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طبیعت پر است از ایده 
سل در ایده الگوریتم ژنتیک از دو اصل انتخاب و تولید ن

طبیعت بهره برده
کی و در با گذشت زمان بدلیل تغییر ساختار ژنتی. است 

بعضی موارد جهش، طبیعت تضمین می کند که 
.موجودات بهتری تولید شود

درتمند  الگوریتم ژنتیک بر این اساس ابزاری ساده، ولی ق
.است
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مقدمه



...جهانی که ما در آن زندگی می کنیم 
نظریه داروین• 
نظریه المارک• 

. معروف است
فرگشتیا تکاملاین فرایند تطبیق به نامهای 

.به طور مداوم در حال تغییر است
یعنی از حالتی به حالت  ( Evolution)فرآیند تطابق، به نام تکامل یا فرگشت

.دیگر تبدیل شدن است
تواند خود راهر موجودی که قصد ماندن در چنین محیطی را داشته باشد بایستی ب

.با شرایط اطراف تطبیق دهد
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(Evolution)تکامل

(Natural Selection)انتخاب طبیعی•
(Reprodution)تولید مثل•
(Mutation)جهش•
(Symbiosis)همزیستی•



Natural)طبیعیانتخاب• Selection):چندتکاملدر
Evolutionنتیجهوکنندمیعملهمباموازیبصورتپدیده

بیعتطمعیارهایباراتطابقبیشترینکهموجودیهر.گرددمی
خوبمههرچقدربقیه.داردرابقاشانسبیشترینباشدداشته
ماننددندگرمیحذفداشتندکهکمیتطابقدرجهبخاطرباشند

طبیعتچرخهازدایناسورها
کهایپیچیدههایمولکول:(Reprodution)مثلتولید•

دروشرایطیهردرراخودهایکپیآمدهبوجودآنهاازحیات
.باشندداشتهایمنطقههر



تحت تاثیر عوامل تصادفی و غیر(: Mutation)جهش•
ن جهش گاهی ای.تصادفی برنامه ریزی نشده اتفاق می افتد

موفق و گاهی ناموفق است مثل بیماری سرطان
مثال سگ و گربه بصورت (: Symbiosis)همزیستی•

ارانسان ها  نسبت به گونه های مشابه خود بعلت همزیستی کن
.باهوش تر هستند

آورده اینها که تعریف شده اند می توانند بصورت مدل ریاضیتمامی 
.شوند



خوبی انجام طبیعت برای آنکه بتواند کار بهینه سازی را ب•
ا سال دهد بایستی اطالعات بدست آمده در طول میلیون ه

.را به نحوی ذخیره نماید
میایی زیر بنای تشکیل دهنده موجودات زنده، عناصر شی•

ازی  لذا طبیعت از همین عناصر، برای ذخیره س. هستند
.نداطالعات مربوط به هر گونه زیستی استفاده می ک

دست خط طبیعت:ژنتیک



...و اما چگونه؟

ژنتیکیموادبسته هایبهراChromosomeکروموزوم ها•
شکلهبواقعدروشده اند؛ذخیرهسلول هاهستهدرونکهکردتشبیه

ه هابستاینبهکههستندهاپروتئینباهمراهDNAمولکول های
.می شودگفتهکروموزومیارنگین تنفام تن،

•DNAموجودیکبازسازیبرایضرویاطالعاتتمامیحاوی
یادیزنوراثتیاطالعاتکنندهتنظیمبعنوانDNAازلذا.استزنده

.میشود
پذیریاشتراک%99ازبیشمیکنندزندگیزمینکرهبررویکهانسانیدو

.استگردیدهتفاوتهمهاینباعثماندهباقی%1دارند،تنها



DNAاز نمای نزدیک

کهترکیبنوعچهار
پیوندنیازمندهمگی

قابلهستند،هیدروژنی
.باشندمیایجاد

TA AT

GC CG



•Gene  مولکولی وراثت از یک ارگانیسمواحد ژن
بی از اقدامات اکثر صفات بیولوژیکی اثر ترکی. زنده است

د زنده آرایش ژنتیکی یک موجو.بسیاری از ژن ها هستند
انند ، تعیین کننده مشخصات آن، م(ترکیب ژن های آن)

.رنگ چشم های یک جانور یا بوی گل یک گیاه است

ژن چیست؟



...ژنتیک الفبای طبیعت است

ش

ی

ب

شیب

ب

ی

ش

بیش

ژنوتیپ

فنوتیپ



مانندایزندهموجودمورددر
،آنپوست،ظاهررنگصدف؛
.کندمیمحدودیتغییرات

عناصرکهآنهاییاصطالحاً
آنوژنوتیپراهستندسازنده
تاسخروجیبعنوانکهچیزی

.باشدمیفنوتیپ



کتیشربهمثالعنوانبهخواهیممیسازیبهینهمسالهدر
راکیکدامودارندنگهبازرادفاترکدامکهدهیممشاوره
.ودشآوردهپایینهاهزینهکهشرطیبهکنندتعطیل

دفترکدامکهاستایناستژنوتیپبعنوانکهچیزی•
باشدفعالغیرکداموفعال

هزینهالمثتصمیمازبعدنتیجهیعنیاینجادرفنوتیپ•
دفترنترینزدیکبهمشتریکهزمانمتوسطیاآنجاری

.کندمیطی



...یک نتیجه مهم

شاژنیرشتهوزندهموجودهرمیانیکبهیکرابطه
یکزندهموجودهرکهمعناستاینبهاین.داردوجود

زندهموجودهیچدرکهداردثابتDNAساختار
درتهالب.استنشدهتکرارگونه،همانازحتیدیگری،

.استنیامرمستثاینسادهبسیارهاسلولیتکازبرخی
هرانتومیشود،مییادکدینگبنامایرابطهچنیناز

آنDNAرشتهواصلیاطالعاتبعنوانرازندهموجود
.گرفتنظردرکدبعنوانرا



...یک ایده

عظیمسازیهبهنیالگوریتمیکیتکراربارهزاراننتیجهکنونی،موجودات
.استزندهموجوداتبقایتوانآن،افزایشاجرایازهدفکههستند

.گرددمیحذفاینصورتغیرمانددرمیباشدداشتهبیشتریتطابقکهموجودیهریعنی

وتفادهاسزندهموجوداتبهترکردنبرایطبیعتکهمکانیزمیازتوانمی
بهترینبهنیازسازی،مابهینهفرآینددر.نمودسازیبهینهبهاقداموکردهتقلید

.هستیممسالهحلبرایممکنجوابچندینمیانازجواب
دارایزندهمانندموجوداتهاجواببایدمنظوراینبهDNAمعادلیاکد
باشند.
باشیمداشتهجوابارزیابیبرایمعیاریبایستمی.



یک.ودشمیاطالقچیزیهرشدنبهترفرآیندبهسازیبهینه

نهبهیوکنندمیخلقراجدیدیایدهمحققیکیاومهندس

بهینهندفرآیدر.بخشدمیکیفیتشدهخلقایدهاینبهسازی

حاصلهایجنتباوشودمیانجاماولیهایدهبررویتغییراتیسازی

ایدهبتوانکهزمانیتایابد،میبهبوداولیهایدهتغییرات،ایناز

مناسبییلهوسکامپیوتر.نوشتالکترونیکیغالبدررانظرمورد

.بودخواهدسازیبهینهبرای
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بهینه سازی 



درراطبیعتنمی تواندخودخودیبهتدریجیتکاملوبهینه سازی
یکبارامسئلهاینتادهیداجازه.دهدیارینمونه هابهترینبهدسترسی

:دهیمشرحمثال
باهتریباتومبیل هایسال هاطیدروتدریجبهاتومبیلاختراعازپس

تولیدلیهاونمونه هایبهنسبتبیشترقابلیت هایوباالترسرعت های
طراحمهندسانتالشحاصلمتأخرنمونه هایاینکهطبیعیست.شدند
هینه سازیبکهکنیددقتاما.بوده اندقبلیطراحی هایبهینه سازیجهت

می تواناآیاما.می دهدنتیجهرا«بهتراتومبیل»یکتنهااتومبیل،یک
بوده است؟تالشهمیننتیجههواپیمااختراعگفت
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اولیهطرحبهینه سازیحاصلفضاپیماهاگفتمی توانفرضاًیا
تحتطعاًقهواپیمااختراعگرچهکهاینستپاسخبوده اند؟هواپیماها

وجههیچبهامابوده است؛اتومبیلصنعتدستاوردهای هایتأثیر
فضاپیمایایلاتومببهینه سازیحاصلصرفاًهواپیماکهگفتنمی توان

روندهمینعیناًهمطبیعتدر.هواپیماستبهینه سازیحاصل
گفتنمی توانکهدارندوجودمتکامل تریگونه های.حکم فرماست

آنچهانمیایندر.هستندقبلیگونهتدریجیتکاملحاصلصرفاً
هومیستمفکندیاریمسئلهاینفهمدرراماحدودیتابتواندشاید

.جهشیاتصادفنامبه



نهوبودجهشیکاتومبیلطرحبهنسبتهواپیماطرحعبارتیبه
نسلهردر.گونه استهمینبهنیزطبیعتدر.تدریجیحرکتیک

می یابندییرتغتصادفیکامالًصورتیبهخصوصیاتازبعضیجدید
تصادفیتخصوصیاینکهصورتیدرتدریجیتکاملاثربرسپس

شکلهباین صورتغیردرمی شودحفظکندارضاراطبیعتشرایط
.می گرددحذفطبیعتچرخهازاتوماتیک



طرح اولیه یک الگوریتم تکامل

:مراحل الگوریتم تکاملی
ایجاد . مجموعه ای از جواب های تصادفی1
مقایسه. انتخابآن ها، و رتبه بندی جواب ها، 2

بهترین ها
ترکیب. جواب های بدست آمده، با شبیه سازی 3

ب های فرآیندهای طبیعی مانند تولید مثل و ادغام و جوا
جدید با جواب های قدیمی

بازگشت . (در صورت نیاز) 2به مرحله 4



لیچرخه تکامل یک الگوریتم تکام

ارزیابی

رتبه 
بندی

ترکیبانتخاب

ادغام



24توسطزندهموجوداتدرتکاملفرضیهجدیشدنمطرح:1859نوامبر
«انواعبنیاد»کتابانتشارباچارلزداروین

1865:تجربیتبصورآمدهبدستاصولوتکاملوراثت،دربارهتحقیقاتانتشار
مندلگریگورتوسط

1903:وراثتواحدبعنوانکروموزوم

1905:ژنتیکواژهشدنمطرح

1960:ریچنبرگتوسطتکاملیهایالگوریتماصلیایدهشدنمطرح

1970:لگوریتمانامبهتکاملیهایالگوریتمازایگونهشدنمطرح
هلندجانتوسطمیشیگاندردانشگاهژنتیکهای

1989:کردنمشهورGaدرگازهلولخطانتقالکنترلسختبسیارمسئلهحلبا
گلدبرگدیویدتوسطایرساله
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تاریخچه الگوریتم ژنتیک



کهاسترپذیانطباقابتکاریجستجویالگوریتمیک(GA)ژنتیکالگوریتم

اینبه.تاسشدهطراحیژنتیکوطبیعیانتخابتکاملیهایایدهمبنایبر

جستجویتمالگورییکازهوشمندیاستفادهنمایانگرالگوریتماینترتیب

صادفیتهایپدیدهازژنتیکهایالگوریتماگرچه.باشدمیسازیبهینه

ازهاآنه،بلکنیستندتصادفیوجههیچبهخودشاناماکنندمیاستفاده

ملکردعباایمنطقهبهجستجوعملیاتهدایتبرایموجودتاریخیاطالعات

بهژنتیکتمالگوریاصلیهایروش.کنندمیاستفادهجستجوفضایدربهتر

درتکاملبرایضروریفرآیندهایبتوانندتااندشدهطراحیایگونه

.کنندسازیشبیهراطبیعیسیستمهای
24

مفهوم الگوریتم ژنتیک
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کدگذاری و 
ر تعیین تابع ب

ارزش

ایجاد جمعیت 
اولیه

محاسبه ارزش هر 
کوروموزم بر اساس

تابع بر ارزش

انتخاب والدین ادغام جهش

یبررسی همگرای جواب مساله

مراحل الگوریتم ژنتیک



ازایجموعهازمکهکروموزومساختاریکصورتبهمسئلهپاسختبدیلبه

.گویندگذاریکداستیافتهتشکیلهاژن

:انواع کد گذاری
کدگذاری دودویی. 1

1کروموزوم 
2کروموزوم 

کدگذاری جایگشتی. 2
1کروموزوم 
2کروموزوم 
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کد گذاری



جمعیت

ت از یکی از ویژگی های ژنتیکی مهم، تمرکز بر روی جمعی
.دکوروموزم ها به عنوان یک نقطه در فضای جستجو می باش

ته  به مجموعه ای از کروموزم ها در فضای جستجو، جمعیت گف
.می شود

یک نمی  اگر تعداد کروموزم ها بسیار کم باشد، الگوریتم ژنت
ستجو  تواند به درستی عمل کند و تنها قسمت کمی از فضای ج

وزم ها از طرف دیگر، اگر تعداد کورم.مورد کاوش قرار میگیرد
.زیادباشد، الگوریتم ژنتیک بسیار کند خواهد بود
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گر ادغام  در این مرحله سه جمعیت اصلی، تصادفی و جهش یافته با یکدی
.می شوند و ایجاد یک جمعیت اصلی تصادفی را خواهند داشت

3
ت

جمعی

جمعیت تصادفی

جمعیت فرزندان

هجمعیت جهش یافت



کهتابعیییعنهدفتابعرویبرمناسبتبدیلاعمالازرابرازندگیتابع
مقداریکبارارشتههرتابعاین.آیدمیدستبهشودبهینهاستقرار

رشتهیتکیفهرچه.شودمشخصآنکیفیتکهکندمیارزیابیعددی
مشارکتاحتمالواستبیشترجواببرازندگیمقدارباشدباالترجواب

مسالهکهاینبهبسته.یافتخواهدافزایشنیزبعدینسلتولیدبرای
یابیشینهبارادفمتبیشتربرازندگیباشدسازیکمینهیابیشینهموردنظر
طبیعتایکژنتالگوریتمکهآنجاییاز.بودخواهدهدفتابعبودنکمیمنه

تبدیلسازیینهبیشبهسازیکمینهمسالهبایداستتابعبیشینهدنبالبه
.شود

29

Fitnessتابع برارزش 



ازاستفادهبامسئلههرحلمنظوربه•
تابعیکبایدابتدا،ژنتیکیهایالگوریتم

برای.شودابداعمسئلهآنبرایبرازندگی
رایمنفغیرعددیتابعاین،کروموزومهر

یایشایستگدهندهنشانکهگرداندبرمی
.استکروموزومآنفردیتوانایی

برایگفتتوانمیدیگربصورتواقعدر•
درونرابهترموجوداتبتوانیماینکه

رایاریمعبایستیبدهیمتشخیصجمعیت
تموجوداآناساسبرکهکنیمتعریف

ابعتمعیاراینبه.دهیمتشخیصرابهتر
.گویندمیبرازش
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Selectionانتخاب

در این مرحله، دو والد جهت جفت گیری و تولید 
.می شوندجدید انتخاب کروموزوم 

:روشهای انتخاب 
چرخ . رولت1
رتبه . بندی2
نخبه . گزینی3
...و 
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(Roulette Wheel selection)انتخاب چرخه رولت 

داشتهبیشتری(تناسب)برازشعددکهعنصریدرآنکهاستانتخابروشیک
.باشدمیداروزنتصادفیانتخابروشهایجزءوشودمیانتخابباشد،

میزاننسبتبهکروموزومهرروشایندر
ایدایرهنموداراینازرافضاییبهینگی

دارنمواینبهگراشارهیک.کندمیاشغال
ادنایستازمیگردد،بعدچرخوکندمیاشاره

کهاستکرموزومیانتخابیکروموزوم،
الفاختمشکل.کندمیاشارهآنبهگراشاره
هاکروموزومبرازندگیمقدارحدازبیش
همهشبیشدهانتخابوالدین،شودمیسبب
.باشند



انتخاب رتبه بندی

پیکجدیدجعیتدروانتخاباجتماعهرهایکروموزومعضوهایمناسبترین
اباستداروزنتصادفیهایروشنوعازرولتچرخهمانندروشاین.شودمی
.میگرددتعیینکروموزومرتبهاساسبروزنکهتفاوتاین

نسبت می ا هارمثال اگر تعداد کروموزوم . ابتدا کروموزوم ها رتبه بندی می شوند 
براساس نیزحالبه بهترین مقدار برازشی یک وبعدی دو و به بهترین  n. دهیم 

هرکروموزوم مقدار برازش جدید ، مانند چرخ رولت احتمال و محدوده عددی 
.را معین می کنیم 

:مشکل 
این روش به آهستگی همگرا می شود  

.. دارندیکدیگر چندانی با چون بهترین کروموزوم ها تفاوت 



(Tournrment)انتخاب رقابتی 

هاکروموزومازکوچکییرمجموعهزیکروشایندر
ازیکیهبوشدهانتخابتصادفیصورتبهسهیادومعموال

پردازند،میرقابتFitnessبهورسیدهپیروزیبهآنها
انتخابتولیدبرایزیرگروههرازصفتیکفقطسرانجام
.می شوند



35

ادغام

بوجودفرزندرشتهدووالدرشتهدوازاستفادهبا Crossoverاپراتور
 .میآورد

.میشودکپیفرزندانبیتهایدروالدینبیتهایازقسمتیاینکاربرای
روشهایبهشوندکپیوالدینازیکهرازبایدکههائیبیتانتخاب
میشودانجاممختلف

single-point crossover

Two-point crossover

Uniform crossover

 Crossoverنامبهرشتهیکازشوندهکپیبیتهایمحلتعیینبرای

Mask  میشوداستفاده.
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Single point crossover

 .میشودانتخابرشتهطولدرتصادفینقطهیک•

.میشونددوقسمتبهنقطهایندروالدین•

والدازدومتکهووالدینازیکیازاولتکهانتخاببافرزندهر•
.میایدبوجوددیگر

10111 000100

Crossover Mask: 11111000000

10000 101010

10111

000100

101010

10000

Parents Children



Two-point crossover

وان نقطه به صورت تصادفی در طول دو کروموزومی که به عندو 
نقطه  2این اند در نظر گرفته می شود و مقادیر بینانتخابشده والدین 

.شودجابجا می 
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000100

Crossover Mask: 00111110000

000111 00101

101000000100 10100

000100000111

101000000100 00101

10100

Parents Children



Uniform crossover

ا  در این روش ژن های فرزندان به صورت تصادفی و ب
.والدین انتخاب می شودیک احتمال از 
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Mutationجهش

والدیکازفقطفرزندآوردنبوجودبرایmutationاپراتور●
اولیهرشتهدرکوچکیتغییراتانجامبااینکار.میکنداستفاده
.میپیونددبوقوع

تصادفیبصورتبیتیکیکنواختتوزیعیکازاستفادهبا●
.میکندپیداتغییرآنمقدارواتنخاب

.میشوداعمالcrossoverانجامازبعدmutationمعموال●

Parent Child

10111 00010010111 0001000 1
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:استبودهمطرحسالهاهاسوالاین

است؟اصلیکدامیکاست؟الزمکدامیکاست؟بهترکدامیک

:بودهقبولموردپاسخهابقیهازبیشترتاکنونکهپاسخی

داردمسئلهصورتبهبستگی
شوداستفادهدوهرازاستبهترکلیحالتدر
داردراخودمخصوصنقشکدامهر

ولیکنداستفاده mutationازفقطکهداشتالگوریتمیمیتوان
کردنخواهدکارکنداستفاده  crossoverازفقطکهالگوریتمی

Crossover OR mutation
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Crossover OR mutation

Crossover یاوجستجوگرانهخاصیتexplorative دارد.
نواحیرفتهوالدیندربینهائیمحلبهبزرگپرشهایانجاممیتواندبا
.نمایدکشفراجدیدی
Mutationیاوگسترشیخاصیتexploitive  دارد.

وسعت شدهکشفنواحیبهتصادفیکوچکتغییراتانجامبامیتواند
.ببخشد

Crossoverدرحالیکهمیکندترکیبراوالدیناطالعات
mutation  نمایداضافهجدیدیاطالعاتمیتواند.

درشانسیخوشیکبهینهپاسخیکبهرسیدنبرایmutation 

.استالزم



(Test)امتحان
جوابهترینببهکهمیکنیماعالمشدارضامسئلهحلدرمطلوبشرائطاگر

Fitnessهمرحلبهصورتاینغیردرشویممیخارجالگوریتمازوایمرسیده
.کنیممیتکرارراروندهمیندوبارهومیرویم
الگوریتمپایانشرط
مسالهجواب،باشندمیتستوتولیدپایهبرژنتیکهایالگوریتمکهچون

بهینهابجوشدهتولیدهایجوابازکدامیککهدانیمنمیونیستمشخص
،دلیلهمینبه.کنیمتعریفجمعیتدرجوابشدنپیداراخاتمهشرطتااست

:یمگیرمینظردرخاتمهشرطبرایرادیگریمعیارهای
تعداد. حلقهچرخشدور100مثالًراخاتمهشرطتوانیممی:نسلمشخصی1

.دهیمقراربرنامهاصلی
عدم. والیمتنسلچندطیدرجمعیتشایستگیبهتریندربهبود2
بهترین. .ندنکتغییریخاصیزمانیکتاجمعیتشایستگی3
ازترکیبینیمتوامیهمچنینوکنیمتعریفتوانیممینیزدیگریشرایط

.ببندیمکاربهخاتمهشرطعنوانهبرافوقموارد

42



بیعیمقایسه الگوریتم ژنتیک با سیستم های ط
الگوریتم ژنتیکسیستم های طبیعی

راثتی را که اطالعات وکروموزوم بسته های ژنی هستند
.از نسلی به نسل دیگر عینا انتقال می یابد

پاسخ های ممکن مساله بصورت رشته های عددی
.رمزگذاری شده است

محیط 
.شرایط محیطی را که جمعیت در آن قرار دارد

تابع برارزش
بع  مساله بصورت یک رابطه ریاضی درآمده که تا

.برارزش می نامند

اصل انتخاب طبیعی
حیط بقای موجود زنده و تکثیر آن، سازش با ممعیار
.است

تکثیر
در نظر  جمعیت را بعنوان متغیر تابع برارزشهر رشته

ی شود، گرفته و مقدار تابع برارزش هر رشته محاسبه م
یت  متناسب با مقدار تابع برارزش، رشته های جمع

.جدید انتخاب می شود

تقاطع
ها مبادله  در نتیجه تقاطع یا تبادل قسمتی از کروموزم

.ژنهای پیوسته صورت می گیرد

Crossoverتقاطع
دو مزدوج می رشته های جمعیت بصورت دوبه

یم ن.زوج رشته ها از یک نقطه قطع می شوند.شوند
.بخشهای بین دو رشته تعویض می شوند

جهش
یره شدن ژنی به جای ژن دیگر در طول زنججانشین
DNAیا تغییرات ایجاد شده در ژن

Mutationجهش
خاب می یک بیت از رشته عددی بصورت تصادفی انت

.می گرددشود و دچار تغییر

فوق بعد از مرحله تکثیرتکرار مراحلایجاد نسل های جدید و تکامل موجودات 43



 آسانفهم
مصنوعیقدرت و دوام بیشتر نسبت به سایر روشهای مبتنی بر هوش
مجزا بودن و ماجوالر بودن
 (.هدفی)از بهینه سازی چند تابعی پشتیبانی
مناسب برای محیط های نویزی
 شودهمیشه یک جواب داریم که با گذشت زمان بهتر می.
 موازیاستفاده به صورت توزیع شده و امکان
 مزیت های چندبعدی، استفاده از الگوریتم ژنتیکرویه در جستجوی

ایر تکنیک  بسیار بیشتری نسبت به روش های جستجوی متداول در س
ی، و یا های بهینه سازی مانند برنامه ریزی خطی، جستجوی تصادف

.داردpraxisروشهای جستجوی اول عمق، اول سطح و یا 
.....
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نتیکدالیل استفاده از الگوریتم ژ



باشندداشتهبزرگیجستجویفضایکهمسائلیدرژنتیکهایالگوریتم
.شودگرفتهبکارمیتواند

فرضیهدرآناجزاتاثیرکهپیچیدهفرضیهفضایبامسایلیدرهمچنین
.نموداستفادهجستجوبرایGAازمیتوانباشندناشناختهکلی

برایdiscrete optimizationمیگیردقراراستفادهموردبسیار.
اینروازنموداجراموازیبصورتبراحتیمیتوانراژنتیکهایالگوریتم

استفادهموردموازیبصورتراتریقیمتارزانکامپیوترهایمیتوان
سایرازکمترمحلیمینیممدرالگوریتماینافتادنتلهبهامکان.دادقرار

.روشهاست
هستندپرهزینهمحاسباتیلحاظاز.
نداردوجودبهینهجواببهرسیدنبرایتضمینی.
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ویژگی های الگوریتم ژنتیک



کاربردها

:میباشدزیادبسیارژنتیکهایالگوریتمکاربرد
•Optimizationبهینه سازی
•automatic programming برنامه نویسی خودکار
•machine learning فراگیری ماشین
•Robotics رباتیک
•Data mining  دادهالگوو استخراج تشخیص
•Software engineeringمهندسی نرم افزار
•Computer games کامپیوتریهای بازی
•Topologies of distributed computing networks های شبکه های  توپولوژی

شدهتوزیع کامپیوتری 
•Solve the dealer problem مسئله فروشنده دوره گردحل
•Artificial Neural Networks Training شبکه های عصبی مصنوعیآموزش
•Behavior to robots with GA. رفتار به رباتها با یاددهیGA
•Learning fuzzy rules using genetic patterns قوانین فازی با استفاده از یادگیری

ژنتیکالگویتم های 

46
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ژنتیکالگوریتمکاربردازمثالی

ر  بهینه سازی چینش حروف فارسی ب
با استفاده از   کلیدروی صفحه

الگوریتم های ژنتیکی
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مقدمه 

رویبرفارسیحروفهبهینچینشآوردنبدست•
کردنپتایباکهکسانیبرایدرازمدتدرصفحه کلید

.ودبخواهدمفیدبسیار,هستنددرگیرفارسیمتون
تابعیکبهتوجهبامی تواندتکاملیالگوریتمیک•

برایرایفارسمتونکردنتایپراحتیمیزانکهتناسب
حروفچینش هایفضایدر,می دهدارائهچینشیک

رابهینهشچینوکردهجستجوصفحه کلیدرویبرفارسی
.آوردبدست
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ید چینش کنونی حروف فارسی بر روی صفحه کل
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مساله

کهمی خواهیمماواستثابتصفحه کلیدههندسمسالهایندر
حرفهبعالوفارسیالفبایحرف32ازمتشکلکهنشانه33تعداد
یبترتبهکهصفحه کلیدردیفسهرویبررااست"ء"همزه

.دهیمقرار،هستندکلید10و,12,11دارای
اینرویبرنشانه هااینازچینشیآوردنبدستمسالهاینهدف
هنگامبرکارکهباشدطوریچینشاینکهطوریبه,استکلید ها
راحتیساحسا،فارسیحروفتایپبرای کلیدصفحهازاستفاده
.باشدداشتهچینش هابقیهباکاربهنسبتبیشتری
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الگوریتم ژنتیک

.تاسشدهاستفادهژنتیکالگوریتمیکازمسالهحلبرای•
سختییایراحتمیزان,ژنتیکالگوریتمایندرموجودتناسبتابع•

.می کندمحاسبهراچینشیکازاستفاده
کهموجودجمعیترویبرژنتیکیعملگرهای,نسلهردر•

,ستندهصفحه کلیدرویبرفارسیحروفازمختلفیچینش های
ابعتمقدارکهمی شوددادهسوقسمتیبهجامعهومی شونداعمال

.برسندخودمقدارکمینهبهآناعضایازایبهتناسب
حروفچینشیکواقعدرکهجامعهازعضوهرتناسبمیزان•

کهمتنیبربتناستابعاعمالبا,هستندکلیدصفحهرویبرفارسی
دستهب,استشدهتهیهزبانفارسیخبریسایتچندمطالباز

.آیدمی
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جمعیت

هر.تندهسصفحه کلیدرویفارسیحروفمختلفجایگشت هایجمعیتاعضای•
هرکهگرفتنظردرفارسیحروفازبرداریصورتبهمی توانراجمعیتعضو

.استکلیدصفحه ازکلیدیکبامتناظرآناندیس
راباشد"ء"همزهحرفهعالوبفارسیحروفشاملکه33طولبابردارهرمثالً•

حرفکهگرفتنظردر(جمعیتازعضویک)کروموزومیکعنوانبهمیتوان
iارةشمبرچسبکهاستصفحه کلیدازکلیدیبامتناظر,برداراینازامiرویبر

.استشدهزدهآن

33!تعداد چینش های مختلف 
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تابع تناسب

مسالهیکیدصفحه کلرویبرحروفچینشباکردنکارسختیوراحتیتعیین
.استارگونومیکپیچیده
ارائهصفحه کلیدیککارایطراحیبرایراهدفچهاررومل هارتونورمن

:کرده اند
می دهند؛انجامدستدوکهکاریبرابری1.
دست؛دوبامتناوبصورتبهحروفتایپبیشترین2.
وانگشت؛یکبامتوالیحرفدوتایپتکرارکمترین3.
.(وسطیفردکلیدهای)پایه ایکلیدهایرویبرحروفتایپبیشترین4.
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تابع تناسب

:معرفی کردرازیراندازه گیریفاکتورمی تواناولهدفدوبرای
•Chand:دوکردنتایپبرایدستیکازاستفادهبهمربوطههزین

.همسرپشت حرف
:می شودمعرفیزیرانداز ه گیریفاکتور،سومهدفبرای•
•Cfinger:دوردنکتایپبرایانگشتیکازاستفادهبهمربوطههزین

.همسرپشت حرف
•Ergonomic:هبتوجهباحرفیککردنتایپبهمربوطههزین

.صفحه کلیدرویبرحرفآنموقعیت
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تابع تناسب

اکتورفسهاینمجموعازکروموزومهربرایتناسبتابع•
برایاستفادهموردمتندرکهحروفیتمامیبرای

:می آیدبدست,دارندوجودآزمایش

Wاستفادهموردمتندرموجودکلماتتمامیهمجموع
است؛آزمایشبرای

–wiهکلمiهمجموعازامWاست؛
–ljحرفjهکلمازامwiاست؛

 
 

 
W wl

jergonomicjjfingerjj

ij

lCllCll
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11hand )](),(),([C  (layout) Fitness
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عملگرهای ژنتیکی

.استشدهاستفادهجهشعملگرازتنهااینجادر•
معیتجاعضایساختارکهاستایندورگهعملگرازاستفادهعدمدلیل•

.داردیباالیزمانیهزینةوالدکروموزومدوکردنترکیبکهاستطوری
. بریممیکاربهجامعهمختلفاعضایبرایصورتدوبهراجهشعملگر•

اولرازتآناعضایکهمی کنیمانتخابنخبگانهجامعیکمسالهایندر
.می دهندتشکیلراتناسبتابعدیدازجمعیت

وجزچهارمحتویاتتنها,نخبگانجامعةازعضوهربرایجهشعملگر•
ادیعافرادبرایحالیکهدر.می کندجابه جاتصادفیصورتبهراژن

.می یابدافزایشجابه جایی12بهتعداداینجامعه
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کارایی

:کردیماجرازیرپارامترهایباژنتیکالگوریتم
صورتبهاولنسلدرکهکروموزوم100جمعیتاعضایتعداد•

اند؛شدهتولیدتصادفی
؛جمعیتکل%10,استنخبگانهجامعهدهندتشکیلدرصد•
ژنتیکیعمگرهایاینکهبدونومستقیمصورتبهکهاعضاییتعداد•

عضو؛3,روندمیبعدینسلبه,شوداعمالآنرویبر
.نسل500هانسلکلتعدادو•
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کارایی

شاننهایمنحنی.مختلفهاینسلطیدرجامعهاعضایتناسبنمودارهای
اعضایهمهتناسبمقادیرمتوسط,پایینبهباالازترتیببهشدهداده

.هستندتناسببهترینو,نخبگانهجامعتناسبمقادیرمتوسط,جامعه
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بهترین چینش

برایکژنتیالگوریتمایننهایتدرکهچینشیبهترین
،اسبتنتابعبهتوجهبااشهزینه,دادارائهفارسیحروف
.استفارسیحروفکنونیچینشههزین815/0



گیری نتیجه 

زیادیسیاربقدرتدارایکههستندالگوریتم هاییژنتیکالگوریتم های
کاربردوانبتشایدکهداشتتوجهبایداماهستند،مسئلهجوابیافتندر

حالتایفضدارایکهگرفتنظردرمسائلیدرراهاالگوریتمایناصلی
 هایزماندرانسانبرایحالت هاهمهبررسیعمالًوهستندبزرگبسیار
حتماًهکداشتتوجهبایدطرفیاز.نیستممکن(بشرعمرحددر)نرمال

در.باشیمقیمنطومناسبپیوستگیدارایبایدمسئلهمختلفحاالتبین
کتیحردارایکهمی دهدمابهراامکاناینژنتیکالگوریتم هاینهایت
تصوروانیممی تکهگونه ایبه.باشیمهدفسویبهمسئلهفضایدرسریع
.تیمهسپروازمشغولجوابسویبهمسئلهحاالتفضایدرکهکنیم
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