الگوریتمهبی ژنتیک موازی
منیره طبهری سروتمین (ًَیؿٌسُ هؿؤٍل)
گطٍُ هٌْسؾی وبهپیَتطٍ ،احس وطهبى ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ،وطهبى ،ایطاى
Email: mtaheri@iauk.ac.ir

عمید خطیبی بردسیری
گطٍُ هٌْسؾی وبهپیَتطٍ ،احس وطهبى ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ،وطهبى ،ایطاى
Email: a.khatibi@srbiau.ac.ir

تبضید زضیبفت * 96/6/22 :تبضید پصیطـ96/11/8 :

چکیده
زض طَل چٌس زِّ گصقتِ تالـّبی ظیبزی ثطای حل هؿبئل ثْیٌِؾبظی تطویجی غیطلطؼی اًدبم قسُ اؾت .هؿئلِ ٍ-nظیط
یىی اظ ّویي هؿبئل اؾت وِ تبوٌَى ضاُحلّبی ظیبزی ثطای حل ایي هؿئلِ اضائِ قسُ اؾت .ضٍـّابی ؾاٌتی حال ایاي
هؿئلِ اظ ًظط ظهبى اخطا ،ثِ نَضت ًوبیی ّؿتٌس ٍ اظًظط پیچیسگی ًوبیی ٍ فضبیی لبثل لجاَل ًیؿاتٌس .زض هطبلؼاِ حبراط
الگَضیتنّبی غًتیه هَاظی ثطای حل هؿئلِ ٍ-nظیط پیكٌْبز قسُ اؾت تب ضاُحلّبی ایي هؿئلِ ضا پیسا وٌس .هَاظیؾابظی
الگَضیتن غًتیه خعیطُای ٍ الگَضیتن غًتیه ؾلَلی ثب اؾتفبزُ اظ خؼجِاثعاض هحبؾجبت هَاظی هتلت پیابزُؾابظی ٍ ضٍی یاه
ؾیؿتن ثب پطزاظًسُ زٍ ّؿتِای اخطا قسُ اؾتً .تبیح ًكبى هیزّس وِ ایي الگَضیتنّب تَاًبیی پیسا وطزى ضاُحلّبی هطثاَ
ثِ ایي هؿئلِ ضا زاضًس .ایي الگَضیتنّب حتی ثسٍى اؾتفبزُ اظ ؾرتافعاض هَاظی ٍ ثب اخطا ضٍی یه ّؿتِٔ پطزاظًسُ ًِ ،فما
ثِ الگَضیتنّبی ؾطیغتط ثلىِ ثِ ػولىطز ثْتط ًیع هٌدط هیقًَس .همبیؿِّبی ذاَثی ثایي ضٍـ پیكاٌْبزی ٍ ًؿارِّابی
ؾطیبل الگَضیتن غًتیه ثطای ؾٌدف ػولىطز ضٍـ پیكٌْبزی اًدبم قسُ اؾتً .تبیح تدطثی ًكبى هیزّس ایي الگَضیتنّب
زض همبیؿِ ثب الگَضیتن غًتیه ؾطیبل ثطای اًساظُّبی ثعضي هؿئلِ وبضایی ثبالیی زاضًس ٍ زض ثطذی هَاضز هیتَاًٌس ثِ تؿاطیغ
فَقذطی زؾت یبثٌس .ضٍـ پیكٌْبزی ایي همبلِ هیتَاًس ثِ آؾبًی ثطای حل زیگط هؿبئل ثْیٌِؾبظی تَؾؼِ زازُ قَز.
کلمبت کلیدی :الگَضیتنّبی غًتیه هَاظی ،الگَضیتن غًتیه خعیطُای ،الگَضیتن غًتیه ؾلَلی ،هؿئلِ ٍ-nظیط.
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 -1مقدمه
هؿئلِ ٍ-nظیط یه هؿئلِ ثْیٌِ ؾبظی تطویجی هؼطٍف اؾت .ایي هؿئلِ قبهل لطاض زازى ٍ nظیط ضٍی یه نفحِ قططًح اؾات
ثِ طَضی وِ ّیچیه اظ ٍظیطّب لبزض ًجبقٌس ثِ زیگطی حولِ وٌٌس .تؼساز تطویتّبی هوىي اظ ٍ-nظیاط زض یاه نافحِ قاططًح
ثؿیبض ظیبز اؾت .ضٍـّبی ؾٌتی حل ایي هؿئلِ ّوگی ثط اؾبؼ ثطگكت ثِ ػمت 2ثَزُ اؾت .ظهبى خؿتدَی ثبظگكت ثِ ػمت،
ثِ نَضت ًوبیی اؾت ٍ لبزض ًیؿت هؿبئل ٍ-nظیط ثب همیبؼ ثعضي ضا حل وٌس .اگطچِ هؿئلِ ٍ-nظیط وبضثطز ػولی چٌساًی ًساضز،
اهب یه والؼ ثعضي اظ هؿبئل غیطلطؼی ضا ًكبى هیزّس وِ ثب اؾتفبزُ اظ الگَضیتنّبی لطؼی ًویتَاًس زض ظهبى لبثل لجَلی حل
قَز.
ثطای حل هؿئلِ ٍ-nظیط الگَضیتنّب ٍ ضٍـّبی ظیبزی اؾتفبزُ قسُ اؾت وِ اظ آى خولِ هایتاَاى ثاِ هاَاظز ظیاط اقابضُ واطز:
( ;Agarwal, Sinha, & Bindu, 2012; Bashir & Mahdi, 2015; El-Qawasmeh & Al-Noubani, 2004
1

N. Hu, 2016; X. Hu, Eberhart, & Shi, 2003; Mandziuk, 1995; Mohabbati-Kalejahi,
.)Akbaripour,
&
Masehian,
;2015
Ohta,
2002

زض همبلِ ّ ٍ Ahrabianوىبضاى( )Ahrabian, Mirzaei, & Nowzari-Dalini, 2008اظ الگاَضیتن ٍ DNA Sticker
زض همبلِ  )Khan, Bilal, Sharif, Sajid, & Baig, 2009(Khanثِطَض هَفك اظ الگَضیتن ولًَی هَضچِ ثطای حل هؿائلِ
هعثَض اؾتفبزُ قسُ اؾتّ ٍ Farhan .وىبضاى( )Farhan, Tareq, & Awad, 2015اظ الگَضیتن غًتیه ثطای حل ایي هؿئلِ
اؾااتفبزُ وطزًااس ٍ تواابهی 92ضاُحاال هوىااي ضا ثااطای هؿاائلِ ّكاات ٍظیااط پیااسا وطزًااس .زض ؾاابل ٍ Božikovic ،2003
ّوىبضاى( )Božikovic, Golub, & Budin, 2003اظ الگَضیتن غًتیه هَاظی ؾطاؾطی ٍ ضٍـ اًتربة هؿابثمِ 3ؾاِتابیی
ثطای حل ایي هؿئلِ اؾتفبزُ وطزًس آىّب قجیِؾبظی ضا ضٍی یه وبهپیَتط تهپطزاظًسُ اخطا وطزًس ٍ ثِ ایاي ًتیداِ ضؾایسًس واِ
الگَضیتن غًتیه هَاظی ؾطاؾطی ثطای پطزاظـّبی هَاظی حدین هٌبؾت ًیؿت اهب ثطای تؼساز وان ٍاحاسّبی پطزاظقای هاَاظی
هٌبؾت اؾت.
4
اظ الگَضیتن غًتیه هَاظی یب ّ PGAب ثِطَض هَفك زض هحسٍزُ ٍؾیؼی اظ هؿبئل ثْیٌِؾبظی اؾتفبزُ قسُ اؾت( Dash,
& Dehuri, & Rayaguru, 2013; Mihaylova & Brandisky, 2006; Soufan, Kleftogiannis, Kalnis,
 .)Bajic, 2015; Yu et al., 2011لسضت ذَة ایي الگَضیتنّب زض هؿبئل ثب پیچیسگی ثبال هٌدط ثِ افعایف تؼساز وبضثطز آًْب

زض ضقتِّبی َّـ ههٌَػی ،ثْیٌِ ؾبظی ّبی ػسزی ٍ تطویجی ،تدبضت ،هٌْسؾی ٍ غیطُ قسُ اؾت ثِ ّویي ػلت زض ایي
پػٍّف اظ آىّب اؾتفبزُ هیقَز ( .)Alba & Troya, 1999ایي الگَضیتنّب ػالٍُ ثط وبّف ظهبى هحبؾجبت ،هٌدط ثِ افعایف
اوتكبفبت ٍ تٌَع ثْتط زض همبیؿِ ثب الگَضیتنّبی غًتیه تطتیجی هیقًَس(.)Kacprzyk & Pedrycz, 2015
هطبلؼبت اذیط تالـّبیی زض خْت حل هؿئلِ ٍ-nظیط ثب ضٍـّبی هرتلف اًدبم زازُاًسّ .سف انلی ایي همبلِ حال هؿائلِ -n
ٍظیط ثب اؾتفبزُ اظ الگَضیتنّبی غًتیه هَاظی ٍ پیسا وطزى ضاُحلّب های ثبقاس ّوچٌایي وابّف ظهابى اخاطای ایاي ثطًبهاِ ثاب
الگَضیتنّبی غًتیه هَاظی ًؿجت ثِ الگَضیتن غًتیه تطتیجی اؾت وِ زض ازاهِ ایي همبلِ وبضایی ایي زٍ الگَضیتن ًؿجت ثِ ًؿرِ
ؾطیبل ًكبى زازُ قسُ اؾت .هَاظیؾبظی زض ایي پػٍّف ثب اؾتفبزُ اظ خؼجِاثعاض هحبؾاجبت هاَاظی 5هتلات ضٍی یاه وابهپیَتط
قرهی اًدبم قسُ اؾت .ایي همبلِ ثِ ثرفّبی شیل ؾبظهبًسّی قسُ اؾت :ثرف  2ثِ هؼطفای ًحأَُ ًوابیف ٍ وسگاصاضی
هؿئلِ ٍ-nظیط هیپطزاظز .زض ثرف  3ضٍـ پیكٌْبزی ٍ تٌظیوبت هطثَ ثِ آى قطح زازُ قسُ اؾت .زض ثرف  4ططاحی تدطثای
ٍ ثرف ً 5تبیح تدطثی آهسُ اؾتً .تیدِ گیطی زض ثرف  6اضائِ قسُ اؾت.

1

N-Queen
Back tracking
3
Tournament
4
Parallel Genetic Algorithm
5
Parallel computing toolbox
2
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اضائِ ضاّىبضی خسیس ثطای حل هؿئلِ ٍ-nظیط ثِ ووه الگَضیتنّبی غًتیه هَاظی

زض ایي ثرف اظ همبلِ ثِ تؼطیف هؿئلِ هیپطزاظینً .وبیف هؿئلِ ٍ-nظیط ثِ نَضت یه -nتبیی اؾت .چَى ّط ٍظیاط ثبیاس ضٍی
یه ضزیف ٍ ؾتَى هتفبٍت ثبقس ،هیتَاى فطو وطز وِ ٍظیط  iزض ؾتَى -iم لطاض زازُ قسُ اؾت .ضاُحلّبی -nتبیی ایي هؿئلِ
ثِ نَضت (ً )q1, q2, …, qnوبیف زازُ هیقًَس وِ خبیگكتّبی یه -nتبیی ( )1,2,3, …, nاؾات .هىابى یاه ػاسز زض
چٌس-تبیی هىبى ؾتَى ٍظیط ضا ثیبى هیوٌس ،زضحبلیوِ همساضـ ،هىبى ؾطط ٍظیط ضا ًكبى هایزّاس (قاوبضـ اظ ؾاوت پابییي).
قىل ً 1وبیف -4تبیی هؿئلِ ضا ًكبى هیزّس.
☼
☼

3
☼

☼

4
2
1

)(4, 2, 3, 1
قىل قوبضُ ( :)1هثبل ثجت -4تبیی

تبثغ ثطاظًسگی ثطای ایي هؿئلِ ثبیس تؼساز ثطذَضزّبی ٍظیطّب ضا ثكوبضز ٍ ثبیؿتی تؼساز ثطذَضزّبی ؾططی ،ؾتًَی ٍ لططی،
هحبؾجِ قًَس .زض ضاُ حل زضؾت ایي هؿئلِ ،ایي تؼساز ثبیس نفط ثبقس .ثطای ایي هؿئلِ زٍ ًوًَِ تبثغ ثطاظًسگی هیتَاى ًَقت
یىی ثب پیچیسگی ظهبًی ) ٍ O(n2زیگطی ثب پیچیسگی ظهبًی )ًَ .O(nقتي تبثغ ثطاظًسگی ثب پیچیسگی ظهبًی ) O(n2ثؿیبض
ؾبزُ ٍ هطؾَم اؾت؛ اهب ضٍـ هحبؾجِ ثطای تبثغ ثطاظًسگی ثب پیچیسگی ظهبًی ) O(nثِ نَضت ظیط اؾت:
 -2ثطای هحبؾجِ تؼساز ثطذَضزّبی ٍظیطّب زض ایي هسل ،تؼساز ثطذَضزّب ضا ثِ نَضت لططی ثسؾت هیآٍضین .تَریح ایي ضٍـ
ایي اؾت وِ چَى ًوبیف -nتبیی ،ثطذَضزّبی ؾطط ٍ ؾتَى ضا حصف هیوٌس ثٌبثطایي فم حولِّبی لططی ثیي ٍظیطّب
ٍخَز زاضز .ثط ایي اؾبؼ تبثغ ثطاظًسگی فم حولِّبی لططی ضا هحبؾجِ هیوٌسّ .وبىگًَِ وِ زض قىل ً 2كبى زازُ قسُ
اؾت تؼساز  2n-1چپ (ثبال-پبییي ،چپ ثِ ضاؾت) ٍ  2n-1لطط ضاؾت (پبییي-ثبال ،ضاؾت ثِ چپ) ٍخَز زاضز.

قىل قوبضُ ( :)2ؾَهیي لطط چپ ٍ زٍهیي لطط ضاؾت ثطای ٍ-4ظیط

ضٍـ هحبؾجِ ثطذَضزّبی لططی ثِ ایي نَضت اؾت وِ ٍظیط -iم ٍ -jم ثركی اظ یه لططًس اگط:
|
()1

|

ضاثطِ ( )1پیچیسگی ) O(nضا ثطای تبثغ ثطاظًسگی ًتیدِ هیزٌّس.
 -2روش شنبسی
الف) پیكیٌِ ًظطی
الگَضیتن غًتیه هَاظی ثِطَض اؾبؾی قبهل الگَضیتنّبی غًتیه هرتلفی اؾت وِ ّطوسام اظ آىّاب یاه ثراف اظ خوؼیات یاب
خوؼیت ّبی هؿتملی ضا ثب یب ثسٍى اضتجب ثیي آىّب پطزاظـ هیوٌٌس؛ ثٌبثطایي الگَضیتنّبی غًتیه هَاظی هیتَاًٌس تٌَع خوؼیات
ضا افعایف زازُ ٍ ظهبى هحبؾجبتی ضا وبّف زٌّس .ایي الگَضیتنّب یه ًَع خسیس اظ فطاوتكبفیّب ضا اضائِ هایزٌّاس واِ وابضایی ٍ
تأثیط ثبالتطی ثط ضٍی خوؼیت ؾبذتبضی ٍ اخطای هَاظی زاضًس(ّ .)Alba & Troya, 1999وبًطَض وِ گفتِ قس ،ایي الگَضیتنّب
هیتَاًٌس ثِ زٍ ًَع انلی تمؿین قًَس ،وِ ًبم آىّب ًَ ،ع زاًِزضقت 6یاب الگاَضیتنّابی غًتیاه خعیاطُای ٍ ًاَع ضیعزاًاِ 7یاب
Coarse-grain
Fine-grain

6
7
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الگَضیتنّبی غًتیه ؾلَلی اؾت .الگَضیتن غًتیه خعیطُ ای ،چٌسیي ظیطخوؼیت ضا زض حبلت هَاظی اخطا هایوٌاس .ظیطخوؼیاتّاب
ثبّن خوؼیت ول هسل خعیطُای ضا هی ؾبظًس .اوثط هَالغ ،خعایط ثِ نَضت هؿتمل زض هسل اخطا وبض هیوٌٌس .اهب ثِ نَضت زٍضُای
ضاُحلّب ثیي خعایط هجبزلِ هیقًَس وِ ثِ ایي فطایٌس هْبخطت گفتِ هیقَز .ثب اؾتفبزُ اظ هْبخطت ،هسل خعیطُای لابزض اؾات تاب
تفبٍتّب ضا زض ظیط خوؼیتّبی هرتلف اؾترطاج وٌس ،ایي تغییط یه هٌجغ تٌَع غًتیىی ضا ًكبى هیزّس.
هسل زیگط ،الگَضیتنّبی غًتیه ؾلَلی ّؿتٌس وِ ثطخؿتِتطیي ذهَنیت آىّب ایي اؾت وِ ّط خعیطُ فم یاه قارم ضا زض
ثط زاضز .زض ایي هفَْم خعایط ،اغلت ؾلَلّب ذَاًسُ هیقًَس ٍ ثِ ّط قرم فم اخبظُ زازُ هیقاَز واِ ثاب اقاربل ّوؿابیِ
تطویت قَز .تفبٍت ایي هسل ثب هسل خعیطُای ایي اؾت وِ ّیچ تىبهلی زض ذَز ایي ؾلَلّب اتفبق ًویافتس؛ زض ٍالغ ّیچ تىبهال
زضٍى خعیطُای ٍخَز ًساضز .ثْجَزّب فم هیتَاًٌس ثَؾیلِ ؾلَلّبیی ثسؾت آیٌس وِ ثب یىاسیگط تؼبهال زاضًاس( & Kacprzyk
.)Pedrycz, 2015
ة) هسل هفَْهی
 .1زؾتَضالؼول اًتربة
ثرف انلی فطایٌس اًتربة ،اًتربة یه ًؿل ثطای ایدبز ثٌیبى ًؿل ثؼسی ثِ نَضت تهبزفی اؾت .هٌبؾتتاطیي افاطاز قابًؽ
ثبالتطی ًؿجت ثِ افطاز رؼیفتط زاضًس .زض ایٌدب اظ ضٍـ اًتربة چطخ ضٍلت 8ثطای اًتربة وطٍهَظٍم اؾتفبزُ قسُ اؾت.
 .2ػولگط تمبطغ
ػولگط تمبطغ ثب یه ًطخ احتوبل  Pcهكرم هی قَز .زض ایٌدب اظ ضٍقی اؾتفبزُ قاسُ اؾات واِ تلفیمای اظ ضٍـّابی تمابطغ
تهًمطِای ،تمبطغ زًٍمطِای ٍ تمبطغ یىٌَاذت اؾت .ضٍـّبی تمبطغ ثب احتوبالت هرتلف لطاض زازُ قسُاًس .همساض احتوبل ثطای
تمبطغ تاهًمطاِای  ،PsinglePoint=0.1احتوابل تمابطغ زًٍمطاِای  ٍ PdoublePoint=0.2احتوابل تمابطغ یىٌَاذات
 Puniform=1-PsinglePoint-PdoublePointزض ًظط گطفتِ قسُ اؾتّ .ط ثبض وِ تبثغ تمبطغ فطاذَاًی هیقَز ثب اؾتفبزُ
اظ ضٍـ چطخ ضٍلت یىی اظ ؾِ ضٍـ ثبال ثطای اًدبم ػول تمبطغ اًتربة هیقَز.
 .3ػولگط خْف
ّوبًٌس ػولگط تمبطغ ،یه ػولگط خْف ثب ًطخ  Pmثطای تؼییي ایٌىِ آیب ػولگط خْف ثِ وطٍهَظٍم اػوبل قاَز یاب ًاِ زض ًظاط
گطفتِ قسُ اؾت .زض ایٌدب اظ هىبًیؿن خبثدبیی 9یب ثِ ػجبضتی تغییط خبی زضایِّب اؾتفبزُ قسُ اؾت وِ قىل ً 3حَُ ػولىاطز آى
ضا ًكبى هیزّس.

قىل قوبضُ ( :)3ػولگط خْف

 .4قط تَلف
قط تَلف ضؾیسى ثِ تؼساز هؼیي اظ تىطاض ًؿل ّب زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت .ثطای تؼساز هرتلف اظ ٍظیطّب ایي ػسز تغییط هایوٌاس
اهب ثِگًَِای اًتربة قسُ اؾت وِ ایي اطویٌبى ٍخَز زاقتِ ثبقس وِ الگَضیتن ّوگطا قَز ٍ الگَضیتن ثتَاًس پبؾدّبی ایي هؿئلِ
ضا پیسا وٌس.
ج) ططاحی تدطثی
 .1اؾتطاتػیّبی هطثَ ثِ الگَضیتن غًتیه خعیطُای
الگَضیتن غًتیه خعیطُ ای چٌسیي ظیطخوؼیات (خعیاطُ) زاضز واِ زض حبلات هاَاظی اخاطا هایقاًَس .تجابزل اطالػابت ثایي ایاي
ظیطخوؼیتّب زض فَانل ظهبًی هكرم (زٍضُای )10زض تىطاض حلمِّب اًدبم هیقاَز .ثاب تجابزل وطٍهاَظٍمّابی ثطخؿاتِ 11ثایي
Roulette wheel
Swap

8
9

اضائِ ضاّىبضی خسیس ثطای حل هؿئلِ ٍ-nظیط ثِ ووه الگَضیتنّبی غًتیه هَاظی

79

ظیطهدوَػِّب ،فضبی خؿتدَ ظیطهدوَػِّب زاضای تٌَع هیقَز تب ثِطَض هؤثط اظ ّوگطایی ظٍزضؼ خلَگیطی وٌاس ،Pn ٍ n .ثاِ
تطتیت ،همساض ظیطهدوَػِّب ٍ همیبؼ آىّب ضا ثیبى هیوٌٌس ،ثٌبثطایي خوؼیت ول ثطاثط اؾت ثب .Psize = n x Pn
زض ایٌدب اظ تَپَلَغی حلمَی ثطای هْبخطت اؾتفبزُ قسُ ٍ خْت آى یهططفِ اؾت ٍ ثب یه فطوبًؽ هْبخطت ،تؼساز هكرم اظ
ثْتطیي افطاز زض ظیطخوؼیتّب ثطای هْبخطت اًتربة هیقًَس ٍ یه وپی اظ ایي افطاز ثِ ّوؿبیِّب فطؾتبزُ هایقاًَس .هْابخطاى
ضؾیسُ زض خعایط همهس خبیگعیي ثستطیي افطاز خبهؼِ هیقًَس.
 .2اًساظُگیطی وبضایی
ّوبًطَض وِ  (Alba, 2002) Albaاقبضُ وطزُ اؾت ،همبیؿِ وبضایی الگَضیتنّبی تىبهلی هَاظی ٍ ؾطیبل فم زض هَضزی واِ
آىّب ثِ زلت یىؿبًی هیضؾٌس هفَْم زاضز .زض یه تمؿاین ثٌاسی اًدابم قاسُ تَؾا  (Alba, 2002) Albaثاطای همبیؿاِ
الگَضیتن غًتیه هَاظی ثب الگَضیتن ؾطیبل آى ثِ زٍ ًَع ولی تؿطیغ لَی ٍ 12تؿطیغ رؼیفٍ 13خاَز زاضز .تؿاطیغ لاَی هؼواَالا
اؾتفبزُ ًوی قَز .زض تؿطیغ رؼیف ظهبى اخطای هَاظی یه الگَضیتن ثب ظهبى اخطای ؾطیبل آى همبیؿِ هیقَز ٍ قابهل زٍ هاَضز
هیثبقس:
ته هبقیي :panmixia/الگَضیتن هَاظی ثب یه ًؿرِ اؾتبًساضز panmictic ،آى همبیؿِ هیقَز وِ ضٍی یه هبقیي ته اخطا
هیقَز .ثطای ًوًَِ ،هوىي اؾت یه هسل خعیطُای ضا ثب  mخعیطُ ضا ثب یه الگَضیتن غًتیه وِ یاه خعیاطُ ضا اخاطا هایوٌاس
همبیؿِ وٌین .ثِ هَخت آى ،الگَضیتوی وِ ضٍی ّوِ خعایط اخطا هیقَز زض ّط زٍ هَضز یىی اؾت.
ضؾوی :14الگَضیتن هَاظی وِ ضٍی  mهبقیي اخطا هیقَز ثب ّوبى الگَضیتن وِ ضٍی یه هبقیي اخطا هیقَز همبیؿِ هیقَز.
 .3هَاظیؾبظی ثب خؼجِاثعاض هحبؾجبت هَاظی هتلت
15
ثطای ّسف هَاظیؾبظی ،خؼجِاثعاض هحبؾجبت هَاظی (  )PCTهتلت اًتربة قسُ اؾت .خؼجِاثعاض هحبؾجبت هَاظی ایي اهىابى ضا
فطاّن هیوٌس تب هؿبئل حدین ٍ هحبؾجبتی ضا ثب اؾتفبزُ اظ پطزاظًسُّبی چٌسّؿتِایّ GPU ،ب ٍ والؾتطّبی وابهپیَتطی اخاطا
قَز .خؼجِاثعاض اخبظُ اؾتفبزُ اظ ّوِ لسضت پطزاظقی یه وبهپیَتط ضٍهیعی چٌسّؿتِای ضا هایزّاس .اؾاتفبزُ وبهال اظ پطزاظًاسُ
چٌسّؿتِای یه وبهپیَتط ضٍهیعی ،اظ ططیك وبضگطّبیی اهىبى پصیط اؾات واِ ثاِ طاَض هحلای اخاطا هایقاًَس( & Sharma
.)Martin, 2009
ایي خؼجِاثعاض یه والؾتط هحلی اظ وبضگطّب ضا ثطای هبقیي هحلی فطاّن هیوٌس ٍ ثطًبهِّبی وبضثطزی ضا ضٍی وبضگطّبی هحلای
(هَتَضّبی هحبؾجبتی هتلت) اخطا هیوٌس .هیتَاى ّوبى ثطًبهِ وبضثطزی ضا ثسٍى تغییط وس ،ضٍی یه والؾتط اظ وبهپیَتطّب یب یه
ؾطٍیؽ هحبؾجبتی گطیس ،ثب اؾتفبزُ اظ ؾطٍیؽزٌّسُ هحبؾجِ تَظیغقسُ هتلت اخطا وطز .تؼییي تؼساز وبضگطّب زض ایي خؼجِاثعاض ثاِ
ؾرتافعاضّب ٍ ًحَُ اتهبل آى ّب ثؿتگی زاضز .زض ّط نَضت ثطای اؾتفبزُ اظ پطزاظقگط یه ؾیؿتن چٌسّؿتِای ،هؼواَالا تؼاساز
وبضگطّب ثطاثط ثب تؼساز ّؿتِّب زض ًظط گطفتِ هیقَز .زض ًؿرِ  2012هتلت ،خؼجِاثعاض ثِ وبضثطاى اخبظُ هایزّاس تاب حاساوثط 12
وبضگط هتلت ضٍی یه ته هبقیي وبض وٌٌس.
 -3نتبیج و بحث
الگَضیتنّبی غًتیه هَاظی ثب هَفمیت ضٍی هؿئلِ ٍ-nظیط اػوبل قسًسّ .ط زٍ الگَضیتن لبزض ثَزًس ضاُحلّبی هرتلفای ضا ثاطای
تؼساز ٍظیطّبی زازُ قسُ پیسا وٌٌسً .تبیح ضٍی یاه وابهپیَتط ثاب پطزاظًاسُ @ Pentium(R) Dual-Core CPU E5700
 ٍ 3.00GHzؾیؿتنػبهل ٍیٌسٍظ  ٍ 7حبفظِ انلی  2.00 GBاخطا قس ٍ اًساظُ هؿئلِ ثیي ٍ 10ظیط ٍ ٍ 500ظیاط تٌظاین قاس.
اخطای الگَضیتنّبی غًتیه هَاظی ثط ضٍی پطزاظًسُ زٍ ّؿتِای تَاًؿت ظهبى اخطا ضا وبّف زّس .ثطای همبیؿاِ ًتابیح اظ ّاط زٍ
ضٍـ ضؾوی ٍ ته هبقیي ثطای همبیؿِ وبضایی الگَضیتنّب اؾتفبزُ قسُ اؾت.
10

Epoch
Outstanding chromosome
12
Strong speedup
13
Weak speedup
14
Orthodox
15
Parallel Computing Toolbox
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ضٍـ همبیؿِ ضؾوی:
زض ایي ضٍـ همبیؿِ الگَضیتنّبی غًتیه هَاظی ثطای هؿئلِ ٍ-nظیط یه ثبض ثِ نَضت هَاظی ضٍی زٍ ّؿاتِ پطزاظقاگط ٍ ثابض
زیگط ثِ نَضت ؾطی ٍ ضٍی یه ّؿتِ اخطا قسًس ٍ ظهبى اخطای آىّب اًساظُگیطی قس .همبزیط تؿطیغ ٍ وبضایی ایي الگاَضیتنّاب
ًؿجت ثِ ًؿرِ ؾطیبل ذَزقبى هحبؾجِ قس .خسٍلّبی  2 ٍ 1ظهبى اخطا ،تؿطیغ ٍ وبضایی الگَضیتنّابی غًتیاه ٍ خعیاطُای ٍ
ؾلَلی ضا ًؿجت ثِ ًؿرِ ؾطیبل ذَزقبى ثطای تؼساز هرتلف ٍظیطّب ًكبى هیزّس.
وبضایی
تؿطیغ
تؼساز ٍظیطّب
TP
TS
0/8068
1/61
3/15
5/08
10
0/8643
1/72
6/2
10/83
50
0/8895
1/77
16/39
29/17
100
0/8981
1/79
104/88
188/41
500
ظهبى اخطای الگَضیتن غًتیه ؾلَلی ثِ نَضت ؾطیبل =TS
ظهبى اخطای الگَضیتن غًتیه ؾلَلی ثِ نَضت هَاظی=TP
خسٍل قوبضُ ( :)1ظهبى اخطا ،وبضایی ٍ تؿطیغ الگَضیتن غًتیه ؾلَلی زض همبیؿِ ثب ًؿرِ ؾطیبل
وبضایی
تؿطیغ
تؼساز ٍظیطّب
TP
TS
0/55
1/1
1/34
1/48
10
0/76
1/53
2/11
3/24
50
0/875
1/75
8/0
14/0
100
0/879
1/752
72/08
126/33
500
ظهبى اخطای الگَضیتن غًتیه خعیطُای ثِ نَضت ؾطیبل =TS
ظهبى اخطای الگَضیتن غًتیه خعیطُای ثِ نَضت هَاظی=TP
خسٍل قوبضُ ( :)2ظهبى اخطا ،تؿطیغ ٍ وبضایی الگَضیتن غًتیه خعیطُای زض همبیؿِ ثب ًؿرِ ؾطیبل

ّوبًطَض وِ زض خسٍلّبی  2 ٍ 1هكرم اؾت ّط زٍ الگَضیتن غًتیه خعیطُای ٍ غًتیه ؾلَلی لبزض ّؿتٌس هؿائلِ ٍ-nظیاط ضا
زض ظهبى ثؿیبض ووتطی ًؿجت ثِ ًؿرِ ؾطیبل اخطا وٌٌس .روٌبا همبزیط خسٍلّب ًكبى هیزّس وِ وبضایی ایي الگَضیتنّاب ثاب ثابال
ضفتي تؼساز ٍظیطّب افعایف پیسا هیوٌس ٍ هیتَاى ثِ ایي ًتیدِ ضؾیس وِ الگاَضیتنّابی غًتیاه هاَاظی ثاطای هؿابئل حداین ٍ
ظهبىثط ،ػولىطز ثْتطی اظ ذَز ًكبى هیزٌّسً .وَزاض  1وبضایی الگَضیتنّبی غًتیه هَاظی ضا ثطای تؼساز هرتلف ٍظیطّب ًوابیف
هیزّس.
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وبضایی الگَضیتن غًتیه ؾلَلی
0.92
0.9
0.88
0.86
0.84

Efficiency of
Cellular GA

0.82
0.8
0.78
0.76

nQueen=10 nQueen=50 nQueen=100 nQueen=500

وبضایی الگَضیتن غًتیه خعیطُ ای
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5

Efficiency of
Islands GA

0.4
0.3
0.2
0.1
0

nQueen=100 nQueen=500

nQueen=50

nQueen=10

ًوَزاض قوبضُ ( :)1وبضایی الگَضیتنّبی غًتیه خعیطُای (ة) وبضایی الگَضیتن غًتیه ؾلَلی

چٌسیي فبوتَض زض ًبلم ثَزى تؿطیغ (همساض تؿطیغ حسٍزاا  1٫7ثطای پطزاظقگط زٍ ّؿاتِای) ٍ زضًتیداِ هٌبؾات ًجاَزى وابضایی
زذیل ّؿتٌس اظخولِ اًتمبل وس ٍ زازُ ثیي والیٌت ٍ وبضگطّب ٍ ضلبثت هٌبثغ ثیي فطآیٌسّبی وابضگط ٍ فطآیٌاسّبی ؾیؿاتنػبهال.
ّوچٌیي ّوبًطَض وِ اظ ًوَزاض  1هكرم اؾت ثب افعایف تؼساز ٍظیطّب وبضایی ایي الگَضیتن ثبالتط ضفتِ اؾت .الجتِ ػلات وابضایی
پبییي ثطای تؼساز ٍظیطّبی ون ضا ثب زاللت ثِ ایي هؿئلِ وِ ثبظ ٍ ثؿتِ وطزى اثعاض هَاظیؾبظی ذَز ػولی ظهبىثط اؾت ،هیتاَاى
تَخیِ وطز؛ ثٌبثطایي اؾتفبزُ اظ ایي الگَضیتن ثطای تؼساز ٍظیطّبی ون پیكٌْبز ًویقاَز اهاب ّوابًطَض واِ زض ًواَزاض  1هكابّسُ
هیقَز ثب افعایف تؼساز ٍظیطّب ٍ پیچیسُتط قسى ایي هؿئلِ وبضایی ایي الگَضیتن ثبالتط هیضٍز ٍ اؾاتفبزُ اظ آى هماطٍىثاِناطفِ
ذَاّس ثَز.
خؼجِاثعاض هحبؾجبت هَاظی هتلت ظهبًی وِ یه ثطًبهِ ضا ثِ نَضت هحلی ضٍی یه وبهپیَتط اخطا هیوٌس ثِ نَضت پایففاطو
تؼساز وبضگطّب ضا ثطاثط تؼساز ّؿتِّبی پطزاظًسُ تٌظین هیوٌس؛ اهب ایي خؼجِاثعاض ایي اهىبى ضا هیزّس وِ تؼساز وبضگطّاب ثیكاتط اظ
تؼساز ّؿتِّب ی پطزاظًسُ تٌظین قَز .زض آظهبیف زیگطی تؼساز وبضگطّب افعایف زازُ قس ٍ ظهبى اخطا ٍ هیعاى تؿطیغ الگَضیتنّبی
هَاظی ثطای تؼساز ٍ 100ظیط اًساظُگیطی قسً .وَزاض  2همساض وبضایی الگَضیتنّبی غًتیه هَاظی ًؿجت ثِ ًؿرِ ؾاطیبل ضا ثاطای
تؼساز هرتلف وبضگطاى ًوبیف هیزّس.
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وبضایی هسل خعیطُ ای

وبضایی هسل ؾلَلی

0.6

0.6

0.4
Efficiency

کبرایی

0.8

0.8

0.2

0.4

Efficiency

0.2

0
10

9

5

3

2

0
10

تؼساز وبضگطّب

کبرایی

1

1

9

8

6

4

2

تؼساز وبضگطّب

ًوَزاض قوبضُ ( :)2وبضایی الگَضیتن غًتیه خعیطُای ثب افعایف تؼساز وبضگطّب (ة) وبضایی الگَضیتن غًتیه ؾلَلی ثب افعایف تؼساز وبضگطّب

ثط اؾبؼ ًوَزاض  2افعایف تؼساز وبضگطّبی هتلت ثسٍى افعایف تؼساز پطزاظًسُّب یب تؼساز ّؿتِّبی پطزاظًسُ ،تأثیطی زض ظهبى اخطا
ًرَاّس زاقت ٍ ثْجَزی زض ؾطػت ایدبز ًرَاّس وطز ٍ ػلت آى ضا هیتَاى ؾطثبض ًبقی اظ ّنضًٍسی زاًؿت .چَى تب ظهابًی واِ
تؼساز وبضگطّب ثطاثط یب ووتط اظ ّؿتِّبی پطزاظًسُ زض ًظط گطفتِ قَز ػوالا ثطًبهِ ثِ نَضت هَاظی اخطا هایقاَز اهاب پاؽ اظ آى
ظهبًی وِ تؼساز وبضگطّب ثیكتط اظ ّؿتِّبی پطزاظًسُ زض ًظط گطفتِ هیقَز هفَْم ّنضًٍسی پیسا هایوٌاسً .ىتاِ لبثال تَخاِ زض
ٌّگبم وبض وطزى ثب خؼجِاثعاض هَاظی هتلت ایي اؾت وِ هثالا ٌّگبهی وِ ثطًبهِ ثطای اخاطا ضٍی چْابض ّؿاتِ تٌظاین هایقاَز،
ؾطػتی وِ ثسؾت هیآیس ًعزیه ثِ ّ 3-1ؿتِ اؾت ،ظیطا آذطیي ّؿتِ ثبیس فطآیٌسّبی ؾیؿتوی ضا خطا وٌس.
ثٌظط هی ضؾس اخطا ثطًبهِ ضٍی یه والؾتط اظ وبهپیَتطّب ًتیدِ ثْتطی زاقتِ ثبقس ٍ ثِ تؿطیغ فاَق ذطای زؾات یبثاس ٍ هٌابثغ
فیعیىی ثِ ػٌَاى یه زلیل هوىي ثطای تحمك ایي اهط زض ًظط گطفتِ هیقَزٌّ .گبم اخطا ضٍی یه والؾتط هوىاي اؾات هٌابثغ
ثیكتطی ثطحؿت حبفظِ یب وف زض اذتیبض ثطًبهِ لطاض ثگیطز ٍ ٌّگبم اًتمبل وس اظ یه هبقیي ته ثِ یه والؾاتط اظ وبهپیَتطّاب،
الگَضیتن – احتوبالا -اظ ایي هٌبثغ اربفی اؾتفبزُ هیوٌسّ .وچٌیي ّط هبقیي هوىي اؾت فم ثب یاه ثؿاتِ وَچاهتاط اظ زازُ
ؾطٍوبض زاقتِ ثبقس ٍ هوىي اؾت زازُّبی وَچهتط زض وف خب قًَس زض حبلی وِ زض یه هبقیي ته ایايگًَاِ ًیؿات ٍ ایاي
هیتَاًس تفبٍت وبضایی چكوگیطی ضا ایدبز وٌس.
ضٍـ همبیؿِ ته هبقیي:
زض ایي ضٍـ همبیؿِ ثطای هؿئلِ ٍ-nظیط ،الگَضیتنّبی غًتیه خعیطُای ٍ ؾلَلی ثب خؼجِاثعاض هحبؾاجبت هاَاظی ضٍی زٍ ّؿاتِ
پطزاظقگط ثِ نَضت هَاظی اخطا قسًس ٍ ًتبیح آىّب ثب الگَضیتن غًتیه اؾتبًساضز -وِ تاه خوؼیات زاضز ٍ تاب ضؾایسى ثاِ قاط
هكرم اػوبل تىبهلی ضا اًدبم هیزّس -همبیؿِ قسًس تاب ػولىاطز آى ًؿاجت ثاِ الگاَضیتن غًتیاه اؾاتبًساضز ؾاٌدیسُ قاَز.
ثِطَضولی الگَضیتن غًتیه اؾتبًساضز ًؿجت ثِ الگَضیتن ّبی غًتیه هَاظی ثِ تؼساز تىطاض ثیكتطی ثطای ضؾیسى ثِ خَاة ًیبظ زاضز
ٍ ّویي ػبهل ثبػث افعایف ظهبى اخطای آى هیقَز .خسٍل  3ظهبى اخطا ،تؿطیغ ٍ وبضایی الگَضیتنّبی غًتیه هَاظی ًؿجت ثاِ
الگَضیتن غًتیه اؾتبًساضز ضا ًكبى هیزّس.
تؼساز ٍظیطّب

10
50
100
500

TGA
1/55
5/0
27/43
264/13

TIGA
1/48
3/24
14/0
126/33

TCGA
1/34
2/11
8/0
72/08

تؿطیغ الگَضیتن غًتیه ؾلَلی ًؿجت ثِ الگَضیتن غًتیه اؾتبًساضز SCGA:
وبضایی الگَضیتن غًتیه خعیطُای ًؿجت ثِ الگَضیتن غًتیه اؾتبًساضز EIGA:

SIGA
1/15
2/36
3/42
3/66

ECGA
EIGA
SCGA
0/24
0/57
0/49
0/39
1/18
0/79
0/84
1/71
1/68
1/25
1/83
2/51
ظهبى اخطای الگَضیتن غًتیه اؾتبًساضز (ته خوؼیت) TGA:
ظهبى اخطای الگَضیتن غًتیه خعیطُای TIGA:
ظهبى اخطای الگَضیتن غًتیه ؾلَلی TCGA:
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تؿطیغ الگَضیتن غًتیه خعیطُای ًؿجت ثِ الگَضیتن غًتیه SIGA:
وبضایی الگَضیتن غًتیه ؾلَلی ًؿجت ثِ الگَضیتن غًتیه اؾتبًساضز ECGA:
اؾتبًساضز
خسٍل قوبضُ ( :)3ظهبى اخطا ،تؿطیغ ٍ وبضایی الگَضیتنّبی غًتیه خعیطُای ٍ ؾلَلی ًؿجت ثِ الگَضیتن غًتیه اؾتبًساضز

ّوبًطَض وِ اظ خسٍل  3هكرم اؾت ثب افعایف تؼساز ٍظیطّب تؿطیغ ٍ وبضایی الگَضیتنّب ثبالتط هیضٍز ٍ ثط اؾبؼ ًتبیح تدطثای
ثطای ثبالتطیي تؼساز ٍظیط آظهبیف قسُ یؼٌای ّ ، 500اط زٍ الگاَضیتن ثاِ تؿاطیغ فاَق ذطای زؾات یبفتٌاسً .واَزاض  3وابضایی
الگَضیتنّبی غًتیه خعیطُای ٍ ؾلَلی ضا ًؿجت ثِ الگَضیتن غًتیه اؾتبًساضز ًكبى هیزّس.
وبضایی هسل ؾلَلی

وبضایی هسل خعیطُ ای
2

1.4
1.2

1.5
کبرایی

Efficiency

0.5

0.8
0.6

Efficiency

کبرایی

1

1

0.4
0.2

0
500

100

50

0

10

500

100

تعداد وزیرهب

50

10

تعداد وزیرهب

ًوَزاض قوبضُ ( :)3وبضایی الگَضیتن غًتیه خعیطُای ٍ ؾلَلی ًؿجت ثِ الگَضیتن غًتیه اؾتبًساضز

آظهبیفّبی زیگطی ًیع اًدبم قس .ثطای هؿئلِ هصوَض الگَضیتن غًتیه خعیطُای ٍ ؾلَلی ثسٍى ؾرتافعاض هاَاظی ٍ ثاِ ناَضت
ؾطی ضٍی یه ّؿتِ پطزاظًسُ اخطا قس ٍ ثب الگَضیتن غًتیه اؾتبًساضز همبیؿِ قسًس تب ػولىطز آىّب ًؿجت ثاِ الگاَضیتن غًتیاه
اؾتبًساضز ؾٌدیسُ قَزً .تبیح تدطثی ًكبى زاز وِ الگَضیتن غًتیه اؾتبًساضز هؼوَالا ثِ تؼساز تىطاض ثیكاتطی (هؼواَالا زٍ یاب ؾاِ
ثطاثط) ًؿجت ثِ الگَضیتن غًتیه هَاظی ثطای ضؾیسى ثِ خَاة ًیبظ زاضز ٍ ّویي افعایف تؼساز تىطاضّب ،ظهبى اخطای آى ضا افاعایف
هیزّس.
ّط زٍ الگَضیتن غًتیه هَاظی وِ ثسٍى هَاظیؾبظی ؾرتافعاضی ٍ ثِ نَضت ؾطیبل اخطا قسًس زض تؼساز تىطاض ووتاط ٍ زضًتیداِ
ظهبى ووتطی ثِ خَاة ضؾیسًس؛ اهب هرهَنبا الگَضیتن غًتیه خعیطُای ثسلیل ػولىطز ثْتط زضًتیدِ ظهبى ثؿیبض ووتطی ثِ خاَاة
هیضؾس .ایي ػولىطز ثْتط ضا هیتَاى ثؼلت اًدبم ػول هْبخطت ثیي ظیط خوؼیتّب زاًؿت ظیطا هْبخطت ثِ ظیطخوؼیاتّاب اخابظُ
هیزّس وِ هَاز غًتیىی ضا ثِ اقتطان ثگصاضًس ٍ تٌَع ضا زض ظیط خوؼیتّب افعایف هیزّس.
طجك آظهبیفّبی تدطثی اًدبم قسُ هیتَاى گفت اؾتفبزُ اظ الگَضیتنّبی غًتیه هَاظی حتای ظهابًی واِ الگاَضیتن ضٍی یاه
پطزاظًسُ ثب یه ّؿتِ اخطا هیقَز ًِ ،فم ثِ الگَضیتنّبی ؾطیغتط ،ثلىِ اغلت ثِ ػولىطز ػسزی ثْتط ًیع هٌدط هیقاَزً .ىتاِ
خبلت ایي اؾت اؾتفبزُ اظ خوؼیت ؾبذتبض یبفتِ زض لبلت خعایط یب زض لبلت زض یه قجىِ هؿئَل چٌیي هٌبفغ ػسزی اؾت.
الگَضیتن

تؼساز تىطاضّب

تؼساز ٍظیطّب

خوؼیت

ظهبى

تؿطیغ

الگَضیتن غًتیه اؾتبًساضز

8000

500

100

 13/264ثبًیِ

1

الگَضیتن غًتیه خعیطُای ثسٍى هَاظیؾبظی
ؾرتافعاضی (زٍ خعیطُ)
الگَضیتن غًتیه ؾلَلی ثسٍى هَاظیؾبظی
 188/5514ثبًیِ
100
500
2000
ؾرتافعاضی
خسٍل قوبضُ ( :)4تؿطیغ ٍ وبضایی ضٍـّبی هرتلف ًؿجت ثِ الگَضیتن غًتیه اؾتبًساضز ثطای هؿئلِ ٍ 500ظیط
4000

500

100

 126/064ثبًیِ
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 اهب یه والؼ، ٍظیط وبضثطز ػولی چٌساًی ًساضزn ِ اگطچِ هؿئل.ٍظیط اؾت-n ِ هؿئل،یىی اظ هؿبئل والؾیه تطویجی لسیوی
ِ ایي همبل.ثعضي اظ هؿبئل غیطلطؼی ضا ًكبى هیزّس وِ ثب اؾتفبزُ اظ الگَضیتنّبی لطؼی ًویتَاًس زض ظهبى لبثل لجَلی حل قَز
 ًتبیح تدطثی ًكبى زاز وِ ایي.ٍظیط هیتَاًس ثِطَض هَفمیتآهیع ثب الگَضیتن ّبی غًتیه هَاظی اخطا قَز-n ًِكبى زاز وِ هؿئل
ِ الگَضیتنّبی غًتیه هَاظی حتی ظهبًی و.الگَضیتنّب لبزض ّؿتٌس ضاُحلّبی هرتلفی ثطای تؼساز هكرم اظ ٍظیطّب پیسا وٌس
ضٍی یه ؾیؿتن ته پطزاظًسُ ثب یه ّؿتِ اخطا قًَس ػولىطز ثْتطی ًؿجت ثِ ًؿرِ ؾطیبل الگَضیتن غًتیه زاضًس ٍ زض ظهبى
 ایي الگَضیتنّب ثبػث تؿطیغ هحبؾجبت ٍ پیسا وطزى ضاُ حلّبی ثْتط زض همبیؿِ ثب ًؿرِ ؾطیبل آىّب.ووتطی ثِ خَاة هیضؾٌس
 هٌدط ثِ افعایف اوتكبفبت ٍ تٌَع ثْتط زض همبیؿِ ثب الگَضیتنّبی، ایي الگَضیتن ّب ػالٍُ ثط وبّف ظهبى هحبؾجبت.هیقَز
غًتیه تطتیجی هیقًَس ّوچٌیي ًتبیح ًكبى زاز ایي الگَضیتنّب ثطای تؼساز ثبالی ٍظیطّب ًؿجت ثِ الگَضیتن غًتیه هَاظی وبضایی
 زض ًتیدِ اؾتفبزُ اظ ایي الگَضیتنّب ثطای.ثْتطی زاضًس ٍ زض یه ًَع همبیؿِ هیتَاًٌس ثِ تؿطیغ فَقذطی زؾت یبثٌس
ُ اخطای الگَضیتنّبی غًتیه هَاظی ضٍی یه والؾتط اظ وبهپیَتطّب ثِ ػٌَاى وبض آیٌس.پطزاظـّبی هَاظی حدین هٌبؾت اؾت
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