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  آموزش الگوريتم ژنتيك

  چكيده

اين آموزش شامل الگوريتم ژنتيك متعارف و همچنين شكل آزمايشي الگوريتم ژنتيك شامل مدل هاي مناطق موازي و الگوريتم 
در . مي پردازد hyperplaneبا روش نمونه گيري اين آموزش همچنين به توضيح جستجوي ژنتيك . ژنتيك سلولي موازي مي باشد

الگوريتم ژنتيك شامل قضية طرح و همچنين مدلهاي كاملي كه اخيراً در مورد  دستاوردهاي نظري در مورد به مروراين آموزش 
  .الگوريتم ژنتيك متعارف توسعه يافته است، مي پردازيم

  الگوريتم ژنتيك ، جستجو ، الگوريتم هاي موازي  :كلمات كليدي 

  مقدمه -۱

اين الگوريتم ها يك راه حل بالقوه را . الگوريتم هاي ژنتيك يك خانواده از مدل هاي محاسباتي هستند كه از تكامل الهام گرفته اند
براي حفظ براي يك مسألة خاص برروي يك ساختار داده اي كروموزومي ايجاد مي نمايند و عملگرهاي تركيب را براي اين ساختارها 

الگوريتم ژنتيك، به عنوان بهينه سازي هاي توابع نگريسته مي شود هرچند كه گسترة مسائلي اغلب به . مي برنداطالعات حياتي، بكار 
يك اجرا از الگوريتم ژنتيك با مجموعه اي از كروموزوم ها شروع . كه الگوريتم هاي ژنتيك در آنها كاربرد دارند، بسيار وسيع است

پس اين ساختارها ارزيابي مي شوند و فرصت هاي مولد تخصيص داده مي شوند به گونه س). خصوصاً كروموزوم هاي تصادفي(مي شود
نهايي كه راه حل ضعيف آتكثير نسبت به اي كه كروموزوم هايي كه راه حل بهتري را براي مسأله ارائه مي دهد شانس بيشتري را براي 

  .فعلي، تعريف مي گردد خوبي يك راه حل خصوصاً با توجه به جمعيت. تري هستند پيدا مي كنند

در يك تفسير . اين تعريف خاص از الگوريتم ژنتيك، انتزاعي است چراكه از بعضي جهات، الگوريتم ژنتيك داراي دو معنا مي باشد
،  DeJongبه عنوان مثال (و شاگردانش  )John Holland )۱۹۷۵سختگيرانه، الگوريتم ژنتيك به مدلي اشاره مي كند كه توسط 

 الگوريتم ژنتيك ، منحصراً يا در ابتدا مدل معرفي شده توسط هنوز هم بيشتر تئوري هاي موجود براي . معرفي و بررسي گرديد) ۱۹۷۵

Holland  پيشرفت . متعارف ياد مي شود، بكار مي برند ژنتيكهاي الگوريتم نها به عنوان آو همچنين گونه هايي را كه در اين مقاله از
  ).Vose  ،۱۹۹۳(هاي نظري اخير در مدل سازي الگوريتم ژنتيك نيز براي الگوريتم ژنتيك متعارف بكار مي روند 

ه وسيع تر يك الگوريتم ژنتيك، همة مدل هاي مبتني بر جمعيت مي باشند كه عملگرهاي تركيبي و گزينشي را براي نقاط نمونكاربرد 
تعداد زيادي از مدل هاي الگوريتم ژنتيك توسط پژوهشگراني كه عمدتاً در زمينه هاي . اي در يك فضاي جستجو، توليد مي نمايند

بسياري از اين پژوهشگران ، برنامه گرا و به طور معمول به الگوريتم هاي ژنتيك به عنوان ابزار . تجربي كار مي كنند، معرفي شده است
  .مندند بهينه سازي عالقه

كه به تازگي با اين زمينه آشنا شده اند، به گونه اي است كه از آن طريق ، دانشجوياني  ژنتيكهاي هدف اين آموزش، ارائة الگوريتم 
 .دبتوانند مفاهيم پاية الگوريتم ژنتيك كه اين آموزش با آنها كار مي كند را درك نماين


