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  مهمقد - ١- ١
ي هاالگوريتم  ه ازك به اين فكر افتادنددانشمندان علوم كامپيوتر ، پس از آنكه داروين نظريه ژنتيكي خود را مطرح كرد

، ن كار شدايكسي كه پيشگام اولين. براي حل مسائل پيچيده استفاده كنند، ات زندهتكاملي حاكم بر توليد مثل موجود
در كروموزوم پيشنهاد كرد  هابجاي ژن را هابيتجايگزين كردن  براي اولين بار ١٩٥٧فريزر در سال . بود ١آلكس فريزر

دقيقاً آنچه فريزر ارائه كرد . بنيان نهاد، ناميم) ميGAاساس و پايه آنچه را كه امروزه الگوريتم ژنتيك (، و بدين ترتيب
ي ژنتيك مصنوعي كار كرده و دانشمندان ديگري در زمينه، بعد از او. نيست، شناسيمكه امروزه مي يم ژنتيكالگوريت

. اشاره كرد ١٩٧٥و  ١٩٦٢به ترتيب در سالهاي  ٣لندهاو ٢توان به برمرمنن ميان مياياز. كار وي را تكميل كردند
چرا كه او اولين كسي بود كه الگوريتم ژنتيك را به ، داننديلند و شاگردانش مهاالگوريتم ژنتيك را منتسب به، بسياري

صورت تئوري درآورد و قضايايي در همگرايي آن به اثبات رساند و به اصطالح آنچه را كه مهندسين براي مسائل 
  . به يك ابزار قدرتمند رياضي تبديل كرد، سازي خود آفريده بودندبهينه

غول ديگري به نام  ١٩٦٦در سال . تكاملي ديگري نيز ارائه شدند يهاالگوريتم، يكهمزمان با سير تكاملي الگوريتم ژنت
دو  ١٩٦٣در سال . سازي مهندسي عرضه شدو همكارانش به جهان بهينه ٥) توسط فوگلEP( ٤ريزي تكامليبرنامه

براي يافتن شكل  كه در دانشگاه صنعتي برلين مشغول آزمايش در تونل باد ٧و شفل ٦هاي رچنبرگبه نام، دانشجو
پس از مدتي به فكر استفاده از يك روش جستجوي تصادفي افتادند و بدين ، بهينه اجسام در برابر جريان هوا بودند

را بنيان نهادند و سرانجام به ترتيب  )ES( ٨ساز تكاملي ديگري به نام استراتژيهاي تكاملهاي بهينهترتيب اولين پايه
بسياري معتقدند كه . (شفل) آن الگوريتم را بطور كامل عرضه كردند ١٩٧٥(رچنبرگ) و  ١٩٧٣هاي در سال
ريزي و برنامه ٩بندي كنندههاي طبقهبرخي ديگر سيستم. باشدميتنها همين سه الگوريتم ، ي تكامليهاالگوريتم
  . كنندن دسته حساب ميايرا نيز از١٠ژنتيكي

الگوريتم ژنتيك را به ، ن ويژگياي. اج به پيش نياز خاصي نداردشود احتيميكه توسط الگوريتم ژنتيك حل  ايمسئله
اما هنوز ، ي جديد نيستاگرچه الگوريتم ژنتيك يك زمينه. يك ابزار بهينه سازي قدرتمند تبديل كرده است

همچنين برخي مسائل به سرعت در الگوريتم ژنتيك . قسمتهايي از تئوري آن به طور مناسب پايه ريزي نشده است
ذكر . خيلي دقيق نباشند انداخير ارائه شده هايو ممكن است برخي از پيشنهادهايي كه در سال اندتنتاج شدهاس

ي ژنتيك هاالگوريتم، همانند بسياري از روشهاي اتفاقي. ن مقدمه مهم استايالگوريتم ژنتيك نيز در هايمحدوديت
براي  "نسبتا خوب"كنند و تنها در پيدا كردن راه حل يمپيدا كردن راه حل بهينه كلي را براي يك مسئله تضمين ن

ن است كه نبايد الگوريتم ژنتيك را به عنوان اييك نقطه نظر كه هميشه حائز اهميت است. كنندمييك مسئله كمك 
اگر در مورد مسائل  ي ژنتيكهاالگوريتمن حال ايبا. يك اكسير براي حل هر نوع مسئله بهينه سازي در نظر گرفت

و مياصطالحات علدر ادامه . گرفته شوند به خوبي عمل كرده و نتايجي عالي را حاصل خواهند كرد ناسب بكارم
  . شوندعملگرهاي الگوريتم ژنتيك معرفي مي
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  مفاهيم و عملگرهاي الگوريتم ژنتيك  -٢- ١

  ١١فضاي جستجو - ١-٢- ١
بنابر اين هر كدام از نقاط در فضاي . نامنديمراه حلهاي ممكن وجود دارد را فضاي جستجو ميفضايي كه در آن تما

توان به دنبال بهترين راه حل از ميان ميبا استفاده از الگوريتم ژنتيك . جستجو نمايانگر يك راه حل ممكن است
ك تابع بكار گرفته يبراي جستجوي نقطه مينيمم، كنيم الگوريتم ژنتيكفرض مي. ممكن بود هايحلراهتعدادي از 

  . )١- ١(شكل . باشدميمحلي  هاينيممينجا وجود دارد حضور مايي كه درلي اساسمشك. شود

  
  : فضاي جستجو براي يك مساله مفروض١- ١شكل 

  

   ١٢افراد - ٢-٢- ١
ادي به عنوان افر، ممكن هايحلراهو  شونددر نظر گرفته مي ي بهينه سازي به عنوان محيطدر الگوريتم ژنتيك مسئله

ارقام دودويي و يا گروهي از نمادها هستند كه برگرفته شده از يك مجموعه ي ، افراد. كنندميي كه در آن محيط زندگ
  . از افراد هستند كه در فرآيند جستجو حضور دارند ايجمعيت الگوريتم ژنتيك دسته. باشندميمحدود 

  شود:ميي مختلف در الگوريتم ژنتيك نشان داده يك فرد به دوگونه 
  . ) است كه الگوريتم ژنتيك با آن سروكار داردي(ژنوتايپ كه اطالعات ژنتيكي خام، ١٣كروموزوم الف)
  . باشدميكه بيانگر كروموزوم بر حسب مدل واقعي ، ١٤فنوتايپ ب)

هر . ژن بازنمايي الگوريتم ژنتيك از يك عامل كنترلي است ود و هرشميتقسيم بندي  تعدادي ژن يك كروموزوم به
  . كندمي) نمايشي از ژنوتايپ را ارائه ٢-١شكل(. متناظر با ژن در كروموزوم است هاحلاهر، فاكتور در مجموعه
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  : نمايش يك ژنوتايپ ٢-١شكل

     
هر  ،١٥تابع شكل دهنده ساختار. باشد، كندميشامل اطالعاتي درباره راه حلي كه ارائه يك كروموزوم بايد به نحوي 

ن اياما. ا تعريف كنديعني هر كروموزوم بايد يك راه حل واحد ر. كندميمرتبط ژنوتايپ را با فنوتايپ مربوط به آن 
در واقع تابع شكل دهنده ساختار لزوما يك . شودميكد  ،تنها توسط يك كروموزوم، نيست كه هر راه حل بدين معنا

  . نمايش دودويي) ن تناظر يك به يك غيرممكن است (خصوصا در موردايتابع يك به يك نيست و حتي گاهي اوقات
نامزد  هايحلراهميدر حقيقت تما. ن حال تابع شكل دهنده ساختار بايد حداقل خاصيت تابع بودن را داشته باشدايبا

ن اطمينان را به ما بدهند كه كل فضاي جستجو ايبراي حل مسئله بايد حداقل به يك كروموزوم منطبق باشند تا
  . تواند تحت كاوش قرار گيردمي
  

  ژنها  - ٣-٢- ١
يك كروموزوم از توالي ژنها تشكيل شده است . باشندي ژنتيك ميهاالگوريتمبراي بنا نهادن  اي پايهساختارهاي ، ژنها

  . تواند يك رشته بيت با طول دلخواه باشدمييك ژن ، به عنوان مثال
   .دهدمينشان ، ي مختلف تشكيل شدههاك كروموزوم را كه از ژني) نمايش٣-١شكل ( 

  
  

  
  : نمايش يك كروموزوم ٣- ١شكل 
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 1برازش - ٤- ٢-١

  
 براي محاسبه برازش. باشدميبراي فنوتايپ مربوط به آن  ١مقدار تابع هدف، برازش يك فرد در يك الگوريتم ژنتيك

كه برازش نه تنها نشانگر مناسب بودن راه حل است بل. و تابع هدف تخمين زده شود گرديدهابتدا بايد كروموزوم كد 
  . چقدر به كروموزوم بهينه نزديك است، مورد برازش كند كه كروموزومميهمچنين بيان 

يت بيشتري حساساز مشخص كردن تابع برازش ، در حالتي كه با يك مسئله بهينه سازي با چند معيار مواجه هستيم
 به راه حل ديگر نسبت لچگونگي مشخص كردن برتري يك راه حرو پيش هاياغلب يكي از پيچيدگي. است برخوردار

  . تا چگونگي پياده سازي الگوريتم براي حل آن، باشدمي
  . استفاده كرد، چند معياره توان از برخي روشهاي بهينه سازي نظير تئوريمي، براي مسائل پيچيده تر

  

   ٢جمعيت -٥-٢- ١
توليد چگونگي ژنتيك بايد به  يهاالگوريتمدر مورد جمعيت در . باشدمياز افراد  اييك جمعيت متشكل از دسته

  . توجه داشت آنازه اندجمعيت اوليه و

  جمعيت اوليه توليد - ١- ٥-٢- ١
فضاي جستجو را كاوش ميتا حد امكان بزرگ از ژنها باشد تا بتواند تما ٣اولين جمعيت بايد يك منبع، آلايدهدر حالت

جمعيت ، ن هدفايبراي نيل به. حضور داشته باشند حالتهاي مختلف ممكن از توالي ژنها بايد در جمعيتميتما. كند
نظام خاصي را در پيدا كردن ، توانمين حال برخي اوقات ايبا. شودمياوليه در اكثر مواقع به طور تصادفي انتخاب 

راي اما ب. ياري كند، مطلوب هايحلراهالگوريتم ژنتيك را براي يافتن سريع تر ، جمعيت اوليه بكار برد كه ممكن است
ن ايدرغير. اطمينان حاصل كرد، ازه كافي بزرگ استاندن موضوع كه منبع جمعيت بهايبايد از، ن مسئلهايعملي كردن

ستجو را كاوش الگوريتم تنها بخش كوچكي از فضاي ج، صورت اگر جمعيت به نحو نامطلوبي فاقد پراكندگي باشد
  . كندمين سراسري را پيدا يهاي بهينهحلراهكرده و هرگز 

  ازه جمعيتاند- ٢- ٥-٢- ١
، هر چه جمعيت بزرگتر باشد .بستگي دارد، سازي مورد بررسيي بهينهازه مناسب جمعيت به مسئلهاندچگونگي تعيين

توان مي. توان فضاي جستجو را كاوش نمود؛ اما زمان بيشتري الزم است تا الگوريتم ژنتيك همگرا شودميآسان تر 
تواند تنها با ميافراد به همديگر بسيار شبيه باشند و پيشرفت بيشتر ميشود كه تماميگفت جمعيت وقتي همگرا 

ي سراسري نشان داد كه بازدهي الگوريتم ژنتيك براي رسيدن به بهينه ٥گلدبرگ. امكان پذير شود ٤استفاده از جهش
به طور خالصه بايد گفت كه . ي جمعيت وابسته استازهاندبه طور موثري به، سراسري به جاي رسيدن به بهينه محلي
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)يك جمعيت كه از ٤- ٢شكل(. حافظه و زمان بيشتري است، جمعيت بزرگتر كامال مفيدتر است؛ اما نيازمند محاسبات
  . دهدرا نشان مي تركيب چند كروموزوم تشكيل شده است

   

 
  كروموزوم تشكيل شده است ٤: نمايش يك جمعيت فرضي كه از ٤- ١شكل 

 تجو راهبردهاي جس -٣- ١

است كه شرايط توقف فراهم ميفرآيند جستجو شامل تشكيل يك جمعيت اوليه و سپس توليد افراد جديد تا هنگا
در . است بهينه نهاييجواب ممكن است از فرآيند جستجو هدفهاي مختلفي مد نظر باشد كه يكي از آنها يافتن . شود

ن ايهميشه، توان با قطعيت نظر داد اماميكنند نميكار  با آنها ي ژنتيكهاالگوريتمكه  جستجويي مورد نوع مدلهاي
، فرآيند جستجو در برخي موارد. راه حل بهتري توليد شود، احتمال وجود دارد كه در تكرار بعدي از فرآيند جستجو

  .كندميارائه ن، هاي اوليه توليد كرده بوداردهد و هيچ راه حل بهتري از آنچه در تكرميبه كار خود ادامه  هاسال
    

همگرايي ، محاسباتي باال باشد حجم عمليات هنگاميكه عملكرد تابع هدف مستلزم. سريعتر است همگرايي، هدف ديگر
رسيدن به يك ن حالت شانس همگرا شدن به يك بهينه محلي و يا اين وجود درايبا. گيردميسريعتر مورد توجه قرار 

  . كندافزايش پيدا مي، دور استنه استاندارد كامال حالت بهينه كه از بهي

هاي متمايز و در عين حال مناسب اي از راه حلهدف ديگري كه مورد نظر است توليد بازه، ن مسئلهايصرف نظر از
توانايي انتخاب ، ي متمايز با مقادير برازش مشابه باشدبهينه جواب حاوي چندين، هنگاميكه فضاي راه حل. باشدمي
تواند مي، مدنظرن مقادير در مدل ايكه تركيب برخي از، تواند مفيد واقع شودمين جهت ايه ازن مقادير بهينايبين

  . قابل تحقق باشد جوابها بيشتر از ديگر

  )١رمزگذاري(نحوه نمايش كروموزوم  -٤- ١
ها، ده از بيتتواند با استفامين فرآيند اي. شوندنمايش داده مي، منفرد هايژنرمزگذاري فرآيندي است كه در آن 

ها را مستقيما به اعداد حقيقي يا صحيح توان ژنبراي مثال مي. يا ديگر موارد صورت پذيرد هاليستها، آرايه، اعداد
  . رمزگذاري كرد

  رمزگذاري دودويي  -١-٤- ١
  . د) نمايش دا٥- ٢( به صورت شكلتوان ميي دودويي است كه رشته استفاده از، ي رمزگذاريترين شيوهمرسوم

                                                   
1Encoding 



   Chromosome A      101100101100101011100101 

  Chromosome B       111111100000110000011111 

: نمايش باينري دو كروموزوم ٥- ١شكل   

بستگي ، طول رشته به دقت مورد نياز كه شودي دودويي رمزگذاري مين روش هر كروموزوم به صورت يك رشتهايدر
يك راه حل است اما نه ، بنابراين هر رشته بيت. تواند بيانگر برخي مشخصات از راه حل باشدهر بيت در رشته مي. دارد

ي رمز هابيت روشي كه رشته. تواند نمايانگر يك عدد باشدن است كه هر بيت ميايامكان ديگر. لزوما بهترين راه حل
  . ي ديگر متفاوت استبا مسئلهتواند مي ك مسئلهيدر شده

هاي تكراري كروموزوم امكان توليدكند به طوري كه ميمختلفي را فراهم  هايجاد كروموزوماياينري امكانب رمزگذاري
براي بسياري از مسائل سودمند نيست و برخي اوقات الزم است كه  رمزگذارين روش اياز سوي ديگر. يابدكاهش مي

  . برخي اصالحات بعد از كامل شدن فرآيند ژنتيكي اعمال شود

  :رمزگذارين شيوه از ايدر 

 شونداعداد صحيح به طور كامل نمايش داده مي . 

 تعداد محدودي از اعداد حقيقي قابليت نمايش دارند . 

 يابندافزايش مي، با افزايش طول رشته متناسب تعداد اعداد حقيقي كه قابليت نمايش دادن را دارند . 

  ١هشت هشتي رمزگذاري - ٢-٤- ١
 

  . پذيرد) انجام مي٠- ٧زگذاري با استفاده از اعداد هشت هشتي (ن روش عمليات رمايدر

 

  : طرز نمايش هشت هشتي دو كروموزوم نمونه ٦- ١شكل 

  

  ٢شانزده شانزدهي رمزگذاري- ٣-٤- ١
 
                                                   
1 . Octal Encoding 
2 . Hexadecimal Encoding 



  . است شده تشكيل Fالي Aو  ٩الي ٠آن ازكند كه اعداد هايي استفاده ميگذاري از رشتهاين شيوه رمزدر

  

دو كروموزوم نمونهمايش هگزا دسيمال طرز ن. :  ٧- ١شكل   

    

  ١جايگشتي رمزگذاري - ٤-٤- ١
، ا حقيقي است كه اعدادي را به صورت يك دنبالهياز مقادير صحيح و ايهر كروموزوم رشته، جايگشتي رمزگذاريدر 

پس از كامل  در برخي اوقات. جايگشتي تنها براي برخي مسائل خاص مفيد است رمزگذارياستفاده از . دهدمينمايش 
و  بازتركيبن دسته از مسائل بايد نوع خاصي از ايبراي. احتياج به اعمال برخي اصالحات است، شدن عمليات ژنتيك

  . بخود بگيردتي سازگار با مسئله حال، ح اعمال شود تا كروموزوم حاصلجهش بعنوان اصال

  

: رمزگزاري جايگشتي ٨- ١شكل   

   مقدار رمزگذاري-٥- ٤-١ 
كاراكترهاي ، توانند هر كميت مرتبط با مسئله(اعدادمين مقادير ايوه هر كروموزوم رشته اي از مقادير است ودر اين شي

. كندميبهترين نتايج را حاصل ، براي برخي از مسائل ويژه، رمزگذارين نوع از اي. ) باشد. . . ي پيچيده وهابرخي المان
مسائل به كار گرفته شود به خصوص در جايي كه برخي مقادير پيچيده تواند در به طور مستقيم مي، مقدار رمزگذاري

بسيار ، ن گونه از مسائلايدودويي در رمزگذاريشوند؛ در حالي كه استفاده از از قبيل اعداد حقيقي بكار گرفته مي
  . باشددشوار مي

  

 

                                                   
1 . Permutation Encoding 

: رمزگذاري مقدار ٩-1ل شك  



 

  . باشدمي نياز، ي كه به مسئله مرتبط استهاييا جهش هابازتركيباغلب استفاده از ، رمزگذارين نوع از اياز طرفي در 

 ١اصالح نژاد -٥- ١

توان به توليد افراد جديدي كه با شرايط مسئله انطباق ميقلب الگوريتم ژنتيك است و در طي آن ، فرآيند اصالح نژاد
  چرخه اصالح نژاد شامل سه مرحله است:. اميدوار بود، بيشتري دارند

 انتخاب والدين . 

 هاي والدين براي توليد افراد جديد ( فرزندان) و جهششتهبازتركيب ر . 

 با افراد پيشين در جمعيت جايگزين كردن افراد جديد . 

 

  ٢انتخاب- ١-٥- ١
بر روي آنها انجام  ٣بازتركيبشوند تا عمل ميدو والد برگزيده ، فرآيندي است كه در طي آن از ميان جمعيت، انتخاب

مرحله بعدي تصميم در مورد چگونگي اجراي انتخاب است بدين ، رمزگذاريرد نوع بعد از تصميم گيري در مو. گيرد
هدف از . كنندمينكه هر كدام از آنها چه تعداد فرزند را توليد ايمعني كه افراد در جمعيت به چه نحوي انتخاب شوند و

زندان آنها داراي برازش بهتري ن اميد كه فرايتاكيد روي افراد با برازش بهتر در جمعيت است به، عمليات انتخاب
كه  ايمسئله. ايفا كنند، شوند تا نقش والدين را در فرآيند توليد مثلاز جمعيت اوليه انتخاب مي ئيهاكروموزوم. باشند

) فرآيند انتخاب پايه را نشان  ١٠- ١شكل(. ها را انتخاب كردن كروموزوماين است كه چطور بايداينجا وجود داردايدر
  . دهدمي

    

: انتخاب١٠-١شكل  

 

                                                   
1 . Breeding 
2 . Selection 
3 Crossover 

 شكل 



  ١فشار انتخاب- ١- ١-٥- ١
هر . بيشتر مورد توجه قرار بگيرند، افراد مناسبتر، شود در هنگام عمل انتخابميفشار انتخاب عاملي است كه سبب 

، كه الگوريتم ژنتيك گرددميشوند و سبب انتخاب مي تعداد بيشتري از افراد مناسب، اشدچه فشار انتخاب بيشتر ب
اي توسط سرعت همگرايي الگوريتم ژنتيك به طور گسترده. متوالي بهبود ببخشد هايزش جمعيت را طي نسلبرا

     .شودبيشتر مي، سرعت همگرايي، شود بطوريكه هر چه فشار انتخاب بيشتر باشدمقدار فشار انتخاب معين مي

ي محلي را در رنج وسيعي از فشارهاي يا بهينهسراسري  يهاي بهينهي ژنتيك بايد توانايي شناخت راه حلهاالگوريتم
و الگوريتم ژنتيك  شدهسرعت همگرايي نيز كند ، اگر فشار انتخاب به شدت كم باشد. داشته باشند، انتخاب ممكن

سبب همگرايي بسيار ، و اگر فشار انتخاب بسيار زياد باشد نياز دارد، زمان بيشتري را براي پيدا كردن راه حل بهينه
اي باشد كه عالوه بر ي انتخاب بايد به گونهشيوه شودلگوريتم ژنتيك به يك راه حل نادرست (بهينه محلي) ميسريع ا

  . حفظ كند، تنوع موجود در جمعيت را براي جلوگيري از همگرايي بسيار سريع، ايجاد فشار انتخاب

در انتخاب بر . وجود دارد٢اس ترتيببر اس انتخاب همچنين انتخاب بر اساس تناسب و يبه طور كلي دو نوع شيوه
 در. شوندانتخاب مي، افراد بر اساس مقدار برازششان نسبت به مقادير برازش ديگر افراد در جمعيت، اساس تناسب

ي آنها در شوند بلكه انتخاب آنها بر اساس رتبهافراد بر اساس برازش خامشان انتخاب نمي، انتخاب بر پايه ترتيب
از توزيع برازش جمعيت مستقل باشد و فقط بر ، ن كار نياز است تا فشار انتخاباييرد و براي انجامگجمعيت انجام مي

ي بازه يبراي توزيع دوباره ٣گاهي اوقات استفاده از يك تابع مقياس. صورت پذيرد، ي نسبي در جمعيتاساس رتبه
داراي  هاحلراهمياگر تما، براي مثال. باشدميميالزا، ي ديگر به منظور تطبيق فشار انتخابك بازهيبرازش جمعيت در

با استفاده از روش ، احتمال انتخاب فرد بهتر از ساير افراد جمعيت، باشند [999,1000]ي مقدار برازشي در بازه
ي باشد اما اگر مقدار برازش براي هر فرد به طور مساوي در بازهچندان داراي اهميت نمي، ي تناسبانتخاب بر پايه

  . كنداهميت پيدا مي، احتمال انتخاب فرد بهتر به جاي فرد نامناسب، وجود داشته باشد [0,1]

  

    ٤چرخه رولتانتخاب - ٢- ١-٥- ١
يك ، مبناي انتخاب رولت. است چرخه رولتروش انتخاب ، انتخاب سنتي در الگوريتم ژنتيك هاييكي از تكنيك 

كه يك عدد ، يك مقدار براي هدف بدين منوال كه اراي شكاف استرولت د هي خطي با استفاده از يك چرخجستجو
نكه به ايرود تاجمعيت قدم به قدم پيش مي. يابداختصاص مي، تصادفي از مجموع مقادير برازش در جمعيت است

ده در صرفا يك تكنيك انتخاب نسبتا قوي است زيرا تضميني براي انتخاب افراد برازن، ن روشاي. مقدار هدف دست يابد
مشاركت ، يك فرد برازنده (مناسب) در تعيين مقدار هدف. است زيادن واقعه ايجمعيت وجود ندارد اما شانس رخداد

ن شانس را خواهد داشت تا در ايكند اما اگر نسبت تناسبش در مقايسه با هدف كم باشد كروموزوم بعديبيشتري مي
به دسته بندي جمعيت بر ميالزا ،الزم به ذكر است كه. شودمي تعيين هدف تاثير گذار باشد و كروموزوم قبلي ضعيف

  . انتخاب را تحت تاثير قرار دهد، تواند به طور مخربيمين امر ايزيرا. وجود ندارد، اساس برازش

                                                   
1 . Selection Preasure 
2 . Ordinal-based selection 
3 . Scaling function 
4 . Roulette Wheel  



 ١آيد نيز توصيف كرد: مقدار اميد رياضيمياي كه در ادامه توان به شيوهرولت توصيف شده در باال را ميچرخه فرآيند 
هر فرد به يك قطعه از رولت منتسب . يك فرد برابر مقدار برازش آن تقسيم بر مجموع مقادير برازش جمعيت است

تعداد افراد درون  Nچرخد كه بار مي Nچرخ . ازه هر قطعه متناسب با مقدار اميد رياضي آن فرد استاندشود كهمي
شود تا در دسته توليد مثل براي توليد ر دارد انتخاب ميچرخ قرا گراشارهفردي كه زير ، در هر چرخش. جمعيت است

  شود:سازي مين روش به طريق زير پيادهاي. نسل جديد بكار گرفته شود

 . ناميممي Tرا آن مقدار  ومجموع برازش افراد درون جمعيت محاسبه . ١

 شود:بار تكرار مي Nفرآيند زير . ٢

  . شوداب ميانتخ Tتا  0بين  ’ r ‘الف) يك عدد صحيح 

نكه حاصل بزرگتر يا ايشوند تاها با هم جمع ميمقادير برازش شود كه در آنجاد مياياي درون جمعيتب) حلقه
به عنوان اولين انتخاب  گرددبيشتر آستانه حاصل جمع از حد ، دگرد موجب فردي كه مقدار برازشش. شود ’ r‘مساوي

  . شوددر نظر گرفته مي

نرخ تكامل به مقدار واريانس برازش در جمعيت . از نظر پياده سازي آسان اما نويزي است، خه رولتچرانتخاب به شيوه 
  . بستگي دارد

  انتخاب تصادفي- ٣- ١-٥- ١
امنيتي روش انتخاب تصادفي از از نقطه نظر . كندمياين تكنيك به طور تصادفي يك والد را از ميان جمعيت انتخاب 

  . دكنميعمل روش چرخه رولت بهتر 

  ٢ايانتخاب مرتبه- ٤- ١-٥- ١
اگر اميد رياضي براي . شودانتخاب با چالش مواجه مي، در صورت وجود اختالف زياد در مقادير، چرخه رولتدر روش 

شود و در نتيجه ن كروموزوم اشغال ميايتوسط چرخه رولتنود درصد از فضاي ، نود درصد باشد، يك كروموزموم
بندي افراد جمعيت رتبه، ايدر انتخاب مرتبه. تري براي انتخاب شدن خواهند داشتشانس كم، هاي ديگركروموزوم

و  ١بدترين رتبه مقدار برازش . شودشوند و به هر كروموزوم يك مقدار برازش بر اساس رتبه اش اختصاص داده ميمي
شود كه فرآيند همگرايي به ين امر باعث ماي. تعداد افراد جمعيت است Nكند كه ميرا اخذ  Nبهترين آنها مقدار 

شود كه فشار ن مسئله همچنين باعث مياي. كندكندي صورت پذيرد اما از همگرايي بسيار سريع نيز جلوگيري مي
كه مقدار واريانس پايين است همچنان باال باقي بماند كه باعث حفظ گوناگوني شده و يك جستجوي ميانتخاب هنگا

نكه اي يقت والديني كه استعداد بالقوه دارند انتخاب شده و رقابت براي تصميم در مورددر حق. موفق را به همراه دارد
ن هدف وجود دارد كه در ادامه با دو ايهاي زيادي براي نيل بهروش. ماندباقي مي، چه فردي قابليت والد بودن را دارد

  شويم:نوع از آنها آشنا مي

                                                   
1 . Expected value 
2 . Rank selection 



، باشد R<rاگر . شودانتخاب مي 1 و 0بين  Rيك عدد تصادفي . شوديك جفت از افراد درون جمعيت انتخاب مي. ١
باشد فرد دوم به  R>=rاگر . ن روش استايپارامتري مرتبط با rشود؛ كه مقدار اولين فرد به عنوان والد انتخاب مي

  . نكه دومين والد انتخاب شودايشود تان امر تكرار مياي. شودعنوان والد انتخاب مي

ازه تخمين است به عنوان والد اندفردي كه داراي باالترين. شودد از درون جمعيت به تصادف انتخاب ميدو فر. ٢
  . شودن فرآيند تا انتخاب فرد دوم تكرار مياي. شودانتخاب مي

  

   ١انتخاب رقابتي- ٥- ١-٥- ١
به خوبي تحت كنترل داشته باشد براي آنكه بتواند عملكرد جستجوي الگوريتم ژنتيك را  آلايده يك استراتژي انتخاب

برخالف روش انتخاب . باشد كه قابليت هماهنگي با فشار انتخاب و گوناگوني جمعيت را داشته باشد ايبايد به گونه
ن فرد بهتري. آوردميفرد فراهم  uNبين  ايفشار انتخاب را با حفظ شرايط مسابقه، روش انتخاب رقابتي، چرخه رولت

شده فرد برنده وارد دسته توليد مثل . باشدميفرد دارا  uNدر رقابت كسي است كه بيشترين مقدار برازش را در بين 
حاوي افراد ، توليد مثل يدسته. در دسته جايي براي والد جديد وجود نداشته باشد شود كهميرقابت تا جايي تكرار  و

جاد فشار ايتفاوت مقادير برازش باعث. باشندميباالترين مقدار متوسط برازش را در بين جمعيت دارا ست كه ايبرنده
داراي اين شيوه از انتخاب . كندميكمك  در الگوريتم ژنتيك بعدي هايژنشود كه به بهبود مقادير برازش ميانتخاب 

   .شودميبه يك راه حل بهينه  بازدهي بيشتري است و منجر به رسيدن

  نخبه گرايي -٦- ١-٥- ١
ن ايبا. بسيار زياد است، نكه بهترين كروموزوم انتخاب و وارد دسته توليد مثل شوداي احتمال در طي فرايند انتخاب

توان احتمال هر نوع از دست دادن اطالعات را در طي فرآيند جهش از بين برد و مي ٢حال با استفاده از نخبه گرايي
  . شودمياجرا نيز كمتر زمان ، عالوه بر آن

گيرند و ميمستقيما در جمعيت جديد قرار ، ي جمعيت فعليهااز بهترين كروموزوممياولين يا تعداد ك بدين منظور،
توان آن دسته از افراد مي، همچنين. شوندميانتخاب ، ي متداول بيان شدههابا روش، نيز هاكروموزوم يباقيمانده

ن امر به اي. كنار گذاشت ،بينند رامييا جهش آسيب  بازتركيبشوند يا توسط ميانتخاب ن جمعيت كه براي توليد مثل
  . بخشدميطور محسوسي عملكرد الگوريتم ژنتيك را بهبود 

  ٣تصادفي فراگير بردارينمونه- ٧- ١-٥- ١

ا مقدار نسبت برازش آن متناسب ب، آن يازهاند شوند كهميك خط نسبت داده ي يي ازهادر اين شيوه افراد به قسمت
 چرخه رولتبه جاي آن كه چندين بار  رولت هبرخالف روش چرخاما در اينجا . باشدمي هامجموع برازش فرد به

                                                   
1 . Tournament selection 
2 . Elitism 
3 . Stochastic Universal Sampling  



دهد كه يك ميتصادفي فراگير به ما اطمينان  بردارينمونه. برداري نمائيماقدام به نمونه ك باري كافيست تنها بچرخد
  . اندانتخاب شده، خود دارند چرخه رولتبيشتري از همتاي دسته از والدين كه شايستگي 

 گراشاره Npointerدر اين صورت به تعداد . باشد Npointerفرض كنيد تعداد افرادي كه بايد انتخاب شوند برابر 

كسان و ثابت يخواهيم داشت كه با فواصل
pointer

1

N
انتخاب افراد ، هاگررهاشااين  يوظيفه. گيرندميكديگر قرار ياز 

  . است

 يدر بازه ) rك عدد تصادفي ( ي، كديگر قرار گرفتنديكسان ازيها در فواصلگراشارهپس از آن كه 
 
 
 pointer

1
1 , 

N
 

اي از هباز، هاگراشارهدر اين حالت هر كدام از . گيردمياز ابتداي خط قرار  r يدر فاصله، گراشارهشود و اولين ميتوليد 
انتخاب ، اندها مشخص شدهگراشارهبط به آنها توسط تمر يبه اين ترتيب افرادي كه بازه و كنندميخط را انتخاب 

  . گردندمي

 ها برابرگراشارهبين  يفاصله در اين حالت. فرد را از ميان جمعيت انتخاب كنيم ٦، خواهيمميعنوان مثال ه ب

1
0.167

6
مي١١-١شكل ( ...به صورت، اختصاص داده شده به هر فرد بر روي خط يبازه، در اين مثال. شدبامي ( -

  . باشد

 

: نمونه برداري تصادفي فراگير ١١-١شكل  

  

  يدر فاصله گراشاره) و اولين  1 .0شود (مثال ميانتخاب  [167 .0,0]ابتدا يك عدد به تصادف از بازه 
  . گيردميرار از ابتداي خط(سمت چپ)ق ١. ٠ 

، ) مشخص است١١-١همانگونه كه از شكل (. كنيمميتوجه ، كنندميها اشاره گراشارهكه  ايبازهبراي انتخاب افراد به 

0.18 , 0 يبه بازه، كيشماره گراشاره    باشد و بدين ترتيب مي كي كه اين بازه مربوط به فرد شمارهاشاره دارد

خاب تدر نهايت افرادي كه ان، ديگر نيز تكرار كنيم گراشارهاگر اين عمل را براي پنج . شودميانتخاب ، كيفرد شماره
  . ٨و٦و٤و٣و٢و١شوند عبارتند از: مي

 .  



  ١بازتركيب- ٢-٥- ١

، ي ارائه شده توسط والدينهاحلراهتوان با تركيب مي، پس از آن كه والدين مناسب از ميان جمعيت برگزيده شدند
ي هاخود از بهترين، بدليل آنكه والدين. شودميبازتركيب گفته ، ي جديدي را بوجود آورد كه به اين عملهاحلاهر

باشد و احتمال بهبود ميزياد ، ي بهتري ارائه دهندهاحلراهاحتمال آن كه فرزندان توليد شده ، جمعيت بودند
  . گيردميمورد بررسي قرار  بازتركيب تكنيكهاي مختلف، در ادامه. يابدميافزايش ها، حلراه

  

   ٢ايتك نقطه ازتركيبب- ١- ٢- ٥-١
. شودميبه تصادف براي برش دادن اين دو كروموزوم انتخاب  اينقطه، در اين روش با توجه به طول دو كروموزوم والد

بين دو والد ، ار دارندبرش قر يهيي كه بعد از نقطهابيت نظرمورد يي والد از نقطههاپس از برش دادن كروموزوم
  . يابدميانتقال  ي والد دوم به والد اولهاو بيت به والد دوم ي مربوط به والد اولهابيت به عبارت ديگر،. شودميابجا ج

شوند اما در ميفرزندان بهتري از تركيب والدين مناسب حاصل ، اگر يك محل مناسب براي برش انتخاب شود
همانطور . دهدميرا نشان  ايتك نقطه بازتركيب) يك ١٢- ١شكل (. كاسته خواهد شد نصورت از كيفيت رشتهايغير

تا فرزندان جديدي را  انددر دو كروموزوم با يكديگر معاوضه شده، برش بيتهاي پس از نقطه، كه از شكل مشخص است
  . به وجود آورند

  

   ٣ايدو نقطه بازتركيب- ٢- ٢-٥- ١
نست كه اينكته قابل ذكر. ارائه شده است بازتركيبي متفاوت بسياري براي هاالگوريتم اي،تك نقطه بازتركيببه غير از 

هاي بطوريكه با افزايش نقاط برش، بلوك. كندميعملكرد الگوريتم ژنتيك را تضعيف ، نقاط برش بيشتر دافزودن تعدا
زيت براي افزايش نقاط برش وجود دارد يك م ن وجوداي با. شوندميك نوع از هم گسيختگي ي دچار هاسازنده كروموزم

  . و آن جستجوي كامل فضاي مسئله است

  

                                                   
1 Crossover 
2 . single point crossover 
3 . Two Point Crossover 



  

  

ميان دو والد معاوضه ، ن دو نقطهايشود و محتويات بينميدو نقطه براي برش انتخاب اي، دو نقطه بازتركيبدر 
 ايتك نقطه بازتركيباز  ي ژنتيكهاالگوريتماصوال در . دهدمي) اين نوع بازتركيب را نشان ١٣- ١شكل (. شودمي

بصورت همزمان براي توليد فرزند جديد ، كروموزوم يتوان از ابتدا و انتهاي رشتهمين لذ در اينصورت ،شودمياستفاده 
ك از يهيچ، حاوي اطالعات مفيدي باشند، كروموزوم بصورت همزمان يابتدا و انتهاي رشته چنانچه. استفاده كرد

ن دو دسته اطالعات مفيد ايبطور همزمان از اينقطهك ت توانند با استفاده از روش برشمين، فرزندان توليد شده
ن مشكل را برطرف كرد و در مسائلي كه كروموزوم ايتوانمي ايدونقطه بازتركيباما با استفاده از يك . مند شوندبهره

  . افتيدست اينقطهتك به جواب بهتري در مقايسه با حالت ، ويژگي را داراست ناي، مربوط به آن

  

 اينقطه: بازتركيب دو ١٣- ١شكل   

   ٤نقطه) Nبا  بازتركيب( ايچند نقطه بازتركيب- ٣- ٢-٥- ١
شانس بيشتري براي حضور همزمان در تشكيل فرزند به وسيله يك ، ي كه در كروموزوم به يكديگر نزديكترندهايژن

مجاور  هايژناعث بوجود آمدن يك همبستگي ناخواسته بين ن مسئله باي. باشندمينقطه را دارا  Nبا  بازتركيب
در يك . موجود در كروموزوم دارد هايژنبستگي به موقعيت ، نقطه Nبا  بازتركيبدر نتيجه بازدهي يك . شودمي

                                                   
4 . Multi-Point Crossover (N-Point Crossover) 

  : بازتركيب يك نقطه اي1٢-1شكل 



براي . كنند بايد نزديك به يكديگر باشندمي رمزگذاريي كه خصوصيات مرتبط به هم را هايژن، نمايش ژنتيكي
تواند به نحو موثري مييكنواخت  بازتركيباستفاده از يك ، ي از بروز هر گونه مشكل وابسته به موقعيت ژنهاجلوگير

 . مفيد واقع شود

  ٥يكنواخت بازتركيب -٤- ٢-٥- ١
برداري از ژن متناظر در با نسخه، هر ژن در فرزند. با چند نقطه متمايز است بازتركيبكامال از  بازتركيباين نوع از 

است كه داراي طولي يكسان  بازتركيبن ژنها يك ماسك دودويي براي ايشود و مبناي انتخابمياز والدين توليد يكي 
شود و هر ميژن از والد اول برداشته ، ك باشديبرابر، ك بيتيهر گاه مقدار بازتركيبدر ماسك . باشدميبا كروموزوم 

يك ماسك ، ك جفت از والدينيبايد توجه داشت كه براي هر. شودميژن از والد دوم گرفته ، جا بيتي صفر باشد
در . ي هر كدام از والدين هستندهادر نتيجه فرزندان حاوي مخلوطي از ژن. شودمي جديد به تصادف انتخاب بازتركيب

در . باشد)ميطول كروموزوم  Lباشد ( كه مي L/2اما داراي ميانگين ، تعداد نقاط برش موثر ثابت نيستاين روش 
  . يكنواخت حاصل شده است بازتركيب ) فرزند جديد با استفاده روش١٤-١شكل(

  

  كنواختي: بازتركيب١٤-١شكل

شود و در ميوجود دارد؛ ژن از والد اول نسخه برداري  ١عدد ، كه در ماسكميهنگا ،در هنگام توليد فرزند اول
، وجود دارد كي عدد در جايي كه، كه براي توليد فرزند دومشود؛ در حالي مين ژن از والد دوم برداشته اي نصورتايغير

 . شودمين ژن از والد اول برداشته اي، ژن از والد دوم و در غير اينصورت

 ٦با استفاده از سه والد بازتركيب - ٥- ٢-٥- ١
الد دوم مقايسه و متناظر با بيت اولهر بيت از والد. شوندميسه والد به تصادف انتخاب ، بازتركيبن روش از ايدر

بيت والد سوم ، ن صورتايشود و در غيرمين بيت براي توليد فرزند بكار گرفته اي، اگر هردو بيت يكسان باشند. شودمي
  . ) نشان داده شده است ١٥- ١ن مفهوم در شكل( اي. گيردميمورد استفاده قرار 

 

                                                   
5 . Uniform Crossover 
6 . Three Parent Crossover  

  با استفاده از سه والد : بازتركيب 1٥-1شكل 



  

 ٧با جانشيني كاهشي بازتركيب- ٦- ٢-٥- ١
استفاده شود كه در آن امكان بوجود آمدن فرد جديدي وجود داشته  بازتركيب د تنها زماني ازشومياين عملگر سبب 

  . متفاوتي شود هايژنمحدود كردن نقطه برش منجر به توليد مقادير  و باشد

  ٨مخلوط شده بازتركيب- ٧- ٢-٥- ١
براي  اينقطه، اينقطهك همانند روش يك ت. باشدميمرتبط ، يكنواخت بازتركيببا روش ، مخلوط شده بازتركيب

آنها به تصادف در هر دو والد با يكديگر ، تعويض شوند ) با يكديگرهانكه (ژناي شود؛ اما پيش ازميبرش انتخاب 
. شوندميباقي مانده و با يكديگر مخلوط ن، ريدر فرزند توليد شده بدون تغي هاژن ،پس از بازتركيب. شوندميمخلوط 

ها به تصادف ژنمكان ، افتدمياتفاق  بازتركيبشود زيرا هربار كه ميطاي مربوط به مكان برش ن امر موجب حذف خاي
 . گيرندميك بار در كروموزوم ديگر قرار يو، ك كروموزومي در ك باريشود؛ بطوريكهميعوض 

  ٩ترتيبي بازتركيب- ٨- ٢-٥- ١
د خاص ترتيبي روبرو با يك مسئله بر مبناي يك كاربرشود كه مياستفاده اي ترتيبي دو نقطه بازتركيبيك زماني از 

با در اختيار داشتن دو  بيان كرده در اين روش شكل Uيك خط مونتاژ  از تعادلايجاد براي باشيم كه بطور مثال 
. دگردميمياني و راست تقسيم ، قسمتهاي چپسه و آنها را به  بدو نقطه برش به تصادف انتخا، كروموزوم والد

  كند:ميبه روش زير عمل  ايترتيبي دو نقطه بازتركيب

موجود در بخش  هايژن متناسب بابرد و بخش مياني آن ميهاي راست و چپ را از والد اول به ارث بخش، فرزند اول 
يك فرآيند مشابه براي  و همچنين شودميدر والد دوم تشكيل  هاقرار گرفتن ژنمياني والد اول و بر اساس ترتيب 

 بخش چپ و راست فرزند گردد كهمشاهده مي )١٦-١شكل ( در براي مثال. گيردمي صورتدن فرزند دوم معين كر
ترتيب ، آمده است ١زودتر از عدد ، ٣چون در والد دوم عدد ، براي تشكيل بخش مياني. باشدميهمانند والد اول اول 

يند توليد فرزند آتوان مشابه فرميفرزند دوم هم براي ايجاد . كندمياين اعداد در فرزند اول هم به اين شكل تغيير 
  . عمل كرد، اول

  

  

 ترتيبي : بازتركيب١٦- ١شكل 

                                                   
7 . Crossover With Reduced Surrogate 
8 . Shuffle Crossover 
9 . Ordered Crossover 



  )PMX(١٠منطبق جزيي بازتركيب- ٩- ٢-٥- ١
در . بكار گرفته شود، و مسائل مشابه آن (TSP)ي دوره گرد تواند به طور موثري در مسئله فروشندهمي PMXروش 

كه هر عدد صحيح نمايانگر يك شهر  انديي ساده از اعداد صحيحهادنباله ،TSP يمسئلهدر  هاحقيقت كروموزوم
كه به ، ن بازنماييايتحت. شودميمتفاوت و ترتيب آنها(مكان آنها در دنباله) بيانگر زماني است كه يك شهر بازديد 

توان به مين تكنيك ايبه .(اسامي) و توالي آنها عالقه داريمهاما به برچسب، شودميرمزگذاري جايگشتي شناخته 
حاالت قرار گيري ميآورند كه تمامين تضمين را فراهم ايهاجايگشت، نگريست كه در آن بازتركيبعنوان يك عمل 

  . به طور كامل يكبار در هر فرزند وجود داشته باشد، در كنار هم هابرچسب

تصادفي براي  يدو نقطه و در ادامه والد انتخاب شونددو كروموزوم  بايد ابتدا ،بازتركيب يبراي استفاده از اين شيوه
بخش ، گيردميبرش قرار  يبه بخشي از كروموزوم والد كه ميان اين دو نقطه. شودميبرش دو كروموزوم انتخاب 

  . گويندميتطبيق 

ر بخش د، دومي بخش تطبيق والد هاژن ) توجه نماييد.١٧- ١به شكل ( طرز كار اين روش بازتركيب براي آشنايي با
ي والد اول را به ترتيب با هابيت، در كروموزوم فرزند هاژن يبراي تكميل باقيمانده و دگيرمياني فرزند اول قرار مي

. در بخش تطبيق والد دوم وجود ندارد ٩و٨و٤و١اعداد . كنيمبه فرزند اول منتقل مي، توجه به بخش تطبيق والد دوم
  . شوندميشابه در فرزند اول منتقل بنابر اين اين اعداد به مكان م

در چنين مواقعي به جاي . شود كه اين عدد در بخش تطبيق والد دوم وجود داردميمشاهده ، ٣براي انتقال عدد 

در بخش تطبيق والد  ٣عدد ، در اين مثال. شودميژن متناظر موجود در بخش تطبيق والد اول منتقل ، انتقال اين ژن

را  ٦عدد ، ٣بنابراين به جاي انتقال عدد  ،باشدميدر بخش تطبيق والد اول  ٦عدد متناظر با عدد دوم وجود دارد و اين

را منتقل  ٥و  ٧اعداد  و ترتيب عمل كردههمين به نيز  ١٠و  ٢در مورد اعداد . كنيمميبه كروموزوم فرزند اول منتقل 

فرايندي مشابه صورت ، ب براي توليد فرزند دومبه همين ترتي. آيدميك فرزند بوجود يكنيم و به اين ترتيبمي

  . گيردمي

  بخش تطبيق

  

  

  

  نقاط برش

  :والدين و بخش تطبيق آنها ١٧- ١شكل

 .  

  

                                                   
10 . Partially Matched Crossover  

 



  

  نقاط برش

 حاصل انفرزند : ١٨- ١شكل 

 بازتركيباحتمال  -١٠- ٢-٥- ١
ن پارامتر براي توصيف تعداد اي ، كهباشدمي) cP( بازتركيباحتمال ، بازتركيباساسي در عمل  يكي از پارامترهاي

 قسمتي از نسل جديد، با انجام عمل بازتركيب براي توليد نسل جديد. شودميبكار گرفته  ،بازتركيباجراي عمل 
فرزندان توليد شده در  صورت نگيرد يباشد و اگر بازتركيبمياز نسل قبل يي از هر دو والد ها(فرزندان) داراي بخش

تمام ساختار ، باشد ١٠٠% بازتركيببر اين اساس اگر احتمال . باشندميكامال مشابه با والدين  ييك نسخه جديدنسل 
ي هااز كپي، كل جمعيت جديد، ن احتمال صفر باشدايجاد شده است و اگرايبازتركيبنسل جديد با استفاده از 

كه  گيردبا اين هدف صورت مي بازتركيب .جمعيت پيشين تشكيل شده است هايكسان با كروموزوميكامال
جديد بهتر خواهند  هايپيشين باشند و بنابراين كروموزوم هايجديد حاوي بهترين قسمتهاي كروموزوم هايكروموزوم

84تعداد  درصد، ٨٤وموزم و احتمال بازتركيب رك ٢٠در يك جمعيت با  ،به عنوان مثال. بود
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  . شوندميتوليد  بازتركيباز طريق ، ديد (فرزندان)كروموزوم ج

  ١١جهش- ٣-٥- ١

جهش از به دام افتادن الگوريتم در . گيرندميبصورت تصادفي در معرض جهش قرار  هارشته، بازتركيبپس از  
في را در جبران كردن ضعف الگوريتم ژنتيك در توزيع تصادمياين عمل نقش مه. كندميي محلي جلوگيري هامينيمم

يك سياست اطمينان بخش در مقابل ضايعات برگشت ناپذير اصول ژنتيك  ،ن تكنيكاي. كندميفا اي، اطالعات ژنتيكي
يك ساختار ژنتيكي جديد با عمل جهش، . شودمينگريسته ، به ديد يك عملگر جانبي براي حفظ تنوع ژنتيكي. است

كند تا بتوان مين عملگر كمك اي. شودميكروموزوم تشكيل  يسازنده هايبا اصالح تصادفي برخي از واحد در جمعيت
شود كه عمل جهش همچنين باعث مي. محلي فرار كرده و تنوع را در جمعيت حفظ كنيم هايي مينيمماز تله

يك جمعيت در صورتي . كندميرا تضمين  ١٢"همه سويي"، موجودي منبع ژن در سطح خوبي باقي بماند و بنابراين
  . شود كه يك احتمال غير صفر براي توليد هر راه حل از هر حالت جمعيت وجود داشته باشدمي همه سو گفته

 يبه عنوان مثال در شيوه. ي متفاوتي براي جهش وجود داردهاروشها، ي مختلف رمزگذاري كروموزومهاي شيوهبه ازا
اتفاق بيافتد  با يك احتمال كوچك، نتواند عبارت از عكس كردن مقدار هر ژمييك جهش ساده ، رمزگذاري دودويي

ي هادر ادامه روش ).باشدميطول كروموزوم معرف  L( است L/1كه اين احتمال براي هر ژن معموال داراي مقدار 
  . مختلف انجام عمل جهش آورده شده است

                                                   
11 . Mutation 
12 . Ergodicity 



١- ٣-٥- ١ - Flipping   
Flipping زوم جهش كه بصورت تصادفي توليد تغيير صفر به يك و يك به صفر بر مبناي يك كرومو، يك بيت يعني

در كروموزوم جهش  يك ژن چنانچه. گيريمدر نظر ميبه تصادف توليد  را ابتدا يك والد يك كروموزوم جهش. شودمي
شود و در غير اين صورت همان ژن ميبيت متناظر در كروموزوم والد عكس ، ك باشديداراي مقداربا رمزگذاري         

) سه بيت از كروموزوم ١٩-١در شكل (. دگردميشود و بدين ترتيب كروموزوم فرزند توليد ميكپي  از كروموزوم اوليه
  . شودميمعكوس شده و كروموزوم فرزند توليد ، متناظر در كروموزوم والد هايبيت. باشدميك ي جهش داراي مقدار

  

 

 Flipping    : ١٩- ١ شكل

   ١٣مبادله- ٢- ٣-٥- ١
ن اي. شوندميكديگر مبادله ي باها، متناظر با آن موقعيت هايشود و بيتميموزوم انتخاب دو مكان تصادفي از كرو

  . ) نشان داده شده است٢٠- ١مفهوم در شكل (

  

 

 : مبادله ٢٠-١شكل

  معكوس كردن- ٣- ٣-٥- ١
روموزوم معكوس شده و ك بعد از آن موقعيت وهمچنين خود آن بيت هايشود و بيتمييك مكان به تصادف انتخاب 

  . ) نشان داده شده است٢١-٢ن مفهوم در شكل (اي. شودميفرزند توليد 

                                                   
13 . Interchanging 



 

 ١٤احتمال جهش-٤- ٣-٥- ١
اما اين عمل نبايد به . كندميمحلي جلوگيري  هايگرفتار شدن الگوريتم ژنتيك در اكسترمم عمل جهش در واقع از

بنابر اين براي مشخص . شودميجستجوي تصادفي تبديل دفعات زياد اتفاق بيافتد زيرا الگوريتم ژنتيك در واقع به يك 
در نظر گرفته  ١شود و مقدار آن عددي كمتر از %ميتعريف  احتمال جهش ،كردن تعداد دفعات انجام اين عمل

ي هاجديد چند درصد از ژن در هنگام ايجاد جمعيت ) مشخص كننده آن است كهmPاحتمال جهش (. شودمي
كند و ميتغيير  هاتمام ژن، درصد باشد ١٠٠اگر احتمال جهش . شوندميدچار تغيير ، هشتحت تاثير ج جمعيت قبلي

  . افتدميهيچ تغييري اتفاق ن ،اگر اين احتمال صفر باشد

) ژن باشد و M( ١٠موجود باشد و هر كروموزوم داراي  ) كروموزومN( ٣٠تعداد، براي مثال فرض كنيد در جمعيت
5%. =0mP الزم به ذكر است اگر عمل نخبه . شودفقط يك ژن دچار جهش مي در اين حالت ،در نظر گرفته شود

  . شودميانتخاب  هانخبه، ي جمعيت بجزهااين تك ژن از بين ساير ژن، گرايي صورت بگيرد

0.5 5
10 30

100 1000
              

M N (١-١) ١  

 

  جايگزيني- ٤-٥- ١
ثابت انتخاب تعداد افراد  ض كنيد دو والد از يك جمعيت بافر. اصالح نژاد است يآخرين مرحله از هر دوره، جايگزيني

بنابراين از ، ابنديتوانند به جمعيت جديد رامياين چهار كروموزوم نميآورند اما تماميآنها دو فرزند بوجود  ،شوندمي
بر د كدامين فرد بگير شود تا تصميمميتكنيكي بكار گرفته . كروموزوم انتخاب شوند ٢بايد ، كروموزوم ٤ميان اين 

راي حفظ جمعيت وجود دارد: به اساسا دو روش ب. شودميجايگزين  ،اساس تاثيري كه در همگرايي الگوريتم دارد
  .  ١٦رساني حالت پاياو به روز ١٥رساني نسلروز

  باكامال ن جمعيت جديد از فرزنداناي و است Nازه اند فرزند از يك جمعيت به Nتوليد  در واقع، رساني نسلبروز
تواند با مييك فرد تنها ، ن نكته تكيه دارد كهاي رساني بهن نوع از بروزايبديهي است . شوندميوالدين جايگزين 

مشتقي از به هنگام در  هايفرم. تركيب را انجام دهد استفاده از افرادي كه در نسلي يكسان با آن حضور دارند عمل باز
)گيرد نظير ميآوردن مولد نيز مورد استفاده قرار  )  update  و( , )  update .حالت از يك  ناي در

ازه اند از فرزندان با ميتعداد ك، ازه اند والد با   سپس به تعداد . شوندميتوليد رين افراد از نفر از بهت
)به ترتيب براي تركيب جمعيت والدين و فرزندان ( جمعيت فرزندان و يا از )  update 

)و , )  update شودمي) براي توليد نسل بعدي استفاده.           

                                                   
14 . Mutation Probability 
15 . Generational Update 
16 . Steady State Update  

 : معكوس كردن ٢1-1شكل 



و  هدشسل جديد با هم توليد اعضاي ن ميبرخالف بروز رساني نسل كه در آن در هر مرحله تما، پايا وزرسانيبر در
، وارد كردن يك فرد جديد به جمعيت. شوندميبه جمعيت وارد  توليد، افراد جديد به محضشوند، جايگزين والدين مي

ان بدترين تواند به عنومي هدشحذف  فردي. معموال نيازمند جايگزين كردن آن با يكي ديگر از اعضاي جمعيت است
ترين فرد جمعيت جهت مينكه قدياي يا باشدمييك فشار انتخاب بسيار باال  ن مستلزماي هكفرد جمعيت انتخاب شود 

پايا از يك راهكار ترتيبي  هايرسانيبه روز عموماً. هايي كامال افراطي هستندنچنين روشاي اما شودحذف انتخاب مي
جايگزيني رقابتي كامال مشابه . است د كه معموال يك روش رقابتيشوميبراي انتخاب و جايگزين كردن استفاده 

. شوندميخوب انتخاب  هايحلراهي كه كمتر خوب هستند اغلب بيشتر از هايحلراهنكه اي انتخاب رقابتي است به جز
   .باشدميي بسيار مشابه در جمعيت كنوني جايگزيني اعضا، يك راهكار مناسب ديگر

  جايگزيني تصادفي - ١- ٤-٥- ١
براي  توانندهمچنين والدين مي. ندگردميجايگزين  ،شوندمياز جمعيت كه به تصادف انتخاب  فرزندان با دو فرد

 توانندميتواند براي ادامه جستجو در يك جمعيت كوچك مفيد باشد زيرا افراد ضعيف مين امر اي. ندنامزد شو، انتخاب
  . معرفي شوندجديد به جمعيت 

  ١٧جايگزيني والدين ضعيف-٢- ٤-٥- ١ 
ن يا فرزندان با داشتن چهار فرد تنها دو نفر از والدي. شودميتر با يك فرزند قوي جايگزين ن حالت يك والد ضعيفيادر

كه در عملگر مي(هنگا، ن فرآيند به همراه عمل انتخاباي. شوندميتر باشند به جمعيت بازگشت داده كه از بقيه برازنده
اما . دگردميشوند) سبب بهتر شدن برازش كلي جمعيت ميگزيده بر تركيب بازدو والد ضعيف و منطبق براي ، انتخاب

فرصت براي جايگزيني آنها هيچ گاه فراهم ، اگر افراد ضعيف و متمايز در فرآيند انتخاب مورد توجه قرار نگيرند
  . شودمين

  هر دو والد -٣- ٤-٥- ١ 
هر فرد تنها يكبار ، ن حالتايدر. شودميايگزين والد فرزند جبه اين طريق كه . بسيار ساده است، اين تكنيك جايگزيني

ن امر ايكنند اماميدر نتيجه جمعيت و اجزاي ژنتيكي به اطراف حركت . شودميبراي اصالح شدن انتخاب 
  . شودميدهد تركيب ميكه به شدت والدين برازنده را ترجيح ، كند كه با يك تكنيك انتخابميايجاد مشكل ميهنگا

  )معيار همگرايي( ان جستجو پاي- ٦- ١
توان در نظر گرفت كه در ادامه چند مورد از آن بطور خالصه ميبه طور خالصه شرايط مختلفي را براي توقف الگوريتم 

  . آوده شده است

 شودميمتوقف  ، جستجوكه تعداد معيني از افراد توليد شوندميتوليد بيشينه: الگوريتم ژنتيك هنگا . 

                                                   
17. Weak Parent Replacement  



 شودميمتوقف  ،كه زمان معيني از آغاز آن بگذردميفرآيند ژنتيكي هنگا: ي شدهمدت زمان سپر . 

  . شودميفرآيند متوقف ، توجه: اگر تعداد بيشينه افراد قبل از به پايان رسيدن زمان توليد شوند

   ازش جمعيت رخ معين هيچ تغييري در بهترين مقدار برافراد بدون تغيير ماندن برازش: اگر براي يك تعداد توليد
 شود.، فرآيند متوقف ميندهد

، قبل از تعداد دفعات معين شده براي توليد بدون تغيير در مقدار برازش رخ دهد، توجه: اگر تعداد دفعات بيشينه توليد
  . رسدميفرآيند به پايان 

  وره از توليدات متوالي به شود اگر هيچ پيشرفتي در تابع هدف براي يك دمياز كار افتادن توليد: الگوريتم متوقف
 . اتفاق نيافتد، طولي كه از پيش تعيين شده (توقف توليد)

  شود اگر هيچ پيشرفتي در تابع هدف در طي يك بازه از زمان برميبه پايان رسيدن حد زماني: الگوريتم متوقف 
 . حسب ثانيه كه برابر با حد زماني است اتفاق نيافتد

پايان دادن جستجو معرفي  هايدر ادامه برخي از تكنيك. گرددميايتا باعث توقف جستجو معيار پايان يا همگرايي نه
  . شودمي

  بهترين فرد - ١- ٦- ١
، كند كه كمترين مقدار برازش در جمعيتميفرآيند جستجو را متوقف  ميهنگا ،معيار همگرايي بر اساس بهترين فرد

اقل يك راه حل خوب حد، شود كه با يك جستجوي سريعترمياعث ن مسئله باي. كمتر باشد از مقدار معيار همگرايي
  . تضمين شده حاصل گردد

  بدترين فرد-٢- ٦- ١
مقدار برازشي كمتر از  كند كه افرادي از جمعيت كه كمترين تطبيق را دارندميمتوقف ميجستجو را هنگا، اين راهكار

نيمم استاندارد برخوردار باشند در ميجمعيت از يك يمكند كه تمامين امر تضمين اي. معيار همگرايي داشته باشند
ن حالت ممكن است ايدر. بهتر از بدترين آن نباشد ايحاليكه ممكن است بهترين فرد جمعيت به طور قابل مالحظه

توان به آنها دست يافت هيچگاه معيار همگرايي برآورده نشود و فرآيند جستجو ميبراي مقادير همگرايي كه به سختي 
  . قتي متوقف شود كه تجاوزي از مقدار ماكزيمم رخ دهدو

  مجموع مقادير برازش -٣- ٦- ١
جمعيت كمتر يا مساوي ميشود كه مجموع مقادير برازش براي تماميوقتي برآورده اين حالت در معيار همگرايي 

جمعيت در يك بازه خاص از افراد ميتما كند كهمين امر تضمين اي. مقدار همگرايي شود كه ركورد جمعيت بوده است
نصورت اي در غير، ترين ژن نيز همراه شودن معيار با جايگزيني ضعيفايه بهتر است كهالبت .برازش قرار داشته باشند

ازه جمعيت نيز بايد اند.شوند كه جمع برازش بيش از حد بزرگ شوداز افراد غير منطبق در جمعيت باعث ميتعداد ك
  . معيار همگرايي در نظر گرفته شود در هنگام تنظيم مقدار



  برازش مياني- ٤- ٦- ١
يك  ،ن موضوعاي از افراد جمعيت داراي مقداري بهتر يا مساوي با مقدار همگرايي هستند كهمين حالت حداقل نياي در

  . آوردميرا براي انتخاب كردن فرآهم  هاحلراهبازه مناسب از 

  با استفاده از الگوريتم ژنتيكبراي مينيمم سازي توابع  MATLABكد نمونه  - ٧- ١
توابع محك توابعي هستند . پردازيممي ١٨كي از توابع محكيدر اين بخش با استفاده از الگوريتم ژنتيك به مينيم سازي

ي هاتمالگوريكه داراي مقادير اكسترم محلي و سراسري شناخته شده اي هستند و از آنها براي ارزيابي دقت و سرعت 
، Generalized Rastriginتابع محك ، شودميتابعي كه در اين مثال مطرح . شودميمختلف بهينه سازي استفاده 

اين تابع داراي . تعداد متغيرهاي تابع است n، باشد و در آنمي) ٢-١( يآن به صورت رابطه يباشد كه رابطهمي
1 به ازاي، با مقدار صفر مينيمم سراسري 2 30 0  x x x  در اين مثال. باشدميمتغير دارد)  ٣٠(تابع ،

  . فرض كرده ايم ١٠، را nمقدار 

   2

1
[ 10cos 2 10]


  

n

i i
i

f x x x                               (١-٢)

  5.12  5.12    ix                                                                                   (١-٣)

  

  . به اين صورت است MATLABكد نوشته شده در نرم افزار 

  

 

%find the minimum of f(x)=sum[ x^2 - 10cos(2pi*x)+10] 
clc 
clear all 
%n length of chromosom(X=chromosome=variable of f(x)) 
n=10; 
%population size 
N=50; 
%constraints of x 
Xmax=5. 12; 
Xmin=-5. 12; 
tic 
%creat N*n initial population matrix 
new_generation=randint(N,n,[ceil(Xmin) floor(Xmax)],Xmax); 
%crossover rate 
cr_o_rate=0. 8; 
%mutation rate 
mu_rate=0. 07; 

                                                   
18 benchmark functions 



%maximum of new generation 
itteration=100; 
%% ***************** start main loop 
************************* 
for itt=1:itteration 
%% ------------ calculate values of function--------------
---- 
  f=zeros(N,1); 
  % see line = 49 
  current_generation=new_generation; 
  for i1=1:N 
f(i1,1)=sum(current_generation(i1,:). ^2 -                                  
10. *cos(2*pi*current_generation(i1,:)) + 10); 
  end 
   
%% -------------------------calculate fitness-------------
----------------- 
  %fitness(Xi)=scaled_f(Xi) 
  %scaled_f(xi)=1/(1+f(xi)-min(f(X))) 
  scaled_f=zeros(1,N); 
  for sc_i=1:N 
    minf=min(f); 
    scaled_f(1,sc_i)=1/(1+(f(sc_i,1)-minf)); 
  end 
  % 0 < fitness <=1 best fitness=1 
  fitness=(scaled_f); 
%% -----------------------------elitism-------------------
----------------- 
%place the N-floor(N*cr_o_rate) best chromosome of current 
%generation,in new generation ; 
  elitism_count=N-floor(N*cr_o_rate); 
  if elitism_count>=0 
    for new=1:elitism_count 
      [valu,s_f1]=max(fitness); 
      fitness(1,s_f1)=0; 
      new_generation(new,:)=current_generation(s_f1,:); 
    end 
  end 
%% ---------------------------selection-------------------
----------------- 
  rolet_mat=cumsum(scaled_f); 
  parents=zeros(2*floor(N*cr_o_rate),n); 
  %,start rouletet wheel  
  
T=random('unif',0,sum(scaled_f),1,2*floor(N*cr_o_rate));% 
  for ro_i=1:2*floor(N*cr_o_rate) 
    for NN=1:N 
      if rolet_mat(1,NN)>=T(1,ro_i) 
        parents(ro_i,:)=current_generation(NN,:); 



        break 
      end 
    end 
  end 
%% ---------------------------crossover------------------- 
  %method== single point crossover 
  %determine the break point 
  cr_p=randint(1,floor(N*cr_o_rate),[1 n-1]); 
  %create children matrix 
  child=zeros(floor(N*cr_o_rate),n); 
  for child_row=1:floor(N*cr_o_rate) 
    
child(child_row,1:cr_p(child_row))=parents(2*child_row-
1,1:cr_p(child_row)); 
    
child(child_row,cr_p(child_row)+1:n)=parents(2*child_row,c
r_p(child_row)+1:n); 
  end 
  
%% ----------------------------mutation-------------------
----------------- 
  %determin the position of gene that must be mutate 
  mutated_gen=randint(1,floor(N*n*mu_rate),[1 
Floor(N*cr_o_rate)*n]); 
  row=ceil(mutated_gen. /n); 
  col=mod(mutated_gen,n); 
  for cc=1:floor(N*n*mu_rate) 
    if col(1,cc)==0 
      col(1,cc)=n; 
    end 
  end 
  %start mutation 
  for b=1:floor(N*mu_rate*n) 
     if randint(1,1,[0 1])==1 
       if (Xmin*Xmax)<=0 
         child(row(1,b),col(1,b))= 
           random('unif',0,mean(abs(child(row(1,b),:))),1,1); 
       else 
         child(row(1,b),col(1,b))= 
         random('unif',min(abs(Xmin),abs(Xmax)), 
         mean(abs(child(row(1,b),:))),1,1); 
       end 
       
     else 
       
child(row(1,b),col(1,b))=random('unif',mean(abs(child(row(
1,b),:))),max(abs(Xmax),abs(Xmin)),1,1); 
     end   
  end 



  
%% ---------------------------replacement-----------------
----------------- 
  %place children in new generation 
  new_generation(elitism_count+1:N,:)=child(:,:); 
  %end of creating 1 new generation 
end 
%% ************************* end of main loop 
***************************** 
  
%display elapsed time 
toc 
  
%display the best chromosom of last generation 
f=zeros(N,1); 
for i3=1:N 
  f(i3,1)=sum(new_generation(i3,:). ^2 - 10. 
*cos(2*pi*new_generation(i3,:)) + 10); 
end 
format short 
[val,n_min]=min(f); 
disp('minimum_of_function=') 
disp(val) 
disp('X=') 
disp(new_generation(n_min,:)) 

  

  
 

 

 

 

 

  فدر مسائل مختل، يي از كاربرد الگوريتم ژنتيكهامثال - ٨- ١

 



 ]٣[ ي قلبيهاك سيستم هوشمند براي طبقه بندي سيگناليارائه- ١- ٨- ١

  مقدمه - ١- ١- ٨- ١
قرن حاضر محسوب شده و امروزه نارسائي قلبي بزرگترين عامل  هايترين بيماريقلب و عروق از شايع هايبيماري

 هايمروزه ابزارها و روشا، بدليل اهميت موضوع. آيدميمرگ و مير در جوامع صنعتي و نيمه صنعتي به حساب 

بدست آوردن انواع مختلف اطالعات ها، اين روشميهدف تما. اندي عملكرد قلب بوجود آمدهمختلفي براي بررسي نحوه

پزشك متخصص نه تنها توانايي تشخيص نوع بيماري قلب را  در مورد عملكرد قلب است به نحوي كه به كمك آنها

. از آن جلوگيري نمايد نده را نيز پيش بيني و حتي االمكانيآ ارسايي قلبي احتمالي دربلكه بتواند بروز ن، داشته باشد

براي  ECGگيري سيگنال ازهاند ،عالوه بر اينها. باشدمي ECG١گيري سيگنال ازهاند ها،ازه گيرياند كي از اين نوعي

  . شودمينيز استفاده بيماري هاي قلبي به اقدامات درماني  بررسي پاسخ قلب

تواند حاوي ميكنترل شده و تغييرات آن  ستا است كه توسط سيستم عصبي مركزيايضربان قلب يك سيگنال غير

ن اي. مختلف بالفعل يا بالقوه در سيستم عصبي كنترل كننده قلب باشد هايي درباره نارساييهاياطالعات و نشانه

باشند و يا در مواقع خاصي از طول شبانه روز و بطور ممكن است هميشه در سيگنال قلبي وجود داشته  هانشانه

متوالي از شبانه روز ثبت  هايبنابراين الزم است كه حجم زيادي از اطالعات كه در طول ساعت. ناگهاني ظاهر شوند

ع به همين دليل گسترش و ابدا. مورد بررسي و مطالعه قرار گيرند كه اين مساله امري دشوار و زمانبر است، اندشده

بررسي نموده و ، خودكار آناليز سيگنال قلبي كه بتواند حجم زياد اطالعات جمع آوري شده از شخص را هايروش

كمك بسيار بزرگي بعنوان قدم اوليه در ، هاي احتمالي موجود در آن را طبقه بندي كند و تشخيص دهدنارسائي

 . تشخيص نوع بيماري قلبي خواهد بود

ي قلبي داراي هابندي خودكار سيگنالموضوع طبقه، و در مراكز بهداشت و سالمت هااندر بيمارست به همين دليل

ي هابندي سيگنالبراي دسته، ك سيستم هوشمند با بازدهي باالي، در اين بخش از كتاب. اهميت فراواني شده است

ي قلبي ارائه شده هاواع سيگنالبندي خودكار اني گوناگوني براي طبقههاروش، در متون مختلف. قلبي ارائه شده است

] بيان ١٦[ تا ]٤در مقاالت ارائه شده در منابع شماره [، ي اخيرهابرخي از جديدترين كارهاي انجام شده در سال. است

قلبي را با استفاده از سيگنال تغييرات نرخ ضربان  ٢بندي آريتميالگوريتم طبقه، نويسندگان، ]٤در [. شده است

)٣HRVبندي و طبقه ٤افتهيالگوريتم ارائه شده بر مبناي الگوي كاهش ويژگي تحليل جداسازي تعميم. انده) ارائه كرد

 HRVي خطي و غيرخطي از سيگنال هاويژگي مختلف با استفاده از روش ١٥ابتدا . است SVMبندي كننده طبقه

. شوندميي كاهش داده به تنها پنج ويژگ GDAبا استفاده از تكنيك  هاسپس اين ويژگي. شوندميورودي استخراج 

سندروم سينوسي بيمار و دو نوع ، فيبريالسيون دهليزي، PVC، ي نرمالهاي قلبي شامل ضربانهاشش نوع از ضربان

                                                   
١Electrocardiogram 
١Arrhythmia 
٢ Heart RateVariability 
٣ Generalized Discriminant Analysis 



، ]٥در [. اندطبقه بندي شده %١٠٠و  %١٠٠ %٥١. ٩٨ %٥٣. ٩٨ %٩٦. ٩٨ %٩٤. ٩٨ي هابلوك قلبي به ترتيب با دقت

) كه براي ١ICAتا به آناليز اجزاي مستقل ( اند) ارائه كردهICsاجزاي مستقل ( ك استراتژي جديد آرايشي نويسندگان

معمولي محاسبه  ICAك الگوريتم يكه با ICي هامولفه. كمك كند، ي قلبي استفاده شده استهاطبقه بندي ضربان

استراتژي درستي ، وشردر اين . شوندميبندي رايشتركيب، دوباره آ ي ماتريس بازهارديف 2Lبر طبق ُنرم  اندشده

- بنديدو نوع از طبقه. به صورت رياضي بحث شده است و همچنين به صورت تجربي آزمايش شده است، هاICآرايش 

شامل شبكه عصبي احتماالتي و ماشين بردار پشتيبان نيز به منظور ارزيابي روش پيشنهادي استفاده شده ها، كننده

ي هابر طبق آزمايش. اندبندي شدهطبقه MIT-BIHدر هشت كالس مختلف از ديتابيس  ECGي هانمونه. است

دارد تا به  IC هفدهتنها نياز به ، پيشنهادي ICبندي به همراه استراتژي آرايش، SVMبندي كننده طبقه، انجام شده

، ]٧و٦در [. ترين روش شناخته شده استبنابراين به عنوان موثر دست پيدا كند، %٧. ٩٨بندي بيشتر از درصد طبقه

ك تكنيك بر مبناي تصوير معرفي شده ي، ]٨در [. انداستفاده كرده ECGي هانويسندگان از چگالي طيف توان سيگنال

در فضاي حالت  ٣VFو فيبريالسيون بطني  ٢VTي تاكيكاردياي بطني هااست كه اطالعات جداساز را از مسير سيگنال

 سپس ه ودشدر فضاي حالت رسم ، ها با استفاده از روشِ زمان تاخيرسيگنال ابتدا، به اين ترتيب. كندمياستخراج 

به عنوان دو تصوير جداگانه  VFو  VTي هاشود و مسير سيگنالميك تصوير در نظر گرفته ي فضاي حالت به عنوان

و در  و بر روي تصاوير اعمال شود حييي طراهاك سري ماسكي هدف اين روش اين است كه. شوندميدر نظر گرفته 

طوري طراحي  هااين ماسك. بندي شوندطبقه، با استفاده از روش شمارش جدولي، بندي شدهنهايت اين تصاوير ماسك

پس از . هاي جداساز را عالمتگذاري نمايندشوند كه اطالعات مشترك بين دو الگو را از بين ببرند و فقط پيكسلمي

ك آستانه تشخيص ي، شوند و با استفاده از روش وارسي اعتبارميي عالمتگذاري شده شمرده هايكسلپها، اعمال ماسك

نرخ ، ي ارائه شده در اين كارهاآزمايش. بندي شوندطبقه VFو  VTي هاد تا تصاوير مسير سيگنالگردميه ارائ

ي قلبي با استفاده از هابندي ضربانبقه] ط٩در [. انددر فازهاي آموزش و آزمايش را نشان داده %١٠٠بندي طبقه

SVM ي قلبي از پايگاه داده هادو نوع از ضربان. بررسي شده استMIT-BIH تصميم گيري در . اندانتخاب شده

بندي با ي موجك و طبقههاشود: استخراج ويژگي با استفاده از مولفهميبندي در دو مرحله انجام ي طبقههامورد كالس

در اين تحقيق نشان داده . اندي استخراج شده آموزش ديدههايي كه با استفاده از ويژگيهابندي كنندههاستفاد از طبق

 هاييSVMدهند و ميرا نمايش  ECGي هايي هستند كه به خوبي سيگنالهاي موجك ويژگيهاشده است كه مولفه

ك ي، ]١٠در [. انددست پيدا كرده %٤٤. ٩٩لي بندي كبه دقت باالي طبقه اندآموزش ديده هاكه به وسيله اين ويژگي

كي از پنج ي ي قلبي را بههااين روش سيگنال. بندي آنها ارائه شده استجهت طبقه ECGروش براي پردازش خودكار 

تركيب دو ، )SVEBي اكتوپيك باالبطني (هاضربان، )VEBي اكتوپيك بطني (هاضربان، ي نرمالهاكالس ضربان

 MIT-BIHركورد از پايگاه داده  ٤٤از  هاداده. كندميبندي ي ناشناخته طبقههاا نوع ضرباني، VEBضربان نرمال و 

دسته داده . ركورد را دارا است ٢٢ضربان از  ٥٠٠٠٠؛ كه هر بخش حدود اندو به دو بخش تقسيم شده اندبه دست آمده

دوازده ساختار با . باشندميي كانديدا هابندي كنندهقهكننده از ميان طب بنديبراي انتخاب بهترين ساختار طبقه، اول

دسته . باشندمي RRو فواصل  هافواصل زماني ضربان، ي شكليهابر مبناي ويژگي هادسته ويژگي. اندهم مقايسه شده

                                                   
٤ Independent Component Analysis 
٥ Ventricular Tachycardia 
٦ Ventricular Fibrillation 



ابي براي نتيجه اين ارزي. باشدميك ارزيابي عملكرد مستقل از ساختارهاي انتخاب شده ي داده دوم براي فراهم ساختن

 %٧. ٤و نرخ اشتباه مثبت  %٥. ٣٨و پيش بيني مثبت  %٩. ٧٥به اين صورت است كه حساسيت  SVEBكالس 

بوده  %٢. ١و نرخ اشتباه مثبت  %٩. ٨١و پيش بيني مثبت  %٧. ٧٧حساسيت ، VEBبراي كالس . حاصل شده است

. اندي جداساز خطي بررسي شدههابندي كنندهبندي كننده مختلف بر مبناي طبقهي طبقههاسيستم، در روش ما. است

ارائه شده است كه شامل نمايش تابع اساسي و  QRSي هابندي كمپلكسك روش جامع براي خوشهي، ]١١در [

ي به هاتجزيه شده است و مولفه ٢به توابع پايه هرميت QRSهر كمپلكس . است ١ي عصبي خود سامان دههاشبكه

ي عصبي هاشبكه، با استفاده از اين نمايش. اندبراي نمايش كمپلكس استفاده شده، پهنا دست آمده به همراه پارامتر

با استفاده از پايگاه داده . بندي كنندگروه خوشه ٢٥را به  هاند تا دادهاهده به كار گرفته شدبدون مربي خود سامان

ك تكنيك تحليل ي، ]١٢در [. انددادهرا نشان  %٥. ١بندي ي حاصل درصد خطاي طبقههاخوشه، MIT-BIHميآريت

بندي ضربان بندي و بخشك سيستم طبقهي، ]١٣در [. هاي قلبي ارائه شده استميبندي آريتدو طيفي براي طبقه

بندي كننده خودكار براي شناسايي ك طبقهي، ]١٤در [. ك روش ماركوفي ارائه شده استي خودكار آنالين بر مبناي

در مرحله . ) ارائه شده استGMM( ٣بر مبناي الكتروكارديوگرام با استفاده از مدل مختلط گوسيي قلبي هاناهنجاري

محاسبه خطاي ، تخمين مدل پيش بيني خطي، QRSشناسايي ، برداري مجددپيش پردازش كه شامل نمونه، اول

در . استفاده شده است مستقل خطي ECGي هاباقيمانده سيگنال و آناليز اجزاي اصلي است براي ثبت كردن ويژگي

بندي الگوي دو كالسه با استفاده ك مسئله طبقهيي ثبت شده درهابندي بر مبناي ويژگيبراي طبقه، GMM، اين كار

ك دسته دوازده ي. استفاده شده است، اروپا ST-Tميو ايسك MIT-BIHميي آريتهااز پايگاه داده ECG ٧٣٠از 

شصت درصد . اندبه دست آمده PCAبا استفاده از ، كنندميتشريح  را هاييرات دادهاز تغ %٧. ٩٩كه  هاتايي از ويژگي

درصد كلي به دست آمده در اين . اندبندي كننده در نظر گرفته شدهبراي آزمايش طبقه %٤٠اي آموزش و بر هااز داده

ي قلبي هابندي سيگنالي طبقهكننده بر مبناي قاعده برا بنديك سيستم طبقهي، ]١٥در [. است %٢٩. ٩٤، كار ما

ي استخراج شده به هابنابراين ابتدا سيگنال، حاوي نويز هستند ECGي هابه دليل اينكه سيگنال. ارائه شده است

را  ECGامواج  R-Rاستفاده شده است تا فاصله  QRSك شناساگر ي همچنين. يابندميمرحله نويز زُدايي راه 

ك پايه دانشي در مورد مشخصات و ي. شوندميشناسايي  Tو  Pامواج ، R-Rفواصل  پس از شناسايي اين. محاسبه كند

ك سيستم ي، در پايان. ي پزشكي و متخصصان قلب آماده شده استهابا توجه به كتاب ECGي سيگنال هاويژگي

ي هابندي كنندهقهفاوتي از تركيب تعداد زيادي طبي متهاروش، ]١٦در [. گيري بر پايه دانش توليد شده استتصميم

دار گيري وزني رايهاروش. ها ارائه شده استميبندي آريتستم دسته جمعي براي تشخيص و طبقهك سيي عصبي در

كه  اندنتايج به دست آمده نشان داده. اندارائه و مقايسه شده ،افتهيليبرل و روش بيز تغيير- واگرايي كولبك، و اكثريت

ث بهبود بسيار زيادي در فوايد زيادي را دارد و باع، بندي كنندهك سيستم طبقهي ده بهبندي كننتركيب چندين طبقه

  . شودميبندي دقت طبقه

                                                   
1 Self-Organizing Maps 
2 Hermit Functions 
3 Gaussian Mixture Model 



بيان روش پيشنهادي ، شود و در بخش سومميدر بخش دوم روش استخراج ويژگي مورد استفاده توضيح داده  ،ادامهدر 

د و در پايان پذيرمي ر بخش پنجم بحث بر روي آنها صورتد ها بررسي ونتايج آزمايشنيز در بخش چهارم  و دگردمي

   .شودميان گيري بينتيجه

  استخراج ويژگي- ٢- ١- ٨- ١
ي هاي شكلي اين آزمايش مؤلفههاويژگي. ي شكلي و زماني استفاده شده استهااز تركيب ويژگي، ما در اين كار

ي تبديل موجك با انتخاب هاو ويژگي ECGامواج . باشندميحاصل از تبديل موجك گسسته سيگنال  ١تقريب

مكان امواج . شوندميهر ضربان قلب استخراج  R+ ميلي ثانيه اطراف مركز موج ٤٠٠ميلي ثانيه تا  - ٣٠٠يي از هاپنجره

R اي به ميانگين صفر و انحراف نمونه ٢٥٢بردارهاي . دان، بدست آمدهي توضيحي كه در پايگاه داده موجودندهااز فايل

شده و تغييرات دامنه از فايلي تا فايل ديگر را  dcاين كار باعث كاهش جابجايي (آفست) لذا . نداهك نرماليزه شدي ارمعي

  . بردمياز بين 

و  nxt RRي هابنابراين سه ويژگي زماني به نام. حاوي اطالعات مفيدي در مورد آنهاست هافواصل زماني بين ضربان

prev RR  وrat RR ي بعد هابه ترتيب فاصله زماني بين ضربان هااين ويژگي. است تعريف شده)nxt RR(  و قبل

)prev RR(  و همچنين نسبت زماني بين آنها)rat RR( اين سه ويژگي زماني محلي به قدرت تفكيك . باشندمي

 IRگي نسبت ويژ. كنندميكمك ، هم شكل ي قلبيهاالگوهاي ضربان مخصوصا در تفكيك، ي مبتني بر شكلهاويژگي

  ك نرخ ضربان ثابت است و به صورت زير تعريف شده است:يانحراف از يازهاندنشان دهنده
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له در برابر پارامترهايي نظير متوسط فاص. افتدمياتفاق ، iبراي ضربان  Rدهد كه در آن موج ميزماني را نشان  iTكه 

RR ، اطالعات نسبت فاصلهRR 1ي نرمال (هاشده است زيرا تمايز مناسبي را بين ضربان انتخاب، محليiIR  و (

PVC )1iIRي هاضربان  1نرماليزه شده است (در نرخ ثابت ، و با استفاده از تعريف، نمايدمي) فراهمiIR ( .  

استفاده از با  SVMسازي پارامترهاي موجك و بر اساس بهينه روش پيشنهادي- ٣- ١- ٨- ١

  الگوريتم ژنتيك
 

استفاده شده است  ECGي هابندي ضربانكه در اين مطالعه براي طبقه WSVMدر ادامه ساختار و الگوريتم روش 

مقدار ، تجزيه موجك براي استخراج ويژگيسطح ، نوع فيلتر موجك، WSVMك كروموزوم از ي. تشريح خواهد شد

ك كروموزوم ي، بنابراين. دهدميرا نشان  SVMبندي كننده طبقه Cو مقدار پارامتر  GRBFكِرنل  پارامتر 

                                                   
1 Approximate 



WSVM  م و اما ما براي كاهش طول كروموزو. باشد، كي از پارامترهاي ذكر شدهي هر كدام براي، ژن ٤بايد شامل

تا  ١تواند ميمقادير سطح تجزيه موجك . ايما براي هر كروموزوم در نظر گرفتههمچنين پيچيدگي مسئله تنها سه ژن ر

از تركيب اين دو مقدار به . بندي استفاده كرده ايمفيلتر موجك مختلف را در اين طبقهنوع  ١٧همچنين ما . باشند ٥

ي مختلف استخراج ويژگي را هابنابراين ما هر كدام از اين حالت. جام دادتوان استخراج ويژگي را انميروش مختلف  ٨٥

دهنده نوع فيلتر موجك لين عنصر در هر رديف ماتريس نشاناو. ك ماتريس فرضي در نظر گرفتيمي ك سطري به عنوان

) روند ٢٣-١( شكل. ) نگاه كنيد)٢٢-١باشد (به شكل(ميو عنصر دوم در هر رديف بيان كننده سطح تجزيه موجك 

  . دهدميرا نشان  WSVMمحاسبه مقدار برازش هر كروموزوم در روش 

  

  

  

  

  

  

  

  

  : پارامترهاي معادل براي مقادير ژن سوم٢٢-١شكل

نوع فيلتر موجك و مقدار پارامتر سطح موجك كه بوسيله اين ، شودميك كروموزوم تصادفي انتخاب ي كهميهنگا

ي آموزشي و دسته آزمايش هاي دستههاشود تا ويژگيميفرستاده  هامجموعه ويژگيكروموزوم نشان داده شده به زير 

ه شده توسط كروموزوم نيز به نشان داد Cو مقدار پارامتر  مقدار پارامتر  .توليد شوند SVMبندي كننده طبقه

با توجه به پارامترهاي مرتبط با آن  هاآزمايش آن شوند تا مراحل آموزش وميفرستاده  SVMي هابندي كنندهطبقه

آن  ١ي آزمايش محاسبه شده و به عنوان برازندگيهابندي دسته ويژگيسپس درصد دقت طبقه. كروموزوم انجام شود

  . شودميكروموزوم در نظر گرفته 

                                                   
١ Fitness 

             Third Gene Values               Wavelet Types     Wavelet Levels 

                             1                                       db1                                          1 

                             2                                       db1                                          2 

                             3                                       db1                                 3 

                             4                                       db1                                 4 

                             5                                        db1                                 5 

                             6                                        db2                                 1 

                             7                                        db2                                         2 

                .                                         .                                  . 

               .                                         .                                  . 

                             .                                         .                                              . 

                            85                                      coif5                                        5 



  تشكيل جمعيت اوليه-٤- ١- ٨- ١
اولين . هر كروموزوم از سه بخش تشكيل شده است و است كروموزوم تشكيل شده ١٥جمعيت اوليه الگوريتم ژنتيك از 

بخش دوم هر . است ١٠٠٠٠٠٠تا  ١ك عدد صحيح بين ي دهد كهميرا نشان  Cبخش از هر كروموزوم مقدار پارامتر 

ك ي سوم بخش. ك عدد مثبت استي دهد كهميرا نشان  GRBFفاكتور مقياس كرنل ، كروموزوم پارامتر 

  . دهدميكروموزوم نوع فيلتر موجك و سطح تجزيه موجك را نشان 

، db1 ،db2 ،db3 ،db4 ،db5 ،db10 ،sym2نوع فيلتر تجزيه موجك  ١٧پنج سطح تجزيه موجك و همچنين 

sym3 ،sym5 ،sym8 ،bior1. 3 ،bior2. 2 ،bior3. 5 ،bior6. 8 ،coif1 ،coif2 ،coif3  وcoif5  در اينجا

بنابراين سومين بخش هر . آيدمي) بوجود ٥١٧حالت مختلف ( ٨٥از تركيب اين دو پارامتر . ده شده استاستفا

 ٤٥، ٢٥/٠، ١١٥٣تواند بصورت ميك كروموزوم از جمعيت ي براي مثال. است ٨٥تا  ١ك عدد صحيح بين ي كروموزوم

ي تقريب استخراج شده از هايش مؤلفههاكند كه ويژگيميبندي ارائه اين كروموزوم روشي را براي طبقه. باشد

با كرنل  SVMك ي همچنين. باشندمي ٥در سطح تجزيه  sym8ك موجك نوع ي يبوسيله ECGي هاسيگنال

GRBF  ١١٥٣با مقادير پارامترهاي=C  ٢٥/٠و= ي هاي سيگنالهابه منظور طبقه بندي ويژگيECG  استخراج

  . شودميكي از پنج كالس استفاده ي شده به

  عملگر انتخاب- ٥- ١- ٨- ١
ازه هر اند ك چرخ دوار است كهي اين تكنيك شبيه به. استفاده شده است رولت چرخه ،در اين مطالعه روش انتخاب

كند اما مينيمم را فراهم مي ك باياس صفري الگوريتم انتخاب چرخ دوار. تكه آن متناسب با مقدار برازندگي است

  . كروموزوم) ١٥فرد را انتخاب كرديم ( ١٥در اين مرحله ما . كندميپراكندگي را تضمين ن

 عملگر بازتركيب (تقاطع) - ٦- ١- ٨- ١
، در اين مطالعه. تواند براي بازتركيب متغيرهاي با مقادير حقيقي بكار رودميروش بازتركيب استفاده شده در اين بخش 

متغيرهاي حقيقي قابل استفاده است بازتركيب مياني روشي است كه فقط براي . استفاده شده است ١تركيب ميانيزاز با

بين مقادير متغير والدين و طبق رابطه ماا ي در اينجا مقادير متغير فرزندان جايي اطراف. (و نه براي متغيرهاي باينري)

  . شوندمي) انتخاب ٥-١(

. .(1 )o p p
i i i i iVar Var a Var a                     (١-٥) 

oكه در آن 
iVar  متغير فرزندان وp

iVar  باشند و ميمتغير والدينvar(1,2,..., )i N ،[ ,1 ]ia d d    عدد

0.25d، كنواختي تصادفي با توزيع  ،ia براي هرi  جديد كهa دهي است و براي هر متغير ك فاكتور مقياسي

                                                   
١ Intermediate Recombination 



d-]ك فاصله ي كنواخت و تصادفي رويي دوباره به صورت d, 1+ ازه محدوده ممكن اند dمقدار پارامتر . شودميانتخاب  [

ازه محدوده اندكند كه هممياي را براي فرزندان تعريف محدوده d=0ك مقدار ي. نمايدميبراي توليد فرزندان را تعريف 

به دليل اينكه بيشتر ، اما. شودميبازتركيب مياني (استاندارد) ناميده ، اين حالت. پوشش داده شده توسط والدين است

فرزندان كاهش پيدا  يمحدوده، بعد از طي چندين نسل، شوندميتوليد ن هافرزندان در حاشيه محدوده ممكن براي آن

ك مقدار بزرگتر ي توان با استفاده ازمي. افتدمياين كاهش فقط با استفاده از بازتركيب مياني (استاندارد) اتفاق . كندمي

d ،٢٥/٠ك مقدار ي. از اين اثر جلوگيري كردd= تواند تضمين كند (به طور آماري) كه محدوده متغير فرزندان مي

استفاده  =٢٥/٠d در اين مطالعه. شودميغيري است كه بوسيله متغيرهاي والدين پوشش داده ازه محدوده متاندهم

دهد كه بوسيله متغيرهاي والدين تعريف ميك تصوير از محدوده متغير فرزندان را نشان ي )٢٤- ١شكل (. شده است

 . شده است

بزرگتر از مكعبي است كه بوسيله والدين  يمك مكعب است كه كي درون اينقطهبازتركيب مياني قادر به توليد هر 

كه در گام قبلي بدست آمدند بصورت تصادفي انتخاب شده و تحت عملگر  ميكروموزو ١٥از  %٨٥. تعريف شده است

 ١٢، در پايان عمليات بازتركيب. اندكروموزوم تحت عملگر بازتركيب قرار گرفته ١٢عني ي. گيرندميبازتركيب قرار 

  . بدست آمده است، دكروموزوم جدي



  

  . دوشميي قلبي استفاده هاكه براي طبقه بندي سيگنال WSVMبرازندگي در روش  ي: الگوريتم محاسبه٢٣-١شكل



  

  مقادير متغير فرزندان در مقايسه با والدين در روش بازتركيب مياني ي: محدوده٢٤-١شكل

 عملگر جهش- ٧- ١- ٨- ١
ك بيت (يا ژن) به ي در مكان، براي نمايش باينري كروموزوم. گيردميرار تحت عملگر جهش ق %٥هر ژن با احتمال 

بنابراين از ، كنيممياز آنجا كه ما در اينجا از نمايش حقيقي استفاده . شودميسادگي با معكوس كردن آن جهش انجام 

اگر . شودميكنواخت توليد ي ] به صورت تصادفي با توزيع٠و١ك عدد در محدوده [ي. عملگر جهش زير استفاده نموديم

  باشد بعد از جهش مقدار آن بصورت زير است: vك ژن ي مقدار

*v v ,   0,v                                                       (١-٦) 

 v  ,     0.v                                                  (١-٧) 

عملگر جهش طوري در نظر گرفته شده است كه جواب آن . افتندميكسان اتفاق ي با احتمال، » –و « +  عملگرهاي

بعد از دو عمليات . آينددو كروموزوم جديد بدست مي، در پايان عمليات جهش. آيدميك مقدار منفي بدست ني هرگز

  . اندكروموزوم از نسل بعدي توليد شده ١٤، بلق

 نخبه گرايي- ٨- ١- ٨- ١
به طور ما نخبه گرايي را در هر نسل با نگه داشتن بهترين كروموزوم كه تا آن نسل ديده شده است و انتقال آن 

ختلف ي مهاي خوب در نسلهااين عمل باعث عدم از بين رفتن جواب. سازي نموديممستقيم به نسل بعدي پياده

پانزدهمين كروموزوم حاوي بهترين جواب ، بنابراين در پايان. نمايدميشود و همچنين همگرايي جمعيت را حفظ مي

سازي نموديم كه گرايي ديگري را هم پيادهما همچنين نخبه. باشدميي الگوريتم ژنتيك هابدست آمده در كل نسل

د كه وشميازه مساوي جمعيت اصلي تشكيل اند يت خارجي باك جمعي. كردميالبته در توليد نسل بعدي مشاركت ن

اين جمعيت در هر نسل با جمعيت حاضر مقايسه . داردميي قبلي را نگه هانسل ي بدست آمده ازهابهترين كروموزوم

ك و از آنجا كه نوع فيلتر و سطح تجزيه تبديل موج. شودميي بهتر به روزرساني هاشده و با استفاده از كروموزوم

در پايان هر نسل جمعيت اصالح شده و به ، اعداد مثبت صحيحي هستند، SVMبندي كننده طبقه Cپارامترهاي 

  . كندمينسل بعدي انتقال پيدا 



  نتايج شبيه سازي- ٩- ١- ٨- ١
متناسب با ، ضربان از ركوردهاي مختلف ٤٠٠٠ضربان و در مجموع  ٨٠٠از هر كالس ، سه آزمايش مختلفانجام ا ب

ي انتخاب شده از هر نوع ضربان و ها) تعداد ضربان١- ١در جدول (. در هر كالس انتخاب شدند هاي آنهاضربان تعداد

ي مربوطه هاي مشخص شده به صورت تصادفي از گروههاتعداد ضربان، در هر ركورد. از هر ركورد نشان داده شده است

اي آزمايش در هر كالس بر هاش و ديگر ضربانضربان از هر كالس براي آموز ٥٠سپس . اندشان انتخاب شده

 . بندي كننده استفاده شدندطبقه

اين پارامترها شامل نوع فيلتر . بندي پارامترهاي مختلفي بايد تنظيم شونددستيابي به بهترين درصد دقت طبقهبراي 

امتر مربوط به كرنل و پار SVMبندي كننده طبقه Cپارامتر جريمه ، SVM ١نوع كرنل، سطح تجزيه موجك، موجك

شان داده است به عنوان كرنل به علت نتايج خوبي كه در مقاالت مختلف ن GRBFدر اين مطالعه كرنل . هستند

  . استفاده شد SVMبندي كننده طبقه

بهترين مقادير پارامترهاي ، و با استفاده از روش سعي و خطا و  Cبعد از چندين بار اجراي برنامه با مقادير مختلف 

C  و  ي ديگري طراحي شد و در آن چهار هابا استفاده از اين مقادير آزمايش. بدست آمدند ١/٠و  ١٠٠٠٠به ترتيب

 ٥با ، Coifletsو  Daubechies، Symlets، Biorthogonalعني ي نوع فيلتر موجك از چهار خانواده موجك

) نتايج بدست ٢-١جدول (. مورد بررسي قرار گرفتند و براي هر كدام معيارهاي عملكرد محاسبه شدندسطح تجزيه 

  . دهدميآمده را نشان 

پيدا كردن مقادير بهينه پارامترهاي مختلف كه بهترين درصد ، حتي با تالش فراوان، همچنانكه قبال توضيح داده شد

كه  SVMبندي ي طبقههادر اين آزمايش درصد دقت. زمانبر استمشكل و ، بندي را حاصل نمايندي طبقههادقت

روش پيشنهادي  يبوسيله هامربوط به آن Cسطح تجزيه موجك و پارامترهاي ، نوع فيلتر موجك، پارامتر كرنل 

WSVM مقادير بهينه پارامترهاي ٣-١در جدول (. محاسبه شدند، اندبدست آمده (C  و  و سطح تجزيه موجك

  . آورده شده است، اندتخمين زده شده WSVMبهينه و نوع فيلتر موجك بهينه كه با روش 

. ي شكلي بودند كه با استفاده از تبديل موجك بدست آمدندهاي اصلي مورد استفاده در اين مطالعه ويژگيهاويژگي

تشابه شكلي  يي كههاي غير هم شكل را جداسازي نمايند اما براي ضربانهاضربانتوانند ميبه خوبي  هااين ويژگي

براي حل اين موضوع عالوه بر . توانند جداسازي خوبي انجام دهندميبه تنهايي ن هابيشتري دارند اين ويژگي

  . سه ويژگي زماني نيز استفاده شدند، ي شكليهاويژگي

                                                   
١ - Kernel 



  

  ي انتخابي هاو جزئيات ضربانركورد  يمشخصه ي: شماره١- ١جدول 

از هر ركورد و از هر نوع ضربان

در اين آزمايش ابتدا با . آزمايش ديگري انجام شد، بنديدر باال بردن دقت طبقه هابراي نشان دادن تاثير اين ويژگي

صورت  ECGي هابندي بر روي سيگنال) طبقه٣- ١استفاده از بهترين مقادير پارامترهاي بدست آمده در جدول (

. ماتريس متقاطع نيز محاسبه شدها، براي انجام مقايسه بهتر بين نتايج كالس، و عالوه بر معيارهاي عملكرد پذيرفت

. ي شكلي انجام شدهاي زماني و تنها با استفاده از ويژگيهاكسان پارامترها و بدون ويژگيي بندي با مقاديرسپس طبقه

  . است ) نشان داده شده٤-١نتايج در جدول (

  بحث بر روي نتايج-١٠- ١- ٨- ١
اما  ،اندك بدست آمدهي با سطح تجزيه bior2. 2و  sym3 بوسيله هاكند كه بهترين درصد دقتمي) بيان ٢-١جدول (

bior2. 2 يهاعملكرد نسبتا بهتري را در تشخيص ضربان PVC  وAPC ز ها اتشخيص اين ضربان. نشان داده است

ك نوع موجك انتخاب ي ما از هر خانواده موجك تنها. برخوردار هستند ECGبندي له طبقهاهميت بيشتري در هر مسئ

افتن نوع ي. ي موجك (فيلترهاي موجك) نتيجه بهتري را بدست آورندهاكرديم در حاليكه ممكن است ديگر پنجره

امه در دفعات بسيار زياد ما بعد از اجراي برن. كار مشكلي است، بهينه فيلترهاي موجك و همچنين سطح تجزيه مناسب

  . شودمي) ديده ٢- ١همچنانكه در جدول (. بدست آورديم %٢١/٩٤، بهترين دقت تشخيص را

را بدست  تواند مقادير بهينه پارامترهاي ذكر شدهميرا ارائه داديم كه  WSVMبراي غلبه بر اين مشكالت ما روش 

روش پيشنهادي درصد ، شودمي) ديده ٣-١مچنانكه در جدول (ه. بندي ممكن را فراهم كندآورد و بهترين دقت طبقه

درصدهاي دقت ، شودمي) ديده ٣- ١) و (٢- ١ي (هاهمانطور كه در جدول. را بدست آورده است %٨٩/٩٥دقت باالي 

و نوع فيلتر و  و  Cمقادير پارامترهاي  هابسيار باالتر از درصدهايي هستند كه در آن WSVMبدست آمده با روش 

كمتر از زمان  WSVMهمچنين زمان مورد نياز براي روش . اندبصورت تجربي بدست آمده هاسطح تجزيه موجك آن

در تخمين مقادير  WSVMدهند كه روش مياين نتايج نشان . باشدميمورد نياز براي بدست آوردن تجربي پارامترها 

  . ار كارا و مؤثر استپارامترهاي مورد نياز طبقه بندي بسي



 

كه پهناي تابع  و همچنين پارامتر  Cسازي پارامتر معموال فقط بهينه، SVM-در مطالعات قبلي الگوريتم ژنتيك

ي هاآنها از نمايش باينري براي نمايش كروموزوم، در بيشتر موارد، عالوه بر اين. اندانجام شده، باشدمي GRBFكرنل 

 Cكه بدين ترتيب فقط قادر به جستجو در ميان مقادير گسسته و محدود پارامترهاي  اندالگوريتم ژنتيك استفاده كرده

. استفاده كرديم كه قادر است تمام ناحيه قابل ديد را جستجو كند هاما از نمايش حقيقي براي كروموزوم. بودند و 

انتخاب نوع موجك و سطح تجزيه آن ، و  C سازي مقادير پارامترهايه عالوه بر بهينهين در اين مطالعهمچن

، در اين مطالعه WSVMبنابراين روش پيشنهادي . ) نيز بوسيله الگوريتم ژنتيك انجام شده استها(انتخاب ويژگي

  . است SVM-GAي قبلي هاكامل تر و فراگيرتر از روش

در . ي زماني افت كرده استهابندي در غياب ويژگيقت طبقهدرصد د ،شودمي) ديده ٤- ١طور كه در جدول (همان

ي غيرنرمال هاي نرمال و بعضي ضربانهاي مبتني بر موجك توانايي جداسازي مناسبي را بين ضربانهاحاليكه ويژگي

بندي كننده را بخصوص در جداسازي طبقه يژگي زماني توانايي جداسازيسه و، نمايندمي) فراهم PVC(مانند 

) اين مطلب ٤-١نتايج بدست آمده در جدول (. نمايندمي) تقويت APCي هم شكل (يعني نرمال و هاالگوهاي ضربان

  . نمايندميرا تاييد 

 
  موجك  يانواع مختلف فيلتر موجك و سطوح تجزيه ياي به دست آمده به وسيله: نتايج مقايسه٢- ١جدول 



 

  . =١. ٠و  =١٠٠٠٠Cكالس مختلف با مقادير  ٥ي قلبي در هابندي ضرباناوت براي طبقهمتف

ي زماني تغيير چنداني هادر غياب ويژگي PVCو  LBBB ،RBBB يهامعيار حساسيت كالس، )٤- ١طبق جدول (

چگونگي ، معيار حساسيت. كرده استبه شدت كاهش پيدا  APCي نرمال و هانكرده است اما حساسيت كالس

. نمايدميازه گيري اند بندي كنندهك طبقهي توسط، ك كالس خاص را بدون از دست دادن آنهاي آميزقيتتشخيص موف

در جداسازي آنها از هم دارند و عدم حضور  ميي زماني نقش مههاويژگي، ي شكلي اين دو كالسهابه دليل شباهت

  . دهدميكالس را كاهش آنها حساسيت اين دو 

  
 ينوع فيلتر موجك بهينه و سطوح تجزيه، SVMبندي كننده طبقه و  Cپارامترهاي  ي: مقادير بهينه٣- ١جدول 

. اندتخمين زده شده WSVMروش  يموجك بهينه كه به وسيله



 

ي زمانيهاويژگي ارهاي ويژگي با اعمال و عدم اعمالبرد ينتايج به دست آمده به وسيله ي: مقايسه٤- ١جدول  .  



 

 

ي هااين بدان معنا است كه ضربان. همچنين كاهش معيار پيش بيني مثبت قطعي براي اين دو كالس قابل توجه است

بيشتري به اشتباه نرمال  APCي هاهمچنين ضربان و اندتشخيص داده شده APCنرمال بيشتري به اشتباه به عنوان 

ي نرمالي كه هادر حالت اول بيشترين تعداد ضربان )٤-١در جدول ( بر طبق جداول متقاطع. انديص داده شدهتشخ

ضربان) و برعكس  ٢٥( اندتشخيص داده شده APCآنهايي هستند كه به اشتباه ، اندنادرست تشخيص داده شده

ايي هستند كه به اشتباه به عنوان نرمال آنه ،اندكه به درستي تشخيص داده نشده APCي هابيشترين تعداد ضربان

اين مقادير به ، ي زماني)هادر حالت دوم (بدون ويژگي همانطور كه مشهود است. ضربان) ٥٩( اندتشخيص داده شده

در جداسازي اين ميي زماني نقش مههادهد كه ويژگيمياين نشان . اندافزايش پيدا كرده ١٠٠و  ٧٤ترتيب به مقادير 

 . اندكديگر داشتهي زا هاضربان

  گيرينتيجه- ١١- ١- ٨- ١
به طور  WSVMروش . ارائه شده است ECGي هابندي خودكار ضربانبراي طبقه WSVMروش ، ن تحقيقاي در 

را براي  و  Cو مقدار پارامترهاي  هاهمزمان نوع فيلتر موجك و سطح تجزيه موجك را براي دسته ويژگي

ي هاي شكلي موجك و ويژگيهادر بخش استخراج ويژگي از تركيبي از ويژگي. كندميبهينه  SVMبندي كننده هطبق

اما در . به صورت سعي و خطا به دست آمدند هامقادير پارامترها و ويژگي، در آزمايش نخست. زماني استفاده شده است

به صورت خودكار محاسبه  هاو نوع ويژگي SVMپارامترهاي  WSVMآزمايش دوم با استفاده از روش هوشمند 

ي پيشين است كه در آن پارامترها به هانشان دادند كه روش پيشنهادي بسيار بهتر از روش هانتايج آزمايش. شدند

. بندي نيز استفاده شودتواند در ساير مسائل طبقهميبنابراين روش پيشنهادي . آمدندميصورت تجربي به دست 

  . ي زماني استخراج شده نيز در آزمايش سوم نشان داده شده استهاسودمندي ويژگي
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    ٢گرد دوره فروشنده مسئله - ٢-٨-١

  مقدمه-١- ٢-٨-١
فروشنده شهر مختلف است كه  Nيك مسئله جايگشتي است كه هدف آن يافتن كوتاهترين مسير بين  گرددوره فروشندهمسئله 

شهرها را پوشش دهد و فواصل طي  ميرت ديگر مسئله يافتن مسيري است كه تمابه عبا. طي كند ٣بايد آن را همانند يك سفر

 هايفرض كنيد يك ماشين حمل بسته. در شرايط متفاوت داراي كاربرد است گرددوره فروشندهمسئله . نيمم گرددميشده نهايي 

پستي را  هايو بسته ار دارند بازرسيتفاوت شهر قرنقطه م nپست را كه در  هايپستي موجود در صندوق هايپستي بايد بسته

شود و ما ميمسير با ماشين ُپست طي . را نشان دهد هاتواند بكارگرفته شود تا موقعيتميراس گراف  A(n+1). جمع آوري نمايد

  . مينيمم را بيابيم يعالقه منديم تا مسافت طي شده

  رمزگذاري-٢- ٢-٨-١
مسير بين شهرها با يك آرايه توصيف . شودميآغاز  ١ن اعداد دهدهي از ايشوند كهميشهرها به صورت متوالي عددگذاري  ميتما

كه مسير شهرهاي پيموده شده يك  دهدميآرايه توالي را به نحوي نشان . شود كه هر المان از آرايه نشانگر شماره شهر استمي

براي مثال نمونه نشان داده . يكبار نوشته شده باشد هر شهر تنها هر كروموزوم بايد شامل تمام شهرها و. دهدمير را تشكيل سف

  . ) را در نظر بگيريد٢٥- ١شده در شكل (

     

  

 ك مسيري اي ازنمونه. ٢٥- ١شكل 

  

 ١به شهر  دهد تاميرسد و همينطور ادامه مي ٤شود و به شهر ميآغاز  ١دهد كه از شهر مياين كروموزوم مسيري را نشان 

  . گرددميبر

                                                   
2 . Traveling Salesman Problem 
٣ - Toor 
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 ازتركيبب-٣- ٢-٨-١
تواند كار كند زيرا باعث ناسازگاري ميساده ن بازتركيبگرد يك ساختار توليد مثل با استفاده از يك براي حل مسئله فروشنده دوره

نقطه ضعف مكانيزم . شوندميشود بدين معني كه برخي شهرها ممكن است تكرار شوند در حاليكه بقيه ناديده گرفته ميكروموزوم 

  . ) نشان داده شده است٢٦-١در شكل (ساده  بازتركيب

 

 

 

 

  

بازتركيب در  : ٢٦- ١شكل 

  گردفروشنده دوره يمسئله

  

بيش از يكبار  ٤و  ٢در حاليكه شهرهاي  انددر فرزند اول ناديده گرفته شده ٧و  ٦توان ديد شهرهاي ميشكل  همانطور كه از

)  PMXمنطبق جزيي ( بازتركيبرو نياز به يك  ناي از. بيندميفرزند دوم از يك چنين ضعفي بيشتر آسيب . شوندميمشاهده 

  شود:ميگرفته  آيد به كارمرتفع شود راهكاري كه در ادامه مي بازتركيبن گونه اي نكه نياز استفاده ازاي براي. شودمياحساس 

ناميده  بازتركيبن ناحيه ناحيه اي. شودمين ندو معياي شود و ناحيه بينميبه تصادف انتخاب  بازتركيبدو نقطه براي ، ن شيوهاي در

با در . ) نشان داده شده است٢٧-١(  ن روش در شكلاي. شود تا فرزندان گذرا حاصل شوندمين ناحيه انجام اي در بازتركيب. شودمي

در فرزندان بدست آمده . شوندميآنها بين دو والدين تبادل ، ن نقاطاي بين بازتركيبو ناحيه  ٦و  ٢در  بازتركيبنظر گرفتن نقاط 

  . اندي هستند كه در ناحيه برش تكرار شدههايچاله اندشهرهايي كه با دايره مشخص شده
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  منطبق جزئي Crossover:٢٧- ١شكل 

  

گار آيند كه با نيازهاي ما سازمينرو دو فرزند بدست اي از. كندميرا پر  هاچاله ،ي كروموزوم والد متفاوتبوسيله ٤برش مرجع

  . ) )٢٨ -١(شكل(. باشندمي

  

  منطبق جزئي Crossoverاز: فرزندان حاصل ٢٨- ١شكل 

  جهش:- ٤-٢- ٨- ١ 
نظر قرار دادن مرتبه نحال جهش هنوز هم با مداي با. نتيجه بخش باشد ،احتمال زيادي وجود دارد كه جهش براي يك شهر نامعتبر

. ن مسئله جهش به معني يك جابجايي تصادفي از شهرها در كروموزوم استيا براي. شهرهاي نامعتبر در تابع تخمين كاربرد دارد

  . ) را در نظر بگيريد٢٩-١براي نمونه شكل (

 

  فروشنده دوره گرد يجهش در مسئله. ٢٩- ١شكل 

  . شوندميبا استفاده از يك عمليات معكوس كردن معاوضه  ٥و  ٢) شهرهاي ٢٩- ١در شكل (

  سنجش برازش -٥- ٢-٨-١
مقدار برازش بيشتر  ،هر چه مسير كوتاهتر باشد. گرداندميكند و مقدار برازش را بر ميازش يك راه حل آزمايشي را انتخاب تابع بر

نرو نياز به جريمه اي از. شوندميمسيرهاي نامعتبر حذف ، منطبق جزيي و مكانيزم معكوس كردن بازتركيببا استفاده از . است

  . وجود نخواهد داشت ،برازش پايين هستندي كه داراي مقدار هايكروموزوم

                                                   
4 . Cross-referencing 
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  روش انتخاب- ٦- ٢-٨-١
فرزند حاصل . شوندميوجهش انتخاب  بازتركيبدو كروموزوم از يك جمعيت براي عمليات ، با استفاده از مكانيزم انتخاب حالت پايا

 ١٠، ن مثالايازه جمعيت براياند.شود كه كمترين مقدار برازش را در جمعيت حاضر دارندميي هايشده سپس جايگزين كروموزوم

  . در نظر گرفته شده است

  نتايج- ٧- ٢-٨-١
. دهدمينشان  ،اندشهر بكار گرفته شده ٢٠و  ١٠ هايبه ترتيب براي حالت ) عملكرد الگوريتم ژنتيك را٣١-١) و (٣٠-١( هايشكل

  . شودمياد شهرها بيشتر ) مشخص است پيچيدگي الگوريتم ژنتيك با افزايش تعد٥-١همانطور كه از جدول (

  

   

 

 

 

 

 

 شهر ١٠مسئله فروشنده دوره گرد با :٣٠- ١شكل             شهر ٢٠مسئله فروشنده دوره گرد با . ٣١-١شكل
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  تعداد شهر  GAتعداد تكرار الگوريتم 
٥  ٢٥٠  
٨  ٥٠٠  
١٠  ٦٠٠  

١٢  ١١٠٠  
١٥  ١٥٠٠  
١٨  ٢٨٠٠  
٢٠  ١٠٠٠٠  
٢٥  ٣٠٠٠٠  
٣٠  ١٠٠٠٠٠  

  

 افزايش تعداد تكرارهاي الگوريتم ژنتيك با افزايش تعداد شهرها :٥- ١جدول 
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