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       1388، زمستان 2، شماره 4نشريه علمي پژوهشي فناوري آموزش، سال چهارم ، جلد                                                                             

با استفاده  براي دروس دانشگاهي بندي خودكارطراحي جدول زمان
  از الگوريتم هاي ژنتيك

  4ناصر نعمت بخش و 3، افسانه استكي2، سولماز مسعوديان1حسن منجميسيد امير

  
دكار آن گامي باشد كه از طرفي انجام خواز وظايف پيچيده و وقت گير براي پرسنل مسئول مياساساً ، بنديطراحي جدول زمان :چكيده

هـا در هـوش   محـدوديت ريزي و ارضاي هاي برنامهپرسنل و از سوي ديگر يك نمونه مطلوب براي امتحان روش در جهت كاهش بار كاري
جدول زماني دروس براي بهينه سازي  مسأله درسپس بررسي شده،  مطالعه وهاي ژنتيك الگوريتم ، ابتدا پژوهشاين در .  مصنوعي است
ها در يـك الگـوريتم ژنتيـك،    ها طي تكرار نسلدر اين رويكرد روند تكاملي پاسخ .مورد استفاده قرار گرفته است فرضي يك دانشكده

در مرحله پياده سازي، به كمك تغييراتـي كـه در رونـد     .بندي دروس خوش كيفيت خواهد گرديدمنجر به توليد يك جدول زمان نهايتاً
ه حاصـل گرديـد  بندي دروس دانشگاهي در زمينه طراحي جداول زمانشد، نتايج بسيار خوبي  هاي ژنتيك صورت دادهمعمول الگوريتم

ها به منظـور  هاي بهتر جمعيت و اعمال عملگرهاي ژنتيكي بر روي بقيه كروموزومحفظ كروموزوم ،اساس كار الگوريتم طراحي شده .است
نقـاط قـوت الگـوريتم     ،طـي چنـد مرحلـه    ،عادي و الگوريتم پيشنهادي ها، مقايسه بين الگوريتم ژنتيكدر آزمون .باشدبهبود آنها مي

  . هاي مطرح شده در اين تحقيق قابل تسري به كاربردهاي مشابه نيز خواهد بودايده. پيشنهادي را مشخص كرد
  

 هاهاي ژنتيك، بهينه سازي، ارضاي محدوديتريزي، الگوريتمبندي، برنامهجداول زمان: كلمات كليدي

  
  قدمهم -1

شامل تخصيص  ،بندي زماني دروس در اصلجدول مسأله
هاي برگزاري زماني و اتاقهاي بازهدروس هفتگي به 

اگر شروطي مانند عدم تخصيص يك كالس  .ها استكالس
در يك ساعت به چند درس، يا عدم تالقي زماني در دروس 

شود كه اضافه كنيم، مشخص مي مسألهيك استاد را به 
 مسألهتواند يك بندي، ميجداول زمان طراحي مسأله

با توجه به تعداد . قلمداد شود ١)CSP( ارضاي محدوديت
ها، كالس هاي جديد، كمبودروزافزون دانشجويان، رشته

 هاي كنفرانس و آزمايشگاه و تعداد رو به افزايش اتاق
هاي با محدوديت ،هاي ارائه شده براي دانشجوياندرس

  ب مواجه هستيم و ـك جدول مناساخت يـبسياري براي س
  
  
  
  
  
  
  
  

  
جداولي كه بتواند به طور گسترده به وسيله استادان طراحي 

  ].1[ و دانشجويان مورد قبول واقع شود بسيار مشكل است
 خوش كيفيتشايد بتوانيم چنين جدولي را يك جدول 

  . بناميم
 به كار گرفته ائلبراي حل اين نوع مسهاي متعددي روش

  :]1[ از ي از آنها عبارتندرخشده كه ب
 2آميزي گرافيتم رنگالگور - 
 يا توابع تجربي 3استفاده از توابع هيوريستيك - 
 گرا يا تكاملي جمعيت هايروش - 

كاملي و بهبود هاي تها عموماً از ايدهاين روش در
ها در روش انواع معمول اين .شودجمعيتي استفاده مي

  :]2[ د ازبندي عبارتنكاربرد طراحي جدول زمان
 هاي ژنتيكيالگوريتم - 
 هامورچه هاي كلنيالگوريتم - 
 4ممتيكهاي الگوريتم - 
الگوريتم ژنتيك حاضر، الگوريتم مورد استفاده در پروژه  

ها در ترين و پركاربردترين الگوريتميكي از قوي كه بوده
  .]4و3[ استمسائل جستجو و بهينه سازي 

 
    27/10/88تاريخ تصويب نهايي  ، 14/8/88تاريخ دريافت مقاله 

 فني و مهندسي، گروه مهندسي كامپيوتر، دانشكده ،استاديار 1
  : ، پست الكترونيكي)ده مسئولنويسن( دانشگاه اصفهان
                                                      monadjemi@eng.ui.ac.ir     

دانشـكده فنـي و   گروه مهندسـي كـامپيوتر،    ،دانشجوي كارشناسي 2
  نشگاه اصفهاندا مهندسي،

دانشـكده فنـي و   ، گروه مهندسي كـامپيوتر،  دانشجوي كارشناسي 3
  دانشگاه اصفهان مهندسي،

 دانشــكده فنــي و مهندســي،، گــروه مهندســي كــامپيوتر، اســتاديار 4
  دانشگاه اصفهان
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 عدم نياز به تيكيهاي ژنالگوريتميكي از داليل محبوبيت 
ها اين الگوريتم .باشدمي و پيشرفته سطح باالرياضي  مدل

 تكاملو بر پايه نظريه  5براي اولين بار توسط جان هلند
 هايالگوريتم. ]6و5[ ندگرديدپيشنهاد داروين  طبيعي

اين  شروعبراي  .كنندژنتيكي از قانون تكامل پيروي مي
باشد كه تصادفي ميها نياز به يك نسل اوليه الگوريتم
 .است مسألههاي از جواب معموالً تصادفي ايمجموعه

بهينه عمومي  يك سطح ها تا رسيدن بهسپس اين جواب
   عمل تكامل توسط آميزش  .كنندتكامل پيدا مي

شود و نجام ميعمل جهش بر روي آنها ا و ها كروموزوم
س بيشتري هستند شان 6هايي كه داراي برازندگيكروموزوم

 را دارند )تجديد نسل(هاي بعد نسلبيشتري براي انتقال به 
مورد بحث ما كروموزوم ها در اصل همان  مسألهدر  .]6و5[

در اين تحقيق سعي شده كه با  .باشندجداول زماني مي
هاي ژنتيكي و با توجه محور قرار دادن ايده اصلي الگوريتم

تغييراتي بندي، با طراحي جداول زمان مسألهبه خصوصيات 
طراحي  مسألهها بازدهي آنها را در حل در اين الگوريتم

بندي افزايش دهيم و نتايج عملي را نيز به جداول زمان
سازماندهي مقاله حاضر بدين . يمياي بيازماصورت مقايسه

هاي ژنتيك به كليات الگوريتم 2ترتيب است كه در بخش 
به  4بـخش  به مرور كارهاي قبلي و 3بـخش . ايمرداختهـپ

در بخش . تشريح الگوريتم پيشنهادي اختصاص يافته است
مقاله در  نهايتاً و ها و نتايج آنها پرداختهبه بيان آزمون 5

  .بندي گرديده استجمع 6بخش 
توان به موارد متعدد از كارهاي انجام شده در اين زمينه مي

 روشي مبتني بر الگوريتم هاي 7پيچر و رانكين. اشاره نمود
ممتيك همراه با يك جستجوي محلي موثر ارائه دادند كه 

بندي زماني در سال هاي اولين مسابقه جدولبر روي داده
 ةدر دانشكد 8بورك، اليمن و وير]. 7[اعمال شد  1994

، الگوريتم ژنتيكي را نگهاميدانشگاه نات وتريعلوم كامپ
ل اند كه تنها روي بازه هاي زماني قابل قبوپيشنهاد كرده

]. 2[اعمال مي شود و  به طور تعاملي با كاربر ارتباط دارد 
نيز جداولي بهينه براي دروس هفتگي را به  9اربن و كپلر

اند طراحي و پياده سازي نموده يكيژنتهاي  تميالگوركمك 
هايي در روش پيشنهادي خود مسأله را به بخش10كارتر]. 8[

ي تخصيص  تقسيم كرده و از يك  الگوريتم حريصانه برا

هاي زماني و از يك الگوريتم مبتني بر تابع الگرانژ، براي بازه
   ].1[كند تخصيص كالس هاي درس استفاده مي

هاي ژنتيكي،     با توجه به پر محاسبه بودن الگوريتم
هايي در جهت افزايش سرعت آنها نيز صورت گرفته تالش
از در اين راستا آبرامسون و ابال در تحقيق خود . است

هاي ژنتيك موازي در حل مسأله طراحي جداول الگوريتم
اند و مزيت زماني نسبتاً بندي براي مدارس سود بردهزمان

هاي ژنتيك عادي گزارش  بااليي را نسبت به الگوريتم
از بين كارهاي متاخر، عبداهللا و همكاران ]. 9[اند كرده
هاي تركيبي و هايبريد را براي حل اين مسأله روش

وراك و همكاران نيز . ]10[اند شنهاد كرده و آزمودهپي
مروري كامل بر كاربردهاي الگوريتم ژنتيك را در طراحي 

]. 11[اند بندي در تحقيق خود ارائه نمودهجداول زمان
تحقيق كوپر و كينگستون و گزارش فني ايشان به بيان 

پردازد و آن بندي ميپيچيدگي مسأله ساخت جداول زمان
  ].12[كند ل ميرا تحلي

همچنين در بليگيانيس و همكاران براي طراحي جداول 
ها در كشور يونان، الگوريتمي وفقي بر بندي دبيرستانزمان

اند مبناي محاسبات تكاملي پيشنهاد و پياده سازي كرده
نتايج عملي كار ايشان روي تعداد زيادي از ]. 13[

ريتم ديگر هاي يونان و در مقايسه با چند الگودبيرستان
به طور مشابه، پيالي و بن ژاف . مطلوب گزارش شده است

نيز در تحقيق خود از يك الگوريتم ژنتيك مطلع و هوشمند 
. اندبندي امتحانات سود بردهبراي طراحي جداول زمان

اي بوده است كه در ديدگاه آنان يك ديدگاه دو مرحله
هاي سخت و در مرحله دوم مرحله اول محدوديت

در اين . شوندهاي نرم به چالش كشيده ميديتمحدو
تحقيق به طور خاص مزاياي الگوريتم ژنتيك آشكار شده 

اي از آن گزارش شده است است و نتايج اميدوار كننده
تواند به تر، خواننده عالقمند ميبراي اطالعات مفصل]. 14[

كه در آن  2008تحقيق مروري ويلكه و اوستلر در سال 
م جستجوي تابو، آبديده سازي فلزات، ژنتيك، چهار الگوريت

  ]. 15[مراجعه نمايد  - اندباهم مقايسه شده B&Bو 
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  طبيعي هاي الگوريتم ژنتيك با سيستم همقايس 1 جدول
 ژنتيك الگوريتم  طبيعي هايسيستم

هاي ژني هستند كه اطالعات بسته:  روموزومك
 .دهندمي وراثتي را از نسلي به نسل ديگر انتقال 

هاي عددي رمزگذاري  به صورت رشته كه مسألههاي ممكنپاسخ:كروموزوم
 .نداشده

شرايط محيطي كه جمعيت در آن قرار:  محيط
 .ديكته كننده نحوه تحول استو  دارد

 به صورت يك رابطة رياضي در يك كروموزوم كهمحك كيفيت:تابع برازش
 .نامند تابع برازش مي را آن آمده كه

معيار بقاي موجود زنده و:اصل انتخاب طبيعي
 .تكثير آن، سازش با محيط است

هر رشته جمعيت را به عنوان متغير تابع برازش در نظر گرفته و مقدار :تكثير
ناسب با مقدار تابع برازش، مت .شود ابع برازش هر رشته محاسبه ميت

 .شود جمعيت جديد انتخاب ميوالدين براي توليد  هاي رشته 
در نتيجه تقاطع يا تبادل قسمتي از: تقاطع

هاي پيوسته صورت مبادله ژن ،ها كروموزوم
 .گيرد مي

ها از  زوج رشته. شوند هاي جمعيت به صورت دو به دو مزدوج ميرشته:ادغام
  .شوند هاي بين دو رشته تعويض مينيم بخش. ندشو يك نقطه قطع مي

جانشين شدن ژني به جاي ژن ديگر در: جهش
يا تغييرات ايجاد شده در  DNAطول زنجيره 

گاهي قسمتي از يك ژن جانشين ژن ديگري . ژن
  .شودمي

شود و دچار يك بيت از رشته عددي به صورت تصادفي انتخاب مي:جهش
  .گردد تغيير مي

هاي جديد و تكاملايجاد نسل: تجديد نسل
  موجودات

تا حصول پاسخ بهينه تكثير  بعد از مرحلةالگوريتم تكرار مراحل:تجديد نسل
  يا رسيدن به حد توقف

  كليات الگوريتم هاي ژنتيك -2
هاي ژنتيك الگوريتمهاي اخير نشان دادند كه تجربيات دهه
طبيعت است كه با  هاي برگرفته ازترين روشيكي از قوي

يكي از بهترين ، اب طبيعيانتخپديده  ژنتيك وعلم الهام از 
سازي عددي در مسائل علوم و مهندسي را اشكال بهينه

و  - با جستجوي تصادفيها در اين الگوريتم .كند ارائه مي
ها از ميان  جوابترين مناسب - و هدفمند البته هوشمندانه
 .دست خواهد آمده ب )هاهمان كروموزوم( اطالعات كد شده

  :]6[ عبارتند از هاي ژنتيكيالگوريتم ياجزا
  كروموزوم و ژن - 
 جمعيت ژنتيكي - 
 تابع برازش - 
 عملگرهاي ژنتيكي - 
 پارامترها - 

هاي اي بين ژنتيك در سيستممقايسه فشرده 1در جدول 
  ].5[ نشان داده شده استهاي ژنتيك طبيعي و الگوريتم

همان ) جامعه(جمعيت ژنتيكي  يك الگوريتم ژنتيكدر 
نتيكي همان تزويج از ها، عملگرهاي ژزومومجموعه كروم

هايي مانند اندازه طريق ادغام و جهش، و پارامترها كميت
ساير اجزا در جدول . جامعه، نرخ جهش و مانند آن هستند

  .اندتوضيح داده شده 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روش تحقيق  -3
  در يك نگاه جدول بندي زماني دروس  مسأله  3- 1

الگوريتم ژنتيك در اين قسمت و با فرض سود بردن از يك 
فرضيات  بندي به بياناستاندارد در طراحي جداول زمان

  . پردازيممي مسأله
  :   هاورودي - 

  دانشكدهآزمايشگاهي  ودروس اصلي   ليست - 
هاي موجود در آزمايشگاهو درس  يهاكالسليست  - 

  دانشكده
  دانشكده اساتيد ليست  - 

  جدول بهينه برنامه ريزي دروس: خروجي - 
  :  پارامترها - 

  1000: اندازه جمعيت ژنتيكي - 
  ):هاي جدولتعداد خانه( طول كروموزوم - 

    :شودكرومزوم از رابطه زير استفاده ميبراي محاسبه طول 
)1 (                                  ( )cL H C A= × +  
هاي زماني يك ساعتي در تعداد كل بازه H كه در اينجا  

     ها تعداد آزمايشگاه A ها، وداد كالستع C يك هفته،
  .باشدمي
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)3 (

0.8 0.2 1i i i i

KFitness
H hard S soft

=
× × + × × +∑ ∑

  :  هاحداكثر تعداد نسل - 
)2 (                                         500000

mG
P

=  
  .ها مي باشداندازه جمعيت يا تعداد كرومزم pكه در آن 

  ٪80 : احتمال عملگر ادغام - 
 ٪20اين احتمال بين دو مقدار  : عملگر جهش  احتما ل - 

اين  .باشدبسته به شرايط الگوريتم متغير مي ٪50و 
دست آمده ه پارامترهاي مرزي با مقداري سعي و خطا ب

  .است
  
  صوصيات خ 1-3- 1
گشتي استفاده جاي روش ها ازگذاري كروموزومبراي كد - 

گر اعداد صحيح نمايانگشتي كدگذاري جاي در. شده است
در  ها عدد غير تكراريبه تعداد ژن .ها در كروموزوم استژن

اي باشد كه پس و عمل ادغام بايد به گونه كروموزوم داريم
 از تركيب دو كروموزوم ژن تكراري در فرزند ايجاد نشود

]6[.  
كه براي  است 3نوع عملگر انتخاب تورنمنت با اندازه  - 

از  بهتر مستقيماًنيمه . نيمه بدتر جمعيت به كار مي رود
 k، تعداد kدر تورنمنت با اندازه . شودنسل قبل كپي مي

كروموزوم به طور تصادفي انتخاب شده و يكي از آنها بر 
 .]6[ رسداساس ميزان برازش به پيروزي مي

 - پاره ادغام. باشدمي 11نگاشته - عملگر ادغام از نوع پاره - 
كه  است اي نقطهدو ادغامهمان عملگر  تدر حقيق نگاشته

دو  در اين روش. جايگشتي خاص شده استبراي حالت 
، انتخاب شدهعدد به صورت تصادفي به عنوان نقاط برش 

سپس قسمت مابين دو نقطه برش در دو كروموزوم تعويض 
 دهي هاي دو طرف طوري مقدار گاه قسمت و آن شده
شوند كه در هيچ كدام از دو كروموزوم، تكراري صورت  مي

  .]5[ نگيرد
تعويض مقدار دو يا چند موقعيت از : نوع عملگر جهش  - 

  )كروموزم( جدول
  
   تابع برازش 2-1-3

ار رفته در اين تحقيق را نشان كه رازش ببتابع ) 3(رابطه 
  .دهدمي
  

          

  
   
  
 

هاي ما ضريب ثابت است و در آزمون Kكه در اين رابطه 
 وزن نسبت داده شده به Hi ،است فرض شده 1000

تعداد دفعات نقض محدوديت  ihardام، iمحدوديت سخت 
ام  iوزن نسبت داده شده به محدوديت نرم  iS،ام i سخت

 .باشدام مي iتعداد دفعات نقض محدوديت نرم  isoftو
خواهد  1000تا  1بدين ترتيب تابع برازش مقداري بين 

  .داشت
  
  ط خاتمه الگوريتموشر 3-1-3

جدولي كه هيچ نقض ( 1000رسيدن به برازش  - 1     
  )محدوديت سخت يا نرمي ندارد

  )هاحداكثر تعداد نسل(نسل  تعداد مشخص تكرار - 2     
در الگوريتم طراحي شده  (همگرا شدن جمعيت  - 3     

ك به احتمال وقوع اين شرط در جمعيت هاي بزرگ نزدي
  ).صفر است

مدي است كه آالگوريتم ژنتيكي روش بهينه سازي كار
هاي تصادفي و حريصانه را تا حد خصايص مثبت روش

توان با ليكن همواره مي. زيادي در خود جمع كرده است
تغييراتي را در يك الگوريتم  ،مسألهتوجه به خصوصيات 

هاي بعدي به در بخش. ژنتيك استاندارد پيشنهاد نمود
هاي خاص الگوريتم ژنتيك پيشنهادي در اين يژگيو

 مسألهپردازيم و جزئيات محقق سازي يك تحقيق مي
بندي روي اين الگوريتم را تشريح طراحي جداول زمان

  .خواهيم كرد
  
  هانمايش كروموزوم  2-3

در اين تحقيق هر كرومزوم معادل يك جدول زماني فرض 
   اين جدول هاي در نمايش دو بعدي ستون. شده است

را ) هاكالس(ها هاي زماني و سطرهاي آن مكانبازه
نمايش يك بعدي و دو  2و  1هاي شكل. كنندمشخص مي

 .دهدرا نشان مي) هايا جدول(ها زوموبعدي اين كروم
گشتي روش كدگذاري جايطور كه پيشتر ذكر شد  همان
زوم يك آرايه وكرومگشتي در روش كدگذاري جاي. باشدمي
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 جدول/تصور ذهني كروموزوم 2شكل 

n  تا  1عضوي صحيح است كه اعدادn  به عناصر مختلف آن
يك كالس در تمام ساعات  چون معموالً. شوندمنسوب مي

   هاي جدول خالي هفته اشغال نيست، تعدادي از خانه
  .شوندماند كه با صفر پر ميمي

سپس  هاي درس وابتدا كالس ،در ساخت اين جدول
كار اين است كه هدف از اين . شونددرج ميها آزمايشگاه

را كم كنيم چون يك كالس  ي سختهانقض محدوديت
توابع . عكس تواند در آزمايشگاه تشكيل شود و بردرس نمي

ادغام و جهش ما نيز براي هربخش به طور جداگانه عمل 
در كد نوشته شده دو پارامتر ورودي به توابع . خواهند كرد

اي كه بايد هجهش و ادغام اضافه شد كه ابتدا و انتهاي باز
. كندادغام يا جهش روي آن صورت گيرد را مشخص مي

ادغام يا جهش روي كروموزومي  قرار است يعني هرگاه
مجاز انجام  هصورت گيرد، اين عمل با توجه به اين باز

كار گرفته شده، هرگز ه در حقيقت در روش ب. خواهند شد
يك كالس درسي در يك آزمايشگاه و يا يك آزمايشگاه در 

است كه  به همين دليل. نخواهد شد واقعيك كالس درسي 
ي، و نه كامالّ تصادفي در نظر مقدار دهي اوليه را شبه تصادف

هاي كالس. (افتندمي اتفاقها ها در مكانرخداد. گيريممي
ها همان جداول زماني كروموزومو  )هادرس و آزمايشگاه

 .اشندبميمربوط به خود  برازشهستند كه هر يك داراي 
بايد  هارخداد ها واين است كه  نوع مكان قابل توجهنكته 

تر از ها نبايد كوچكهميشه يكسان باشد و اندازه مكان
در روش  .باشد در آن كالس مربوطهتعداد دانشجويان درس 

  .ايمهاي زماني را تك ساعتي در نظر گرفتهپيشنهادي بازه
  
 
 
  
  
  
  
  
  

  
  

  جدول/نمايش واقعي كروموزوم 1 شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  

  
  اندازه جمعيت  3-3

سرعت اجراي  ،جمعيت خيلي بزرگ باشد هانداز چنان چه
از طرفي اگر اندازه  .شدت كاهش خواهد يافته الگوريتم ب

خيلي زود به جوابي كه لزوماً  مسألهجمعيت كوچك باشد، 
راه حل پيشنهادي اين  .نيست همگرا خواهد شد بهينه
ها و طول رخدادتابعي از تعداد كه اندازه جمعيت  است

ها بيشتر رخدادچقدر تعداد  يعني هر .ها باشدكروموزوم
ها بيشتر چه طول كروموزوم هر و بزرگتر،باشد جمعيت را 
  . گيريمدر نظر مي كوچكترباشد جمعيت را 

  

)4(                            ( )1p
m nS k
E

×
= ×

−
  

 مجموع تعداد  m، معيتسايز ج Spكه در اين رابطه 
هاي زماني تعداد كل بازهبرابر  nها، ها و آزمايشگاهكالس

يك  kبرابر با تعداد وقايع و  E ،يك ساعتي در يك هفته
كمك سعي و خطا ه ها بدر آزمون. باشدميضريب ثابت 

  .       مناسب تشخيص داده شد k=50مقدار 
ير مختلف به پس از اجراهاي متفاوت و تست نتايج با مقاد 

  .مقدار مناسبي است  k=50 هاين نتيجه رسيديم ك
  
   12مقدار اوليه  3- 4

هاي ممكن  از راه حل ،يك جمعيت براي مقداردهي اوليه
جداول  .شوداستفاده ميرازش بمستقل از  به طور تصادفي و
 زيرا ؛برنداز برازش بسيار پايين رنج مي ماًجمعيت اوليه عمو

هاي نرم و ي اوليه توجهي به محدوديتدر مرحله مقدار ده
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علت اين است كه . هاي سخت نداريمتعدادي از محدوديت
هاي تمامي محدوديت هاي نرم واگر بخواهيم محدوديت

سخت را اعمال كنيم، توليد جمعيت اوليه كاري بسيار 
 مسألهدر حقيقت . غيرعملي خواهد شد دشوار و تقريباً

اي جمله چند مسأله بندي زماني به عنوان يكجدول
اي چندجمله مسأله .شناخته شده است 13غيرقطعي سخت
گيري است كه توسط تصميم مسأله يغير قطعي، نوع

 اي قابل حل استجمله هاي غير قطعي زماني چندالگوريتم
كه در مرحله مقداردهي اوليه در نظر شروطي . ]16و12[
  :رفته شدند عبارتند ازگ

هاي درس و دروس كالسدروس اصلي همه در : الف
  .شوند ها قرار دادههمه در آزمايشگاه آزمايشگاهي

هر سه ساعت دروس آزمايشگاهي به طور پيوسته و در : ب
 .شوندرار داده يك روز ق

دروس سه واحدي به صورت يك تك ساعت و يك دو : ج
  .شوند در نظر گرفته  پيوستهساعت 

 .رفته شودها در نظر گها و آزمايشگاهظرفيت كالس: د
جايگذاري به صورت كه شد  حاصلبنابراين اين نتيجه 

داليل اين انتخاب و  .خطي داراي مزيت است - تصادفي
هاي ژنتيكي مزاياي نسبي اين شيوه در قياس با الگوريتم

روش خطي در  .استاندارد در ادامه مقاله بحث خواهد شد
گاه بلكه هر ،يستبه صورت تصادفي ن ها كامالًانتخاب خانه

اي براي جايگذاري و قابل قبول نبود به جاي انتخاب خانه
هاي جدول را خانه بعدي به صورت تصادفي، به ترتيب خانه

همچنين   .پيمايش كنيم تا به يك خانه قابل قبول برسيم
دروس  قبل از هر جايگذاري ،در روش اتخاذ شده

فضاي كافي براي كل  كه آياشود امتحان مي ،آزمايشگاه
انتخابي وجود دارد يا  هآزمايشگاهي در همسايگي خاندرس 
تر جدول زماني را به صورت خطي ضمناً چون كامپيو. خير
تبديل به يك جدول موقع  هايي كه دربه خانه دبيند، بايمي

، در عالوه بر اين. كرد شوند توجهاز هم جدا مي دوبعدي
به عنوان ، وقتي يك عدد تصادفي مقداردهي اوليهمرحله 

شود كه اگر درس شود دقت مييك درس انتخاب مي كانم
و  هاي درسيكالس باشد، عدد تصادفي در محدوده اصلي

اگر درس آزمايشگاه باشد، عدد تصادفي در محدوده 
   .گرددانتخاب  هاآزمايشگاه

  

  جايي ضربدريهيا جاب 14ادغام  5-3
 نيز تنها روي نيمه بدتر عمل ادغامدر الگوريتم پيشنهادي، 

 در. شودانجام مي) هاي كمترنيمه داراي برازش( جمعيت
شود و در نهايت يك كروموزوم  فرزند توليد ميادغام  هر

گيرند، ميها به جاي نيمه بدتر جمعيت قرار اين كروموزوم
  .در نتيجه اندازه جمعيت ثابت مي ماند

ها و هاي مربوط به كالسموزودر عمل ادغام، مرز بين كروم
ها در نظر گرفته شده تا از توليد جداول بي معني هآزمايشگا

تنظيم گرديده  9/0نرخ ادغام بهينه روي . اجتناب شود
  .است

  
   جهش   3- 6

گونه كه گفته شد وظيفه اپراتور جهش جلوگيري از  همان
يكدستي جامعه و افتادن الگوريتم بدام نقاط بهينه محلي 

تور جهش در روش پيشنهادي جهت پياده سازي اپرا. است
  :مورد استفاده قرار گرفتدر اين تحقيق، سه ايده ابتكاري 

در ) دروس(ها جايي تعدادي از ژنهجهش از طريق جاب - 
محقق مي گردد تا ) كالس يا آزمايشگاه(زير بازه مجاز خود 

  .زومهاي نامعتبر اجتناب شودواز توليد كروم
د، روه سمت يكنواختي ميها بچون جامعه با تكرار نسل - 

افزايش  نرخ جهش براي جلوگيري از يكنواختي تدريجاً
  .يابدمي

  .شوندجا نميهفضاهاي خالي جدول جاب - 
 5/0وع و به شر 2/0از  در اين تحقيق نرخ جهش معموًال

دست ه كمك سعي و خطا به شود كه اين مقادير بختم مي
هاي مربوط به روند يك الگوريتم ژنتيك فلوچارت. آمدند

   گوريتم ژنتيكي طراحي شده به ترتيب در نوعي و ال
 .آمده است 4و  3هاي شكل
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 طور تصادفيه توليد جمعيت اوليه ب

ارزيابي جمعيت 

ارضاي شرط 
 پايان؟

 انتخاب

 ٪60ادغام با احتمال

 ٪1كمتر ازبا احتمالجهش

 جمعيت جديد

خروجي  
بهترين 
 جدول

 خير

 بلي

توليد جمعيت اوليه بطور 
 شبه تصادفي

 ارزيابي جمعيت 

ارضاي شرايط 
 پايان؟

 نيمه بدترجمعيت  نيمه بهترجمعيت 

 )3تورنمنت (انتخاب 

٪80ادغام با احتمال   

اختالف بيشينه 
 و ميانگين كم؟

٪50جهش با احتمال  ٪20جهش با احتمال    

 جمعيت جديد

خروجي  
بهترين 
 جدول

 خير

 بلي

 بلي خير

فلو چارت الگوريتم ژنتيكي عادي و استاندارد  3شكل   

 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي سخت و نرم به صفر برسد، اگر نقض تمام محدوديت
ايم و مفهوم اين است كه جدولي بهينه به دست آورده

يكي از شروط خاتمه معمول در  .شودالگوريتم متوقف مي
اين است كه اگر مقادير برازش جداول  هاي ژنتيكالگوريتم

. به يك مقدار يكسان همگرا شود، الگوريتم متوقف گردد
البته در اين روش خطر به دام افتادن در يك ماكزيمم 

براي اجتناب از اين مشكل در روش . محلي وجود دارد
ها كه پيشنهادي به محض كاهش اختالف مابين برازش

. يابدجهش افزايش مي نشانه يكنواختي جامعه است، نرخ
بدين ترتيب شرط توقف الگوريتم در رسيدن به جدول 

 . شودها محدود ميبهينه يا تكرار تعداد مشخصي از نسل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  فلو چارت الگوريتم ژنتيكي پيشنهادي  4شكل  
  

  و تابع ارزيابي محدوديت ها  7-3
به دو  هاها، محدوديتارضاي محدوديت مسألهدر يك 

شرايط سخت آنهايي . شونددسته سخت و نرم تقسيم مي
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در (هستند كه در صورت عدم برآورده شدن آنها، پاسخ 
 نيز هاي نرممحدوديت .قابل قبول نخواهد بود) اينجا جدول

پاسخ  شدنهستند كه رعايت آنها موجب بهتر  مواردي
جهت محاسبه تابع ارزيابي مورد استفاده . ]5[ خواهد شد

اول جريمه  بخش. شامل دو بخش استها، زش پاسخراب
هاي سخت و بخش دوم جريمه مربوط به نقض محدوديت
وزن  .كندمحاسبه مي هاي نرم رامربوط به نقض محدوديت

هاي سخت بسيار باالتر انتخاب شده است جريمه محدوديت
  ).3رابطه (

   :در نظر گرفته شدند هاي سخت به شرح زيرمحدوديت
اگر به دو درس مختلف  :ل ساعات يك استادتداخ )الف
اي يك استاد اختصاص داده شده باشد جريمه ،زمانيك در 

  .گيريمنسبتاً باال براي آن در نظر مي
از : تداخل دروس دانشجويان يك ورودي خاص )ب

يان يك ورودي وكه دروس ارائه شده براي دانشج آنجا
نيز  ديتخاص نبايد داراي تداخل باشند، براي اين محدو

  .ايمدر نظر گرفته نسبتاً باال ايجريمه
 :هاآزمايشگاه يا ها ومكان نامناسب براي كالس )پ

تواند در يك آزمايشگاه تشكيل شود و يك كالس درس نمي
رفته احتمال آن  كاره چند با تمهيدات ب هر ،عكس يا بر

  .ناچيز است
چون هر سه ساعت : عدم اتصال ساعات دروس )ث

يشگاهي بايد پشت سرهم ارائه شود، همچنين دروس آزما
هاي سه واحدي، دو ساعت از سه ساعت آنها بايد براي درس

اي اتصال اين ساعات، جريمه  عدم پيوسته باشد، در صورت
 وجود دارند كه تنها دو نيزدروسي  ضمناً .خواهيم داشت

ساعت در هفته هستند كه اين دو ساعت نيز بايد پيوسته 
  .باشد
نظر گرفتن امكانات الزم براي دروس در  )ج

هر درس آزمايشگاهي بايد در آزمايشگاه  :آزمايشگاهي
  . برگزار شود خاص خودش

  :در نظر گرفته شدند به شرح زير نيز هاي نرممحدوديت
 3ارائه دروس سه واحدي غير آزمايشگاهي در  )الف

در سه مهم و تخصصي  بهتر است دروس: ساعت متوالي
موجب كاهش كيفيت زيرا  ؛ارائه نشودساعت متوالي 

  . گرددآموزش مي

ارائه دروس سه واحدي غير آزمايشگاهي در يك  )ب
عالوه بر رعايت تخصصي و مهم  بهتر است دروس: روز

 روز ترجيحاً در دو شرط قبلي، در يك روز نيز ارائه نشود و
  .ارائه گردد

حدي غير آزمايشگاهي در دو ارائه دروس سه وا )پ
ترجيحاً بايد ساعات دروس سه واحدي : ت سرهمروز پش

شامل يك تك ساعت و ( در طول هفته پخش شده باشند
   . )يك دو ساعت

بهتر  :دروس يك گروه در يك روز بين فاصله عدم)ت
هاي است در برنامه دانشجويان بين ساعات برگزاري كالس

  . آنها ساعات خالي وجود نداشته باشد
تاد ترجيحات خود را به اين هر اس: ات اساتيدحيجتر )ث

تواند در مي ي راخاص هايصورت كه صبح يا بعد از ظهر روز
  .كندانشكده حضور داشته باشد اعالم ميد
ها نبايد كمتر از تعداد اندازه مكان: هامكانظرفيت  )ج

  .شوددانشجويان درسي باشد كه در اين مكان تشكيل مي
هاي سخت مهمه كلي شامل مجموع وزن جريدر نهايت جري

وزن بسيار بيشتري  ،هاي سختجريمه كهباشد نرم مي و
 نسبت معكوس بين  .هاي نرم دارندنسبت به جريمه

  .مشخص شده است 3ها و تابع ارزيابي در رابطه جريمه
  
  نتايج ها وآزمون  -4
  نتايج حاصل از اجراي الگوريتم ژنتيك عادي  4- 1

م ژنتيكي پيشنهادي، ذكر شد در الگوريت طور كه قبالً همان
خطي است و نرخ  - مقدار دهي اوليه به صورت شبه تصادفي

هاي ادغام و جهش بيش از  نرخ ادغام و جهش در الگوريتم
نرخ جهش  ضمناً. اندگرفته شده نظر ژنتيك معمولي در

همچنين به منظور از دست . باشدبسته به شرايط متغير مي
ه صورت جمعيت ب ي بهتر، نيمه بهترهاندادن كروموزوم

وي نيمه بهتر شود، يعني رمستقيم در نسل بعد كپي مي
گيرد، همچنين اگر مقدار برازش يك عمل ادغام صورت نمي

هيچ عمل جهشي كروموزوم كمتر از برازش ميانگين نباشد 
  . شودروي آن انجام نمي

به منظور مقايسه بين الگوريتم پيشنهادي و يك الگوريتم 
هايي انجام شدند كه نتايج حاصل از مونژنتيك معمولي، آز

در . اندنيز خالصه شده 4و در جدول تشريح آنها در زير 
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   مربوط به اجراي الگوريتم نسل  -منحني برازش 6شكل 
  ژنتيك عادي با افزايش نرخ جهش و ادغام براي 

  )2آزمون ( 500 جمعيتي با اندازه

نمودارهاي زير محور افقي تعداد تكرار نسل و محور عمودي 
همچنين خطوط تيره  .مقدار تابع برازش را نشان مي دهد

م برازش حاصل از تابع ارزيابي و خطوط ماكزيم) مشكي(
ميانگين برازش جامعه را مشخص ) يخاكستر(تر روشن

 4ها امكانات برابر و دانشكده داراي  در كليه تست. كنندمي
. سايت كامپيوتر فرض شده است 1آزمايشگاه و  3كالس، 

همچنين مشخصات دروس و تعداد ثبت نام مشابه بوده، از 
مجموعه دروس دانشكده مهندسي دانشگاه اصفهان در يك 

روي برنامه درسي ها آزمون. اندترم تحصيلي استخراج شده
 ها وپنج ترم متوالي دو گروه آموزشي كه از كالس

كنند متمركز شده هاي مشتركي استفاده ميآزمايشگاه
حاصل ميانگين  ،هاي ارائه شدهاست و نتايج و منحني

همچنين عمل ادغام . باشدامتيازات جداول اين پنج ترم مي
ها زوموهاي مستقل خود روي تمام كرومو جهش با احتمال

  .  شوندانجام مي
  
  )1آزمون (اجراي الگوريتم ژنتيك عادي   1-4- 1
 تصادفي  كامالً: مقدار دهي اوليه  -   
  %60: نرخ ادغام -   
 %5: نرخ جهش -   
عمل ادغام و جهش بسته به احتمال ادغام و جهش  -   

  .انجام مي شود هاروي تمام كروموزوم
مشخص است جداول اوليه داراي  5ور كه در شكل ط همان

نسل  500برازش بسيار پاييني بوده و حتي پس از گذشت 
رسيده است، كه در مقايسه  26/13برازش بيشينه به مقدار 

با روش پيشنهادي حتي از مقدار برازش بيشينه در نسل 
بايد دقت شود كه بر خالف . اول اين روش نيز كمتر است

صعودي  نمودار برازش بيشينه كامالً ،روش پيشنهادي
هاي زيرا به علت كپي نكردن مستقيم كروموزوم ؛نيست

بهتر، تضميني براي از دست ندادن كروموزوم بهينه در هر 
در ادامه خواهيم ديد كه تغيير در . نسل وجود ندارد

بندي توليد كيفيت جداول زمان ،الگوريتم ژنتيك عادي
تواند عدم كه دليل آن ميبرد شدت باال ميه شده را ب

عنوان يك ابزار بهينه ه تطبيق خصايص الگوريتم ژنتيك ب
   .سازي عمومي با انتظارات همه مسائل باشد

جدول بهينه نهايي حاصل از اجراي اين الگوريتم با عنوان \\
 .آمده است 4در جدول شماره » 1آزمون شماره «

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
دي با افزايش نرخ جهش و اجراي الگوريتم ژنتيك عا  2-1-4

  )2آزمون (ادغام 
 6نمونه ديگر از اجراي الگوريتم ژنتيك معمولي در شكل   

شرايط اين اجرا كامالً مانند حالت  .نشان داده شده است
با اين تفاوت كه نرخ ادغام و جهش افزايش داده  ،اول است
  :شده است

 تصادفي  كامالً: مقدار دهي اوليه - 
  %90: منرخ ادغا -       
 %50يا % 20متغير : نرخ جهش -       
مشخص است، تنها تفاوت با  6طور كه در شكل  همان

ها كمي باالتر از قبلي اين است كه حد آستانه برازشحالت 
افزايش نرخ ادغام و جهش  آن دليل كهحالت قبلي است 

ها و بدام باعث اجتناب از يكنواختي جامعه پاسخ وباشد مي
جدول نتايج . اط ماكزيمم محلي شده استقنافتادن در 

آزمون «بهينه نهايي حاصل از اجراي اين الگوريتم با عنوان 
  .آمده است 4در جدول شماره  »2شماره 
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  در نسل بعد كروموزومهاي بهتر با  كپي كردن مستقيم عادي
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  نسل مربوط به اجراي الگوريتم ژنتيك -منحني برازش 8شكل 
  يك شدن ساعات مجزا عادي با رعايت محدوديت سخت عدم 

  )4آزمون ( 500براي جمعيتي با اندازه  درس

 اجراي الگوريتم ژنتيك عادي با كپي كردن مستقيم  3-1-4
   )3آزمون (در نسل بعد  هاي بهتركروموزوم

 تصادفي كامالً: مقدار دهي اوليه -    
  %60: نرخ ادغام -    
 %5متغير  : نرخ جهش -    

به علت كپي كردن  مشخص است 7طور كه در شكل  همان
، نمودار صعودي در نسل بعد هاي بهتركروموزوم مستقيم

  .است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

جدول بهينه نهايي حاصل از اجراي اين الگوريتم با نتايج 
  .ده استآم 4در جدول  »3آزمون شماره «عنوان 
مشخص است،  3 تا 1هاي طور كه از نتايج آزمون همان

مشكل اصلي و مهم عدم پيشرفت برازش به دليل نقض 
مي  درسيك تكه تكه شدن ساعات محدوديت سخت 

بنابراين بهتر ). محدوديتي كه جريمه آن نيز باال است(باشد
تكه تكه شدن ساعات است در هنگام مقدار دهي اوليه، عدم 

  . گرفته شود رر نظد درسيك 
  
اجراي الگوريتم ژنتيك عادي با رعايت محدوديت   4- 4-1

  )4آزمون ( درسيك شدن ساعات سخت عدم مجزا 
با اجراهاي  15حالت تصادفي اوليهدر اين اجرا با وجود اينكه 

قبلي يكسان است ولي به دليل اينكه يك محدوديت سخت 
اول اوليه مقدار دهي اوليه رعايت مي شود، جد  هدر مرحل

  :مقداري با جداول اوليه در مرحله قبل متفاوت است
  :شرايط اين اجرا به صورت زير است

شبه تصادفي، با در نظر گرفتن : مقدار دهي اوليه - 
 شدن ساعات درسعدم مجزا 

  %60: نرخ ادغام - 
 %5متغير  : نرخ جهش - 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

لگوريتم با جدول بهينه نهايي حاصل از اجراي اين انتايج 
به همراه جدول اوليه آن در  »4آزمون شماره «عنوان 

/ بردار برازش 8آمده است، و نيز شكل  4جدول شماره 
  .نسل آزمون را نشان مي دهد

اول با برازش در  هكه برازش كلي در مرحل با وجود اين
ولي در  ،مراحل اوليه در سه اجراي قبل تقريبا يكسان است

تالش الگوريتم به منظور از بين  نيازي براي چونپايان 
 تكه تكه شدن ساعات درسبردن محدوديت سخت عدم 

شوند و تر بهينه ميها خيلي راحتوجود ندارد، كروموزوم
  .برازش نهايي بسيار باالتر از اجراهاي قبلي است

مقدار دهي اوليه   هكه در مرحل بايد دقت شود با وجود اين
برابر صفر است  درسيك تكه تكه شدن ساعات نقض عدم 

ولي به هر حال درطول اجراي الگوريتم اين شرط به ميزان 
ثير عملگرهاي جهش و أكمي نقض شده است كه علت آن ت

  .باشدجا شدن آنها ميهها و جابادغام روي كروموزوم
     از اين مرحله به بعد و با توجه به نتايج حاصله اين 

منظور باال بردن  شود كه بهتر است بهبندي حاصل ميجمع
تر شدن كار هاي اول و در نتيجه سبكمقدار برازش در نسل

هاي سخت الگوريتم در مراحل بعدي، بعضي از محدوديت
 گونه كه قبالًهمان. در مرحله مقدار دهي اوليه رعايت شوند
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گفته شد عدم تفكيك ساعات درس، تفكيك دروس نظري 
 ،يا آزمايشگاهها و توجه به گنجايش كالس و آزمايشگاه
اردهي اوليه و هاي سختي هستند كه بين مقدمحدوديت

  .اندي لحاظ شدهتشكيل جامعه ابتداي
  
  نتايج حاصل از اجراي الگوريتم جديد پيشنهادي  2-4

نتايج مربوط به اجراي الگوريتم  4در جدول شماره 
تحصيلي پيشنهادي براي دروس ارائه شده در نيمسال اول 

جدول اوليه آن ارائه شده  با همراه 5ماره با عنوان آزمون ش
مراتب بهتر از ه نتايج حاصل از اين آزمون ب مشخصاً. است

عنوان مثال ه ب. استفاده از الگوريتم ژنتيك استاندارد است
تكرار نسل برازش  450بعد از حدود ) 8شكل ( 4در آزمون 

بعد ) 10شكل ( 5ليكن در آزمون  ،محدود است 60به زير 
 450مرتبه تكرار نسل برازش به حدود  400 از حدود

  .رسيده است
  
  نهايي نسل -نمودارهاي برازش بيشينه  2-4- 1

، به منظور ارزيابي 5پس از اجراي موفقيت آميز آزمون 
اين آزمون  ،ثير اندازه جمعيت بر كيفيت اجراي الگوريتمأت

 انجام شد 100و سپس  50مجدداً براي جمعيتي با اندازه 
، 9هاي  هاي مربوط به هر سه آزمون  در شكلكه نمودار

  .  قابل مشاهده است 11و10
هميشه ) 11- 9هاي شكل(» نسل –بيشينه  شبراز« نمودار

 هدر روش پيشنهادي نيم از آنجا كه. نموداري صعودي است
گاه  بهتر جمعيت مستقيماً در نسل بعد كپي مي شود، هيچ

تر از بيشينه ه جمعيت جديد كمها بيشينبر اثر گذشت نسل
هاي قبلي نخواهد شد ممكن است اين جمعيت در نسل

زماني كه بر  ثابت بماند، مگربيشينه به مدت چندين نسل 
ي كروموزوماثر واقع شدن جهش و ادغام بر روي جمعيت، 

هرچه . توليد شود كه برازش آن بيشتر از بيشينه فعلي باشد
برازش اندازه جمعيت كمتر باشد، توقف بيشتري روي هر 

گذرد و هاي بيشتري ميبيشينه خواهيم داشت، يعني نسل
ماند، چون احتمال ساختن جدولي برازش بيشينه ثابت مي

كه برازش آن از برازش بيشينه كنوني بيشتر باشد با سايز 
در مورد ميانگين برازش  البته. جمعيت نسبت مستقيم دارد

دازه وقتي ان. قابل مشاهده است نوسان طبيعتاً ،جامعه
جمعيت كم است هر چقدر كه در موقع نزديك شدن 

همگرا ( بيشينه و ميانگين برازش اعضاي جمعيت به يكديگر
نرخ جهش زياد شود، ) شدن جمعيت به يك جدول خاص

بازهم چون تنوع جداول زياد نيست، تركيب آنها با يكديگر 
دست ه و عمل جهش روي آنها هنوز شانس زيادي براي ب

برازش باالتر از مقدار بيشينه كنوني ايجاد  آمدن يك مقدار
گيريم در حقيقت به نوعي در يك چرخه قرار مي. كندنمي

ولي (نرخ جهش را افزايش مي دهد، جداول جديد  كه مرتباً
 وكند، توليد مي) با برازشي كمتر از برازش بيشينه كنوني

در نتيجه باعث كاهش ميانگين و جلوگيري از همگرا شدن 
سپس دوباره با تركيب اين جداول، . شوديجمعيت م

به  .شوديابد و به بيشينه نزديك ميميانگين افزايش مي
ها براي هر همين ترتيب اين چرخه ممكن است ساعت

جمعيت ادامه پيدا كند، و  هافزايش كوچك در بيشين
  . حاصل نشودجدولي با برازش باال 

عيتي با منحني مربوط به اجراي الگوريتم براي جم 9شكل 
 ،در اين شكل محور افقي. را نشان مي دهد 100اندازه 

. مقدار تابع برازش است ،تعداد تكرار نسل و محور عمودي
را  خطوط نازك ميانگين و خطوط ضخيم ماكزيمم  برازش

الگوريتم در  چگونهكامالً مشهود است كه . نمايش مي دهند
تباً باعث دست آوردن مقادير برازش باالتر، مره تالش براي ب

شود تا باالخره كاهش و افزايش ميانگين برازش جمعيت مي
اي بتواند برازشي باالتر از بعد از مدت زمان قابل مالحظه
طور كه در شكل  همان. بيشينه كنوني خود توليد كند

برازش كم  ههاي اوليه كه بيشينكنيد در نسلمشاهده مي
جداول  چون احتمال توليد ؛است، شيب منحني زياد است

هاي چه نسل هر. با برازش باال هنوز قابل مالحظه است
شود، احتمال گذرد و برازش بيشينه بيشتر ميبيشتري مي

كنوني كمتر شده و  هتوليد جداولي با برازش باالتر از بيشين
كشد تا چنين جدولي توليد هاي بيشتري طول مينسل
در شود و نواحي تخت در نتيجه شيب منحني كم مي. شود

  .گردداهر ميظمنحني بيشتر 
كه در شكل قابل مشاهده است، از  ه طور مثال همان گونهب

نسل، برازش  281، يعني به مدت 610تا نسل  329نسل 
 1000پس از گذشت . ثابت بوده است 128بيشينه روي  

رسيده است، كه تا  142 نسل، بيشينه برازش به مقدار
ار باالتر از ير چند بسه ،داردبيشينه مطلوب فاصله زيادي 

  . ژنتيك استاندارد است هايهاي حاصل از الگوريتمبرازش
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  نسل مربوط به اجراي الگوريتم  - منحني برازش 10 شكل
 )5آزمون ( 500 پيشنهادي براي جمعيتي با اندازه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يك نمونه ديگر از نتايج اجراي الگوريتم با اندازه جمعيت 
. نشان داده شده است  10 در شكل 400و تعداد نسل  500

به مقدار  ،نسل 154در حين اجرا، پس از گذشت تعداد 
رسيديم، كه در مقايسه با اجراي قبلي،  625برازش بيشينه 

نسل  1000گذشت  تايي، كه پس از 100با اندازه جمعيت 
.  باشدرسيده بود، قابل مالحظه مي 142برازش بيشينه به 

نمودار مشهود است، نرخ تغييرات برازش  طور كه در همان
تا قبل از .  بيشينه نسبت به حالت قبل بسيار بيشتر است

دار برازش بيشينه داراي شيب تندي به نمو 154نسل 
، اتفاقي 625رسيدن به برازش  سمت باال است، ولي پس از

  . افتدمشابه با حالت قبل مي تقريباً
حال به اين  ها به هرنظر از تعداد نسل در حقيقت صرف

مرحله كه ميانگين و بيشينه بسيار به هم نزديك شده، و 
 .يابد، خواهيم رسيدرخ تغييرات برازش بيشينه كاهش مين

با اين تفاوت كه وقتي اندازه جمعيت بزرگ باشد نسل هاي 
بيشتري بايد سپري شود تا اين اتفاق رخ دهد و شانس 

  .هاي باالتر نيز بيشتر استرسيدن به برازش
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ابتكاراتي كه در اين  طور كه پيشتر ذكر شد، يكي از همان
وسيله در نظر ه ده اين است كه بالگوريتم به كار برده ش

يك در شرايط خاص  گرفتن دو نرخ جهش متفاوت كه هر
خود اعمال مي شود، احتمال همگرا شدن جمعيت به يك 
برازش واحد و در نتيجه به دام افتادن در يك بيشينه محلي 

هاي باال نزديك به صفر سايز جمعيت بسيار ناچيز و در
اي زيادي بگذرد و هيعني گرچه ممكن است نسل. است

بيشينه تغييري نكند، اگر زمان كافي به تعداد دفعات تكرار 
با افزايش  نسل الگوريتم داده شود، به احتمال زياد الگوريتم

  .  خودكار نرخ جهش از اين بيشينه محلي نجات خواهد يافت
 50كه مربوط به اجراي الگوريتم با اندازه جمعيت  11شكل 

طور ه ب. دهدخوبي نشان ميه را ب نكات ذكر شده ،باشدمي
 653، يعني به مدت 2399تا نسل  1746مثال از نسل 

مي باشد، ولي نهايتاً الگوريتم از  125نسل، برازش بيشينه 
تغيير  139دام اين بيشينه محلي رها يافته و به برازش

  .دهدمقدار مي
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ه جهش در ب ابتكار ديگري كه براي افزايش كارايي تابع
   وجود آوردن جداول متفاوت در هنگام ميل كردن 

هاي اعضاي جمعيت به سمت عددي خاص انجام برازش
شد، اين بود  كه تابع جهش در هر بار اعمال شدن، تعداد 

اين كار احتمال ايجاد . كندجا ميهها را جابمتفاوتي از بيت
قدار جداول جديد، و در نتيجه احتمال ايجاد جدولي با م

در  .دهدبرازش بيشتر از برازش بيشينه كنوني را افزايش مي
امتياز دو جدول از جداول اوليه  ،، سطرهاي ابتدايي4جدول 

. دهندسازي توسط الگوريتم ژنتيك را نشان ميقبل از بهينه
ها بسيار شود، امتياز اين جدولمي مشاهدهگونه كه همان

در . باشندعدد ميشده مت ،ين و شروط سخت و نرم نقضيپا
سطرهاي بعدي نتايج آزمون الگوريتم ژنتيكي استاندارد 

شود كه ميانگين و ماكزيمم ديده مي. قابل مشاهده است
هم ه  ها بسيار نزديك بجداول در اين آزمون) برازش(امتياز 

ي و يكنواختي جامعه پس ينشانگر همگرا همر است كه اين
ن، هر چند شرايط همچني. باشداز چندين تكرار نسل مي

سخت تداخل ساعات براي دانشجويان و اساتيد هر دو 
بهبود يافته است، اما تكه تكه شدن ساعات دروس و شرط 

عموم شرايط نرم  اندازه كالس از بين شرايط سخت و تقريباً
اند كه اين خود باعث كاهش امتياز كلي جداول لحاظ نشده

 5نتايج آزمون  در عوض. ها شده استتوليدي در اين آزمون
كارگيري الگوريتم ژنتيك پيشنهادي برتري ه حاصل از ب

 كليه شرايط سخت لحاظ . دهدمحسوسي را نشان مي
 .خوردچشم ميه اند و تنها سه مورد نقض شرايط نرم بشده

رسيده است كه تقريبا  01/625بدين دليل امتياز جدول به 
. باشدرد ميهاي ژنتيك استاندابرابر بهتر از الگوريتم 11

 جدول بهينه توليدي از نظر جميع شرايط يك جدول 
    .شودمحسوب ميبندي مطلوب و خوش ساخت زمان

  
  نتيجه گيري -5

ابزاري به عنوان الگوريتم ژنتيك  در اين مقاله خصوصيات
مورد  CSP مسألههاي يك پاسخدر بهينه سازي  مناسب

بندي نسپس مسأله طراحي جداول زما. بررسي قرار گرفت
 CSPكاربردي  مسألهعنوان يك ه براي دروس دانشگاهي ب

. معرفي و يك راه حل ژنتيكي استاندارد براي آن ارائه شد
به كمك افزايش نرخ جهش و ادغام و در مقابل انتقال نيمه 

شبه تصادفي بودن مرحله مقدار  بهتر جمعيت در نسل بعد،
نتيك معمولي دهي اوليه، و ديگر تغييراتي كه در الگوريتم ژ

اعمال شد از همگرا شدن الگوريتم جلوگيري شده و نتايج 
همچنين مشخص گرديد كه . مطلوبي حاصل گشته است

اجتناب از مقداردهي اوليه كامالً تصادفي و سعي در گريز از 
تواند هاي محلي با دستكاري در پارامتر جهش ميمينيمم

سازي خاص هدر بهبود بازدهي الگوريتم ژنتيكي در اين بهين
كه در جستجوهاي غير سراسري مانند  خصوصاً. ثر باشدؤم

ي پيش از موعد موجب يكنواختي يهمگرا ،الگوريتم ژنتيك
  .شوددام افتادن در يك اپتيموم محلي ميه جامعه و ب

دهد الگوريتم ژنتيك پيشنهادي در نتايج حاصله نشان مي
ده بندي خوش ساخت براي يك دانشكطراحي جداول زمان

كند و جداول توليدي ضمن عدم خوبي عمل ميه مفروض ب
نقض شرايط سخت و فقط با ناديده گرفتن تعدادي شرط 

توانند به برازش چندين برابر جداول ساخته شده نرم، مي
نتايج حاصل . هاي ژنتيك عادي دست يابندتوسط الگوريتم

هاي بومي سازي شده مبتني بر ي روشياز تحقيق بر كارا
. كيد دارندأگوريتم تكاملي استاندارد و معمول تيك ال
بندي امتحانات يك هاي مشابهي روي جدول زمانآزمون

ييد أدانشكده نيز صورت گرفته است كه نتايج آنها نيز ت
هاي ارائه شده در اين مقاله لها و استدالكننده نتايج آزمون

  .باشدمي
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 سايت كامپيوتر 1آزمايشگاه و  3كالس،  3خروجي برنامه براي روز شنبه به ازاي  3جدول
  گروهي است كه آن درس براي آن گروه ارائه شده است  Gكد استاد و عدد بعد از  #عدد قبل از عالمت 
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  نتايج حاصل از آزمون ها 4جدول
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