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چکیده
رشد روز افزون جمعیت باعث شده است که در سال های اخیر نیاز به وسایل نقلیه افزایش یابد، این افزایش وسایل نقلیه به تبع 
باعث بوجود آمدن ترافیک در سطح شهرها و افزایش مصرف سوخت در اثر راهبندان های ترافیکی و هزاران مشکل دیگر می شود. 
اکثر این تداخالت ترافیکی بواسطه جستجو برای یافتن محل پارک مناسب می باشد، اگر بتوان راه حلی اتخاذ کرد که با این افزایش 
وسایل نقلیه ظرفیت خیابان ها، ظرفیت پارکینگ ها و... نیز افزایش یابد می توان ترافیک را کنترل کرد. که این افزایش ظرفیت به معنای 
ساخت خیابان های جدید، ساخت پارکینگ های جدید یا ارائه رویکردهای مناسب دیگر مانند مدیریت سیستم پارکینگ ها می باشد، 

یکی دیگر از این رویکردها فاصله مناسب تسهیالت و امکانات پارکینگ ها از یکدیگر است.
در این مقاله سعی شده است تا ضمن معرفی یکی از پارامترهای هوش مصنوعی به نام الگوریتم ژنتیک ترتیبی اتخاذ کرد تا به 
کمک آن بتوان بهترین گزینه را جهت محل قرارگیری مناسب تسهیالت و امکانات پارکینگ ها به منظور کاهش تراکم ترافیکی که 

در اثر عدم وجود محل پارک مناسب برای وسایل نقلیه ایجاد می شود، انتخاب کرد.
 

کلید واژه: ترافیکی، الگوریتم ژنتیک، پارکینگ، وسایل نقلیه، حمل و نقل

1- مقدمه

به  نیز  ترافیک  معضل   1950 دهه  از  خودرو  انبوه  تولید  با 
مشکالت دیگر انسان به ویژه امور شهرنشینی اضافه شد. کشورها 
برای مقابله با این معضل سیاست ها و راهکارهای متفاوتی را پیش 
اما  پرداختند،  بزرگراه  و  و جاده  به ساخت خیابان  ابتدا  گرفتند. 
مشکالت ترافیک کاماًل حل نشد. به تدریج برنامه ریزان حمل و 
نقل به این نتیجه رسیدند که مقوله جابه جایی مسافر در مناطق 
شهری را بیشتر مورد توجه قرار داده و با ایجاد شبکه های عظیم 
حمل ونقل عمومی نظیر مترو و اتوبوس رانی مشکل ترافیک را 
حل کنند]1[. با گذشت زمان فراهم آوردن امکانات و تسهیالت 
به  سفر  کاهش  برای  مدارس  و  دولتی  خدمات  همچون  الزم 
دیگری  اصطالحات  و  شده  اضافه  شهری  مدیریت  های  برنامه 
نظیر مدیریت تقاضای حمل و نقل به ادبیات ترافیک وارد شدند. 
مدیریت تقاضای حمل ونقل به تمام استراتژی هایی اتالق می 
ونقل می شود  کارایی سیستمهای حمل  افزایش  باعث  شود که 
و امروزه به عنوان راهکار مناسب برای حل بسیاری از مشکالت

ترافیکی شناخته شده است]2[. مدیریت تقاضا بیش تر بر جابه 
بنابراین  نقلیه.  وسایل  بر  تا  کند  می  تاکید  کاال  و  مسافر  جایی 
انواع مدهای حمل ونقل همچون پیاده روی، دوچرخه سواری و 
افزایش  حمل ونقل عمومی خصوصا در شرایط ترافیک سنگین، 
گزینه های توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه حمل و نقل غیر 
را  تاکسیرانی  بهبود  و    )Flextime(شناور کار  زمان  موتوری، 
شامل می شود]3[. از استراتژی های مدیریت تقاضا برای کاهش 
نیاز به سفرهای فیزیکی و کارآمد کردن کاربری زمین و مدیریت 
پارکینگ میتوان به رشد هوشمند، شهرنشینی مدرن و مدیریت 
مد  مقوله  این  در  که  هایی  مشی  کرد]4[. خط  اشاره  پارکینگ 
نظر قرار میگیرند، امکان استفاده از زمان های مختلف برای سفر، 
مدهای سفر و مسیرهای مختلف را برای مردم فراهم می آورد و 
فیزیکی می  باعث کاهش سفرهای  راهکارها  این  از  برخی  حتی 
که  دریافتند  ونقل  حمل  متخصصان  میالدی   90 دهه  از  شود. 
کوتاهی  مدت  در  را  جدید  امکانات  و  ظرفیتها  کنندگان  مصرف 
بلعیده و به دلیل رقابت شدید میان توسعه دهندگان راه و جاده 
عمرانی تالش های  ارزان،  و  راحت  خودروهای  تولیدکنندگان  و 
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بی اثر شده و ایمنی راه ها نیز روز به روز درحال کاهش است. از 
طرف دیگر پیشرفت فناوری های روز به ویژه حسگرها و دستگاه 
بالدرنگ  ارتباط  ایجاد  برای  را  مناسبی  الکترونیکی شرایط  های 
یا آنی میان برنامه ریزان، مراکز مدیریت ترافیک، خودروها و نیز 
ارائه وضعیت ترافیکی جاده ها فراهم آورده است. در نتیجه امکان 
ایجاد مدیریت هوشمندانه، هدفمند و هماهنگ به منظور ارتقای 
بهره وری و افزایش کارآیی شبکه های حمل ونقل محقق شده 
و به این ترتیب در ابتدای دهه 90 میالدی سیستم های حمل 
شدند]5[.  متولد  آن  امروزی  مفهوم  به   )ITS( هوشمند  ونقل 
و  شهری  های  تقاطع  در  دوربین  نصب  نظیر  هایی  پروژه  البته 
متناسب  راهنمایی  های  چراغ  بندی  زمان  هوشمند  کنترل  نیز 
شده  آغاز  کشورها  از  بسیاری  در   70 دهه  در  ترافیک  حجم  با 
بار در  اولین  برای  اما عبارت سیستم حمل ونقل هوشمند،  بود. 
به بحث مدیریت حمل ونقل وارد شد و  سال 1990 در آمریکا 
خصوص  به  و  موضوع  با  مرتبط  های  فناوری  و  ها  پروژه  کلیه 
مرتبط  هم  به  و  کالن  ساختار  یک  در  آنها  بین  تعاملی  روابط 

)Integrate( را دربر گرفت]6[. 
  در یک بررسی مشخص شد که گروه خاصی از رانندگان، 40 
مناسب  پارک  فضای  پیدا کردن  به  را  زمان سفر خود  از  درصد 
اختصاص می دهند]7[. جستجوی بی ثمر برای پیدا کردن فضای 
پارک مناسب، ممکن است بیش از 30 درصد ترافیک در راه های 
این  بر  نیز  مطالعات  از  بعضی  شود]8[.  شامل  را  شهری  اصلی 
واقعیت تأکید می کند که وسایل نقلیه 95 – 90 درصد از عمر 
مفید خود را پارک هستند]9[. مدیریت امکانات پارکینگ اتومبیل 
ها نقش مهمی در فرآیند برنامه ریزی دارد و ممکن است برای به 

حداقل رسیدن مشکالت کمک بزرگی باشد]10[. 
بنابراین، در این مقاله سعی می شود تا با استفاده از الگوریتم 
مناسب  محل  قرارگیری  جهت  موجود  گزینه های  بین  ژنتیک 
امکانات پارکینگ ، بهترین گزینه را جهت کاهش تراکم ترافیکی 
پارک  محل  کردن  پیدا  جهت  نقلیه  وسایل  جستجوی  از  ناشی 

مناسب، اتخاذ کرد.

2- مروری بر الگوریتم ژنتیک 
الگوریتم ژنتیک، الهامي از علم ژنتیک و نظریة تکامل داروین 
است و بر اساس بقاي برترین ها یا انتخاب طبیعي استوار است. 
تابع  بعنوان  از آن  استفاده  ژنتیک،  الگوریتم  یک کاربرد متداول 
دربازشناسي  ابزار سودمندي  ژنتیک  الگوریتم  است.  بهینه کننده 
الگو، انتخاب ویژگي، درک تصویر و یادگیري ماشیني است]11[. 
زنده  موجودات  ژنتیکي  تکامل  نحوه  ژنتیکي.  الگوریتم هاي  در 
شناس  زیست  یک  توسط  کارهایي  اگرچه  مي شود.  شبیه سازي 
سیستم هاي  در  تکامل  سازي  مدل  زمینه  در   Fraser نام  به 
بیولوژیک در دهه 60 میالدي صورت گرفت ولي الگوریتم ژنتیک 
بار  نخستین  آن  امروزي  به صورت  و  کاربردهاي مهندسي  براي 
توسط جان هلند متخصص علوم کامپیوتر دانشگاه میشیگان در

تمامي  آغاز  وي  کار  گردید]12[.  پیشنهاد   1975 سال 
است.  مهندسي  در  ژنتیک  الگوریتم  کاربرد  براي  ها  کوشش 
پس از آن کارهاي Dejong در سال 1975 در زمینه بررسي 
بحث  نظري  پایه هاي  ژنتیک  الگوریتم  روش  مقایسه چندین  و 
اصل  پایه  بر  طبیعت  از  الهام  با  الگوریتم  این  آورد.  فراهم  را 
 )Survival of the fittest( بهترین ها«  »پایداري  تکاملي 
الگوریتم  از  پس  اگرچه  ژنتیک  الگوریتم  است]13[.  استوار 
استراتژي تکاملي پیشنهاد گردید ولي مشهورترین روش از بین 
الگوریتم هاي تکاملي است. در یک الگوریتم ژنتیک یک جمعیت 
با  افرادي  یابند.  بقا مي  در محیط  آنها  افراد طبق مطلوبیت  از 
قابلیت هاي برتر، شانس ازدواج وتولید مثل بیشتري را خواهند 
یافت. بنابراین بعد از چند نسل فرزنداني با کارایي بهتر بوجود 
یک  بصورت  جمعیت  از  فرد  هر  ژنتیک  الگوریتم  در  مي آیند. 
در طول چندین  ها  کروموزوم  مي شود]14[.  معرفي  کروموزوم 
نسل کامل تر مي شوند. در هر نسل کروموزوم ها ارزیابي مي شوند 
و متناسب با ارزش خود امکان بقا و تکثیرمي یابند. تولید نسل 
در بحث الگوریتم ژنتیک با عملگرهاي همبري و جهش صورت 
انتخاب  برازندگي  تابع  یک  اساس  بر  برتر  والدین  مي گیرد. 
مي شوند. در هر مرحله از اجراي الگوریتم ژنتیکي، یک دسته از 
نقاط فضاي جستجو مورد پردازش هاي تصادفي قرار مي گیرند. 
نسبت  کاراکترها  از  دنباله اي  نقطه  هر  به  که  صورت  این  به 
داده مي شود و بر روي این دنباله ها. عملگرهاي ژنتیکي اعمال 
مي شود]15[. سپس دنباله هاي بدست آمده دي کد مي گردد تا 
نقاط جدیدي در فضاي جستجو بدست آید. در آخر براساس این 
که تابع هدف در هر یک از نقاط چه مقدار باشد، احتمال شرکت 

نمودن آنها در مرحله بعد تعیین مي گردد]16[.
الگوریتم هاي ژنتیکي را مي توان یک روش بهینه سازي تصادفي 
حرکت  بهینه  نقطه  سمت  به  تدریج  به  که  دانست  جهت دار 
مي کند. در مورد ویژگي هاي الگوریتم ژنتیک در مقایسه با دیگر 
که  است  الگوریتمي  که  گفت  مي توان  سازي  بهینه  روش هاي 
بدون داشتن هیچ گونه اطالعي از مسئله و هیچ گونه محدودیتي 
است  اعمال  قابل  مسئله اي  براي هرگونه  آن  متغیرهاي  نوع  بر 
 Global( بهینه کلي  یافتن  در  اثبات شده اي  کارآیي  داراي  و 
این روش در حل مسائل  توانایي  Optimum( مي باشد]17[. 
پیچیده بهینه سازي، است که روش هاي کالسیک یا قابل اعمال 

نیستند و یا دریافتن بهینه کلي قابل اطمینان نیستند. 
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3- پیشینه تحقیق
بهینه سازی مسایلي  با هدف  الگوریتم ژنتیک،   از  استفاده 
که می توان به نحوی برای آن تابعی و مدلی ریاضی توصیف کرد 
مرسوم است. تحقیقات متنوعی در این باب انجام شده که برای 
نمونه چند تحقیق که قرابت بیشتری با موضوع بحث حاضر دارد 

در اینجا معرفی می شوند:
با  پویا  مسیریابی  و  استقرار  محل  یافتن  رخ،  حسنی   -  1
استفاده از تکنیک های ژنتیک را به منظور یافتن مسیر بهینه در 
تردد انجام داده است. در این تحقیق او به این نتیجه رسیده است 
که روش Dijkstra روشی سریع تر از الگوریتم ژنتیک است، اما 
قابلیت اعتماد به بهینه تر بودن آن نسبت به GA وجود ندارد.     

2-1- ساختار الگوریتم هاي ژنتیکي
تشکیل  زیر  اجزاء  از  ژنتیکي  الگوریتم هاي  کلي.  طور  به 

مي شوند:
الف( کروموزوم

یک  دهنده  نشان  کروموزوم  هر  ژنتیکي.  الگوریتم هاي  در 
نقطه در فضاي جستجو و یک راه حل ممکن براي مسئله مورد 
ژن  ثابتي  تعداد  از  حل ها(  )راه  کروموزوم ها  خود  است.  نظر 
از  معموالً  کروموزوم ها.  نمایش  براي  مي شوند.  تشکیل  )متغیر( 

کدگذاري هاي دودویي )رشته هاي بیتي( استفاده مي شود]18[.
جمعیت ب ( 

مجموعه اي از کروموزوم ها یک جمعیت را تشکیل مي دهند. 
با تاثیر عملگرهاي ژنتیکي بر روي هر جمعیت. جمعیت جدیدي 

با همان تعداد کروموزوم تشکیل مي شود]19[.
ج ( تابع برازندگي

به منظور حل هر مسئله با استفاده از الگوریتم هاي ژنتیکي. 
ابتدا باید یک تابع برازندگي براي آن مسئله ابداع شود. براي هر 
نشان  که  برمي گرداند  را  منفي  غیر  عددي  تابع  این  کروموزوم، 

دهنده شایستگي یا توانایي فردي آن کروموزوم است]20[.
قبل از این که یک الگوریتم ژنتیکي بتواند اجرا شود، ابتدا 
باید کدگذاري )یا نمایش( مناسبي    براي مسئله مورد نظر پیدا 
شود. همچنین یک تابع برازندگي نیز باید ابداع شود تا به هر راه  
حل کدگذاري شده ارزشي را نسبت دهد. در طي اجرا، والدین 
عملگرهاي  از  استفاده  با  و  مي شوند  انتخاب  مثل  تولید  براي 
آمیزش و جهش با هم ترکیب مي شوند تا فرزندان جدیدي تولید 
کنند. این فرآیند چندین بار تکرار مي شود تا نسل بعدي جمعیت 
تولید شود. سپس این جمعیت بررسي مي شود و در صورتي که 
ضوابط همگرایي1 برآورده شوند. فرآیند فوق خاتمه مي یابد]21[.

در شکل 1 نمودار گردشي الگوریتم هاي ژنتیکي نشان داده 
شده است.

شکل 1 : نمودار گردشی الگوریتم ژنتیک]22[

1- همگرایي پیشرفت به سوي افزایش یکنواختي محسوب مي شود. هنگامي 
که یک جمعیت همگرا مي شود. متوسط برازندگي ها به برازندگي هاي بهترین 

افراد آن جمعیت نزدیک مي شود.

بلی

خیر
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که مقادیر هر ژن از 1 تا 3 متغیر است.
گام سوم : تولید جامعه اولیه 

که معموال بین 50 تا 100 بار تکرار می شود. برای این حالت فرض 
می کنیم تعداد اعضای جامعه 3 مورد باشد.

محاسباتی  روشهای  از  تر  سریع  بسیار   GA روش  همچنین 
شود  می  بیشتر  ها  گره  و  نقاط  تعداد  که  مسایلي  در  و  است 

GA اجتناب ناپذیر است]23[. استفاده از 
برای  را  ژنتیکی  هاي  الگوریتم  کاربرد  راماکریشنا  و  آهان   -2
سازی  شبیه  کردند.  پیشنهاد  مسیر  ترین  کوتاه  مسئله  حل 
از  پیشنهادی  هاي  الگوریتم  داد  نشان  آنها  توسط  اي  رایانه 
عمل  مرسوم  هاي  الگوریتم  دیگر  از  بهتر  همگرایی  نظر  نقطه 

می کند]24[.
3- ظفری و همکاران، به منظور تعیین کمینه هزینه جابجایی 
شروع  کاال  انبار  از  همزمان  طور  به  که  نقلیه  وسیله  چندین 
از مالقات کردن مشتریها، مشروط  بعد  به حرکت می کنند و 
نقلیه  وسایل  این  از  یکی  توسط  فقط  گره  هر  اوال  آنکه  بر 
خود  ظرفیت  از  بیشتر  نقلیه  وسیله  هر  ثانیا  و  شود  مالقات 
را  گردند،  باز  انبار  به  و سپس  نکند  بارگذاری  مسیر  در طول 
مساله  براي حل  ژنتیک  مؤثر  ترکیبي  الگوریتم   ، عنوان  تحت 

اند]25[. انجام داده  را  نقلیه  مسیریابي وسیله 
4- بال و همکاران، به دنبال یافتن کوتاه ترین مسیر همیلتونی 
و  ممنوعه  جستجوی  الگوریتم هاي  از  ایران  شهرهای  بین 
یکبار  فقط  شهر  هر  که  گونه ای  به  کردند،  استفاده  ممتیک 
اول منتهی  در مسیر قرار گرفته و مسیر ساخته شده به شهر 
و  کارآیي  دهنده  نشان  آنها  تحقیقات  ای  مقایسه  نتایج  شود. 

است]26[. پیشنهادی  الگوریتمهاي  بسیار  اثربخشی 

4- تعریف مسئله

جهت بهبود وضعیت ترافیکی در معابر که در نتیجه جستجو 
جهت یافتن محل پارک مناسب ایجاد می شود، این طرح برای حد 
تا سبالن )تهران( در نظر گرفته شده است. پایانه آزادی  فاصل 

آزادی،  )پایانه  است  شده  تقسیم  قسمت   9 به  منطقه  این 
شریعتی،  ولیعصر،  چهارراه  انقالب،  میدان  نواب،  معین،  استاد 
محل  یافتن  آن  هدف  که  سبالن(  حسین،  امام  دولت،  دروازه 
مناسب قرار گیری تسهیالت پارکینگ A,Bمی باشد به صورتیکه :

B تا حد ممکن نزدیک به A تسهیالت  
 F تا حد ممکن نزدیک به تسهیالت ثابت A تسهیالت  

F تا حد ممکن دور از تسهیالت ثابت B تسهیالت  
تسهیالت F در میدان انقالب اسالمی می باشد.  

گام اول : ارائه مسئله 
برای این کار از  روش محور مختصات استفاده می کنیم.

استاد معین

شریعتی

میدان انقالب

دروازه دولت

چهارراه ولیعصر

نواب

سبالن

امام حسین  

پایانه آزادی  

A

B F

گام دوم : ساخت کروموزم 
متغیر های مسئله موقعیت تسهیالت A وB  می باشد. بنابراین 
کروموزم مسئله به صورت زیر می باشد که ژن های آن متغیر می باشد.

گام چهارم : ارزیابی جامعه 
تابع هدف، مینیمم کردن فواصل ذکر شده)site Score( که بصورت 

زیر می باشد :
           

 XA YA XB YB 
2 1 1 3

( .100 .100)

.100

dAB dAF
Score

dBF

×
=

که برای این حالت مختصات A و B به ترتیب 
و                                                          می باشد.

                                                       
و 

                                                       

A
B
F

A

B F A
B

F

 

XA YA XB YB 

P1 P2 P3 

XA YA XB YB XA YA XB YB 

1 1 1 1 13 3 32 2 2 2
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که در این تابع مقدار      برابر است با :                                                 

گام پنجم : محاسبه ی ارزش هر کدام از اعضای جامعه 

قابل ذکر است خانواده ای که دارای score کوچکتری است 
دارای ارزش بیشتری می باشد، چراکه هدف مینیمم کردن 

است.

گام ششم : محاسبه ی ارزش نسبی اعضا 

( .100 .100)

.100

dAB dAF
Score

dBF

×
=

جامعه  ساخت  برای  انتخابی  عملگرهای   : هفتم  گام 
 )mutation و crossover(جدید

نسبت احتمال crossover و mutation به ترتیب %96 
و 4% انتخاب شده است. برای انتخاب هر کدام از عملگره یک عدد 
رندوم(  کامال  به صورت  کنیم)  می  تولید   100 تا   0 بین  رندوم 
از  تا 96 بود، crossover در غیر این صورت  اگر عدد بین 0 

mutation  استفاده می کنیم.
  crossover استفاده از عملگر انتخاب شده)فرض می کنیم

انتخاب شده باشد(.
انتخاب دو تا از اعضای جامعه به صورت رندوم بر اساس   -

ارزش نسبی :
    

 P1 P2 P3 

0 34/10  9/37  100 
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تولید   100 تا   0 بین  عدد  یک  اول،  خانواده  انتخاب  برای   -
می کنیم. بر طبق این مقدار، خانواده انتخاب می شود. برای 
 P3 سپس  باشد،   85 حاصل  عدد  کنیم  می  فرض  مثال، 

انتخاب می شود.

- برای انتخاب خانواده دوم، عدد حاصل 45 بدست آمده که 
مربوط به خانواده P2 می باشد.

crossover برای تولید جامعه جدید : - اعمال عملگر 

از روش دو نقطه ای به شکل زیر استفاده می کنیم

گام نهم : مقایسه خانواده جدید با جامعه  

از آنجا که امتیاز)score( 133/33 بهتر از بدترین عضو جامعه 
با   offspring1 نتیجه  در   ، باشد(  1200می  امتیاز  با   P1(

P1 تعویض می شود.

بنابراین P1 به این صورت زیر تبدیل می شود :

تا  شود  می  تکرار  بار   1000 از  بیش  مراحل  این  پایان  در 
محاسبه شود. بهترین جواب 

یکی از راه حل ها به صورت زیر می باشد :

صورت  به  تسهیالت  گیری  قرار  برای  گزینه  بهترین  بنابراین 
فوق می باشد  که نشانه آن است که بهتر است تسهیالت در 

شریعتی و استاد معین قرار گیرد.

5- نتیجه گیری 

حمل ونقل،  برنامه ریزی  بحث  در  مهم  حوزه های  از  یکی 
می  شهر  مختلف  نقاط  در  پارکینگ  برای  مکان  بهترین  یافتن 
باشد.  اهمیت این حوزه از حیث دخالت عواملي همچون کاهش 
هزینه حمل ونقل ، صرفه جویی در انرژی، تسریع روند جابجایی و 
بحث کاهش زمان و ... است. با پیشرفت چشمگیر دانش بشری، 
در حوزه های علمی جدیدی همچون هوش مصنوعی، بکارگیری 
روش های جدید و استفاده از تکنیک های این حوزه ضمن  انگیزه 
سازی برای ابتکار عمل در حل مسائل، پژوهشگران را به پاسخهای 

بهینه تری با صرف زمان و انرژی کمتری رهنمون می سازد.
نتایج به دست آمده استفاده از این تحقیق مبتنی بر استفاده 
از الگوریتم ژنتیک است که یک روش فراابتکاری مشهور در مسائل 
بهینه سازی است، الگوریتم هاي ژنتیک الگوریتم هایي هستند که 
داراي قدرت بسیار زیادي در یافتن جواب مسئله هستند، اما باید 
توجه داشت که شاید بتوان کاربرد اصلي این الگوریتم ها را در 
مسائلي در نظر گرفت که داراي فضاي حالت بسیار بزرگ هستند 
و عماًل بررسي همه حالت ها براي انسان در زمان هاي نرمال )در 
حد عمر بشر( ممکن نیست. از طرفي باید توجه داشت که حتماً 
بین حاالت مختلف مسئله باید داراي پیوستگي مناسب و منطقي 

باشیم.

 Score = 100 A

B

F

 Score = 50

و بهترین جواب به صورت زیر خواهد بود

A

B

F

ارزیابی جامعه جدید  : گام هشتم 

21 1 1

  

 21 3 2 P3 

 P2 2 1 31

21 11  Offspring1 
 Offspring2 (invalid) 33 22

باشد چرا که  نا معتبر می   offspring2 قابل ذکر است که 
مختصات A و B یکی شده )هر دو تسهیالت بر روی هم واقع 

شده اند( و این مجاز نمی باشد.           

A

B

F 

 Offspring1 
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به ما مي دهد که  را  امکان  این  الگوریتم هاي ژنتیک  نهایت  در 
داراي حرکتي سریع در فضاي مسئله به سوي هدف باشیم. به 
مسئله  حاالت  فضاي  در  که  کنیم  تصور  مي توانیم  که  گونه اي 

به سوي جواب مشغول پرواز هستیم.

تغییرات  با  می تواند  تحقیق   این  نتایج  که  است  ذکر  شایان 
نقاط  از  بیشتری  تعداد  به  شده  طراحی  الگوریتم  در  اندکی 
شهر تعمیم پیدا کند. از این رو هدایت پژوهشها به سمتی که 
مهم  آن  از  و  باشد  موثر  مذکور  مناسب  مکان  یافتن  در جهت 
تر، فراهم کردن ضمانت اجرایی وعملیاتی نتایج این تحقیقات، 

شرط درایت برنامه ریزان و مدیران کشوری خواهد بود.

 Score = 100

 Score = 50
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