
 

 

 الگوریتم ژنتیک

 6بخش 

ویسی، توانیم با کدندر این بخش توضیح خواهیم داد که اگر از جعبه ابزار الگوریتم ژنتیک استفاده نکنیم، چگونه می

تابع هدف  mfileالگوریتم ژنتیک را به کار ببریم. برای فراخوانی الگوریتم ژنتیک با استفاده از کدنویسی، ابتدا باید در یک 

م. به عنوان مثال فرض کنید تابعی که قصد داریم آن را با استفاده از الگوریتم ژنتیک مینیمم کنیم، به صورت را تعیین کنی

 زیر باشد:

 3
3+ 5x 4

2+ 2x 4
1f(x)= 3x 

=283+ 4x 2+ x 12x 

 x2, x1 x ,03<و 

  کنیم.جدید باز می mfileدر متلب ایجاد کنیم، یک  functionاگر بخواهیم برای این تابع یک 

function  f= objectfun(x) 

;^3(3)x*^4 + 5(2)^4 + 2*x(1)= 3*xf 

for i=1:3 

if x(i)<0 

f= 1000000000000000000 

end 

if  2*x(1) + x(2) + 4*x(3)=~ 28 

f=10000000000000000000; 

end 

end 

 نماییم. ذخیره می objectfunحال این تابع را با نام 

 کنیم:زیر استفاده می یتم ژنتیک فراخوانی کنیم از کداگر بخواهیم تابع فوق را برای الگور

[x   fval] = ga (objectfun, nvars) 

 که در آن:

objectfun.تابع هدف که قبال تعریف شده است : 

nvarsتعداد متغیرهای مستقل داخل تابع : 

x.نقطه یا نقاطی که در آن تابع بهینه است : 

fval)مقدار نهایی تابع )مینیمم تابع : 
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را بیابیم، باید کل تابع را در منفی ضرب کرده و سپس وارد فرایند الگوریتم  fکته: اگر بخواهیم مقدار ماکزیمم تابع ن

 ژنتیک نماییم.

ها را به صورت فوق در تابع با و آن ه صورتی که در بخش دوم توضیح داده شد وارد نماییمها را ببخواهیم محدودیتاگر 

 ، کد دستور به صورت زیر خواهد بود:تعریف نکنیم ifدستور 

x = ga (objectfun, nvars, A, b, Aeq, beq, LB, UB, nonlcon); 

 های محدودیت به صورت زیر هستند:برای مثال فوق، ماتریس

A = [ ]; 

b = [ ]; 

Aeq = [2  1  4]; 

beq = [28]; 

LB = [0  0  0]; 

UB = [ ]; 

nonlcon = [ ]; 

 mfileمحدودیت غیرخطی است که اگر وجود داشته باشد باید خودش هم در یک مربوط به  nonlconدقت کنید که 

2 128 =اینجا چون محدودیت غیرخطی )مثال مانند تابع هدف تعریف شود. در 
3+ x 3

2+ x 2 
1x استفاده  [ ]( نداریم، از

 ایم.کرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


