
اسخ گيرند. بهطوريکه پها سروکار دارد بيش از يک هدف را در بر ميبشر در دنياي واقعي با آن سازي کهامروزه بيشتر مسائل بهينه

سازي شود که کليه اهداف به يک مرز خاص از بهينگي رسيده باشند، اين گونه مسائل را مسائل بهينهبهينه مسئله هنگامي حاصل مي

زمان بهينه گردند و ممکن است اين اهداف با چندهدفه، بايد چند هدف همسازي که در مسائل بهينهناميم. از آنجاييچندهدفه مي

هاي بهينه مواجه هستيم. بنابراين در اينجا يک مفهوم عمومي پذيرفته شده به نام پاسخ اي از پاسخهم در تضاد باشند لذا با مجموعه

. هاي بهينه مواجه هستيماي از پاسخود، بلکه با مجموعههدفه وجود دارد ديده نميشسازي تکبهينه، مانند آنچه که در مسائل بهينه

اي شوند چراکه همواره با مجموعهسازي چندهدفه در نظرگرفته ميهاي تکاملي ابزار مناسبي براي حل مسائل بهينهامروزه الگوريتم

 توانند براي يافتنند بيابند از اينرو نميهاي کالسيک در هر مرحله از اجرا تنها يک پاسخ را مي توانها مواجه هستند. روشحلاز راه

هاي تکاملي بر اساس جمعيت هستند، يافتن يک مجموعه از هاي بهينه مناسب باشند. از آنجاييکه الگوريتماي از پاسخمجموعه

دهدفه ه سازي چننامه روش جديدي براي حل مسائل بهينپاسخهاي بهينه در يکبار اجراي الگوريتم امکانپذير ميباشد. در اين پايان

با ترکيب الگوريتم تکاملي بهينه سازي جغرافياي زيستي، الگوريتم تکامل تفاضلي و الگوريتم تکامل فرهنگي، معرفي شده است. براي 

ترکيب شده است. در الگوريتم پيشنهادي دوم  DE با قابليت اکتشاف BBO اين منظور در الگوريتم پيشنهادي اول، قابليت استخراج

نيز براي هدايت فرآيند جستجو استفاده شده است. در  CA از فضاي اعتقاد الگوريتم DE و BBOهايبر استفاده ازالگوريتم عالوه

سازي هاي پيشنهادي با استفاده از چندين تابع آزمون و معيارهاي همگرايي و پراکندگي، مطرح در مسائل بهينهنهايت کارايي الگوريتم

هاي مطرح در اين زمينه مقايسه شده است. نتايج حاصل بيانگرکارايي مطلوب ارزيابي قرار گرفته و با الگوريتمچندهدفه تکاملي، مورد 

 .الگوريتم پيشنهادي در رقابت با ساير الگوريتمهاي مطرح مي باشد


