
 

 

 متلب در ژوتیک الگًریتم از استفادٌ با مًازی َای ماضیه بىدی زمان مسالٍ حل

 

  کِ ثیطتزیي سَدهثبل تقسین ٍظبیفی ثیي هبضیي ّب ػٌَاى  ثِ  ،ثزای حل هسبلِ سهبى ثٌذی هبضیي ّبی هَاسی

ثزای حل چٌیي هسئلِ ّبیی استفبدُ اس الکَریتن . در اختیبر دارینرا در کوتزیي سهبى داضتِ ثبضین دیتب ثیسی 

بسجی است چزا کِ در ایي هسبئل اس آًدبیی کِ سَد ٍ سهبى حل هسئلِ ثزای ّز هبضیي اهزی صًتیک رّیبفت هٌ

کبهالً تصبدفی است لذا ایي سیستن تصبدفی کِ اس ّیح فزهَلی پیزٍی ًویکٌذ را ًویتَاى فقظ ثب یک فزهَل ثِ 

صبدف ثز اسبس اهَر خَاة رسبًذ ثلکِ ثبیذ ّوِ ی حبالت هختلف را ثب یک خْص تصبدفی تست کزد ٍلی ایي ت

تصبدفی ّذایت ضذُ هبًٌذ چزخ رٍلت در الگَریتن صًتیک ثِ هب اخبسُ هیذّذ خستدَیی ّذفوٌذ در هیبى اهَر 

  .تصبدفی در خْت هبکشیون سبسی یک یب چٌذ اتقبق را رقن ثشًین

 مًارد زیر است:کٍ برای حل مسالٍ مًرد ویاز است ضامل  پارامترَایی 

 تؼذاد هبضیي ّب 

 تؼذاد فؼبلیت ّب 

 سهبى پزداسش ّز فؼبلیت ثز رٍی ّز هبضیي 

 سهبى راُ اًذاسی ّز فؼبلیت ًسجت ثِ فؼبلیت ّبی دیگز ثز رٍی ّز هبضیي 

 ( کِ ثِ هب ًطبى هیذّذ کِ ثزای ّز ػول چقذر سَد خَاّین داضتسَد) 

   (کِ در صَرتی کِ اى ػولیبت اًدبم ًگیزد در سهبى هقزر آى ػولیبت اس دست خَاّذ رفت)سهبى هزگ 

 

 

 ومایص خريجی بٍ صًرت زیر باضد:
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 :مراحل الگًریتم ژوتیک

 ِتٌظین پبراهتز ّبی اٍلی 

 تَلیذ خوؼیت اٍلیِ ثِ صَرت تصبدفی 

 ضزٍع حلقِ اصلی 

 اًدبم ػولیبت تقبعغ 

 اًدبم ػولیبت خْص 

 (یک کبسِ کزدى توبم خَاة ّب ) ٍالذیي ٍ فزسًذاى 

 اًتخبة ثْتزیي ّب ثِ ػٌَاى ٍالذ ًسل ثؼذ 

 در صَرت ثزقزار ًجَدى ضزط تَقف ثِ اثتذای حلقِ اصلی الگَریتن ثزگزدد 

 ًوبیص ًتبیح 

 

 :کٍ است ترتیب بدیه ژوتیک الگًریتم سازی پیادٌ متدايل ريش

 ِکِ ّب فزضیِ اس ای هدوَػ population  ُخذیذی ّبی فزضیِ ثب هتٌبٍة ٍثغَر تَلیذ هیطَد ًبهیذ 

 .هیگزدد خبیگشیي

 یب تٌبست تبثغ یک اس استفبدُ ثب ّب فزضیِ تکزارتوبهی ثبر ّز در Fitness هیطًَذ دادُ قزار ارسیبثی هَرد. 

 تطکیل را خذیذ خوؼیت ٍ ضذُ اًتخبة احتوبل تبثغ یک اس استفبدُ ثب ّب فزضیِ ثْتزیي اس ادیتؼذ آًگبُ

 .هیذٌّذ

 اس استفبدُ ثب هبثقی ٍ ضذُ ٍاقغ استفبدُ هَرد صَرت ّوبى ثِ ضذُ اًتخبة ّبی فزضیِ ایي اس تؼذادی 

 .هیزًٍذ ثکبر فزسًذاى تَلیذ ثزایCrossover ٍ Mutation ًظیز صًتیکی اپزاتَرّبی

 

 

 :است زیر پارامترَای دارای GA الگًریتم یک

GA(Fitness,Fitness_threshold,p,r,m) 

 : Fitnessهیذّذ ًسجت فزضیِ ّز ثِ ػذدی هقذاری کِ  فزضیِ یک ارسیبثی ثزای تبثؼی 

 : Fitness_threshold هیکٌذ هؼیي را پبیبى ضزط کِ  آستبًِ هقذار 

 : p ضًَذ گزفتِ ًظز در خوؼیت در ثبیذ کِ ّبئی فزضیِ تؼذاد 

 :r  الگَریتن تَسظ هزحلِ ّز در کِ خوؼیت اس صذی در crossover  هیطًَذ خبیگشیي 

 :m  ًزخ mutation  

 

 

 : Initializeتؼذاد ثب را خوؼیت p ِکٌیذ اٍلیِ دّی هقذار تصبدفی ثغَر فزضی. 



 

 

 : Evaluateفزضیِ ّز ثزای h در p تبثغ هقذار Fitness(h)   ًوبئیذ هحبسجِ را. 

 سهبًیکِ تب[maxh Fitness(h)] < Fitness_threshold  کٌیذ  ایدبد خذیذ خوؼیت یک. 

 ِهقذار ثیطتزیي ایدار کِ ای فزضی Fitness ثزگزداًیذ را است. 

 

 :است زیر بصًرت جدید جمعیت یک ایجاد مراحل

1. : selectتؼذاد(1-r)p ِهیبى اس فزضی P  ثِ ٍ اًتخبةPs  ِفزضیِ یک اًتخبة احتوبل .کٌیذ اضبفhi اس 

 :اس است ػجبرت  Pهیبى

P(hi) = Fitness (hi) /  Σj Fitness (hj) 

2. : Crossoverتؼذاد فَق، راثغِ تَسظ آهذُ ثذست  احتوبل اس استفبدُ ثب(rp)/2 هیبى اس فزضیِ سٍج P 

 .کٌیذ اضبفِ Ps ثِ را فزسًذاى .کٌیذ ایدبد آًبى اس فزسًذ دٍ Crossoverاپزاتَر اس استفبدُ ثب ٍ اًتخبة

3. : Mutateتؼذاد m اػضب  اس درصذPs ثصَرت را آًْب  یک ّز اس ثیت یک ٍ اًتخبة یکٌَاخت احتوبل ثب را 

 کٌیذ هؼکَس تصبدفی

4. P Ps :Update 

 کٌیذ هحبسجِ را Fitness تبثغ هقذار P در h فزضیِ ّز ثزای .5

 


