
 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 هغبلؼبت ػلَم کبرثزدی در هٌْذعی

 6241 پبییش، 2، ؽوبرُ 2دٍرُ 

 32 -26ففحبت 

Online ISSN: 6742-7054 

Print ISSN: 6083-6500 

www.irijournals.com 

 خوضه ترای ژنتیک الگوریتن نوین های روش جایگاه و نقص تثیین و تررسی

 ها داده تنذی
 

 3پور یهحوذرضا عسگر ،*2هاسوله یذیفر هی، هرض1فالح یرهنوا ثنیه

 داًؾگبُ آساد اعالهی، ٍاحذ الکتزًٍیکی، گزٍُ کبهپیَتز، تْزاى، ایزاى 2ٍ 3ٍ 6

 هکبتجبت هغئَل ًَیغٌذُ *

 

 چکیذه

 در کِ اعت فزآیٌذی ٍ ثبؽذ هی ًظبرت ثی یبدگیزی ّبی ؽبخِ اس یکی هبؽیٌی، یبدگیزی ٍ آهبر در خَؽِ ًبلیشآ یب ثٌذی خَؽِ

؛ هیؾَد گفتِ خَؽِ ّب دعتِ ایي ثِ کِ ؽًَذ هی تقغین ثبؽٌذ هی یکذیگز هؾبثِ آى اػضبی کِ ّبیی دعتِ ثِ ّب ًوًَِ آى، عی

 غیز دیگز ّبی خَؽِ در هَجَد اؽیبء ثب ٍ ثَدُ هؾبثِ یکذیگز ثب اؽیبء آى در کِ ثبؽذ هی اؽیبء اس ای هجوَػِ خَؽِ ثٌبثزایي

خَؽِ ثٌذی تٌْب رٍػ در یبدگیزی ثذٍى ًظبرت اعت. یک خَؽِ ثِ هجوَػِ ای اس دادُ ّب گفتِ هی ؽَد کِ  .ثبؽٌذ هی هؾبثِ

خَؽِ ّبیی تقغین ؽًَذ کِ  ثب ّن حذاقل در یک ففت ؽجبّت داؽتِ ثبؽٌذ. در خَؽِ ثٌذی عؼی هی ؽَد تب دادُ ّب ثِ

ؽجبّت ثیي دادُ ّبی درٍى ّز خَؽِ حذاکثز ٍ ؽجبّت ثیي دادُ ّبی درٍى خَؽِ ّبی هتفبٍت، حذاقل ؽَد. در ایي هقبلِ 

یک رٍػ تزکیجی ثزای خَؽِ ثٌذی ثزاعبط الگَریتن ّبی صًتیک ارائِ کزدُ این، ثِ عَری کِ الگَریتن پیؾٌْبدی خَد تؼذاد 

را تؾخیـ دادُ ٍ خَؽِ ثٌذی را اًجبم دّذ. ًتبیج ؽجیِ عبسی ًؾبى هی دّذ کِ الگَریتن پیؾٌْبدی ثب پیذا خَؽِ ّبی ثْیٌِ 

 کزدى تؼذاد خَؽِ ّبی ثْیٌِ هٌجز ثِ ثْجَد خَؽِ ثٌذی دادُ ّب هی ؽَد.

 

 .ّب دادُ ،ثٌذی خَؽِ، صًتیک الگَریتن ،ًَیي ّبی رٍػهای كلیذی:  واژه
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 هقذهه -1

غین دادُ ّب ثِ گزٍُ ّبیی اس اؽیب هؾبثِ اعت کِ ّز گزٍُ، خَؽِ ًبهیذُ هی ؽَد، خَؽِ ثٌذی یکی اس ؽبخِ خَؽِ ثٌذی، تق

ّبی یبدگیزی ثذٍى ًظبرت هی ثبؽذ ٍ فزآیٌذ خَدکبری اعـت کـِ در عی آى، ًوًَِ ّب ثِ دعتِ ّبیی کِ اػضبی آى هؾبثِ 

کذیگز ؽجیِ ثَدُ ٍ ًغجت ثِ اؽیبء دیگز خَؽِ ّب ؽجیِ ًیغتٌذ. کِ اؽیبء ّز خَؽِ ثِ ی یکذیگز هی ثبؽٌذ تقغین هی ؽًَذ

ثزای هؾبثِ ثَدى هی تَاى هؼیبرّبی هختلفی را در ًظز گزفت هثال هی تَاى هؼیـبر فبفلِ را ثزای خَؽِ ثٌذی هَرد اعتفبدُ 

یي ًَع خَؽِ ثٌذی، خَؽِ قزار داد ٍ اؽیبئی را کـِ ثِ یکذیگز ًشدیکتز ّغتٌذ را ثؼٌَاى یک خَؽِ در ًظز گزفت کِ ثِ ا

تکٌیک خَؽِ ثٌذی، تؼذاد سیـبدی (. 53003 سالیک، 3006، 6)ّبلکیذی ٍ ّوکبراى ثٌذی هجتٌی ثز فبفلِ ًیـش گفتـِ هی ؽَد

اس اؽـیبء دادُ ای را ثب تؼذاد کوی خَؽِ، ًوبیؼ هی دّذ، ثٌبثزایي ایي تکٌیک، دادُ ّب را ثب خَؽِ ّبیؾبى هذل هی کٌـذ. ثـِ 

 (3060، 3)راکؼذلغـبسی دادُ ّب ریؾِ ّبی ایجبد تکٌیک خَؽِ ثٌذی، ریبضـیبت، آهـبر ٍ آًبلیشػذدی هی ثبؽذ. لحـبػ ه

خَؽِ ثٌذی ثب عجقِ ثٌذی هتفبٍت اعت. در عجقِ ثٌـذی ًوًَـِ ّبی ٍرٍدی ثزچغت گذاری ؽذُ اًذ ٍلی در خَؽِ ثٌذی 

اقغ ثب اعتفبدُ اس رٍػ ّبی خَؽِ ثٌذی اعت کِ دادُ ّـبی هؾـبثِ ًوًَـِ ّبی ٍرٍدی دارای ثز چغت اٍلیِ ًوی ثبؽٌذ ٍ در ٍ

هؾـخـ ٍ ثغَر ضوٌی ثزچغت گذاری هی ؽًَذ. در ٍاقغ هی تـَاى قجـل اس ػولیبت عجقِ ثٌذی دادُ ّب یک خَؽِ ثٌذی 

ًغجت داد ٍ  رٍی ًوًَِ ّب اًجبم داد ٍ عپظ هزاکش خَؽِ ّبی حبفل را هحبعجِ کـزد ٍ یـک ثـز چغت ثِ هزاکش خَؽِ ّب

. ّذف (6441، 55 هیؾل3002، 52 دیَیذ3066، 2)پزیتیعپظ ػولیبت عجقِ ثٌذی را ثزای ًوًَِ ّبی ٍرٍدی جذیذ اًجبم داد 

خَؽِ ثٌذی یبفتي خَؽِ ّبی هؾبثِ اس اؽیبء در ثیي ًوًَِ ّبی ٍرٍدی هی ثبؽذ اهب چگًَِ هی تَاى گفت کِ یک خَؽِ 

غت؟ هی تَاى ًؾبى داد کِ ّیچ هؼیـبر هغلقی ثزای ثْتزیي خَؽِ ثٌذی ٍجَد ًذارد ثٌـذی هٌبعـت اعت ٍ دیگزی هٌبعت ًی

ثلکِ ایي ثغتگی ثِ هغبلِ ٍ ًظز کبرثز دارد کِ ثبیذ تقوین ثگیزد کـِ آیـب ًوًَـِ ّـب ثذرعتی خَؽِ ثٌذی ؽذُ اًذ یب خیز. ثـب 

اعت کـِ هی تَاًذ کبرثز را ثزای رعـیذى ثـِ یـک ایـي حبل هؼیبر ّبی هختلفی ثزای خَة ثَدى یک خَؽِ ثٌذی ارائِ ؽـذُ 

 ٍ ّبلکیذی)خَؽِ ثٌـذی هٌبعـت راٌّوبیی کٌذ. یکی اس هغبیل هْن در خَؽِ ثٌذی اًتخبة تؼذاد خَؽِ ّب هی ثبؽذ 

در ثؼضی اس الگَریتن ّب تؼذاد خَؽِ ّب اس قجـل هؾخـ ؽذُ اعت ٍ در ثؼضی دیگز خَد  .(3060 راکؼ، 30065 ّوکبراى،

ـَریتن تقـوین هـی گیزد کِ دادُ ّب ثِ چٌذ خَؽِ تقغین ؽًَذ. در ایي هقبلـِ یـک رٍػ تزکیجی ثزاعبط الگَریتن الگ

ارائـِ ؽذُ اعت کِ خَد الگَریتن تؼذاد خَؽِ ّبی ثْیٌِ را تؾـخیـ هی دّذ ٍ ثزایي اعبط  K-meanصًتیک ٍ الگَریتن 

 خَؽِ ثٌذی را اًجبم هی دّذ.

 ی خوضه تنذیطثقه تنذی روش ها -2

 خوضه تنذی انحصاری و خوضه تنذی تا هن پوضی

-Kدر رٍػ خَؽِ ثٌذی اًحقبری پظ اس خَؽِ ثٌذی، ّز دادُ دقیقأ ثِ یک خَؽِ تؼلق هی گیزد، هبًٌذ رٍػ خَؽِ ثٌذی 

Meansادُ هی . ٍلی در خَؽِ ثٌذی ثب ّوپَؽی پظ اس خَؽِ ثٌذی، ثـِ ّـز دادُ یک درجِ تؼلق ثِ اسا ّز خَؽِ ًغجت د

ؽَد. ثـِ ػجـبرتی یک دادُ هی تَاًذ ثب ًغجت ّبی هتفبٍتی ثِ چٌذیي خَؽِ تؼلـق داؽتِ ثبؽذ. ثزای هثبل خَؽِ ثٌذی فبسی 

 یک ًَع خَؽـِ ثٌـذی ّن پَؽی اعت.

 خوضه تنذی سلسله هراتثی و خوضه تنذی هسطح

شاى ػوَهیت آًْب ثِ عـبختبری علغـلِ هزاتجـی در رٍػ خَؽِ ثٌذی علغلِ هزاتجی، ثـِ خَؽـِ ّـبی ًْـبیی ثـز اعبط هی

ًغـجت دادُ هی ؽَد. در خَؽِ ثٌذی هغغح توـبهی خَؽـِ ّـبی ًْـبیی دارای یک هیشاى ػوَهیت ّغـتٌذ. ثـِ عـبختبر 

                                                           
1 Halkidi et al. 
2 Rakesh 
3 Preeti 
4 David 
5 Mitchell 
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. ثب (3006)ّبلکیذی ٍ ّوکبراى،  علغـلِ هزاتجـی حبفل اس رٍؽْبی خَؽِ ثٌذی علغـلِ هزاتجـی دًـذٍگزام گفتـِ هی ؽَد

َجِ ثب ایٌکِ رٍػ ّبی خَؽِ ثٌذی علغلِ هزاتجـی اعالػـبت ثیؾتز ٍ دقیق تـزی تَلیـذ هـی کٌٌـذ ثـزای تحلیـل دادُ ت

ّـبی ثـب جشئیبت سیبد پیؾٌْبد هی ؽًَذ ٍلـی اس عزفـی چـَى پیچیـذگی هحبعجبتی ثبالیی دارًذ ثزای هجوَػِ دادُ ّبی 

رٍػ ّـبی خَؽـِ  (.3060 راکؼ، 30065 ّوکبراى، ٍ ّبلکیذی) ؽًَذثـشرگ رٍػ ّـبی خَؽِ ثٌذی هغغح پیؾٌْبد هی 

 5(3002، 6)العشلَ ثٌـذی ثـز اعـبط عـبختبر علغلِ هزاتجی تَلیذی تَعظ آًْب هؼوَال ثِ دٍ دعتۀ سیز تقغین هی ؽًَذ

 ثبال ثِ پبییي. 6

 پبییي لِ ثبال. 3

توبم دادُ ّب ثِ ػٌَاى یک خَؽِ در ًظز گزفتِ هی ؽًَذ ٍ عـپظ در کِ در ایي رٍػ اثتذا  2یب تقغین کٌٌذُ 3ثبال ثِ پبییي 

عـی یـک فزایٌـذ تکـزاری در ّـز هزحلـِ دادُ ّبیی کِ ؽجبّت کوتزی ثِ ّن دارًذ ثِ خَؽِ ّبی هجشایـی ؽکغتِ هی 

 ؽًَذ ٍ ایي رٍال تب رعیذى ثِ خَؽِ ّـبیی کـِ دارای یک ػضَ ّغتٌذ اداهِ پیذا هی کٌذ.

گزفتِ هی ؽَد ٍ در عی کِ در ایي رٍػ اثتذا ّز دادُ ّـب ثـِ ػٌـَاى خَؽِ ای هجشا در ًظز  5یب هتزاکن ؽًَذُ 2ثبالپبییي ثِ 

بیت یـک خَؽـِ ٍ ذیگز دارًـذ تزکیت هی ؽًَذ تب در ًَْؽِ ّبیی کِ ؽجبّت ثیؾتزی ثـب یکزاری در ّز هزحلِ خفزایٌذی تک

تـَاى اس  ذی علغلِ هزاتجی هتزاکن ؽًَذُ رایـج هیِ ثٌؽالگَریتوْبی خَ ل ؽَد. اس اًـَاعی خَؽِ حبفیب تؼذاد هؾخق

 ًحًَُبم ثزد. تفبٍت افلی در ثیي توبم ایي رٍؽـْب ثـِ  Single Link،Average-Link  ٍComplete-Link-الگَریتوْبی

 خَؽِ ّب هزثَط هی ؽَد. ثـیي ؽـجبّت هحبعـجۀ

 روش پیطنهادی -3

ِ ثٌـذی دادُ ثزاعـبط الگـَریتن صًتیک ارائِ هی ؽَد. در اداهِ هزٍری ثز الگـَریتن ّـبی در ایي ثخـؼ یـک رٍػ خَؽـ

 صًتیـک خَاّین داؽت ٍ عپظ یک الگَریتن صًتیک ثزای خَؽـِ ثٌـذی دادُ ّب ارائِ خَاّذ ؽذ.

 الگوریتن های ژنتیک -3-1

حـل تقزیجـی ثـزای ثْیٌـِ عـبسی ٍ هغـبئل جغـتجَ الگَریتن صًتیک تکٌیک جغتجَیی در ػلن کبهپیَتز ثزای یـبفتي راُ 

 اعـت.

الگَریتن صًتیک ًَع خبفی اس الگَریتن ّبی تکبهل اعت کـِ ثـز اعبط عبختبر صى ّب ٍ کَرٍهَسٍم ّـب تؾـکیل ؽـذُ اعـت. 

اس جَاة ّبی  ایـي الگَریتن ثز اعبط افل ثقبی ثْتزیي ّب اعت کِ عی آًْب در یک عبختبر تکبهلی یک هجوَػِ تقبدفی

آغبس هی ؽَد  تقبدفی کبهال ثب جوؼیتی الگـَریتن صًتیـک در اثتذا اٍلیـِ هغـبلِ ثِ تکبهل هی رعٌذ ٍ در ٍاقغ ثْیٌِ هی ؽًَذ.

ٍ در ًغل ّـب اداهِ هی یبثذ. در ّز ًغل گٌجبیؼ توـبم جوؼیـت ارسیـبثی هـی ؽَد، چٌذیي فزد هٌبعـت در فزایٌـذی 

جـبری اًتخبة هی ؽَد )ثز اعبط ؽبیغتگی ّب( ٍ ثزای ؽکل دادى ًغل جذیذ افالح هی ؽَد ٍ در تکزار تقـبدفی اس ًغـل 

ثؼذی الگَریتن ثِ ًغـل جـبری تجذیل هی ؽَد. ایي الگَریتن ثب اعتفبدُ اس ػولگز ّـبی اًتخـبة، تزکیت ٍ جْؼ هب را ثِ حل 

ایي هزاحل آًقذر تکزار هی ؽَد کـِ ثـِ حل ثْیٌِ ای اس جَاة  ثْیٌِ ای هی رعبًذ کِ ثب رٍػ ّبی دیگز اهکبى پذیز ًیغت.

 ثزعین.

 

 

                                                           
1 Laszlo 
2 Top-Down 
3 Divisive 
4 Bottom-Up 
5 Agglomerative 
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 خوضه تنذی داده ها تراساس الگوریتن ژنتیک -3-2

ػذد تقـبدفی تَلیـذ هی گزدد. در ٍاقغ ایي ثذاى اعت کِ ثزای ّز هقذار تَلیـذ  iتب  6در رٍػ پیؾٌْبدی در اثتذا ثِ تؼذاد 

ذاد خَؽِ ّبی هؾخقی )کِ ثِ فَرت تقبدفی تَلیذ ؽذ( اًجبم هی ؽَد. ثِ ػجبرتی دیگز، ثب ؽـذُ یک ثبر خَؽِ ثٌذی ثب تؼ

ثزای ّز هقذار تَلیذ ؽذُ یکجبر خَؽِ ثٌذی دادُ ّب  ()کِ یک رٍػ خَؽِ ثٌذی هؾَْر اعت K-meanاعـتفبدُ اس الگَریتن 

 اًجبم هـی ؽـَد.

خَؽِ ثٌذی ؽذُ اعت. ایي جوؼیت در ٍاقغ  K-meanالگـَریتن ثٌبثزایي جوؼیتی ثَجَد هی آیذ کِ ّز فزد آى ثزاعبط 

 جوؼیـت اٍلیِ الگَریتن صًتیک را تؾکیل هی دّذ.

در الگَریتن صًتیـک پیؾـٌْبدی، ّـز فـزد اس جوؼیـت ؽـبهل دٍ ثخؼ اعت5 ثخؼ ًوًَِ ّب ٍ ثخؼ خَؽِ ّب. ثِ ػٌَاى 

 خَؽـِ ّز فزد ثِ فَرت سیز ًوبیؼ دادُ هی ؽَد. kِ ٍ ًوًَ nهثـبل در یک راُ حل ثزای یک هغئلِ خَؽِ ثٌذی ثب 

 
ًیش ؽوبرُ خَؽِ ّب را هؾخـ هـی کٌـذ. ثـب  gًؾبى هی دّذ ًوًَِ هَرد ًظز ثِ کذام خَؽِ اختقبؿ دادُ ؽذُ اعت.  6کِ 

َؽِ ثٌذی ًوًَـِ ٍجَد دارد ٍ فزدی ثِ فَرت سیز ثزای خ 65یـک هثبل ایي هَضَع را تَضیح هـی دّـین. فـزك کٌیـذ 

 ٍجَد دارد5
1 3 2 1 4 1 1 2 3 2 1 3 4 2 1 | 1 2 3 4 

 در ایٌقَرت چْبر خَؽِ، دادُ ّب را خَؽِ ثٌذی هـی کٌٌـذ کـِ خَؽِ ّب در ایي فزد ؽبهل ًوًَِ ّب ثِ فَرت سیز ّغتٌذ5

 {x65,x66,x2,x1,x2,x6خَؽِ یک }

 {x62,x60,x3,x2خَؽِ دٍ }

 {x63,x4,x3خَؽِ عِ }

 {x62,x5بر }خَؽِ چْ

در ایي هقبلِ هب اثتذا ثِ فَرت تقبدفی جوؼیتـی اس ایـي افـزاد را تَلیذ هی کٌین، عـپظ ّـز یـک اس ایـي افـزاد را ثـب 

ثز رٍی افزاد، جوؼیتی جذیـذ ثَجـَد  K mean-حل هـی کٌـین. پـظ اس اػوـبل الگـَریتن  K-meanاعـتفبدُ اس الگَریتن 

 ثَجَد آهذُ ثِ ػٌَاى جوؼیـت اٍلیـِ الگـَریتن صًتیـک در ًظزگزفتِ هی ؽَد.هـی آیـذ. جوؼیـت جذیذ 

 نحوه ارزیاتی افراد -3-3

ّز فزد ثز اعبط تـبثغ ارسیـبثی ثـزای اًجـبم ػوگزّـبی صًتیکـی اًتخبة هی ؽَد. در ٍاقغ تبثغ ارسیبثی هْوتزیي ثخؼ اس 

 هیؾل،5 3002 دیَیذ،5 3066 پزیتی،) گی ثــِ ًــَع هغــئلِ داردالگَریتن صًتیــک اعــت ٍ ًحــَُ تؼزیــف آى ثغــت

هب ّز فـزد را ثزعـبط هیـشاى تـزاکن درٍى خَؽِ ای ارسیبثی هی کٌین. ّز چقذر تـزاکن درٍى خَؽـِ در ایي پزٍصُ  (.6441

ای ثیؾتز ثبؽذ در ایٌقَرت فزد دارای ثزاسًذگی ثیؾتزی اعت ٍ ؽبًظ ثیؾتزی ثزای اًتخبة ؽذى دارد، در غیزایٌقَرت 

 ـی ؽَد ٍ احتوبل اًتخبة ؽذى ًیش کبّؼ هی یبثذ.ّزچقذر تزاکن درٍى خَؽِ ای کن ثبؽذ در ایٌقَرت ثزاسًذگی کوتز ه

 نحوه انتخاب افراد ترای نسل تعذی -3-4

تزاتضی ثـِ ایٌقـَرت پیبدُ عبسی عًغل ثؼذی اًتخبة هی کٌین. ایـي اافزاد را ثزای  6هقبلِ هب ثز اعبط رٍػ تَرًَهٌت در ایي

اس ثیي دٍ فـزد، فـزدی کـِ دارای ثزاسًـذگی ثیؾـتزی اعت ؽذُ اعت کِ جوؼیت افزاد ثِ فَرت دٍثِ دٍ هقبیغِ هی ؽًَذ ٍ 

اًتخبة هی ؽَد. در ٍاقغ جوؼیت افزاد ثـِ فـَرت تقـبدفی در یک آرایِ قزار هی گیزًذ کِ اثتذا ٍ اًتْـبی ایـي آرایـِ ثـِ ّـن 

فـزدی اًتخـبة هـی ؽـَد کـِ  هتقل اعت )آرایِ حلقَی(. ثزاسًذگی ّز فـزد ثـب ثزاسًـذگی فـزد ثؼـذی هقبیغـِ هـی ؽـَد ٍ

 ( ًحَُ هقبیغِ دٍثـِ دٍ افـزاد را ًؾبى هی دّذ.6دارای ثزاسًذگی ثیؾتزی ثبؽذ. ؽکل )

                                                           
1 Tournament 
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 (: نحوه هقایسه ترازنذگی كروهوزوم ها ترای عولگر انتخاب هثتنی تر استراتژی تورنوهنت1ضکل )

 عولگر تركیة -3-5

 5ئـِ ؽـذُ اعـت کـِ ػولگز تزکیت ثز اعبط هزاحل سیز عزاحی ؽذُ اعتدر ایي هقبلِ یـک ػولگـز تزکیـت جذیـذ ارا

اثتذا ثز اعبط احتوـبل تزکیـت دٍفـزد اس جوؼیـت اًتخبة هی ؽًَذ ٍ دٍ ًقغِ تقبدفی در ثخؼ خَؽِ ّـب در  هرحله اول:

 (.3فـزد هؾخـ هی ؽَد )ؽکل 

 
 (2ضکل )

 (.2خَؽـِ ّـبی اًتخبة ؽذُ ّغتٌذ در فزسًذ کپی هی ؽًَذ )ؽکل ػٌبفـزی کـِ اس فـزد اٍل هتؼلـق ثـِ  هرحله دوم:

 
 (3ضکل )

 (.2هزحلِ عَم5 اس فـزد دٍم ػٌبفـزی کـِ هتؼلـق ثـِ خَؽـِ ّـبی اًتخبة ؽذُ ّغتٌذ در فزسًذ کپی هی ؽًَذ )ؽکل 

 
 (4ضکل )

 (.5پز هی ؽًَذ )ؽکل  هزحلِ چْبرم5 جبّبی خبلی ثبقیوبًذُ ثِ فَرت تقبدفی هتٌبعت ثب تؼذاد خَؽِ ّب

 
 (5ضکل )

 (.1هزتـت هی ؽَد )ؽکل  kتب  56 ثزچغت خَؽِ در فزسًذ ثِ تزتیت اس هزحلِ پٌجن

 
 (6ضکل )

 عولگر جهص -3-6

در ایي هقبلِ اس ػولگز جْؼ جذیذی اعتفبدُ ؽذُ اعت کِ ایـي ػولگز ثِ دٍ فَرت در ًظزگزفتِ ؽذُ اعت. جْؼ ثزاعبط 

ع جْؼ در ثخؼ خَؽِ ّب یک خَؽِ جذیذ اضبفِ هی ؽَد ٍ ّز یک اس ػٌبفزی کـِ در ثخـؼ ًوًَِ ّب 5 در ایي ًَتقغین

( کـِ در هزحلـِ offspringقزار دارًذ، ثز اعبط احتوبلی ثِ خَؽِ جذیذ تؼلق پیـذا هـی کٌٌـذ. فـزك کٌیـذ در فزسًـذ )

( تغییـز پیـذا 2ذ پظ اس ػوگز جْؼ ثِ فَرت ؽکل )تزکیت ایجبد ؽذ ایي ًَع جْؼ را اػوبل کیـٌن در ایـي فـَرت فزسً

 هـی کٌذ.
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 (7ضکل )

5 در ایي ًَع جْؼ در ثخؼ خَؽِ ّب یک خَؽِ ثِ تقبدف حذف هی ؽَد ٍ تؼذاد خَؽِ یک ٍاحذ جْؼ ثزاعبط تزکیت

بدفی هتٌبعت کبّؼ پیذا هی کٌذ. عپظ ػٌبفزی کِ هتؼلق ثـِ خَؽـِ حـذف ؽـذُ ّغتٌذ در ثخؼ ًوًَِ ّب یک هقذار تق

ثب تؼـذاد ٍ ؽوبرُ خَؽِ ّب ثِ آى ّب اختقبؿ دادُ هی ؽَد. فزك کٌیذ در فزسًذی کِ در هزحلِ تزکیت ایجبد ؽذ ایي ًَع 

 ( تغییز پیذا هی کٌذ.3جْـؼ را اػوـبل کیٌن در ایي فَرت فزسًذ پظ اس ػوگز جْؼ ثِ فـَرت ؽـکل )

 
 (8ضکل )

 انتخاب تازهانذه ها -3-7

جبم ػولگزّبی صًتیکی جوؼیت جذیذی تَلیذ هی ؽَد، اگز جَاة ثْیٌِ هَرد قجَل ٍ هَرد ًظـز ثذعـت ثیبیـذ پظ اس اً

 الگـَریتن خبتوِ پیذا هی کٌذ در غیز ایٌقَرت الگَریتن اس اثتذای الگَریتن صًتیک تکزار هی ؽَد.

تؼذاد خَؽِ ّبی هؾخـ در ثخـؼ خَؽـِ ّـب  ثِ عَر خالفـِ الگـَریتن پیؾـٌْبدی، اثتـذا ثـب تؼـذادی جوؼیت اٍلیِ ثب

خَؽـِ ثٌذی هی ؽَد. در هزحلِ ثؼذی جوؼیتی ثَجَد هی آیذ  K-meanتَلیذ هی ؽَد، عپظ ّز فزد ثزاعبط الگَریتن 

خَؽِ ثٌذی ؽذُ اعـت. ایـي جوؼیت ثَجَد آهذُ ثِ ػٌَاى جوؼیـت اٍلیـِ  K-meanکـِ ّـز فزد آى ثزاعبط الگَریتن 

یـک پیؾٌْبدی در ًظز گزفتِ هی ؽـَد. عـپظ ػولگزّـبی صًتیکـی هؼزفی ؽذُ ثزرٍی ایـي جوؼیـت اػوـبل الگـَریتن صًت

هـی ؽـَد تـب ثزاعـبط ػوگلزّبی تزکیت ٍ جْؼ پیؾٌْبدی تؼذاد خَؽِ ّـبی ثْیٌـِ پیذا ؽَد. الگَریتن صًتیک تب سهبًی 

 کِ ثـِ ؽـزط پبیـبًی ثزعـین تکزار هی ؽَد.

 و ارزیاتی نتایجضثیه سازی  -4

پیبدُ عبسی کزدُ این. ؽجیِ عبسی ّب ثزاعبط تؼذاد ًوًَِ ّبی  MATLABدر ایي هقبلِ هب رٍػ پیؾٌْبدی را در ًزم افشار 

ًوًَِ در ًظز گزفتـِ ؽـذُ  100ٍ  250، 200، 650هختلف اًجبم ؽذُ اعت. در ایي هقبلِ تؼـذاد ًوًَـِ ّـب در چْـبر حبلـت 

تَسیغ هـی ؽًَذ. هقبدیز هزثَط ثِ پبراهتزّبی الگَریتن  600×600ب ثِ فَرت تقبدفی در یک هحیظ اعـت. ایـي ًوًَِ ّ

 صًتیک ثِ فَرت سیز در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت5

 فزد 20اًذاسُ جوؼیت 6 

 40احتوبل تزکیت 6 

 درفذ 5 درفذ احتوبل جْؼ 6

 ًغل 6000تؼذاد تکزار ًغل ّب 6 

اعت را ًؾبى هی دّذ. در ایي حبلت تؼذاد  650ؽِ ثٌذی ٍقتی کِ تؼـذاد ًوًَـِ ّب ثزاثز ثب ( ثْیٌِ عبسی هؼیبر خ4َؽکل )

 خَؽِ اعت. 35خَؽِ ثْیٌِ کِ ثزای خَؽِ ثٌذی ایي ًوًَِ ّب پیذا ؽذُ اعت ثزاثـز ثـب 

 
 (15١(: تهینه سازی هعیار خوضه تنذی )تعذاد نوونه ; 9ضکل )
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اعت را ًؾبى هی دّذ. در ایي حبلت تؼذاد  200ی ٍقتی کِ تؼذاد ًوًَِ ّب ثزاثز ثب ( ثْیٌِ عبسی هؼیبر خَؽِ ثٌذ60ؽکل )

 خَؽِ اعت. 31خَؽِ ثْیٌِ کِ ثزای خَؽِ ثٌذی ثْیٌِ ًوًَِ ّب پیذا ؽذُ اعت ثزاثز ثب 

ایي حبلت  ًوًَِ اعت را ًؾبى هی دّذ. در 250( ثْیٌِ عبسی هؼیبر خَؽِ ثٌذی ٍقتی کِ تؼذاد ًوًَِ ّب ثزاثز ثب 66ؽکل )

( ثْیٌـِ عـبسی 63خَؽِ اعت. ؽکل ) 33تؼـذاد خَؽِ ثْیٌِ کِ ثزای خَؽِ ثٌذی ثْیٌِ ًوًَِ ّب پیذا ؽذُ اعت ثزاثز ثب 

ًوًَِ اعـت را ًؾـبى هی دّذ. در ایي حبلت تؼذاد خَؽِ ثْیٌِ کِ  100هؼیـبر خَؽـِ ثٌذی ٍقتی کِ تؼذاد ًوًَِ ّب ثزاثز ثب 

 خَؽِ اعت. 30ًَِ ّب پیذا ؽذُ اعت ثزاثز ثب ثزای خَؽِ ثٌـذی ثْیٌِ ًو

 
 (3١١(: تهینه سازی هعیار خوضه تنذی )تعذاد نوونه ; 1١ضکل )

 
 (45١(: تهینه سازی هعیار خوضه تنذی )تعذاد نوونه ; 11ضکل )

 
 (6١١(: تهینه سازی هعیار خوضه تنذی )تعذاد نوونه ; 12ضکل )

 

خَؽِ ثٌـذی ثْیٌـِ در تؼذاد ًوًَِ ّبی هختلف را ًؾبى هی دّذ. در ٍاقـغ ایـي ( تؼذاد خَؽِ ّبی ثْیٌِ ثزای 6جذٍل )

جـذٍل ایي هؼٌی را هی دّذ کِ ثب پیذا کزدى تؼذاد خَؽـِ ّـبی ثْیٌـِ هؼیبر خَؽِ ثٌذی ًیش ثْیٌِ هی ؽًَذ ٍ در حبلـت 

ی خَؽِ ثٌذی ثْیٌِ در تؼذاد ًوًَِ ّبی (5 تؼذاد خَؽِ ّبی ثْیٌِ ثزا6کلـی خَؽـِ ثٌذی دادُ ّب ثْیٌِ هی گزدد. جذٍل )

 هختلف
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 نتیجه گیری -5

ارائـِ کـزدُ  K-Meanدر ایي هقبلـِ یـک رٍػ تزکیجـی ثـزای خَؽـِ ثٌـذی ثزاعـبط الگَریتن ّبی صًتیـک ٍ الگـَریتن 

ثٌـذی را اًجـبم دّـذ. ایـن ثـِ عَری کِ ایي الگَریتن پیؾٌْبدی خَد تؼذاد خَؽِ ّبی ثْیٌـِ را تؾخیـ دادُ ٍ خَؽِ 

 ّوچٌـیي رٍػ ّبی جذیذی را ثزای ػوگزّـبی تزکیـت ٍ جْـؼ ارائـِ کـزدین.

ًتبیج ؽجیِ عبسی ًؾبى هی دّذ کِ الگَریتن پیؾٌْبدی ثب پیـذا کزدى تؼذاد خَؽِ ّبی ثْیٌِ هؼیبری ّبی خَؽِ ثٌذی را 

 ـبط ّبی ثشرگ ثِ حغبة هی آیذ.ثْیٌِ هی کٌذ ٍ رٍػ هٌبعجی ثزای خَؽِ ثٌـذی دادُ ّـب در هقی
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Abstract 

 
Clustering or analyzing clusters in machine statistics and learning is one of the branches of unsupervised 

learning and is a process in which samples are divided into categories with similar members known as clusters. 

Therefore, a cluster is a set of similar objects different from objects in other clusters. Clustering is the only 

method in unsupervised earning. A cluster is referred to as a set of data with similarity at least in one attribute. 

Attempts are made in clustering to divide the data into clusters so that there exists the maximum similarity 

among the data within each cluster and the minimum similarity among the inter-cluster data. In this paper we 

present a hybrid method for clustering based on genetic algorithms, so that the proposed algorithm itself detects 

the number of optimum clusters and performs the clustering. Simulation results show that the proposed 

algorithm improves data clustering by finding the number of optimum clusters. 

Keywords: new approaches, genetic algorithm, clustering, data. 

 
 

 

 

 

 

 


