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الگوریتم ژنتیک .الگوریتم ژنتیک تکنیک جستجویی در علم رایانه براي یافتن راه حل تقریبی براي بهینه سازي و مسائل جستجو است - چکیده
هاي ژنتیک از اصول انتخاب  در واقع الگوریتم .الگوریتمهاي تکامل است که از زیست شناسی مانند وراثت و جهش استفاده میکندنوع خاصی از 

واستفاده فراوانی در شبیه سازي سیستمهاي قدرت برقی  کنند بینی یا تطبیق الگو استفاده می براي یافتن فرمول بهینه جهت پیش داروینطبیعی 
واهیم براي یافتن مقادیر بهینه سیستم را دارد و در زمان خیلی کوتاهی میتوانند بهترین داده ها را براي سیستم تهیه نماید در این مقاله میخ

شطرنج طوري چیدمان کنیم که هیچ کدام  8در  8وزیر را در صفحه  8این الگوریتم کار کنیم وبا استفاده از این الگوریتم و برنامه نویسی بیشتر با 
 popوزیر دیگري را تهدید نکند به عبارت دیگر یکدیگر را درحالت کیش و مات قرار ندهند با استفاده از یک ماتریس جمعیت اولیه  8از این 

پس از تهیه ماتریس . قرار میدهیم  costانتخاب را در ماتریس هزینه  8حالت نخستین را انتخاب کرده و حالتهاي تهدید این  8داده شده  تشکیل
هزینه و مرتب کردن آن به صورت صعودي ماتریس جمعیت را نیز میتوان مرتب کرد وبا استفاده ازجفت یابی و جهش ایجاد شده میتوان نسلهاي 

ستون صفحه  8وزیر در  8یافت که همان قرار گرفتن  ست کرد و باالخره به بهترین حالت ممکنه پس از نسلهاي ایجاد شده دست جدیدي در
  .شطرنج است 

  
  ،   cost ، ماتریس هزینه  population، جمعیت اولیه    genetic algorithmالگوریتم ژنتیک  - کلید واژه

  
 

 مقدمه -1

رود اغلب بار ارزشی منفی  هنگامی که لغت تنازع بقا به کار می
شاید همزمان قانون جنگل به ذهن برسد و . آید آن به ذهن می
  !ترها حکم بقاي قوي

مثالً دایناسورها . اند ها برنده نبوده ترین البته همیشه هم قوي
تر بودن در طی رونـدي کـامالً طبیعـی     با وجود جثه عظیم و قوي

بازيِ بقا و ادامه نسل را واگـذار کردنـد در حـالی کـه موجـوداتی      
ظـاهراً  . تـر از آنهـا حیـات خـویش را ادامـه دادنـد       بسیار ضـعیف 

در ! کنـد  ر اساس هیکـل انتخـاب نمـی   ها را تنها ب طبیعت، بهترین

را ) Fittnest( ها تر آنست که بگوییم خدا مناسب ترین واقع درست
  .ها کند نه بهترین انتخاب می

  
مثال فرض کنید گونه خاصی از افراد، هوش بیشتري از بقیـه  

در شـرایط کـامالً طبیعـی، ایـن افـراد      . افراد یـک جامعـه  دارنـد   
رفاه نسبتاً باالتري خواهند داشـت  پیشرفت بهتري خواهند کرد و 

و این رفاه، خود باعث طول عمر بیشتر و باروري بهتر خواهد بـود  
توجه کنید شرایط، طبیعیست نه در یک جامعـه سـطح بـاال بـا     (

مالحظات امروزي؛ یعنی طول عمر بیشتر در این جامعه نمونه بـا  
) هـوش (حال اگر ایـن خصوصـیت   ). زاد و ولد بیشتر همراه است

 شبیه سازي و مدلسازي در سیستمهاي قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک 

  3برهان حسینی ، 2ویدتقی زادگانن ، 1ایدین سخاوتی

 ) http:/www.iaut.au.ir(دانشگاه آزاد اسالمی تبریز 1

  ) http:/www.azaruniv.au.ir(آذربایجان  دانشگاه شهید مدنی 2

 )http:/www.iaushab.au.ir(دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی شبستر2
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ثی باشد بالطبع در نسل بعدي همان جامعه تعداد افراد بـاهوش  ار
اگـر  . گونه افراد، بیشـتر خواهـد بـود    به دلیل زاد و ولد بیشترِ این

هـاي   همین روند را ادامه دهید خواهیـد دیـد کـه در طـی نسـل     
بـدین  . شـود  تر مـی  متوالی دائماً جامعه نمونه ما باهوش و باهوش

توانسته است در طی چند نسـل   ترتیب یک مکانیزم ساده طبیعی
عمالً افراد کم هوش را از جامعه حذف کند عالوه بر اینکه میـزان  

  .هوش متوسط جامعه نیز دائماً در حال افزایش است
گیري از یک روش  توان دید که طبیعت با بهره بدین ترتیب می

هاي نامناسب و در عین حال  حذف تدریجی گونه(بسیار ساده 
، توانسته است دائماً هر نسل را از )هاي بهینه نهتکثیر باالتر گو

 .لحاظ خصوصیات مختلف ارتقاء بخشد
. کند موتور الگوریتم ژنتیک یک جمعیت اولیه از فرمول ایجاد می

هاي مورد آزمایش قرار  اي از داده هر فرد در برابر مجموعه
) ها درصد از مناسبترین 10شاید (گیرند و مناسبترین آنها  می

مناسبترین افراد با هم . شوند مانند؛ بقیه کنار گذاشته می یباقی م
تغییر تصادفی (و تغییر ) جابجایی عناصر دي ان اي(جفتگیري 

شود که با گذشت از  مشاهده می. اند کرده) عناصر دي ان اي
میان تعداد زیادي از نسلها، الگوریتم ژنتیک به سمت ایجاد 

  نندهایی که دقیقتر هستند،میل می ک فرمول
هاي عصبی هم غیرخطی و غیرپارامتریک  در حالی که شبکه  

هاي ژنتیک این است نتایج نهایی  هستند، جذابیت زیاد الگوریتم
فرمول نهایی براي کاربر انسانی قابل مشاهده . ترند قابل مالحظه

هاي  توان تکنیک خواهد بود، و براي ارائه سطح اطمینان نتایج می
فناوري . ها اعمال کرد این فرمول آماري متعارف را بر روي

هاي ژنتیک همواره در حال بهبود است و براي مثال با  الگوریتم
ها و براي نقض  ها که در کنار فرمول مطرح کردن معادله ویروس

شوند و در نتیجه جمعیت را  هاي ضعیف تولید می کردن فرمول
 .سازند کالً قویتر می

اول بایستی مقدار  جهت عمل جستجو GAدر الگوریتم ژنتیک 
متغییرها را که میخواهیم مقادیرشان را بدست آوریم مشخص 
کنیم مثال فرض کنید تابعی را که میخواهیم مینیموم آن را 
محاسبه کنیم مقادیر متغییرها میتوانند بصورت اعداد اعشاري 
نیز باشند در اینحالت هرکروموزوم توسط یک مقداري مشخص 

نشان داده خواهد  costتابع هزینه  میشود که این مقدار توسط
شد که خصوصیات این توابع به صورت ژن خود را نشان میدهد 

  .در تمام این مثالها هدف پیدا کردن مقدار مینیموم میباشد 

 initial جهت شروع الگوریتم ژنتیک یک جمعیت اولیه

population  از Npop  تا کروموزوم تعریف میکنیم که در این
با اعداد تصادفی از یک  8در  8اولیه ما یک ماتریس  pop مقاله

میباشد که عدد هر درایه این ماتریس نحوه قرار گرفتن وزیر  8تا 
در جمعیت اولیه را نشان خواهد داد مثال اگر سطر اول جمعیت 

ین بدین اpop(1,:)=[3 5 7 8 5 3 1 5] اولیه بصورت روبرو باشد
ن وزیرها در صفحه معناست که اولین حالت را براي چیدما

 3بدین ترتیب قرار داده ایم که وزیر اول در سطر  8در  8شطرنج 
و ستون اول قرار دارد و وزیر دوم در سطر پنجم و ستون دوم ، و 
وزیر سوم در سطر هفتم و ستون سوم ،وزیر چهارم در سطر 

در نهایت وزیر آخر یا وزیر هشتم در .... هشتم و ستون چهارم و
  .ون هشتم قرار دارد سطر پنجم وست

هم نشانه یک کروموزوم میباشد که  popهر ستون ماتریس 
  .حالتهاي آن براي یافتن مینیموم بررسی گردد

سپس باید ماتریس هزینه را براي تابعی که میخواهیم با استفاده 
از الگوریتم ژنتیک حل کنیم مشخص نماییم مثال تابع ریاضی 

باشد که بخواهیم   matlab باشد یا یک سیمولینک در محیط
  .مینیموم آن را حساب نماییم

را باید بر   cost function در این مقالھ ماتریس ھزینھ
اساس قوانین موجود در شطرنج براي وزیرها تعیین 

کرد و چون وزیر در حرکتهاي افقی و عمودي و مورب 
توانایی جابجایی دارد پس باید ماتریس هزینه را طبق 

 کردشرایط ذیل تعریف 

وزیرهایی که در خانه هاي افقی روبروي هم قرار -١
گیرند تهدیدي براي همدیگر به حساب آمده وبر 

 افزوده میشودcostماتریس 

وزیرهایی که در خانه هاي عمودي روبروي هم قرار -2
میگیرند تهدیدي براي همدیگر به حساب آمده و بر 

 میا فزایدcostماتریس 

وزیرهایی که در خانه هاي مورب از شمال شرقی به -3
جنوب غربی روبروي همدیگر قرار گیرند تهدید به 

 میافزاید  costحساب آمده وبر ماتریس 

وزیرهایی که در خانه هاي مورب از شمال غربی به -4
جنوب شرقی روبروي همدیگر قرار گیرند تهدید به 

  میافزاید  costحساب آمده وبر ماتریس 
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س باید ماتریس هزینه و متعاقب آن ماتریس جمعیت رابه سپ
میتوان براي اینکار  sort صورت صعودي مرتب کنیم که از دستور

  .استفاده کرد
پس از عمل مرتب سازي بر اسـاس مقـادیر هزینـه براسـاس     

تـا   Nkeep جمعیـت pop از مـاتریس  selection rate نرخ انتخـاب 
 Nkeep    ه میشوند چرا کـه سطر را نگه میداریم و بقیه دور ریخت

تاي اول شایستگی بیشتري نسبت به بقیه کروموزموها داشته انـد  
گویند تـا   natural selection به این عمل انتخاب انتخاب طبیعی

اتاق براي فرزندان جدید باز گردد که به این قسمت استخر جفت 
   . گیري میگویند

   pairingجفت شدن 
بایستی یک جفت شامل پدر و مادر جهت ترکیب کروموزومها 

انتخاب کرد تا بتوانند فرزندان جدید را بوجود آورند دقت شود 
که والدین نیز بهمراه فرزندان قسمتی از نسل جدید زنده میمانند 

  خالی شده قرار میگیرند  Npop  تا  Nkeep فرزندان جدید در
  

روشهاي جفت گیري کروموزومها به چهار طریق میباشد که 
  :عبارتند از 

  جفت شدن از باال به پایین -1
  جفت یابی تصادفی -2
انتخاب جفتها به روش تصادفی وزن دهی شده که خود دو -3

  :نوع است 
    cost weighting   وزن دهی هزینه اي - الف
  rank weighting وزن دهی رتبه اي -ب
 tournament انتخاب جفتها به صورت مسابقه اي-4

از روش سوم یعنی انتخاب جفتها به روش  که در این مقاله
 rankتصادفی وزن دهی شده آنهم از نوع وزن دهی رتبه اي

weighting استفاده کرده ایم  
همچنان که مشاهده میشود در سطرهاي باال که داراي تابع 
هزینه کمتري میباشد بایستی بصورت تصادفی بیشتر در عمل 

سمت مینیموم میل ترکیب شرکت کنند تا هر چه سریعتر به 
کنیم لذا براي اینکار تولید اعداد تصادفی را وزن میدهیم که براي 

  .سطرهاي باالیی شانس زیادتري در جفت گیري مهیا نماییم
  mating عمل جفت گیري

دو والد انتخاب شده در قسمت قبل را با همدیگر ترکیب میکنیم 
ي تا فرزندان جدیدي حاصل شود سه روش براي عمل جفت گیر

  :نیز وجود دارد که عبارتند از

اینست که جاي چند متغییر را در داخل کروموزومهاي پدر و -1
مادر انتخاب شده جابجا میکنیم تا دو فرزند جدید حاصل شود 
عیب این روش این است که متغییرهاي تصادفی انتخاب شده در 

  جمعیت اولیه با تغییر جا در نسلهاي بعدي ظاهر میگردد
میباشد که در این روش یکی از   blendingروش روش دوم -2

متغییرهاي فرزند جدید را میتوان از متغییرهاي پدر ومادربصورت 
  :ذیل محاسبه کرد

Pnew=B Pmn +(1-B) Pdn        (1) 
Pnew=(1-B) Pmn + B Pdn          (2) 

که در این مقاله از این روش دوم استفاده شده که در ادامه شرح 
  شدداده خواهد 

روش سوم نیز میتوان از رابطه زیر عمل جفت گیري را انجام -3
  داد

Pnew = B(Pmn –P dn) +Pmn         (3) 
در این انتخاب والدین و ترکیب آنها امکان از بین رفتن بازه وجود 

  دارد
 mutation جهش 

براي رفع عیب از بین رفتن بازه در هر ترکیـب از متغییرهـا   
میشود براي عمل جهش تعـدادي از   بصورت تصادفی جهش داده

متغییرها بعضی از کروموزمها را انتخاب کرده و مقادیر آنهـا را بـا   
مقادیر تصادفی دیگر جایگزین میکنیم در عمـل جهـش بـه فـرد     
نخبه دست زده نمیشودتعداد انتخابهاي جهش هم با نرخ جهـش  

  در نظرگرفته شده محاسبه میگردد

  :يونتیجه گیر simulink شبیه سازي -2
وزیر را بوسیله ي این الگوریتم حل  8می خواهیم مسئله ي 

وزیر در صفحه ي  8هدف مشخص کردن چیدمانی از . کنیم 
ابتدا . شطرنج است به نحوي که هیچ یک همدیگر را تهدید نکند

را در نظر  8در  8صفحه شطرنج . باید نسل اولیه را تولید کنیم 
 8تا  1طرها را هم از و س 7تا 1ستونها را با اعداد . بگیرید

اولیه ) کروموزومها ( براي تولید حاالت . مشخص می کنیم 
. بصورت تصادفی وزیرها را در ستونهاي مختلف قرار می دهیم 

باید در نظر داشت که وجود نسل اولیه با شرایط بهتر سرعت 
به همین ) اصالت نژاد ( رسیدن به جواب را افزایش می دهد 

ام قرار می دهیم  i ي تصادفی در ستون در خانهام را  i خاطر وزیر
). به جاي اینکه هر مهره اي بتواند در هر خانه خالی قرار بگیرد ( 

. با اینکار حداقل از برخورد ستونی وزیرها جلوگیري می شود
توضیح بیشتر اینکه مثال وزیر اول را بطور تصادفی در خانه هاي 



 

1268 
 

  
  

  
    

حال . یم تا به اخرمشخص شده قرار می ده 0ستون اول که با 
چون در هر ستون . باید این حالت را به نحوي کمی مدل کرد 

 یک وزیر قرار دادیم هر حالت را بوسیله ي رشته اعدادي که عدد
k  ام در این رشته شماره ي سطر وزیر موجود در ستونi  ام را

  . نشان می دهد
: تواند بصورت زیر باشد یعنی یک حالت که انتخاب کردیم می

است که وزیر اول که 6شماره ي سطر  6که  62718354
است که  2شماره ي سطر  2است می باشد و 1ي ستونش  شماره

شماره ي سطر هفتم است که 7در ستون دوم قرار میگیرد و 
میباشد  4شماره ي سطر  4درستون سوم قرار میگیردتا اخرکه 
  .که باید در ستون هشتم جاي بگیرد

ژن میباشد وجمعیت اولیه را نیز اگر  8پس هر کروموزوم شامل 
ما که ماتریس جمعیت اولیه میباشد یک ماترس  pop بگیریم 8
که بصورت تصادفی اعداد از یک تا هشت را دربردارد  8در  8

ایجاد  matlab انتخاب میگردد که میتوان با دستور زیر آن را در
  :نمود

pop=ceil (8*rand(8,8));            (4) 
به این خاطر میباشد که اعداد حقیقی از یک تاهشت  ceil فرمان

  :آمده است) 1(همانطور که در شکل .را تهیه کند

  
  8در8تشکیل ماتریس جمعیت ) 1(شکل 

 costحال باید به سراغ شرط دوم براي تشکیل ماتریس هزینه

function   برویم که عبارت است از اینکه هر وزیر در هر سطر
به حساب آمده وبر ماتریس هزینه افزوده اگر قرار بگیرند تهدید 

میگردد براي این کار از دستور زیر درمحیط سیمولینک میشود 
  :استفاده نمود

  
Cost= zeros(8,1) 

For i=2:1:8 
If   pop(1,1)==pop(1,i)                   (5) 
Cost(1,1)=cost(1,1)+1             
End 

  
را با درایه هاي  1در  8 ، ابتدا ماتریس) 5(که این دستور حلقه

صفر تشکیل میدهد و سپس در یک حلقه به دنبال برابري 
را تشکیل داده و در  popسطرها میگردد و براي ردیف اول 

صورت این برابري به ماتریس هزینه افزوده میشود بعبارتی یک 
تهدید بوجود آمده استو این عمل جستجو براي تمامی درایه ها 

بدست آمده تمامی تهدیدهاي سطرها در آن   cost انجام میگیردو
  .گنجانده شده است

وزیرهاي بصورت مورب از شمال شرقی به جنوب : شرط سوم 
  غربی یک تهدید محسوب میشوند 

بدین ترتیب عمل  cost براي قرار دادن این شرط در ماتریس
کرده ایم که مجموع درایه هاي سطر و ستون را اگر در این حالت 

عدد ثابت بدست میآید مثال تمامی درایه هاي جمع کنیم یک 
میگردد  9قطر اصلی را اگر سطر و ستون با هم جمع کنیم برابر 

  :بدین صورت
Pop(1,8)=1+8=9 
Pop(2,7)=2+7=9 
Pop(3,6)=3+6=9                             (6) 
. 
. 
. 
Pop(8,1)=8+1=9 

میشود  8 در 1را که یک ماتریس   k براي این کار ابتدا ماتریس
را ساخته ایم که براي هر درایه سطر وستون را با هم جمع کرده 

  :و در داخل ماتریس جاي میدهد با استفاده از این دستور
 
K=zeros (1,8); 
For i= 1:1:8                                      (7) 
K(1,i)=I + pop (1,i); 
End 

ماتریس جمعیت با تشکیل این ماتریس جمع سطر و ستونهاي 
مشخص شده و حال با بررسی ماتریس فوق به این نتیجه 
میرسیم که اگر برابري درایه ها داشته باشیم حالت تهدید به 
حساب آمده وباید بر ماتریس هزینه یکی افزورده گردد که دستور 

 :زیر این کار را انجام میدهد
  

For i=2:1:8 
If k(1,1)==k(1,i)                                (8) 
Cost(1,1)=cost(1,1)+1 
End 
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پس از بررسی شرط سوم و تعیین تعداد تهدیدهاي فوق به سراغ 

  :شرط چهارم میرویم یعنی
وزیرها بصورت مورب از شمال غربی به جنوب شرقی همدیگر را 
تهدید میکنند و باید بر ماتریس هزینه یکی افزوده گردد براي 

بال مجموع سطر و ستون در این برآورده کردن این خواسته بدن
حالتها میرویم که اگر قطر اصلی را باز مالك در نظر بگیریم 

  :بصورت ذیل میباشد
Pop(1,1)=1+1=2 
Pop(2,2)=2+2=4 
Pop(3,3)=3+3=6 
Pop(4,4)=4+4=8                                (9) 
Pop(5,5)=5+5=10 
. 
.. 
Pop(8,8)=8+8=16 

میگردد که یک در میان این قطرها  پس از این بررسی مشاهده
 :ضرایب زوج و فردي قرار دارند بصورت روبرو

  
3  5  7  9  11  13 
2   4  6  8  10  12  14  16                        (10) 
3  5  7  9  11  13  15 
2  4  6  8  10  12  14 

 
 

به طریق زیر عمل نموده ایم  cost که در این حالت براي ماتریس
بسازیم که ابتدا تمامی درایه هاي آن  grبنام  8در  8که ماتریس 

را به سطرهاي اصلی انتقال دهیم   popصفر باشد سپس ماتریس 
و سپس مجموع درایه هاي سطر و ستون آنها را جمع کنیم در 
این حالت تفاوت اندازه اعدادي که همدیگر را تهدید میکنند 

خواهد بود که با یک بررسی ساده میشود  2وجی از مضرب ز
یک عدد  costتعداد تهدیدها را محاسبه و هر بار به ماتریس 

  :اضافه نمود براي این کار برنامه هاي زیر را وارد کرده ایم
Gr=zeros (8,8) 
For i=1:1:8 
Gr(pop(1,i),i)=pop(1,i) 
End 
For i=1:1:8 
If Gr(i,1)~=0 
Gr(I,1)=i+1                                                 (11) 
End 
If Gr(1,7)==Gr(2,8)-2 
Cost(1,1)=cost(1,1)+1 
End 
If Gr(1,6)==Gr(3,8)-4 
Cost(1,1)=cost(1,1)+1 
End 

و به همین ترتیب الی آخر اگر این کار را انجام دهیم تهدیدهاي 
 popشرط چهارم نیز محاسبه میگردد براي مثال براي ماتریس 

به صورت زیر با چهار شرط داده  cost داده شده در قبل ماتریس
  :شده محاسبه میگردد

  
  ماتریس هزینه اولیه) 2(شکل 

براي هر  cost اولیه و متعاقب آن ماتریس pop حال که ماتریس
هشت کروموزوم در نظر گرفته تشکیل شد باید ماتریس هزینه را 

نیز  popن نیز ماتریس بر اساس صعودي تنظیم کنیم و متعاقب آ
  مرتب کنیم که براي این منظور از دودستور زیر استفاده میکنیم

  
  

[cost    indx]=sort(cost) 
Pop=pop(indx,:)                                         ( 12 ) 
Disp(pop cost) 
  

را میدهد که ستون هشتم نشان  9در  8دستور آخر یک ماتریس 
از مرتب کردن ماتریسها حال  میباشد پس cost دهنده ماتریس

در استخر جفت گیري نسلهاي جدیدي را جایگزین باید 
سطرهاي چهارم به بعد نماییم که از وزن دهی کمتري برخوردار 

استفاده میکنیم و از دستورات   blendingهستند پس از روش 
 :زیر استفاده مینماییم
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 استخر جفت گیري)  3( شکل 

Pop شده در این حالت اگر جهش داده شود به بهترین  تشکیل
نسل دست پیدا میکنیم و بازه از دسترس خارج نمیشود براي 

بدست  popاین حالت از دستورات ذیل براي جهش ماتریس 
  :آمده استفاده میکنیم 

  
  

  popجهش داده شده به ماتریس )  4( شکل 
  

تا دوباره  این ماتریس جدید باید در یک حلقه جدید قرار بگیرد
جدید تشکیل شود و مرتب شده و جفت  cost براي آن ماتریس

گیري گردد و جهش انجام گیرد و الی آخر که براي برآورده 
  :کردن این خواسته تمامی دستورات را در حلقه زیر قرار میدهیم 

  
For r=1:1:1000 

 
…                                          ( 13 ) 
End 

  
بار ماتریس جدید را  1000ل نسلها بصورت تکراري و با این عم

تشکیل داده و هربار بهترین نسل را براي بدست آوردن ماتریس 
جمعیت نشان میدهد که در آخر ماتریس مورد نظر را میدهد که 
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میتوان بهترین حالت قرار گرفتن وزیرها بطوري که حالت تهدید 
باشد بدست ) cost=0 یعنی ماتریس(همدیگر رو نداشته باشند 

میآید که براي ماتریس داده شده در این مقاله به شرح ذیل نشان 
عمل آخر نشان داده شده و در  5داده می شود الزم به ذکر است 

  :میتوان تمامی حاالت را در نظر گرفت  matlabمحیط 

  
 popماتریس 1000پنج ماتریس آخر در تکرار )  5( شکل 
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 ب در سطرهايوزیر را به ترتی 8یعنی اگر 
   3و    5و    7و    1و    4و     2و    8و    6  
  در ستونهاي و
    8و    7و    6و    5و   4و     3 و  2  و  1 

 .قرار دهیم همدیگر را تهدید نمیکنند
 

  :مزایا و معایب الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک ذاتاً یک روش موازي است ولی اکثر -1

اینگونه نیستندو فقط میتوانند فضاي مسئله الگوریتمهاي دیگر 
مورد نظر را در یک جهت جستجو کنند ولی الگوریتم ژنتیک 
چندین نقطه شروع دارد و در یک لحظه میتواند فضاي مسئله را 
از چند جهت مختلف جستجو کند و اگر یکی به نتیجه نرسد 

  .سایر راهها ادامه می یابد
ینست که چندین پارامتر را با از مزایاي دیگر این الگوریتم ا-2

همدیگر میتواند تغییر دهدبسیاري از مسائل واقعی سیستمهاي 
قدرت ، نمیتوانند محدود به یک ویژگی باشندو باید چندین 
جنبه را همزمان در نظر داشت که با این الگوریتم میتوان اینکار 

  .را براحتی انجام داد
م ویا ماکزیموم الگوریتم ژنتیک ، جهت پیدا کردن مینیمو-3

مسائل غیرخطی ، توابع چندمتغییره ، و توابع با جمالت طوالنی 
  .بسیار روش کارآمدي می باشد

متغییرهاي شایسته در این روش در صدر جوابها قرار میگیرند -4
  .و انتخاب میشوند

در جاهایی که تعداد متغییرها زیاد است بهترین روش استفاده -5
  .داز الگوریتم ژنتیک می باش

در صورت انتخاب مناسب متغییرها و پارامترها این روش - 6
میتواند بسیار موثر و کارآمد باشد و امکان به تله افتادن این 

  .الگوریتم در مینیموم محلی کمتر از سایر روشها است
از معایب این روش ، از لحاظ محاسباتی پرهزینه بودن آنست -7

  .د نداردو تضمینی براي رسیدن به جواب بهینه وجو
از مشکالت و معایب این    fitnessچگونگی نوشتن عملگر -8

روش است که باید منجر به بهترین راه حل مسئله گردد و اگر 
به راه حل هاي دیگري اینکار بدرستی انجام نگیرد ممکن است 

  .برسیم که اشتباه باشند
) متغییر(از معایب دیگر این روش اینست که اگر یک ژن -9

با بقیه ژنها زیاد باشد خیلی زود دیده میشود و ممکن فاصله اش 

است محدودیت ایجاد کند و راه حل را به سوي جواب بهینه 
  .محلی هدایت کند
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