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يك نظر سنجي پيرامون ارزيابي الگوريتم هاي توزيع

 

  
هاي بهينه سازي احتمالي دارد كه در شناسايي فضاي راه حل هاي ، اشاره به تفكيك ) EDAS(ارزيابي الگوريتم هاي توزيع :  چكيده 

مورد استفاده قرار مي گيرد اين استفاده بارز از ) از طريق نمونه گيري الگوهاي احتمالي بارز و ساير راه حل هاي نويد بخش (بالقوه 
در اين مقاله به . ساير روش هاي اكتشافي بهمراه دارد  الگوهاي احتمالي در پيشنهادات بهينه سازي ، مزاياي قابل توجهي را در مقايسه با

عالوه براين ، بخش عمده ، تكنيك هاي تقويت بازدهي به كار رفته در . پرداختيم  EDASبحث پيرامون اين مزايا وخطوط كلي انواع 
EDAS در مقاله فعلي ، مورد بررسي قرار گرفت ،.

 

  
ساختار الگو ، طراحي الگو ، محاسبات تكاملي ارزيابي الگوريتم هاي توزيع ، : لغات كليدي 

 

  
بخش رياضيات و علم كامپيوتري        )ميسوري ( آزمايشگاه الگوريتم هاي توزيع 

 

  
دانشگاه ميسوري 

 

  
يك نظر سنجي حول محور ارزيابي الگوريتم هاي توزيع

 

  
مينه را براي شناسايي فضاي راه حل هاي به عنوان تكنيك هاي بهينه سازي احتمالي ز EDASارزيابي الگوريتم هاي توزيع : چكيده 

اين استفاده بارز از الگوهاي احتمالي در . بالقوه از طريق طراحي  و نمونه گيري الگوهاي احتمالي و راه حلهاي جديد ميسر مي سازد 
بحث پيرامون اين مزايا و  در اين مقاله به .مي شود   ED-Aامر بهينه سازي ، منجر به پيدايش مزايا و ترسيم خطوط كلي انواع مختلف 

.پرداختيم EDASو نيز كارايي تكنيك هاي به كار رفته در  EDASخطوط كلي 

 

  
ارزيابي الگوريتم هاي توزيع ، ساختار الگو، سازماندهي الگو، محاسبه تكاملي : لغات كليدي 

 

  
۱

 

مقدمه  -

 

  
ف )۲۰۰۲،گلدبرگ و لوبو  ،پليكان ۲۰۰۲لوزانو ،  &الرانجا ، a۱۹۹۶، ماهين بين و پاب  ۱۹۹۴بالوجي ( ارزيابي الگوريتم هاي توزيع 

از طريق طراحي و ( از جمله تكنيك هاي بهينه سازي تصادفي اند كه در شناسايي فضاي احتمالي راه حل ها به كار گرفته مي شوند 
،  را به سمت حل مسائل EDASينه سازي اين روش مبتني بر الگو در به) . نمونه گيري الگوهاي احتمالي و استفاده از راه حلهاي اصلي 

باالخص در شبكه هاي سه بعدي  spin glassبه طور موفقيت آميز در بهينه سازي موارد   EDASلذا . بزرگ و پيچيده سوق مي دهد 
شا و ريد (هكوله پشتي هاي چند منظور) ۲۰۰۶، طرح آنتن هاي ارتش ديو ، سانترالي و گلدبرگ ) ۲۰۰۶پليكان و هرتمان ( و دو بعدي 

كاهش مولفه هاي ) ۲۰۰۵،هايز و مينسكر  ۲۰۰۲آرست ، مينسكر و گلدبرگ (، طرح احياو بازسازي آبهاي زيرزميني ) ۲۰۱۰
، شناسايي خوشه هاي ) ۲۰۰۷باكارديت ، استوارت ،  هيرست ، ساستري ،مورا و كراسنگور( آمينواسيدي در پيش بيني ساختار پروتئين

( مديريت مجموعه ها ) ۲۰۰۷تسريع فعاليت هاي اقتصادي اجين و جين ) ۲۰۰۴پينا ، لوزانو ف الرنگا ( اني مجزا ژني با پيشينه هاي نماي
نكته حائز . استفاده مي شود .... و )۲۰۰۸كاالت ، ريد ، كاسپريزيك ( طرح شبكه مديريت محيطي ) ۲۰۰۴داچين ، دي بتز ، دي والف 

اين مقاله . در حل مسائل پيچيده است  EDASتكنيك ها و قابليت اجرايي بهترشان در مقايسه با  اهميت در اينجا با تاكيد بر كاربرد اين
روش هاي مهم از روش هاي اكتشافي تكيه داشته و . تفكيك كنند  EDASو بيان ويژگي هاي  EDASبه بررسي ضابطه هاي كليدي 

بخش . مقاله حاضر به اين شكل سازماندهي شده است . مي سازد  امكان دسترسي به نتايج برجسته و قابل قبول را در حل مسائل ميسر
.است  EDAدوم ، مربوط به توصيف پروسه اصلي 

 

  
. مقوله اختصاص دارد  ۴و توزيع آن در  EDAبخش سوم به بازنگري جامع نمونه هاي متنوع 

 

  
به بحث پيرامون نحوه استفاده از  ۵ر بش در مقايسه با ساير روش اكتسابي اشاره دارد و د EDAبخش چهارم به برخي از مزاياي 

.بندي اطالعات و بيان نتايج مقاله اشاره دارد  و در نهايت بخش ششم ، به جمع. پرداختيم  EDASاثربخش ها و ادغام آن در 

 

  


