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 خالصٍ

 یػبص ٌِیثْ دس هحممیي اػت. هَسدتَرِ یّب چبلؾّب یکی اص ػبصُ یػبص ٌِیثّْب، ثب تَرِ ثِ اّویت التلبدی ٍ کبّؾ ّضیٌِ 

 تحمیك حبهشثبؿذ. هی رَاة کبسی دؿَاس ی هحذٍدُپیذا کشدى  ّب طىثَدى تؼذاد  بالثِ ػلت ث ،خشپبّبی ثضسگ ثب الگَسیتن طًتیک

 یتکشاسّب ثشایاربصُ تخٌی اص لیَد دس چٌذیي هشحلِ  ،یا چٌذهشحلِتکٌیک ًمن لیذ ثب رَاة  ی هحذٍدُؿذى ثِ  تش کیًضدثشای 

 .ؿَد یًولیَد دادُ  اصتخٌی  ی اربصُکِ دیگش  یا هشحلِتب اػت کوتش ؿذُ  تذسیزی كَست ثِ ًمن لیَد دّذ.هی ثِ لیَد سا اٍلیِ

 ؿَد.رَاة ثْیٌِ هـخق هی طًتیک تشکیجی روؼیت اٍلیِ ػٌَاى ثِ ّب رَاةثب تخلیق  ،د چٌذیي الگَسیتن طًتیکبایز ػپغ ثب

 

 ، طنتیک تشکیبی، آنالیض خشپاهای بضسگیا چنذهشحلهنقض قیذ ، الگوسیتن طنتیک، یساص نهیبه کلوات کلیذی:
 

 

 مقذمٍ .1
 

سا ثشاى داؿتِ اػت تب ثِ  ـبىیا ،یرْت ثمب دس سلبثت رْبً ذیتَل یّب ٌِیّض ـتشیکبّؾ ّش چِ ث یفـبس سٍصافضٍى ٍاسدُ ثش هٌْذػبى ٍ هحممبى ثشا

ّش چِ  یتٍ هحلَال ّب ؼتنیػ یثتَاًٌذ ثِ ًشاح كیًش يی. تب اص اٌذیثشآ یبثی ٌِیثْ یّب کیّوچَى تکٌ یشیگ نیتلو تش كیّش چِ دل یّب سٍؽ یرؼتزَ

 .دػت ثضًٌذ تش یکبساتش ٍ التلبد

 ٌِیًمبى ثْ یػَ ثِ ـشفتیپ یّب سٍؽ یرؼتزَ یػبص ٌِیثْ گشید ػجبست ثِ. ثبؿذ یهّب  کشدى آى ذایپ یّب ٍ سٍؽ ٌِیًمبى ثْ یثشسػ یػبص ٌِیثْ

کِ ّذف،  ؿذهتَرِ  تَاى یه دلت یاهب ثبکو داًٌذ، یرَاة ه يیثْتش ی ثِ للِ ذىیسا سػ یػبص ٌِیکِ اغلت ّذف اص ثْ ٌزبػتی. ًکتِ هْن دس اثبؿذ یه

ّب،  پبساهتشّب ٍ دادُ بدیتؼذاد ص لیپل ثِ دل کی یًَس هخبل دس ًشاح اػت. ثِ ٌِیؿذى ثِ رَاة ثْ کیثلکِ ّذف ًضد ؼتیرَاة ً يیثِ ثْتش ذىیسػ

ثِ  کیدرَاة ًض کیثِ  ذىیخَاػتِ هب سػ متیاهب دس حم ٌذ،ی( ثِ دػت آیکل ی ٌِیرَاة )ًمٌِ ثْ يیگشدًذ تب ثْتش یثشسػ ذیثب یبدیحبالت هختلف ص

 .کٌذ یه تیهب سا کفب يیٍ ّو ثبؿذ یه یکل ٌِیحبلت ثْ

دس  یتلبدف ٌذیفشا یّب هؤحش ّؼتٌذ. سٍؽ یاػوبل َدیٍ تحت ل شّبیاص هتغ یتبثؼ ونیٌیهمذاس ه یدس رؼتزَ ،یبهیس یضیس ثشًبهِ یّب کیتکٌ

 حذکِ تب  یهذل زبدیرْت ا ،یـگبّیآصهب یّب دادُ ضیدس آًبل ضیً یآهبس یّب کبسثشد داسًذ سٍؽ ؿًَذ، یه بىیث یتلبدف یشّبیکِ ثب هتغ یهؼبئل لیتحل

 .شًذیگ یهثبؿٌذ، هَسداػتفبدُ لشاس  یٍالؼ یکیضیحبلت ف بًگشیاهکبى ث

ثِ سٍؽ الگشاًظ  تَاى یه یلیتحل یّب سٍؽ یثشا هخبل ػٌَاى ثِکِ  ثبؿٌذ یه یػذد یّب ٍ سٍؽ یلیتحل یّب ؿبهل سٍؽ یػبص ٌِیثْ یّب سٍؽ

فشا  ّبیسٍؽ ،یبهیس یثب هجٌب یّب سٍؽ ی ثِ ػِ دػتِ یكَست کل ثِ تَاى یکِ ه ؿَد یه نیخَد ثِ چٌذ دػتِ تمؼ یػذد یّب اؿبسُ کشد ٍ سٍؽ

 .ًوَد نیتمؼ ذیجشیّ یّب ( ٍ سٍؽیبهیس شیغ ی)هجٌب یاثتکبس
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 یّب هؼبئل اص سٍؽ يیحل ا یاؿبسُ کشد کِ ثشا 1(LP) یخٌ یضیس ثِ سٍؽ ثشًبهِ تَاى یه یبهیس یثب هجٌب یّب سٍؽ یهخبل ثشا ػٌَاى ثِ

 .ؿَدی...اػتفبدُ ه 2(SLP) یا دًجبلِ یخٌ یضیس سٍؽ ثشًبهِ بی وپلکغیػ

(ACO)هَسچگبى تنیثِ الگَس تَاى یهَسد ه يیدس ا .اًذ الْبم گشفتِ ؼتیّؼتٌذ کِ اکخشاً اص ًج ییّب ( سٍؽیفشاکبٍؿ) یفشا اثتکبس یّب سٍؽ
3، 

(ABC)صًجَسػؼل یکلًَ تنیالگَس
(SA)ؿذُ یػبصِ یؿج یزیتذس ذیتجش تنیالگَس ،4

(PSO)تَدُ رسات تنیالگَس ،5
(GA)کیطًت تنیالگَس ،6

7، 
(ANN)یػلجی هلٌَػی ّب ؿجکِ تنیالگَس

(HS)کیّبسهًَ یرؼتزَ تنیالگَس ،8
(CSS)رسات ثبسداس تنیالگَس 9

ارؼبم  تنیالگَس، 10

(CBO)اػتبًذاسد ی ثشخَسدکٌٌذُ
(ECBO)ؿذُ اكالح ی ارؼبم ثشخَسدکٌٌذُ تنیالگَس ،11

(VPS)رسات هشتؼؾ تنیالگَس ،12
 اؿبسُ کشد. ...13

اًذ.  سا اص خَد ًـبى دادُ یؿذُ ػوذتبً ػولکشد ثْتش اًزبم مبتیدس تحم گشید یّب ثضسگ ًؼجت ثِ سٍؽ بعیدس هؼبئل ثب هم یفشااثتکبس یّب سٍؽ

 تَاى یه گشید بىیث اػت. ثِ یهفَْم َّؿوٌذ بًگشیهَهَع خَد ث يیکِ ا ؿَد یثشداؿت ه ذیًتب يیاًالػبت ثْتش ضاىیه يیثب کوتش ّب تنیالگَس يیدس ا

 ی زِیًت يیتش ثب کَچک ییبسٍیدس صهبى سٍ ـتشیث بىیهخجت ٍ احت ذیًتب يیتش کَچک نیثضسگ ثب تؼو ذیثِ ًتب یبثی کشد کِ ثِ دػت بىیث يیسا چٌ یَّؿوٌذ

ثْتش دس  یّب حل ساُ یثشا یـتشیث تیاّو کٌٌذ یه یهوکي سا ثشسػ یّب حل کِ توبم ساُ حبل يیدسػ یفشا اثتکبس یّب . سٍؽؿَد یگفتِ ه یَّؿوٌذ یهٌف

 .پشداصًذهی ّبآى یٍ ثِ ثْجَد حذاکخش شًذیگ یًظش ه

چٌذ سٍؽ  بیٍ  یفشا اکتـبف یّب ٍ سٍؽ کیکالػ یّب سٍؽ تیّؼتٌذ کِ اص تشک ذیجشیّب یّب سٍؽ هَػَم ثِ ییّب سٍؽ ّب سٍؽآخش  ی دػتِ

 کیٍ طًت ؿذُ یػبصِ یؿج ذیتجش تنیاص دٍ الگَس یجیکِ تشک ػتا ؿذُ اؿبسُ SAGA تنیالگَسثِ دس ایي خلَف هخبل  ػٌَاى ثِ اًذ زبدؿذُیا یفشا اکتـبف

 اػت.

ٍ  شی(، تکختیتشک) ًَذیپاٍ ػالٍُ ثش ػِ ػولگش  یـٌْبدیسٍؽ پ دس .ذیهٌشح گشد 1976[ دس ػبل 1] یتَػي ثگل کیطًت تنیثبس الگَس يیًخؼت

کِ  دکشدُ ثَ یثٌذ ّب ستجِ ٍ اًتخبة سا ثب تَرِ ثِ همذاس تبثغ تٌبػت آى شیتکخ یػولگشّب یثگل ؿذُ ثَد. دٍ اػتفبدُ یّب دس هجٌب سؿتِ یػش کیاص  رْؾ

 .داد یه ؾیتؼذاد اًتخبة سا افضا ییؿَد، دس هشاحل اًتْب زبدیتبثغ تٌبػت ثبال سلبثت ا یداسا یّب ثبکن کشدى تؼذاد اًتخبة، اص غلجِ سؿتِ ؿَد یثبػج ه

سا  یٍ ٍ ؿَد یؿٌبختِ ه یثبًبم ٍ یمبتیتحم یّب دس حَهِ کیطًت تنیسا هٌشح کشد. الگَس کیسٍؽ طًت یبدیثٌ یِ ی[ ًظش2ّبلٌذ ] 1975ػبل  دس

 داًٌذیه کیطًت تنیالگَ گزاسِ یٍ پب یهجذع اكل

کشد ٍ  ٌِیتٌؾ ثْ ذیثب اػوبل ل سا ػٌح همٌغ یاًزبم ؿذ. ٍ 1989[ دس ػبل 3تَػي گلذثشگ ] یػبص ٌِیدس ػلن ثْ کیکبسثشد سٍؽ طًت يیًخؼت

رؼتزَ الصم  یثشاسا  یبدیص یّب لیتحل كَست گشفتِ تَػي اٍ كی. تحمکشدیهتفبٍت اًتخبة ه ِیكَست اٍل سا ثِ ِیاٍل تیروؼ یدس ّش ثبس پبساهتشّب

 .ثشخَسداس ثَد یٌییپب ییاص کبسا سٍ يیاصا داؿت

سٍؽ  ضیً كیتحم يیگشد اػت. دس ا فشٍؽ دٍسُ ٍ دػت ییفوب یخشپبّب ك،یدس تحم  2011 [4]بیکب یتَػي هلٌف یهؼبئل هَسدثشسػ

اپشاتَس ٍ  يیا یهمبلِ ثِ هؼشف يیکِ ا (ی( )اپشاتَس کٌتشل ثبصگـتBCSOثِ اػن ) ذیرذ اپشاتَس اًتخبة کیاهب ثب  اػت کیطًت تنیالگَس یػبص ٌِیثْ

 یاِ یال ػبصیٌِی[ ثِ ث5ْ] ییتَػي چي ٍ ؿَ 2014دس ػبل  یگشیدس پظٍّؾ د ٌِیصه يیدس ّو پشداختِ اػت. ٌِیثْ یّب آى دس رَاة یاحشگزاس ی ًحَُ

اص  یجیخشپب ثب تشک یػبص ٌِیخشپبّب ػجبست اػت اص ثْ یاِ یال یػبص ٌِی. ثِْ ؿذپشداخت یا دٍهشحلِ يیثب تخو بفتِیثْجَد کیطًت تنیالگَس کیخشپبّب ثب 

 .یؿکل ٍ اًذاصُ ٍ تَپَلَط یشّبیهتغ

 

                                                 

 
1
 Linear programing 

2
 Sequence linear programing 

3
 Ant colony optimization 

4
 Artificial bee colony algorithm 

5 Simulated annealing algorithm 
6 Particle swarm optimization 
7 Genetic algorithm 
8 Artificial Neural Network 
9 Harmony search 
10 Charged system search 
11 Colliding bodies optimization 
12 Enhanced colliding bodies optimization 
13 Vibrating particles system algorithm 
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 اًفزبس ثضسگ ی ؿذُ اكالح تنی( ٍ الگَسBB-BC) 1ثٌگ )اًفزبس ثضسگ( گیث تنیالگَس كی[ اص ًش6ٍ کبظن صادُ ] یچج حؼبى 2014دس ػبل 

سا  یػوَ 960 یِ یدٍال یٍ خشپب یػوَ 693ؿکل  یلَػ ی، خشپبیػوَ 354ؿکل  یگٌجذ ی، خشپبیػوَ 160ؿکل  یّشه یخشپب ثضسگ

تبثغ  ی ٌِیکشدى همذاس ثْ ذایؿذُ دس پ اًفزبس ثضسگ اكالح تنیاًفزبس ثضسگ ٍ الگَس تنیثْتش الگَس شیتأح بىیٍ ثِ ث ًذکشد یػبص ٌِیكَست گؼؼتِ ثْ ثِ

-MBB) اًفزبس ثضسگ ی ؿذُ اكالح تنیالگَس كیاًفزبس ثضسگ اص ًش تنیحبهش ٍ ثْجَد الگَس كیتحم یّب دس هخبل ّب تنیالگَس یِ یّذف ًؼجت ثِ ثم

BC)2 ؿذپشداخت ِ. 

ثش آهَصؽ ٍ  یهجتٌ یػبص ٌِیثْ تنیٍ الگَس )ػبصگبس( یتٌبثم یّبسهًَ یرؼتزَ تنیالگَس كی[ اص ًش7ٍ ّوکبساى ] يیدگشتک 2016دس ػبل 

ٍ ثب  کیطًت تنیخشپبّب ثب اػتفبدُ اص الگَس یػبص ٌِیثْ ی[ ثش س8ٍ] چبئَیٍ ّب بًگیَّ 2018دس ػبل  خشپبّب پشداختٌذ. یػبص ٌِیثْ ( ثTLBOِ) 3یشیبدگی

دس  ییخشپب یاػوب یّوپَؿبً ضاىیدس لٌغ ٍ ه تیٍ هحذٍد یکوبًـ َدیکبسسفتِ ل ثِ َدیل يیٍ گؼؼتِ ٍ ّوچٌ َػتِیكَست پ ثِ شّبیهتغ یشیدس ًظشگ

اًذاصُ  یپشداختٌذ کِ اًذاصُ ٍ تَپَلَط یهشثؼ یفَالد یخشپب یػبص ٌِیثِ ثْ 2018[ دس ػبل 9] بیاد ٍ اؿک يیّوچٌ .تحمیمی، كَست گشفتِ اػت یتَپَلَط

% 47 ی% ال37اًذاصُ  ثِ ٌِیکِ هَفك ثِ کبّؾ ّض اػت یکوبًـ َدیٍ ل یحذ تٌؾ ذیکـؾ ٍ فـبس ٍ ل ذیهَسداػتفبدُ ل َدیٍ ل کیطًت تنیالگَس ی لِیٍػ ثِ

 ؿذًذ. ِیاٍل ی ٌِیًؼجت ّض

 

 

 

 
 

 

 یا چىذمرحلٍ دًبا اعمال تخطی از قی ژوتیکالگًریتم  .2

 

 یِ ی  اٍل تی  روؼ کی   ذی  تَل، یػ  بص ٌ  ِیثْ ث  شای یا چٌذهشحل  ِ َدی  اص ل یث  ب اػو  بل تخٌ    کی  طًتالگ  َسیتن  یػ  بص بدُی  پ یگ  بم ث  شا يیاٍل  

ُ  ِی  اٍل تی  روؼ يی  اػ ت ک ِ ا   یتلبدف َ  120 یخشپ ب  ی دس ػ بص ِ  یػو  ِ یپ یشّ ب یث ب هتغ  تی  روؼ کی  ك َست   ث  ِ دس ًظ ش   َػ ت ػ ت ح ذ   ا ؿ ذُ  گشفت 

m ؿذُ گشفتِپبییي دس ًظش 
24 10-

mشّبیهتغٍ حذ ثبالی  843/4×
 اػت. ؿذُ گشفتِدس ًظش  10-2×1/25 2

الذام ؿذُ  ارضای هحذٍد ثشای تحلیل خشپب کبهپیَتشی ی ثشًبهِثِ تَلیذ یک  ّب ییربثزباص اػوب ٍ  ّشکذامی ًیشٍی  هحبػجِثشای  دس ایي گبم

، ّب گشٍُ هبتشیغ هختلبت  اػت ؿذُ اػتفبدُی دٍگشّی ثشای تحلیل ثِ سٍؽ ارضای هحذٍد خشپب ّب الوبىی ارضای هحذٍد اص  ثشًبهِاػت. دس ایي 

هذٍل االػتیؼیتِ، هبتشیغ  غیهبتش ، هبتشیغ ثبسگزاسی،ذًشیگ یهی اثتذایی ٍ اًتْبیی ّش ػوَ دس آى لشاس ّب گشُی  ؿوبسُهبتشیغ اتلبل اػوب کِ 

اص اػوبی ػبصُ تحلیل ارضای  ّشکذامثشای  اصآًزبکِ اػت ؿذُ اًزبمٍ تـکیل هبتشیغ ػختی ٍ اػوجل کشدى آى  اًذ ؿذُ لیتـکی گبِّ یتکؿشایي 

ی الگَسیتن طًتیک ػٌح ّب طى اصآًزبکٍِ  ّؼتی ػٌح همٌغ اػوب  اًذاصُدس ایي تحلیل  بصیهَسدًی پبساهتشّبهحذٍد ثبیؼتی كَست ثپزیشد ٍ یکی اص 

ی كَست گشفتِ دٍثبسُ )دیکذیٌگ ؿذُ( ثِ ػٌح ّب یثٌذاص تیپ  ّشکذامی اػت دس ایي فبص ػولیبتی ثبیذ ا ػبصُی اػوبی  ؿذُهمٌغ تیپ ثٌذی 

 .ی هتٌبظش خَد اختلبف دادُ ؿًَذ تب تحلیل ارضای هحذٍد كَست ثپزیشدّب همٌغ

 

ثشاثش ثب  یّب تؼذاد طى یکِ داسا تیروؼ یّشکذام اص اػوب یّب، ثشا گشُ ییاػوب ٍ ربثزب یشٍّبیٍ ثِ دػت آٍسدى ً ِیاٍل تیروؼ ذیپغ اص تَل

اص  هؼئلِؿذُ ثِ  هٌشح َدیاػوبل ل ی اػت. ًحَُ پزیشفتِ  دس هؼئلِ اًزبم ؿذُ فیتؼش َدیل كیتبثغ ّذف اص ًش ی ٍ هحبػجِ یبثیاػوب ّؼتٌذ، اسص یثٌذ پیت

تبثغ  ضاىیه شدیگ یداسا ّؼتٌذ كَست هسا  ؿذُ يیهؼفشاتش اص هیضاى تخٌی سا  ذیاص ل یکِ تخٌ ییّب کشٍهَصٍم یثشا بدیص بسیثؼ ی وِیاػوبل رش كیًش

 وِیرش ٌِ،یاص تبثغ ّض یبدیص بسیثب اهبفِ ًوَدى همذاس ثؼ َدیاص ل یکیاص  یهحن تخٌ اًذاصُ ثَدُ ٍ ّش کشٍهَصٍم ثِ کیثِ  َدیل یتوبه یثشا وِیرش

 ٪10دس ایي سٍؽ اثتذا هیضاى تخٌی اص لیَد اػت  ؿذُ اػوبل ذّبیلهشحلِ ثِ  5دس  د تذسیزیَتکٌیک اػوبل تخٌی اص لی اػت کِ رکش لبثل. خَاّذ ؿذ

 ػپغ اػت بفتِی کبّؾ 5%ضاى تخٌی اص لیذ ثِ اص الگَسیتن هی 30 تکشاس پغ دسػ اػت ؿذُ دادُػول ثیـتشی ثِ لیَد  یآصاد% 10 ثذیي هؼٌب کِ ثبؿذهی

                                                 

 
1
 Big bang big crunch 

2
 modified BB-BC algorithm 

3
 Teaching & learning based optimization 
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هیضاى تخٌی اص  اص الگَسیتن 200ٍ  150، 100تکشاس دس  ثؼذ یّب گبمدس  ًَس يیّوٍ  تملیل یبفتِ اػت% 2ثِ  اص لیَد اص الگَسیتن هیضاى تخٌی 60 دس تکشاس

 .سیتن ثذٍى تخٌی اص لیذ كَست پزیشفتِ اػتثؼذی الگَ یتکشاسّبٍ  سػیذُ اػت 0،٪5/0،٪1ثِ تشتیت ثِ همذاس  لیَد

 

ثب  1لیػولگش اًتخبة سٍلت ٍ كی. ػپغ اص ًشاػت ؿذُ پشداختِ (1) ی اًتخبة ًجك ساثٌِ فـبس ضاىیاحتوبل اًتخبة ٍ ه بفتيیگبم اثتذا ثِ  يیدس ا 

حتوبل اًتخبة اٍ ثب احتوبل ثیـتش  تش ؼتِیؿباػوبی  کِ یا گًَِ ثِكَست گشفتِ اػت  اًتخبة ،اػوب یاحتوبل اًتخبة دس گبم لجل ثشا یشیدس ًظشگ

كفش  يیث یبدفكَست تل ػذد ثِ کیٍ  ؿَد یاحتوبل اػوب اػتفبدُ ه غیهبتش یػولگش اص روغ تزوؼ يی، دس ااًذ ثَدُاػوب سا داسا  یِ یثمًؼجت ثِ ثیـتشی 

ػٌَاى ػوَ  تش ثَد آى ػوَ ثِ کَچک زبدؿذُیا یاحتوبل اػوب کِ اص همذاس تلبدف یروغ تزوؼ غیاص هبتش ِیهمذاس دسا يی. اٍلؿَد یاًتخبة ه 1ٍ 

دٍهشتجِ اص ػولگش اًتخبة سٍلت  تی. دس ّش ثبس اػتفبدُ اص ػولگش تشکؿًَذ یاػوب اًتخبة ه یسٍ ثش 3ٍ رْؾ 2تیتشک یاػوبل ػولگشّب یثشا تش ؼتِیؿب

 .نیبصهٌذیً تیاػوبل تشک یثِ دٍ صٍد ثشا شایص ؿَد یاػتفبدُ ه لیٍ

  

   
   

∑
    
    

                                                                                       1           

 8/0تب  6/0کِ هزوَع احتوبل ًیوی اص اػوبی روؼیت ػذدی ثیي  ؿَد یهاًتخبة  یا گًَِ ثِهیضاى فـبس اًتخبة اػت کِ  β (،1) ی ساثٌِدس 

ؿذُ  ؿشٍع 1اػت کِ اص  یا ؿوبسًذُ jکل اػوبی روؼیت اػت، یّب ٌِیّضهبتشیغ  c ثیـتشیي ّضیٌِ دس ثیي کل اػوبی روؼیت اػت، ضاىیه wrثبؿذ، 

 هبتشیغ احتوبل اػوبی روؼیت اػت. Pى تؼذاد اػوبی روؼیت اػت. آٍ حذ ثبالی 

. دس هؼئلِ پیَػتِ ػولگش تشکیت اػت ؿذُ اػتفبدُ کبس يیای تشکیت هتفبٍت ثشای ػولگشّبثؼذ اص اًتخبة اػوب ثشای اًزبم تشکیت اص 

هجبدست  ثِ اًزبم ػولیبت تشکیت 1ٍ  0ٍ همذاسی ثیي  ّب طىیی ثشاثش ثب تؼذاد ّبِ یدسادس ایي تحمیك اص ًشیك تـکیل یک ثشداس تلبدفی ثب تؼذاد  ؿذُ اػوبل

دٍم  کشٍهَصٍمی ّب طىػپغ  ٍ اًذ ؿذُتٌبظشؿبى دس ثشداس تلبدفی هشة ی هّبِ یدسااٍل اًتخبثی دس  کشٍهَصٍمی ّب طىاص  ّشکذامػپغ  ؿذُ اػت

 ثبّنی اٍل ٍ دٍم ّب کشٍهَصٍمدس  بفتِیشییتغی ّبِ یدسادس پبیبى  .اًذ ؿذُی هتٌبظشؿبى دس ثشداس تلبدفی هشة ّبِ یدساثب  1اًتخبثی دس حبكل اختالف 

 .اػت زبدؿذُیا ٍ فشصًذ اٍل اًذ ؿذُروغ 

اٍل اًتخبثی دس  کشٍهَصٍمی ّب طى .اًذ ؿذُی هتٌبظشؿبى دس ثشداس تلبدفی هشة ّبِ یدسادٍم اًتخبثی دس  کشٍهَصٍمی ّب طىاص  ّشکذامػپغ 

روغ  ثبّنی اٍل ٍ دٍم ّب کشٍهَصٍمدس  بفتِیشییتغی ّبِ یدساٍ دس پبیبى  اًذ ؿذُی هتٌبظشؿبى دس ثشداس تلبدفی هشة ّبِ یدساثب  1حبكل اختالف 

 .کٌٌذ یهٍ فشصًذ دٍم سا ایزبد  ؿًَذ یه

 آهذُ دػت ثِ اص ًشیك هشة هشیجی تحت ػٌَاى دسكذ تشکیت دس تؼذاد روؼیت اٍلیِ ّب کشٍهَصٍمتؼذاد دفؼبت اًزبم گیشی ػولیبت تشکیت 

یت تشکیت یبفتگبى )فشصًذاى( روؼیتی ثِ ًبم روؼ اًذ ذؿذُیتَلتحت اػوبل ػولگش تشکیت  کِ پبیبى کل ػولیبت تشکیت، اص توبهی فشصًذاىاػت پغ اص 

 .ؿَد یتبثغ ّذف ّشکذام هـخق ه ضاىیٍ ه ؿذُ یبثیاسص بفتِی تیتشک یّب ػپغ کشٍهَصٍم .اػت زبدؿذُیا

ی هتٌبظش ِ یدساٍ رْؾ ثش سٍی ػوَ داسای ؿوبسُ  ؿَد یهتؼذاد روؼیت اٍلیِ اًتخبة  تب 1ی  ثبصُثشای اػوبل رْؾ یک ػذدی تلبدفی دس    

 افتذ یههشیت رْؾ دس تؼذاد روؼیت اٍلیِ اػت اتفبق  هشة حبكلکِ  بفتگبىی رْؾایي ػول ثِ تؼذاد روؼیت  شدیگ یههمذاس تلبدفی كَست  آىثب 

، هشة هشیجی تحت ػٌَاى  ؿذُاص ًشیك همذاس گشد  شدیگ یهكَست  ّب آىی سٍیی کِ رْؾ ثش ّب طىسا تـکیل دّذ. تؼذاد  بفتگبىی رْؾ تب روؼیت

ی پیَػتِ اص ًشیك اًتخبة شّبیهتغی ثب  ػبصُی اػوبل رْؾ دس  ًحَُ. ؿَد یههـخق  اًتخبثی ثشای رْؾ کشٍهَصٍمی ّب طىدس تؼذاد ؿذت رْؾ 

اختالف حذ پبییي ٍ حذ ثبالی  دّن کلی دس ّش طى اًتخبثی اص ًشیك یبػواهمذاس رْؾ  شدیپز یهكَست  ّب طىتب تؼذاد  1ی  ثبصُدس  ّب طىتلبدفی 

ایي اػذاد تلبدفی  تؼذاد هیبًگیٌی ثشاثش ثب كفش ٍ اًحشاف هؼیبسی ثشاثش ثب یک داسًذ، آىی ّب دادُاػذاد اًتخبثی اص یک تَصیغ ًشهبل کِ  دس هشة شّبیهتغ

ٍ حذ پبییي  بشّیهتغثب حذ ثبالی  بفتِیشییتغی ّش کشٍهَصٍم ّب طىی اًتخبثی ثشای اػوبل رْؾ دس کشٍهَصٍم اػت. ػپغ ّب طىاًتخبثی ثشاثش ثب تؼذاد 

اص حذٍد ثبال یب پبییي  بفتِی رْؾی ّب طىتزبٍص ًکٌٌذ. دس كَست تزبٍص همذاس  شّبیهتغّب اص حذ ثبال ٍ حذ پبییي ىآ همذاستب  ؿًَذ یههمبیؼِ  شّبیهتغ

 ّشکذامٍ هیضاى تبثغ ّذف  ؿذُ یبثیاسص بفتِی رْؾی ّب کشٍهَصٍمػپغ . ؿَد یههمذاس خَد حذ تخٌی ؿذُ ثب همذاس طى هتخٌی ربیگضیي  شّبیهتغ

 .ؿَد یههـخق 

                                                 

 
1
 Roulette wheel  

2
crossover 

3
 Mutation 
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ٍ ثِ تشتیت  شًذیگ یهتشکیت یبفتگبى دس یک هبتشیغ رذاگبًِ دس کٌبس ّن لشاس  ٍ بفتگبىی رْؾدس ایي هشحلِ ّش ػِ روؼیت اٍلیِ، روؼیت 

کِ ایي اهش اص  ؿَد یهلگَسیتن تَلیذ چشخِ( ثؼذی اتکشاس ). ػپغ روؼیت رذیذ ثشای اػتفبدُ دس ؿًَذ یهكؼَدی هشتت  كَست ثِهمذاس تبثغ ّضیٌِ 

. دس شدیپز یهی گبم لجل ثب تؼذادی ثشاثش ثب تؼذاد اػوبی روؼیت اٍلیِ كَست  ؿذُی ػبص هشتتی کوتش دس هبتشیغ  ٌِیّضشیك اًتخبة اػوبی ثب تبثغ ً

ثْتشیي ػوَ کل روؼیت دس اٍلیي تکشاس)چشخِ( اص الگَسیتن طًتیک  ػٌَاى ثِاداهِ اٍلیي ػوَ روؼیت کِ داسای کوتشیي همذاس تبثغ ّضیٌِ ًیض ّؼت 

ایي  شدیپز یهكَست  ىی آسٍٍ توبهی ػولیبت هضثَس ثش  ؿذُ اًتخبةی رذیذ  چشخِی ِ یاٍلروؼیت  ػٌَاى ثِدس گبم ثؼذ روؼیت رذیذ  ؿَد یهاًتخبة 

ی كذهیي تکشاس اص الگَسیتن ثب  ٌِیّضی گٌجذی ؿکل ثب ثشسػی تبثغ  َػتِیپی ُ ػبصسًٍذ تب صهبًی اداهِ هیبثذ کِ ؿشى تَلف هب اسهب ؿَد. ایي ؿشى دس 

 .ؿَد یهلجلی الگَسیتن داؿتِ ثبؿذ فشایٌذ هتَلف  ی كذ تکشاس ٌِیّضکِ اگش همذاسی ثیـتش یب هؼبٍی ثب  شدیپز یهكذ تکشاس لجلی خَد كَست 

  

 ترکیبیالگًریتم ژوتیک  .3
 

ی اص لیَد ثب تکٌیک تخٌ هشتجِ اص ًشیك الگَسیتن طًتیک 85اػت اثتذا  ؿذُ اػتفبدُکِ دس ایي تحمیك ایزبد ٍ  تشکیجیدس سٍؽ الگَسیتن طًتیک 

الگَسیتن طًتیک  یِ یاٍلروؼیت  ػوَی ػٌَاى ثِالگَسیتن طًتیک لجلی  85 یّب رَاةاص  ّشکذامؿذُ ػپغ  یػبص ٌِیثْ هَسدًظش ی هؼئلِ یا چٌذهشحلِ

اهش ثِ ػلت تفبٍت کن  يیا .پشداصد یههؼئلِ  یػبص ٌِیثْثِ  تذسیزی تخٌی اص لیَد تکٌیکثذٍى . الگَسیتن طًتیک پبیبًی ؿَد یهشفتِ رذیذی دس ًظش گ

 .اػت ؿذُ هحبػجِایي تکٌیک  تَػي ـتشیثٍ ثب دلتی  تش ٌِیثْدس تحمیمبت لجلی اػت ثِ ّویي خبًش رَاة  آهذُ دػت ثِ یّب رَاةدس 

الگَسیتن اصدحبم رسات دس ًی ارشای  یػولگشّباص  یشیگ کوکدس هَسد  ؿذُ گشفتِدس هَسد الگَسیتن طًتیک پبیبًی دس ًظش  رکش لبثلًکبت  

ػشػت رسُ  حذ ثبال ٍ حذ پبییيهمذاس  .ؿَد یهدس الگَسیتن اصدحبم رسات تلمی  رسُ کیى ا. ّش کشٍهَصٍم دس الگَسیتن طًتیک تحت ػٌَالگَسیتن اػت

 .ثبؿذ یهحذ ثبالی ػشػت  ی ٌِیلشٍ حذ پبییي ػشػت  ثبؿذ یه 10 ثش نیتمؼٍ حذ ثبالی هتغیش،  يییحذ پبهزوَع  ػشػت ثبالی حذ اػت. ؿذُ هحبػجِ

ػپغ  ؿَد یههمذاس ػشػتی ثشاثش ثب كفش تخلیق دادُ اػوبی روؼیت لجل اص ارشای الگَسیتن طًتیک پبیبًی  یّب طى اثتذا ثشای ّشکذام اص

 ّذف ٍ تبثغ کشٍهَصٍماص اػوبی روؼیت ثب تَرِ ثِ هَلؼیت فؼلی  ّشکذام ی( ثشاتَػي رسُ ؿذُ تزشثِؿخلی )ثْتشیي ٍهؼیت  ی خبًشُهمذاس ثْتشیي 

( 2) ی ساثٌِ ًجك ؿَد.تؼشیف هی φتحت ػٌَاى  ّب آىهزوَع ؿَد دس ًظش گشفتِ هی 05/2ثشاثش ثب  𝜑1 ٍ𝜑2ػپغ همذاس حَاثت ؿَد یهى تؼییي آ فؼلی

دٍ  ػپغ اػت. ؿذُ هحبػجِ χػپغ همذاس هشیت ایٌشػی رسات ثشاثش ثب همذاس . ؿَد یهتؼشیف  𝜒ّبی اصدحبم رسات تحت ػٌَاى یکی دیگش اص پبساهتش

  ؿَد.تؼشیف هی  χدس  𝜑2 هشة حبكلٍ  χدس   𝜑1 هشة حبكلیبدگیشی کِ ثِ تشتیت همبدیشی ثشاثش ثب  یّب تیهشتحت ػٌَاى  هشیت

χ  
2

𝜑  2  √𝜑
2
  4  φ 
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 ی خبًشُ ی هٌضلِ ثِتَاًذ تزشثِ کؼت کٌذ ٍ ّش تزشثِ ثشای ٍی ؿَد کِ هیهی ًظش گشفتِفشدی دس  هبًٌذ ثِدس الگَسیتن اصدحبم رسات ّش رسُ 

ثْتشیي خبًشُ ؿخلی ثیي پذس ٍ هبدس  ثشًذ یهفشصًذاى همذاس ثْتشیي خبًشُ سا اص ٍالذیي خَیؾ ثِ اسث ، تشکیت اػوبل ػولگش دس .ؿَد یهؿخلی تلمی 

تَػي یک اًتخبة تلبدفی ثب احتوبلی  ض. ػشػت فشصًذاى ًیثشًذ یهسا ثِ اسث  ٍالذیي خَد خبًشُ ؿخلیثْتشیي ٍ ّش دٍ فشصًذ ّوبى  ؿَد یههـخق 

کِ فشصًذ اٍل ػشػت ٍالذ اٍل سا ثگیشد ٍ فشصًذ دٍم ػشػت ٍالذ دٍم سا یب ثبلؼکغ. دس ػولگش رْؾ ًیض ػشػت ٍ ثْتشیي  َدؿ یهیکؼبى هـخق 

 .اًذ هِْنؿخلی لجل اص رْؾ رسُ ثبلی  ًُشبٍ ّوبى همذاس ػشػت ٍ ثْتشیي خ کٌذ یًوپیذا تغییش  بفتِی رْؾؿخلی ّش طى  ی خبًشُ

ى ثشاثش ثب آثذیي تشتیت کِ ػشػت ّش رسُ دس ، ؿَد یهروؼیت رذیذی تحت ػٌَاى روؼیت اصدحبم رسات اص اػوبل ػولگش اصدحبم رسات ایزبد 

 یشّبیهتغتب تؼذاد  1 ی ثبصُدس  هشیت یبدگیشی دس یک ػذد تلبدفیاٍلیي  هشة حبكلدس ػشػت لجلی رسُ ٍ  هشیت ایٌشػی هشة حبكلهزوَع 

 یک ػذد تلبدفیهشیت یبدگیشی دٍم دس  هشة ٍ حبكلؿخلی رسُ ٍ هَلؼیت فؼلی رسُ  ی خبًشُحبكل اختالف هَلؼیت ثْتشیي  دس هشةًشاحی 

ٍ هَلؼیت ّش  ؿَد یههحبػجِ هَلؼیت فؼلی رسُ رسات ٍ  کل ی خبًشُحبكل اختالف هَلؼیت ثْتشیي  دس هشة ًشاحی یشّبیهتغتب تؼذاد  1 ی ثبصُدس 

فشاتش ًشٍد دس غیش ایي  ؿذُ يییتؼکِ رسُ اص حذٍد  ؿَد یهٍ ػپغ ثشسػی  ؿَد یهى هحبػجِ آرسُ اص هزوَع هَلؼیت فؼلی رسُ ثب هیضاى ػشػت فؼلی 

 بػت ٍ ثاثشخَسد کشدُ  ٍ حذٍد ّب َاسُیداػت کِ اًگبس ثب ػشػت ثِ  یا گًَِ ثِؿَد ٍ ایي ػول هی اؽ یفؼلػشػت  ی ٌِیلشكَست ػشػت رسُ ثشاثش ثب 

ضیي بیگكَست پزیشفتِ اػت ر آىهخبلف ثِ حشکت خَد اداهِ دادُ اػت ػپغ هَلؼیت رسُ ثب حذی کِ تخٌی اص  کبهالًی دس رْتی لّوبى ػشػت ٍ

ص ا ؿَد یهدُ اتخلیق د آىتَػي رسُ ٍ ثْتشیي تجغ ّذف تَػي رسُ ثِ  ؿذُ تزشثِػپغ ثْتشیي هَلؼیت دس  شدیگ یهٍ ػپغ هَسد اسصیبثی لشاس  ؿَد یه

ثغ بؿذ ثْتشیي تزشثِ رسُ همذاس رذیذ تبکٌَى تَػي رسُ کوتش ثتب ؿذُ تزشثِي همذاس تبثغ ّذف ی اص ثْتشیلى تبثغ ّذف فؼاهیض کِ یدسكَستی لحبلت لج
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فؼلی رسُ اص ثْتشیي  ی تزشثِکِ ثْتشیي  کٌذ یهایي اهش ایي احتوبل سا ایزبد  ثبؿذهیتَػي رسُ  ؿذُ تزشثِّذف ٍ هَلؼیت رذیذ رسُ ثْتشیي هَلؼیت 

ٍ اگش همذاس ثْتشی سا داسا ثَد  ؿَد یهکل رسات همبیؼِ  ی تزشثِیي شفؼلی رسُ ثب ثْت ی تزشثِکل رسات ًیض ثْتش ثبؿذ ٍ ثِ ّویي خبًش ثْتشیي  ی تزشثِ

 .ؿَد یهسػی دس حبل ثش ی رسُ ی تزشثٍِ ثشاثش ثب ثْتشیي  کٌذ یهؿخلی رسات تغییش  ی تزشثِثْتشیي 

 گىبذی شکل( ی سازٌمثال عذدی)   .4
 

کِ استفبػی  ّؼتگشُ  49ػوَ ٍ  120 یداسای گٌجذی ؿکل  ػبصُ. ػتای گٌجذی ؿکل خشپبیی کویٌِ کشدى ٍصى ػبصُ  ػبصُی ػبص ٌِیثْدس  ّذف

اػت.  m 31/7799لؼوت گٌجذ خشپبیی ثشاثش ثب  يیتش يییپبایي ػشم دس  ؛ کِهتغیش اػت كَست ثِی گٌجذ  دّبًٍِ ػشم سا داسا اػت  m 6/9408 ثش ثبلغ

  ، چگبلی هَاد  kg/  2  2141370االػتیؼیتِ ی دس ایي هخبل لٍهذ. هیضاى اًذ گفتِی هب ثش سٍی چْبس تشاص استفبػی اص ایي گٌجذ لشاس ّب گشُ
 3⁄ 

ًَع تیپ ثٌذی تمؼین  7اػوب ثِ  .دّذ یهی گٌجذی ؿکل سا ًـبى  ػبصُی ثؼذ ػِ( ؿکل 1. ؿکل  اػت.kg/  2  40788، همبٍهت تؼلین 7971/8125

 كَست ثِی كَست گشفتِ دس ایي هخبل ػبص ٌِیثْ. دّذ یهسا دس پالى ػبصُ، ًـبى  ّب گشُی شیلشاسگی  ًحَُ( ًَع تیپ ثٌذی اػوب ٍ 2ؿکل ) ؿًَذ یه

 2  3 10 1/25حذ ثبال 4 10×4/843 2  ثب حذ پبییي،  شّبیهتغشای ی اًتخبة ث هحذٍدُگشفتِ اػت.  كَستی پیَػتِ شّبیهتغی اص ًشیك ػبص ٌِیثْ

( ٍاسد گبُِ یتکغیش همیذ )ثذٍى  یّب گشُتَكیف ًوَد کِ ثبس لبئن دس توبهی  گًَِ يیا تَاى یهدس ایي هؼئلِ سا  ؿذُ اػوبلی ثبسگزاساػت.  ؿذُ هـخق

اػت  ٍ ثبس دس دٍ  kg 1019/67- ّب گشُی ِ یثمٍ دس  3059/02kg-ثشاثش ثب  14تب  2ی ّب گشُ، دس   kg 6118/96-، 1گشُ  ثبس دسؿَد کِ همذاس ایي هی

 ( ٍرَد ًذاسد. x ٍzساػتبی دیگش )

 
 خشپای گنبذی شکل یبعذ سهتصویش  9-شکل

 
 ها گشه یگزاس شواسهتیپ بنذی و  ی نحوه–  2شکل

داسای استجبى  آىدس ایي هخبل لیَد اػتبتیکی ّؼتٌذ لیذ اٍل هشثَى ثِ تٌؾ دس اػوبی فـبسی اػت کِ سٍاثي  ؿذُ اػوبلی ّب تیهحذٍدلیَد ٍ 

همذاس همبٍهت  6/0ثشاثش ثب  اػوب هیضاى تٌؾ هزبص کــیهؼتمین ثب هشیت الغشی اػوب ّؼتٌذ ٍ لیذ دٍم لیذ ربسی ؿذى فَالد دس اػوبی کــی اػت 
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حذ کوبًؾ االػتیک ٍ ی حذ کوبًؾ االػتیک ٍ غیش االػتیک اػت اگش هشیت الغشی اص  دٌّذُ ًـبى( 3ی ) ساثٌِ ؿَد یهتؼلین فَالد دس ًظش گشفتِ 

 کیاالػت شیغًؾ االػتیک ٍ بحذ کوثیـتش ثبؿذ کوبًؾ االػتیک دس ػوَ اتفبق خَاّذ افتبد ٍلی اگش هشیت الغشی همذاس کوتشی اص  کیاالػت شیغ

( ثِ تشتیت تٌؾ فـبسی هزبص ثشای اػوب فـبسی ثب هَد 5( ٍ)4دس ػوَ ایزبد خَاّذ ؿذ. سٍاثي )داؿتِ ثبؿذ کوبًؾ غیش االػتیک)پؼوبًذ( 

ش ى ثیـتآ هیضاى تٌؾ فـبسی دس اػوب ًجبیذ اص هیضاى تٌؾ فـبسی هزبص ثب تَرِ ثِ هَد کوبًـی. دّذ یه)حبلت(کوبًـی غیش االػتیک ٍ االػتیک سا ًـبى 

 ؿَد.

 

   √2   2                                                                         3  
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 ECBO( ٍ بدملهت)الگَسیتن ارؼبم  CBO دٍ الگَسیتنتَػي  دًظش هَستَػي کبٍُ هخبل  [10]2017َست گشفتِ دس ػبل پظٍّؾ كدس 

کِ الگَسیتن طًتیک تشکیجی دس ّش دٍ  دّذ یه ( ًـبى1) رذٍل .ی لشاس گشفتػبص ٌِیثْی ٍ هَسدثشسػی ارؼبم هتلبدم(  بفتِیثْجَد)الگَسیتن 

ًؼجت ثِ تحمیمبت كَست گشفتِ دس ایي  یتش ٌِیثْاصدحبم رسات رَاة  یػولگشّباصدحبم رسات ٍ ثذٍى اػتفبدُ اص  یػولگشّبحبلت اػوبل 

ّوگشایی  ی خچِیتبسثیي  یا ؼِیهمب يیّوچٌ ٍ همذاس تبثغ ّضیٌِ داسای کبّؾ ثؼضایی ثَدُ اػت. اػت ذاکشدُیپدػت  یتش ٌِیثْثِ همذاس  صهیٌِ

اػت کِ  ؿذُ اًزبم( 3ؿکل )اصدحبم رسات دس ًوَداس  یػولگشّبداسای ػولگشّبی اصدحبم رسات ٍ ثذٍى  دس دٍ الگَسیتن طًتیک تشکیجی

تکشاس  100ایي کبّؾ خَد سا دس  ػشػت ثِاصدحبم رسات ثؼیبس ثیـتش اػت ٍ  یػولگشّبداسای  ًوَداس دسسٍؽهیضاى کبّؾ ّضیٌِ ًجك ایي 

 تکٌیکدٍ الگَسیتن طًتیک داسای ٍ ثذٍى  ی ٌِیثًْشاحی  یشّبیهتغ دٌّذُ ًـبى( ثِ تشتیت 4ٍ ًوَداس ؿکل ) 2رذٍل  .دّذ یهاثتذایی ًـبى 

 .دٌّذ یهى دٍ سا ًـبى آّوگشایی  ی خچِیتبسٍ  یا چٌذهشحلًِمن لیذ 

 

 هقایسه نتایج تحقیق حاضش با تحقیقات گزشته -9جذول 

 تحقیق حاضر

الگوریتن شنتیک 

به  یا چندهرحله

 یعولگرهاهوراه 

 ازدحام ذرات

 01 4 

( 2  

تحقیق حاضر الگوریتن 

 دوىب یا چندهرحلهشنتیک 

 ازدحام ذرات یعولگرها

 01 4 

( 2  

ECBO 
 01 4 

( 2  

CBO 
 01 4 

( 2  
 شواره تیپ

18/91063 18/916875 18/8962 0213021 0 

92/44875 92/37875 92/8556 3216420 2 

31/74188 32/10375 30/4056 222221 2 

19/60625 19/573125 19/5743 0311621 4 

52/90438 52/415 53/5725 12113211 1 

20/6075 21/01875 21/22937 20101 6 

15/60875 15/62 15/6512 0111262 1 

 (kg)شده نهیبههیساى وزى  01124/12123112 15090/3649768 45543/15086 15083/44929
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 اصدحام رسات و بذوى  یعولگشهااص  یشیگ کوکهوگشایی دو الگوسیتن طنتیک تشکیبی با  ی خچهیتاس ی سهیهقا-  9شکل 

 اصدحام رسات یعولگشهااص  یشیگ بهشه

 

 یا چنذهشحلههقذاس نقض قیذ  تکنیکبهینه دس اعوال  یها جواب ی سهیهقا  -2جذول

 تکٌیک تخٌی اص لیَد ثذٍىطًتیک 

m)یا چٌذهشحلِ
2
)×10-4 

طًتیک ثِ ّوشاُ تکٌیک تخٌی اص لیَد 

m)یا چٌذهشحلِ
2
)×10-4 

 ؿوبسُ تیپ

18/9575 18/92375 1 

88/82625 91/396875 2 

33/664375 32/1075 3 

19/69875 19/540625 4 

52/28875 52/698125 5 

22/059375 21/434375 6 

18/9575 15/69875 7 
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 تکرار

 الگوریتم ژنتیک با اعمال عملگر های ازدحام ذرات

 الگوریتم ژنتیک بدون عملگر های ازدحام ذرات
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الگوسیتن طنتیک با اعوال  ی وا چنذهشحلهی هوگشایی الگوسیتن طنتیک بذوى تکنیک نقض قیذ  خچهیتاسی  سهیهقا- -4شکل 

 یا چنذهشحلهتکنیک نقض قیذ 

 

 گیریوتیجٍ .5
 

اصدحبم رسات ّوشاُ ثب  یػولگشّباػت ٍ صهبًی کِ  هؼئلِ ی ٌِیثْرَاة  آٍسدى ثِ دػتلذست ثبالیی دس داسای الگَسیتن طًتیک تشکیجی  تکٌیک 

ًیض ثِ  یا چٌذهشحلِ. تکٌیک ًمن لیَد ٍسدآثذػت خَاّذ سا ًیض  یتش ٌِیثْرَاة همذاس  سًٍذ یهرْؾ ٍ تشکیت دس الگَسیتن طًتیک ثکبس  یػولگشّب

ثیي الگَسیتن طًتیک ثب ًمن لیَد  یا ؼِیهمب( 4) ؿکل اػت. ؿذُ دادُ( ًـبى 4کِ ایي اهش دس ؿکل) پشداصد یهدس هؼئلِ  ّب رَاةثْجَد ّش چِ ثیـتش 

الگَسیتن یکؼبى ثَدُ ٍ تؼذاد روؼیت  یپبساهتشّباػت کِ دس ّش دٍ سٍؽ هیضاى توبهی  یا چٌذهشحلِالگَسیتن طًتیک ثذٍى ًمن لیَد ٍ  یا چٌذهشحلِ

 100، 60، 30 یتکشاسّبًوَداس ٍ افضایؾ همذاس ًبگْبًی ّضیٌِ دس دس پشؽ  ،(4ؿکل )ًوَداس دس  دلتاػت. ثب  ؿذُ گشفتِدس ًظش  500 ًیض دس ّش دٍ سٍؽ

همذاس  يیثبٍرَدااػت  هَسدًظش یتکشاسّباص لیذ دس ٍ افضایؾ ٍصى ًبگْبًی ثِ ػلت کن ؿذى هیضاى تخٌی  ّب پشؽایي  ؿَد.هـبّذُ هی 200 ٍ 150ٍ 

 تش ٌِیثْثِ ػوت رَاة  کٌذ ٍ الگَسیتن سایسا ثْتش هـخق ههؼیش  یا هشحلِچٌذًمن لیذ  تکٌیکٍ افضایؾ ًبگْبًی هیضاى تبثغ ّذف دس اداهِ  ّب پشؽ

ثب اػوبل تخٌی  9653/15111 (kg) یا چٌذهشحلِتَػي الگَسیتن طًتیک ثذٍى اػوبل تکٌیک ًمن لیذ  آهذُ دػت ثِاًتْب هیضاى ٍصى  دس .کٌذ یهّذایت 

 .دّذ یهًشاحی ثْیٌِ دس ّش دٍ الگَسیتن سا ًـبى  یشّبیهتغ( همذاس 2رذٍل ) اػت. 12/15094(kg) یا چٌذهشحلِاص لیذ 
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 تکرارهای الگوریتم
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 الگوریتم ژنتیک بدون تکنیک تخطی از قیود چند مرحله ای
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