گیرند. بهینه ســازی ابزاری ریاضی است که برای یافتن 
پاسخ بســیاری از پرسش ها در خصوص چگونگی راه حل 
مســائل مختلف به کار می رود]1[. در بهینه سازی از یافتن 
بهترین پاســخ برای یک مسئله صحبت به میان می آید. لفظ 
بهترین به طور ضمنی بیان می کند که بیش از یک جواب برای 
مسئلۀ مورد نظر وجود دارد که البته دارای ارزش یکسانی 
نیستند. تعریف بهترین پاسخ، به مسئلۀ مورد بررسی، روش 
حل و هم چنین میزان خطای مجاز بستگی دارد. بنابراین نحوۀ 
فرمول بندی مســئله نیز بر چگونگی تعریف بهترین پاسخ 
تاثیر مســتقیم دارد. برخی از مسائل پاسخ های مشخصی 
دارند؛ بهترین بازیکن یک رشتۀ ورزشی، طوالنی ترین روز 
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