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  3ثلَن اس اًذاسُ  5تیوبر، در  5ثْتزیي طزح ثب 

:تؼزیف هسبلِ  
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 جَاة ّب ولیِ ثزرسی سهبًی لحبظ ثِ هسبلِ، والس ثَدى ثشري دلیل ثِ
 .است هوىي غیز ػوال هَارد ثزخی در ٍ هٌطمی غیز



:تؼزیف الگَریتن  

  خبظ هسئلِ یه حل ثزای دستَرات اس هتٌبّی ای هجوَػِ الگَریتن یه
  هطخع آى در ػولیبت اًجبم تزتیت وِ است، هبضیي یب اًسبى تَسط
   .هی وٌذ پیذا خبتوِ هؼیٌی سهبى در ػولیبت ٍ ضذُ

 :ثبضذدارا خبغیت سیز را ثبیذ پٌج الگَریتن یه 

 ثَدىهتٌبّی . 1

 غزاحت. 2
 ٍرٍدی. 3
 خزٍجی. 4

 وبرائی. 5



ِ سبسی  الگَریتن ّبی ثْیٌ

 الگَریتن ّبی دلیك

 الگَریتن ّبی تمزیجی

 غَرت ثِ ثْیٌِ جَاة یبفتي ثِ لبدر دلیك الگَریتن ّبی
ِ سبسی هسبئل هَرد در اهب ّستٌذ دلیك   وبرایی سخت ثْیٌ
  ًوبیی غَرت ثِ هسبئل ایي در آًْب حل سهبى ٍ ًذارًذ
 .هی یبثذ افشایص

  ًشدیه) خَة جَاة ّبی یبفتي ثِ لبدر تمزیجی الگَریتن ّبی
ِ سبسی هسبئل ثزای وَتبُ حل سهبى در (ثْیٌِ ثِ  سخت ثْیٌ

 .ّستٌذ



 الگَریتن ّبی تمزیجی

 (heuristic)الگَریتن ّبی اثتىبری 

 (meta-heuristic)الگَریتن ّبی فزااثتىبری 

 در آًْب گزفتي لزار اثتىبری، الگَریتن ّبی اغلی هطىل دٍ
ِ ّبی  هسبئل در وبرثزد ثزای آًْب ًبتَاًی ٍ هحلی ثْیٌ
 .است گًَبگَى

 ثْیٌِ اس ثزًٍزفت راّىبرّبی دارای فزااثتىبری الگَریتن ّبی
 هسبئل اس گستزدُ ای طیف در وبرثزد لبثل ٍ هی ثبضٌذ هحلی
 .ّستٌذ

 (hyper-heuristic) الگَریتن ّبی فَق اثتىبری



 الگَریتن تجزیذ
Simulated Annealing 
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 تؼییي همذار دهبی اٍلیِ



 الگوریتن شنتیک



  .ضذ ارائِ ریچٌجزي تَسط 1960 سبل در ثبر اٍلیي ثزای تىبهلی حسبة

 ایٌىِ تب گزفت لزار ثزرسی هَرد سیبدی هحممبى تَسط اٍ ًظزیِ ثؼذّب

  سبل در ( John Holland) َّلٌذ جبى تَسط (GA)  صًتیه الگَریتن

 .ضذ ارائِ هیطیگبى داًطگبُ در 1975

 (GA)  صًتیه الگَریتن اس ( John Koza) وَسا جبى ًیش 1992 سبل در

ِ سبسی ٍ حل ثزای   تَاًست ٍ وزد استفبدُ پیطزفتِ هٌْذسی هسبئل ثْیٌ

  ٍ آٍرد در وبهپیَتز سثبى ثِ را  (GA)  صًتیه الگَریتن رًٍذ ثبر اٍلیي ثزای

  اثذاع ٍی تَسط وِ ًزم افشاری ٍ وٌذ اثذاع ًَیسی ثزًبهِ سثبى یه آى ثزای

   .است هطَْر LISP افشار ًزم ثِ گزدیذ



 سًذُ هَجَدات ثذى سبختوبى

ِ ای ثِ  .هی گَیٌذ ( Genome) صًَم یه صى ّب اس هجوَػ

 سلَل

 وزٍهَسم

DNA 

 صى

 یه پزٍتئیي خبظ ٍ هٌحػز ثِ فزد



 شنتیکی الگوریتن های ساختار

 كروهوزوم
ّز وزٍهَسٍم ًطبى دٌّدذُ یده ًمطدِ در ف دبی     صًتیىی ّبی  در الگَریتن

ّب  خَد وزٍهَسٍم. حل هوىي ثزای هسئلِ هَرد ًظز است جستجَ ٍ یه راُ
ثدزای ًودبیص   . ضدًَذ  تطدىیل هدی  ( هتغیدز )اس تؼذاد ثبثتی صى ( ّب راُ حل)

اسدتفبدُ  ( ّدبی ثیتدی   رضتِ)ّبی دٍدٍیی  هؼوَالً اس وذگذاری ،ّب وزٍهَسٍم
 .ضَد هی

 ثبضذ تیوبر 8 ثب 5 اًذاسُ اس ثلَن یه سبختي ّذف چٌبًچِ هثبل ػٌَاى ثِ

 وزٍهَسٍم 8 7 4 2 1



 شنتیکی الگوریتن های ساختار

 جوعیت   
 تبثیز ثب .دٌّذ هی تطىیل را جوؼیت یه ّب وزٍهَسٍم اس ای هجوَػِ

  تؼذاد ّوبى ثب جذیذی جوؼیت ،جوؼیت ّز رٍی ثز  صًتیىی ػولگزّبی
 .ضَد هی تطىیل وزٍهَسٍم
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 جوؼیت



 شنتیک الگوریتن های ساختار

 برازنذگی تابع
  یه ثبیذ اثتذا ،صًتیه ّبی الگَریتن اس استفبدُ ثب هسئلِ ّز حل هٌظَر ثِ
 تبثغ ایي ,وزٍهَسٍم ّز ثزای .ضَد اثذاع هسئلِ آى ثزای ثزاسًذگی تبثغ

  تَاًبیی یب ضبیستگی دٌّذُ ًطبى وِ گزداًذ ثزهی را هٌفی غیز ػذدی
 .است وزٍهَسٍم آى فزدی

 لجل جلسبت در ضذُ هطزح ثْیٌگی هؼیبرّبی هبًٌذ



 شنتیک الگوریتن عولگرهای

  صًتیىی ػولگزّبی اس هثل تَلیذ هزحلِ طی در ،صًتیىی ّبی الگَریتن در
 آى ثؼذی ًسل ،جوؼیت یه رٍی ثز ػولگزّب ایي تبثیز ثب .ضَد هی استفبدُ
  هؼوَالً جْص ٍ آهیشش ،اًتخبة ػولگزّبی .ضَد هی تَلیذ جوؼیت
 .دارًذ صًتیىی ّبی الگَریتن در را وبرثزد ثیطتزیي



 :انتخاب عولگر
  تؼذادی ،جوؼیت یه در هَجَد ّبی وزٍهَسٍم ثیي اس ػولگز ایي

 تز ثزاسًذُ ّبی وزٍهَسٍم .وٌذ هی اًتخبة هثل تَلیذ ثزای را وزٍهَسٍم
   .ضًَذ اًتخبة ثزای دارًذ ثیطتزی ضبًس

 ًخجگبى اًتخبة

 ثزداری ثِ رٍش چزخ رٍلت ًوًَِ

 اًتخبة تَرًَهٌت



 :(Crossover) آهیسش عولگر
 
 ثب وزٍهَسٍم ّب اس ثخص ّبیی اتفبلی غَرت ثِ  تلفیك ػول جزیبى در

  اس تزویجی فزسًذاى وِ هی ضَد ثبػث هَضَع ایي .هی ضًَذ تؼَیض یىذیگز
  اس یىی هطبثِ دلیمبً ٍ ثبضٌذ داضتِ ّوزاُ ثِ را خَد ٍالذیي خػَغیبت

 .ًجبضٌذ ٍالذیي
  هَجَد دٍ خَة خػَغیبت وِ اهیذ ایي ثِ  است جذیذ فزسًذ تَلیذ ّذف
 .وٌذ تَلیذ را ثْتزی هَجَد یه ٍ ضذُ جوغ فزسًذضبى در

 
 :است سیز غَرت ثِ وبر رٍش

 .هی وٌین اًتخبة را وزٍهَسٍم اس ًمطِ یه تػبدفی ثػَرت
 .هی وٌین جبثجب را وزٍهَسٍم ّب اس ًمطِ آى هبثؼذ صى ّبی



 نقطه ای یک تلفیق



 نقطه ای دو ادغام روش



 :تلفیق جاهع
ًمبط ثبستزویجی اًتخبة وٌین ثِ آى ثِ ػٌَاى اگز توبم ًمبط وزٍهَسٍم را    

. هی گَئینثبستزویجی جبهغ   



 :جهش عولگر
 

  دادُ اثز ّب وزٍهَسٍم رٍی ثز جْص ػولگز ,آهیشش ػول اتوبم اس پس
  اًتخبة تػبدفی طَر ثِ را وزٍهَسٍم یه اس صى یه ػولگز ایي .ضَد هی

   .دّذ هی تغییز را صى آى هحتَای سپس ٍ ًوَدُ
  جذیذ ًسل ػٌَاى ثِ ضذُ تَلیذ ّبی وزٍهَسٍم ،جْص ػول اتوبم اس پس

 .ضًَذ هی ارسبل الگَریتن اجزای ثؼذ دٍر ثزای ٍ ضذُ ضٌبختِ
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 جوؼیت اٍلیِ

 ارسیبثی جَاة ّب 

آیب ضزط تَلف  
 ارضب ضذُ است؟

 پبیبى

 اًتخبة

 تلفیك
 ثلِ

 جْص

T=T+1 

T=0 

 خیز

 ضزٍع



 الگوریتن پایاى شرط
 
 چزخص دٍر 100  هثالً را خبتوِ ضزط تَاًین هی :ًسل هطخػی تؼذاد•

 .دّین لزار ثزًبهِ اغلی حلمِ
 
 هتَالی ًسل چٌذ طی در جوؼیت ضبیستگی ثْتزیي در ثْجَد ػذم•
  
 .ًىٌذ تغییزی خبغی سهبى یه تب جوؼیت ضبیستگی ْتزیيث•

 
 تَاًین هی ّوچٌیي ٍ وٌین تؼزیف تَاًین هی ًیش دیگزی ضزایط•

   .ثجٌذین وبر ثِ خبتوِ ضزط ػٌَاى ِث را فَق هَارد اس تزویجی
 




