
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیدهچ

در بسیاری از . یکی از حوزه های تحقیقاتی مهم در دهه های اخیر بوده است که نتیجه آن طراحی انواع مختلفی از الگوریتم ها بوده استبهینه سازی،  

 جمعی رفتار و نمایندمی همکاری هم با هاعامل های گروهی،در روشخواهیم آن را بهینه کنیم. مسائل مهندسی معموالً با تابع هدفی روبه رو هستیم که می

لما هر کدام از این روش ها معایبی شود. حال روش های گوناگونی برای رسیدن به این نقطه بهینه وجود دارد که مسمی همگرایی یک ها باعثعامل تمام

 .گرفته استو غیره مورد مقایسه قرار  م شب تابالگوریتم کر ،مانند الگوریتم کلونی مورچه ها گروهیهوش الگوریتم های در این مقاله  .دارند

 الگوریتم کلونی مورچه ها  – گروهیهوش  –واژه کلیدی: بهینه سازی 

 مقدمه .1

  این بدین صورت است که در بین پارامترهای یک تابع به دنبال مقادیری باشیم که تابع را کمینه یا بیشینه نماید.کلیه مقادیر مناسب جهت 1مفهوم بهینه سازی

الگوریتم های بهینه سازی هر دو نوع مسائل بیشینه سازی و کمینه سازی را  ، راه حل بهینه می نامند.و بهترین مقدار از این مقادیر راامر را، راه حل های ممکن 

ارد. بهینه سازی همواره با مشکالت پوشش می دهند. بهینه سازی کاربرد های زیادی در زمینه تخصیص منابع، زمان بندی ها، تصمیم گیری ها و ... را د

شیوه های سابق برای حل کردن مشکالت بهینه سازی، مستلزم تالش های محاسباتی بیشماری می باشد. الگوریتم هایی از جمله  فراوانی همراه بوده است.

هوش  ].1[پیدا می شوند که تقریبا به جواب نزدیکندتا حدی این مشکل را حل نموده اند. توسط این الگوریتم ها راه حل هایی  2الگوریتم های هوش جمعی

طور محلی با یکدیگر و با محیط خود در تعامل هستند. موفق ترین روش به  عامل ها، می باشد. های جمعی مبتنی بر رفتار ،3جمعی نوعی روش هوش مصنوعی

و  6، روش بهینه سازی زنبور عسل 5روش بهینه سازی اجتماع ذراتها ،  4های هوش جمعی که تاکنون به وجود آمده اند، روش بهینه سازی کلونی مورچه

 می باشد.  7روش بهینه سازی کرم شب تاب

                                                           
1 . Optimization 
2 . Swarm Intelligence 

3. Artificial Intelligence 

4. Ant Colony Optimization 

5. Particle Swarm Optimization 

 هوش گروهی مبتنی بر الگوریتم های بهینه سازی بررسی                 

 2 زینب موالی زاهدی، 1اعظم گلستان                                                 
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ال کامل و مطلوبی بیشتر الگوریتم های تکاملی الهام خود را از طبیعت دریافت می کنند تا روابط پیچیده، را از شرایط اولیه و ساده درك نمایند. طبیعت مث

. هر الگوریتم با ایجاد یک جمعیت اولیه از راه حل های کاربردی آغاز می گردد و به صورت مکرر از نسلی به نسلی دیگر در جهت برای بهینه سازی است

بخش، بازبینی و  11این مقاله در . ]2[بهترین راه حل حرکت می کند. در تکرار های موفق الگوریتم، انتخاب در مجموعه ای از راه حل ها انجام می گیرد

این مقاله الگوریتم های تکاملی   4و 3و 2یق در مورد الگوریتم های بهینه سازی، در راستای حوزه های کاربردی مربوطه را ارائه می نماید. در بخش های تحق

 این مقاله نیز نتیجه گیری می باشد.  11برخی از الگوریتم های هوش جمعی ارائه شده است. بخش  9تا  5و بخش های 

 8ژنتیک الگوریتم های  .2

ارائه شده است. الگوریتم های  Hollandتوسط  1975یک الگوریتم بهینه سازی احتمالی، با یک پتانسیل جستجوی سراسری می باشد که در سال  ژنتیک

ن الگوریتم با مقداردهی ژنتیک جزو موفق ترین دسته از الگوریتم های تکاملی می باشند. از الگوریتم ژنتیک به عنوان یک بهینه ساز تابع یاد شده است. ای

( آغاز می شود. شامل ارائه مجدد مشکل و معموالً به شکل یک بردار کوچک می باشد. سپس به ازای هر 9اولیه یک مجموعه راه حل )کروموزوم

ها در استخر جفتگیری انتخاب می کروموزوم، تناسب را با استفاده از یک تابع تناسب مناسب برای مشکل ارزیابی می کنند. بر این اساس، بهترین کروموزوم 

 شوند، در آنجا آنها دچار برخورد شده و جهش صورت می گیرد، سپس مجموعه جدیدی از راه حل ها ارائه می شوند. )زاد و ولد(.

ر تابع تناسب به خوبی تعریف الگوریتم های ژنتیک در فضاهایی که جستجو تا حد زیادی پیچیده و ناشناخته می باشند مفید و موثر می باشد. حال اگ        

ه داده های نشده باشد، ممکن است الگوریتم ژنتیک، ماکزیمم محلی را به جای  ماکزیمم سراسری انتخاب نماید. در این الگوریتم عملیات بر اساس مجموع

 ]1[د.پویا دشوار می باشد و در بعضی موارد الگوریتم های ساده تر بهتر از ژنتیک به جواب دست پیدا می کنن

 10الگوریتم استراتژی تکاملی .3

. این ارائه شد 1995در سال  Priceو  Storn( می باشد که توسط DEیک نمونه دیگر در خانواده الگوریتم های تکاملی، الگوریتم استراتژی تکاملی )

تفاده می شود. تفاوت اصلی میان ژنتیک و استراتژی الگوریتم  مشابه ژنتیک می باشد زیرا از جمعیت های افراد برای جستجو به دنبال یک راه حل بهینه اس

بی تکاملی، این است که در ژنتیک جهش نتیجه اختالالت کوچکی در ژن های یک فرد می باشد، درحالیکه در تکاملی، جهش نتیجه جفت گیری های حسا

کشی  ارد. زمانیکه تکامل پیشرفت می کند، عملگر جهش به بهرهتمایل به پویش د الگوریتم تکاملی،افراد می باشد. در ابتدای فرآیند تکامل، عملگر جهش 

الگوریتم های در تمایل دارد. بنابراین، این الگوریتم به صورت خودکار ترقی های جهش به بهترین مقدار مبتنی بر مرحله فرآیند تکاملی را می پذیرد. جهش 

باشد. این الگوریتم تکاملی ساده اما دقیق می باشد. در این الگوریتم کاربر باید، بهترین مبتنی بر یک تابع چگالی احتمال از پیش تعریف شده نمی  تکاملی،

 ]4[مقادیر را برای پارامترهای کنترل وابسته به مشکل بیابد و این یک وظیفه زمانبر می باشد و جزء عیوب این الگوریتم به حساب می آید.

 

 

                                                                                                                                                                                         
6 . Artificial Bee Colony Algorithm 

 
7 . Firefly Algorithm 

8 . Genetic Algorithm 
9  .Chromosome 
10  .Differential Evolution 
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 11الگوریتم شالیزار برنج .4

عمل می کند. را و سایرین ارائه شد که بر طبق یک اصل نزدیکی به راه حل اصلی  Premaratneتوسط  2119( در سال PFAج )الگوریتم شالیزار برن

 این الگوریتمند. برخالف الگوریتم تکاملی، دربرگیرنده رفتار مرکب و تقاطع میان افراد نمی باشد و در عوض از گرده افشانی و پراکنده سازی استفاده می ک

 نج گام اصلی می باشد.شامل پ

 تخمکاری : این الگوریتم با پراکنده سازی بذرها به به شکل تصادفی )جمعیت اولیه( در یک زمین ناهموار عمل می کند. -

می رل انتخاب : در این مرحله بهترین گیاهان براساس یک شیوه آستانه، برای حذف انتخابی راه حل های نامطلوب انتخاب می شوند و جمعیت نیز کنت -

 گردد.

ی افتند تولید بذرها : در این قسمت هر گیاه تعدادی از بذرها را متناسب با سالمت خود تولید می کند. این بذرها بر روی اغلب مکان های مطلوب م -

های بیشتری را تولید کنند. )حاصلخیز ترین خاك، بهترین زهکشی، رطوبت خاك مطلوب و غیره( و تمایل دارند تا بهترین گیاهان باشند )بلندتر( و تعداد بذر

 باالترین گیاه این جمعیت به مکانی با شرایط بهینه متعلق بوده و تناسب گیاه براساس یک تابع تناسب مشخص می شود.

افشانی را گرده افشانی : برای پخش بذر، گرده افشانی به واسطه حیوانات یا به واسطه باد یک عامل عمده می باشد. تراکم باالی جمعیت، شانس گرده  -

 برای گرده حمل شده توسط باد افزایش خواهد داد.

شد خواهند پراکندگی : برای ممانعت از تلمبار شدن با حداقل مقدار محلی، بذرهای هر گیاه پراکنده می شوند. بسته به موقعیت زمین، گیاهان جدیدی ر -

حاسباتی کمتری می باشد. از آنجاییکه دارای تقاطع نمی باشد، راه حل بهینه می تواند دارای هزینه م  الگوریتم شالیزار برنج کرد و این چرخه ادامه می یابد.

 مهاجرت کردن به سمت بهترین ها باشد.

 

 الگوریتم  بهینه سازی اجتماع ذرات .5

می باشد.  1995سال  در Eberhartو  Kennedy( یک تکنیک بهینه سازی سراسری مبتنی بر جمعیت، ارائه شده توسط PSOبهینه سازی ازدحام ذرات )

ازی آسان، به این روش از رفتار اجتماعی پرندگان برای جستجوی خوراك الهام گرفته شده است. به دلیل مکانیسم ساده جستجو، کارآیی محاسباتی و پیاده س

اعضای جمعیتی اشاره دارد که حجم کم و  صورت گسترده ای در بسیاری از حوزه های بهینه سازی اعمال می شود. در الگوریتم اجتماع ذرات، واژه ذرات به

اه با چهار جرم کمی دارند )یا دارای یک جرم یا حجم قراردادی کوچک می باشند(. هر ذره در ازدحام نشان دهنده یک راه حل در فضایی با بعد باال همر

ده توسط همسایگی دورش و سرعتش این چهار بردار را شامل بردار می باشد. موقعیت جاری آن، بهترین موقعیت یافت شده در دور، بهترین موقعیت یافته ش

( و بهترین موقعیت دستیابی شده توسط pbestمی گردد. موقعیت هر ذره در فضای جستجو براساس بهترین موقعیت به دست آورده شده توسط خودش )

 به صورت زیر به روز رسانی می کندت و سرعت خود را ( در طی فرآیند جستجو تعیین می گردد. در هر تکرار، هر ذره موقعیgbestهمسایگی اش )

       )1( 

 

 

                                                           
11  .Paddy Field Algorithm 
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نشان  اعداد تصادفی میان صفر و یک می باشد و  نشان دهنده  نشان دهنده سرعت آن می باشد. نشان دهنده موقعیت ذره و  در اینجا، 

 ]11[مترهای شناختی می باشد.دهنده پارا

 نسبت به الگوریتم ژنتیک : الگوریتم اجتماع ذراتبرتری  . 5-1

 پیاده سازی الگوریتم اجتماع ذرات ساده تر می باشد و پارامترهای کمتری برای تنظیم وجود دارند. -

 باشد.الگوریتم اجتماع ذرات دارای یک قابلیت حافظه موثرتری نسبت به الگوریتم ژنتیک می  -

تفاده می الگوریتم اجتماع ذرات در حفظ تنوع ازدحام کارآمدتر می باشد، زیرا تمامی ذرات از اطالعات مربوط به موفق ترین ذره برای بهبود خود اس -

 رین ها را دربر می گیرد(.کنند، اما در الگوریتم ژنتیک، راه حل های بدتر رد می شوند و تنها راه حل های جدید ذخیره می گردند )زیرمجموعه ای از بهت

ل ها را به روز شباهت های زیادی میان الگوریتم اجتماع ذرات و الگوریتم ژنتیکها وجود دارند. هردوی آنها راه حل ها را مقدار دهی اولیه می کنند و نس

توابع پیوسته، نشان دهنده ثبات و تقارب در یک فضای رسانی می کنند، درحالیکه الگوریتم اجتماع ذرات هیچ عملگر تکاملی ندارد. این الگوریتم عالوه بر 

 پیچیده نیز می باشد.

 الگوریتم  بهینه سازی کلونی مورچه .6

ارائه شده است. این  Di Caroو  Dorigoتوسط  1999الگوریتم کلونی مورچه جزء موفق ترین الگوریتم های مبتنی بر ازدحام  می باشد، که در سال 

مورچه ها، توانایی آنها برای یافتن رفتار هام شده توسط رفتار کاوشی مورچه ها در محیط می باشد. جالب ترین اشتراك در الگوریتم  یک متا ذهنی ال

، مسیری را برای 12مسیرهای فرعی میان النه و منابع غذا توسط پیمایش ردهای فرومون می باشد. سپس مورچه ها با تصمیم احتمالی مبتنی بر میزان فرومون

ر، آن مسیر تخاب می کنند. هرچه رد فرومون قویتر باشد، مطلوبیت آن مسیر نیز بیشتر خواهد بود. چون مورچه ها به دلیل فرومون باقیمانده برروی مسیادامه ان

مدلسازی و شبیه را پیگیری می کنند، این رفتار منجر به هدایت فرآیند خودیاری برای تشکیل مسیرهای مشخص شده توسط غلظت باالی فرومون می شود. با 

هینه سازی سازی رفتار کاوشی مورچه، مرتب سازی تخم ها، النه سازی و ذخیره سازی و غیره، الگوریتم هایی را می توان توسعه داد، که برای مشکالت ب

توسعه داده شده و به  1996سال و سایرین در  Dorigo( توسط AS) 13اولین الگوریتم مورچه با نام سیستم مورچه پیچیده و ترکیبی قابل استفاده باشند.

 ]9[صورت موفق برای ارزیابی مقایسه ای مشکل مسافرت فروشنده، آزموده شد. 

 الگوریتم کلونی مورچه در سه تابع اصلی به صورت زیر طبقه بندی می شود :

- AntSolutions Construct  ها به واسطه وضعیت های مجاور یک : این تابع فرآیند ساخت راه حل ها را در جایی انجام می دهد، که مورچه

 مشکل، باید برطبق یک قانون انتقال حرکت کنند.

- Pheromone Update این تابع دربرگیرنده به روز رسانی ردهای فرومون می باشد. به روز رسانی پس از هر تکرار انجام می گردد. عالوه بر :

رد فرومون نیز می باشد. تبخیر ردهای فرومون به مورچه ها کمک می کند تا راه حل های ، دربرگیرنده تبخیر مورچهتقویت رد فرومون، الگوریتم کلونی 

 بدی را که قباًل آموخته اند، را  فراموش کنند.

                                                           
12 . Pheromone 
13 . Ant System 
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- Deamon Actions این یک گام اختیاری در الگوریتم است، که دربرگیرنده اعمال به روز رسانی های افزوده از یک دیدگاه سراسری می :

 ع ممکن است شامل اعمال تقویت افزوده فرومون برای بهترین راه حل ایجاد شده باشد.باشد. این تاب

 

 

 (ABCالگوریتم کلونی مصنوعی زنبور ) .7

رفتار کاوشی و الگوریتم های هوش ازدحامی مختلفی براساس رفتار زنبورها در طبیعت، موجود می باشند. این الگوریتم ها به دو دسته طبقه بندی می شوند؛ 

(، رفتار کاوشی زنبورها را شبیه سازی می کند. یک نهاد فردی )مانند یک زنبور در یک کلونی ABCر جفتگیری.  الگوریتم مصنوعی کلونی زنبور )رفتا

ری )مانند مهاجرت، دفاع و مرگ( می باشد ولی یک گروه از نهادها )مانند یک کلونی زنبور( نشان زنبور( نشان دهنده مجموعه ساده ای از سیاست های رفتا

 دهنده رفتار پیشامدی پیچیده ای با ویژگی های مفید مانند مقیاس پذیری و سازگار پذیری است.

ه، مجموعه ای از زنبورهای عسل می باشد که توسط کلونی مصنوعی زنبور یک الگوریتم  شبیه سازی کننده رفتارهای کاوشی و هوشمندان         

Karaboga  وBasturk 7[می باشد. 16و کاوشگر 15، تماشاچی14ارائه گردید. در این الگوریتم، زنبورها شامل زنبورهای کارگر[ 

که منبع غذا توسط او نظارت می شود، یک زنبور منتظر جهت تصمیم گیری برای انتخاب یک منبع غذا، زنبور تماشاچی نامیده می شود و زنبوری          

نبع نشان زنبور کارگر است. نوع دیگری از زنبورها، زنبور کاوشگر می باشد که جستجوی تصادفی را برای کشف منابع جدید انجام می دهد. موقعیت یک م

حل اضافه می گردد. یک ازدحام از زنبورهای مجازی  دهنده یک راه حل ممکن برای مشکل بهینه سازی بوده و میزان شربت منبع )کیفیت غذا( به ارزش راه

ت تعامل های تولید شده و جستجو به صورت تصادفی آغاز می گردد. زنبورها تا زمانی تعامل دارند، که شربت نهایی را بیابند و راه حل مشکل از طریق شد

 این زنبورها به دست آورده می شود.

حافظه خود و بسته به اطالعات محلی )اطالعات بصری( تولید می کند و میزان شربت )مقدار تناسب( منبع را بررسی  یک زنبور کارگر، راه حل ها را در        

راموش می کند. پس از می کند. با توجه به این موضوع که میزان شربت منبع جدید باالتر از منبع قبلی باشد، زنبور موقعیت جدید را به خاطر سپرده و قبلی را ف

به  امی زنبورهای کارگر فرآیند جستجو را کامل نمودند، آنها اطالعات شربت منابع )غذا( و اطالعات موقعیت آنها را، برای مورچه های کاوشگراینکه تم

 اشتراك می گذارند.

 ، زنبور کاوشگر یک منبع غذا را انتخاب می کند .Piدر فاز بعدی بر اساس میزان احتمال مربوط به منبع غذا یعنی 

Pi =                                                                                                                                                                         )2(   

                   

 متناسب است. iاست که با میزان شربت منبع خوراکی در موقعیت  iاسب محلول مقدار تن ifoodتعداد منابع خوراکی است،  Nدر اینجا، 

ود. مقدار در آخرین فاز ) تعویض زنبور و انتخاب(، اگر یک موقعیت را نتوان بهبود داد، آنگاه آن منبع خوراکی به صورت رد شده در نظر گرفته می ش        

رلی مهم از الگوریتم کلونی زنبور می باشد که حدی برای رها سازی نامیده می شود. پس از هر عمل، تعداد از پیش مشخص شده چرخه ها یک پارامتر کنت

                                                           
14 . Employed Bees 

15 .Onlookers 

16 . Scouts 
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کارآیی آن با کارآیی نمونه قدیمی مقایسه می شود. اگر خوراکی جدید دارای  موقعیت منبع تولید می شود و سپس توسط زنبور مصنوعی ارزیابی می شود و

 ی باشد، جایگزین نمونه قدیمی در حافظه می شود. در غیر اینصورت، منبع قدیمی در حافظه بازیابی می شود. شربت بهتر یا مساوی با منبع قدیم

د. کارآیی جستجوی محلی الگوریتم کلونی زنبور به جستجوی همسایگی و مکانیسم های انتخاب حریصانه توسط زنبورهای کارگر و کاوشگر بستگی دار

نیز به فرآیند جستجوی تصادفی انجام شده توسط زنبورهای کاوشگر و مکانیسم تولید راه حل مجاور توسط زنبورهای کارآیی جستجوی سراسری الگوریتم 

 کاوشگر و کارگر وابسته می باشد.

 . الگوریتم کرم شب تاب8

ئه شد. در این الگوریتم از رفتار تابشی ارا Yangالگوریتم کرم شب تاب عنوان الگوریتم ذهنی مبتنی بر ازدحام ، برای وظایف بهینه سازی محدود، توسط 

به کار می کرم های شب تاب الهام گرفته شده است. این الگوریتم یک رویه تکراری مبتنی بر جمعیت را با عوامل بیشمار )تحت عنوان کرم های شب تاب( 

جستجوی تصادفی توزیع شده، بررسی کنند. تکنیک بهینه سازی گیرد. به این عوامل امکان داده می شود تا فضای تابع هزینه را به صورت موثرتری نسبت به 

ناسب با هوشمند، مبتنی بر این فرضیه است که راه حل یک مشکل بهینه سازی را، می توان به عنوان عاملی )کرم شب تاب( در نظر گرفت که به صورت مت

د را )صرف نظر از جنسیتشان( جذب می کند که فضای جستجو را به صورت کیفیت آن در یک محیط تابیده می شود. متعاقباً هر کرم شب تاب، همتایان خو

 موثرتری بررسی می کند.

 الگوریتم کرم شب تاب دارای سه قانون خاص می باشد که مبتنی بر برخی ویژگی های کرم های شب تاب واقعی است. این سه قانون عبارتند از:         

 و آنها صرف نظر از جنسیت خود به صورت جذاب تر و شفاف تری حرکت خواهند کرد.تمامی کرم های شب تاب دو جنسیتی هستند  -

درجه جذابیت یک کرم شب تاب با درخشش آن متناسب است. همچنین ممکن است درخشندگی با افزایش فاصله از کرم های شب تاب دیگر  -

 جود نداشته باشد، آنگاه به صورت تصادفی حرکت خواهد کرد.کاهش یابد. حال اگر یک کرم شب تاب جذاب تر یا شفاف تری نسبت به این کرم و

 ]3[درخشندگی یا شدت نور یک کرم شب تاب، توسط مقدار تابع هدف مشخص می شود. -

 این الگوریتم مبتنی بر برقراری ارتباط سراسری میان ذرات می باشد. بنابراین در بهینه سازی چند هدفی کارآمد تر و موثرتر است.

 17سیستم دفاعی مصنوعیالگوریتم . 9

ارائه شد. الگوریتم دفاع مصنوعی مبتنی بر اصل انتخاب غیر جنسیتی بوده و یک الگوریتم مبتنی بر جمعیت  Dasguptaتوسط  1999این الگوریتم در سال 

شده دارای توانایی های تشخیص  می باشد. الگوریتم سیستم دفاعی مصنوعی از  سیستم ایمنی انسان الهام گرفته شده است. یک سیستم سازگار توزیع

 مصونیت، آموزش تقویت، استخراج خصیصه، حافظه ایمنی، تنوع و قدرتمندی می باشد. سیستم دفاعی مصنوعی توانایی ها را ترکیب نموده است. 

این تکنیک نیز می باشد. گام های  قدرت جستجوی اصلی در سیستم دفاعی مصنوعی متکی بر عملگر جهش می باشد. بنابراین عامل تصمیم گیری در         

 این الگوریتم به صورت زیر تعریف می گردد :

برای  f(x)مقداردهی اولیه پادتن ها )راه حل های بالقوه برای مشکل( در مرحله نخست انجام می گیرد. آنتی ژن ها نشان دهنده مقدار تابع هدف   -

 بهینه شدن می باشند.

                                                           
17 . Artificial Immune System Algorithm 
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دیکی هر پادتن مشخص می شود. براساس این تناسب، پادتن ها تکثیر می شوند؛ که در بهترین حالت بیشترین تولید مثل، که در آن تناسب یا نز  -

 ]6[پادتن به صورت زیر به دست می آید : n تکثیر صورت می گیرد. تعداد کلون های ایجاد شده از طریق

NC =                                                                                                                            )3( 

 اندازه جمعیت پادتن ها می باشد. j یک ضریب تکثیر کننده و βتعداد کل کلون ها می باشد،  NCدر اینجا 

در آن کلون ها در تناسب معکوس برای  ابر جهش، گام آخر این الگوریتم می باشد. کلون ها به یک فرآیند ابر جهش مرتبط می شوند که  -

ون ها در وابستگی، جهش داده می شوند؛ بهترین کلون های پادتن، کمتر جهش می یابند و کلون های دارای پادتن بدتر، بیشترین جهش را دارند. سپس کل

 شوند. جهش می تواند یکنواخت، گاوس یا نمایی باشد.راستای پادتن های اصلی خود ارزیابی می شوند که بهترین پادتن ها برای تکرار بعدی انتخاب می 

 . نتیجه گیری10

فضای  تواننداند، و میها این است که ذاتاً موازیاولین و مهمترین نقطه قوت آنباشند که نوعی جستجوی تصادفی بر مبنای جمعیت میهای تکاملی الگوریتم

ها زیاد شود که جستجوی فضا به نواحی که متوسط آماری تابع هدف در آنر فضاها باعث میبررسی موازی زی جستجو را در جهات مختلف بررسی نمایند.

های تک مسیری، فضای جواب به طور همه ها بر خالف روشباشد، سوق پیدا کند. چون در این روشها بیشتر میاست و امکان وجود نقطه بهینه مطلق در آن

هایی مستقل از مسیر روش ی تکاملیهاالگوریتمفتار شدن در یک نقطه بهینه محلی وجود خواهد داشت. شود، امکان کمتری برای گرجانبه جستجو می

همچنین توانند به صورت موثری تمام فضای جستجو را بررسی کنند. لذا میسازد، های قدیمی متمایز میها را نسبت به روشاین موضوع آنهستند. 

تگی تابع و یا مشتق آن را ندارند، و در روند جستجو تنها به تعیین مقدار تابع هدف در نقاط مختلف نیاز است. این های تکاملی وابستگی به پیوسالگوریتم

های دقیق نیاز به شناخت در صورتی که روش وسیله هر مجموعه از متغیرها نیاز دارند،های ایجاد شده به حلها فقط به اطالعاتی در مورد کیفیت راهالگوریتم

 از ساختمان مسئله و متغیرها دارند. کاملی 

های بهینه سازی، بطور های دیگری نیز در سال های اخیر نوشته شده اند و سعی در بهبود این الگوریتم ها داشته اند. اما در اینجا برخی از الگوریتمالگوریتم

 شد. مختصر توضیح داده
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