
 

 

 الگوریتم ژنتیک

 بخش پنجم

 سایر تنظیمات جعبه ابزار الگوریتم ژنتیک به صورت زیر است:

Population option: 

Population typeنس: مشخص كردن اطالعات ورودي براي تابع فیت 

Populatin size: ها را چکنستري از فیتمشخص كردن تعداد افراد در هر نسل. با تعداد باال جمعیت الگوریتم تعداد بیش 

 یابد.یابد اما سرعت جواب گرفتن كاهش ميكند و شانس پیدا كردن اكسترمم نسبي نسبت به اكسترمم مطلق كاهش ميمي

 

Creation function جمعیت اولیه: مشخص كردن تابعي براي به دست آوردن 

Initial populationي اولین جمعیت را مشخص كنید.سازد كه تعداد افراد، امتیاز و بازه: شما را قادر مي 

   Fitness scaling option 

 كند كه براي تابع انتخاب مناسب باشد.نس را به یک مقیاس خاص تبدیل مياین تابع امتیاز هر فیت

 proportionalي چیدمان هر فرد است. بندي، به جاي استفاده از امتیاز بر پایهمقیاس باشد.مي rankفرض این قسمت پیش

 بندي بر اساس امتیاز هر فرد است.مقیاس



 

 

 

 Selection option 

 كند كه الگوریتم بر چه اساس والدین را براي تشكیل نسل بعدي انتخاب كند.این تنظیم، مشخص مي 

 

Reproduction  

 كند كه الگوریتم بر چه اساس فرزندان را براي نسل بعدي انتخاب كند.مشخص مي این تنظیم،

 

Mutation option 

كند كه چگونه این الگوریتم تغییر تصادفي كوچكي در هر فرد را براي جهش ژنتیكي انجام دهد. جهش این تنظیم، مشخص مي 

 دهد.تري را به الگوریتم ميژنتیكي اجازه گرفتن فضاي وسیع

 

 



 

 

Crossover 

 كند كه چگونه الگوریتم از دو فرد، فرد جدید را تولید كند.این تنظیم، مشخص مي 

 

Migration option  

مشخص مي شود كه چگونه افراد بین زیر جمعیتها حركت كنند.این مهاجرت وقتي اتفاق مي افتد كه اندازه بردار  در این تنظیم

جمعیت بزرگتر از یک شود .وقتي این عمل اتفاق بیفتد بهترین افراد از یک جمعیت جاي خود را با بدترین افراد از یک زیر 

 افتد.تفاق ميجمعیت دیگر عوض مي كنند. این تعویض بصورت كپي ا

 

Hybrid Function Option 

 این تابع، یک تابع بهینه سازي دیگر است كه در صورت فعال بودن، بعد از این كه الگوریتم ژنتیک تمام شد، اجرا مي شود.

 

Stopping criteria 

 كند.این الگوریتم از پنج شرایط براي توقف الگوریتم استفاده مي

 Generations ها به عدد مورد نظر برسدتعداد نسل:   زماني كه. 



 

 

Time limit به عدد موردنظر برسد. ،ثانیه بر حسب: وقتي زمان اجرا برنامه 

 Fitness limitتر از عدد مورد نظر باشد.جاري كم نس تابع در بهترین نقطه نسل: وقتي كه مقدار فیت 

Stall generations:  ها ایجاد نشود.زماني كه متغیر بهتري در نسل 

:Stall time limit  ود.شها ایجاد نشود، الگوریتم متوقف ميزماني كه متغیر بهتري بین دو زمان )برحسب ثانیه( در نسل 

 شود.اگر هر كدام از شرایط فوق اتفاق بیفتد الگوریتم متوقف مي

 

 

 

 

 


