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در سالّای اخیر یكی از فٌّاٍریّایی کِ در سازهاىّای رٍ تِ رشذ ،تِسرػت درحالتَسؼِ است ،استفادُ ٍ تِکارگیری از
ٍبسرٍیسّا است ،کِ درایيتیي استفادُ از ٍبسرٍیسّای هرکة از اّویت زیادی ترخَردار خَاّذ تَدّ .ذف از ترکیة
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ٍبسرٍیسّا تؼییي یک ترکیة هٌاسة تا تَجِ تِ درخَاستی از کارتراى است کِ ًویتَاًٌذ تٍِسیلِ یک ٍبسرٍیس هٌفرد ترآٍردُ
گردًذ .در طی ایي فرآیٌذ ترکیة ،سرٍیسّای کاًذیذ زیادی تا ٍیصگیّای ػولكردی یكساى خَاّین داشت کِ در ٍیصگیّای غیر
ػولكردی هتفاٍت خَاٌّذ تَد ازایيرٍ کیفیت سرٍیس یكی از ػَاهل هْن در تشخیص ٍ اًتخاب ٍبسرٍیسّا است .در ایي هقالِ
تالش تر آشٌایی تیشتر تا ٍبسرٍیسّا ٍ لسٍم استفادُ از ٍبسرٍیس هرکة هثتٌی تر کیفیت سرٍیس در ترًاهِّای کسةٍکار
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داشتِ ٍ تذیي هٌظَر تا تَصیف سِ هرحلِ فرآیٌذ ترکیة ٍبسرٍیسّا تِ هقایسِ ٍ تررسی کارّای اًجامشذُ در ایي زهیٌِ خَاّین
پرداخت.

کلوات کلیذی
ٍبسرٍیسّا ،ترکیة ٍبسرٍیسّا ،کیفیت سرٍیس

 -1هقذهِ
هؼوبسی ػشٍیغ گشا ػجک عشاحی ػیؼتنّبی ًشمافضاسی ثش
پبیِی ثِ اؿتشاکگزاسی ،اػتفبدُ هجذد ٍ تؼبهل هیبى ػشٍیغّب دس
یک هحیظ تَصیغؿذُ اػت .یک ٍةػشٍیغ ًَػی اص ػیؼتن
ًشمافضاسی اػت کِ جْت تؼبهل هبؿیي ثب هبؿیي دس ػغح یک ؿجکِ
عشاحیؿذُ اػت ،ثِثیبىدیگش ٍةػشٍیغّب ػیؼتنّبی ًشمافضاسی
ّؼتٌذ کِ دس ؿجکِ هٌتـش ،ؿٌبػبیی ٍ فشاخَاًی هیؿًَذ .ثب تَجِ ثِ
ایٌکِ دس ػبلّبی اخیش اػتفبدُ اص ایٌتشًت ثِػشػت دسحبلتَػؼِ ثَدُ ٍ
تأحیش اًکبسًبپزیشی ثش فیلذ کؼتٍکبس داؿتِ اػت ،ایي ػبهل هٌجش ثِ
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اًتخبة ٍةػشٍیغّب ثِػٌَاى اًتخبثی ثؼیبس هٌبػت دس جْت ػبخت
ثشًبهِّبی کؼتٍکبس ؿذُ اػت .ثب تَجِ ثِ ایٌکِ یک ٍةػشٍیغ
ثِتٌْبیی داسای قبثلیت اًذکی دس اًجبم دسخَاػتّبی پیچیذُ کبسثش دس
یک هذتصهبى کبفی اػت ،ثٌبثشایي ػشٍیغّبی هختلفی ثشای پبػخ ثِ
چٌیي دسخَاػتّبیی هیثبیؼت اػتفبدُ گشدًذ ].[1
کٌبس ّن قشاس دادى چٌذیي ٍةػشٍیغ ٍ ادغبم آىّب ثِ یک ٍاحذ
کبسی ،تشکیت ٍةػشٍیغّب ًبهیذُ هیؿَد ٍ ٍةػشٍیغ ادغبمؿذُ
جذیذ یک ٍةػشٍیغ هشکتً 1بهیذُ هیؿَدّ .ذف اص تشکیت
ٍةػشٍیغّب تؼییي یک تشکیت هٌبػت اص ػشٍیغّبی هٌفشد ثب تَجِ

ثِ دسخَاػتّبیی اص کبسثشاى اػت کِ ًویتَاًٌذ ثٍِػیلِ یک
ٍةػشٍیغ هٌفشد ثشآٍسدُ ؿًَذ .دس حقیقت گبّی دسخَاػتّبی
کبسثشاى دس دًیبی ٍاقؼی پیچیذُتش اص آى ّؼتٌذ کِ ثتَاى آىّب سا ثب
اػتفبدُ اص یک ٍةػشٍیغ هٌفشد ثِ اًجبم سػبًذ .لزا گبّی ًیبص خَاّذ
ثَد کِ ػولکشدّبی چٌذیي ػشٍیغ ٍة ثب یکذیگش تشکیتؿذُ ٍ
ػشٍیغ هشکت حبكل گشدد .ثبایيحبل تؼذاد صیبدی اص ٍةػشٍیغّب ثش
سٍی ایٌتشًت ثب ٍیظگیّبی تبثغ پزیشی هـبثِ هَجَد هیثبؿٌذ کِ هٌجش
ثِ ساُحلّبی صیبدی اص تشکیت ٍةػشٍیغّب ثشای یک دسخَاػت کبسثش
هیؿًَذ؛ ثٌبثشایي هب ثشای تشکیت ثْیٌِ ٍةػشٍیغّب ،ثِ اًتخبة
ثْتشیي آىّب ًیبص خَاّین داؿت ،دس ایي صهیٌِ ٍیظگیّبی کیفی
ػشٍیغ ،2تحت ػٌَاى فبکتَسّبی کلیذی هختلف ثشای اًتخبة ٍ
تشکیت ٍةػشٍیغّب خَاٌّذ ثَد .الصم ثِ رکش اػت کِ اًتخبة ثْتشیي
تشکیت اص ٍةػشٍیغّب ثِػٌَاى یک هـکل ثْیٌِ NP-HARD
هحؼَة هیؿَد]. [2

 -1-1-2ارزیاتی کیفیت سرٍیس
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اصآًجبییکِ هوکي اػت ّشیک اص ٍیظگی کیفی ثب هتشیکّبی
هختلفی اًذاصُگیشی ؿًَذ ثِهٌظَس اسصیبثی هٌبػت هیثبیؼت ایي
ٍیظگیّب ًشهبلیض گشدًذ ثذیي تشتیت ٍیظگیّبی کیفی ثِ دٍدػتِ
ٍیظگیّبی هخجت هبًٌذ دػتشػیپزیشی ٍ ٍیظگیّبی هٌفی هبًٌذ ّضیٌِ
ٍ صهبى پبػخ تقؼین هیؿًَذ کِ هقبدیش ثبالتش دس ٍیظگیّبی هٌفی
هٌجش ثِ کیفیت پبییيتش ٍ هقبدیش ثبال دس ٍیظگیّبی هخجت هٌجش ثِ
کیفیت ثبالتش خَاّذ ثَد ٍ ّویيعَس ثبلؼکغ .هؼبدالت )(2) ٍ (1
جْت ًشهبلیض کشدى ٍیظگیّبی هخجت ٍ ٍیظگیّبی هٌفی ثِکبسثشدُ
هیؿًَذ .پغ اص ًشهبلیض کشدى ،هقبدیش هحلی ّشیک اص ٍةػشٍیغّبیی
کِ کبًذیذ ؿذُاًذ ثِ کوک هؼبدلِ ( )3هحبػجِ خَاٌّذ ؿذ کِ دس آى
 Qتؼذاد ٍیظگیّبی کیفی اػت]. [4
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دس اداهِ دس ثخؾ  2ثِ فشآیٌذ  3هشحلِای تشکیت ػشٍیغ خَاّین
پشداخت ٍ ّش گبم سا هختلشاً هَسدثشسػی قشاس خَاّین داد .ػپغ دس
ثخؾ  3ثِ تَضیح الگَسیتنّبی فشا اکتـبفی پشداختِ ٍ چٌذ ًوًَِ اص
ایي الگَسیتنّب سا دػتِثٌذی کشدُ ٍ تَضیح خَاّین داد ،دس اداهِ ثخؾ
 4هشٍسی ثش کبسّبی اًجبمؿذُ جْت ثْجَد تشکیت ثْیٌِ
ٍةػشٍیغّبی هجتٌی ثش کیفیت ثب الگَسیتنّبی هختلف خَاّین
داؿت.
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 -2فرآیٌذ ترکیة سرٍیسّا
هب ًیبص داسین ثذٍى ثشسػی کشدى توبهیِ حبلتّبی تشکیی  ،یک
عشح تشکیجی هٌبػت ثب هحذٍدیتّبی هـتشیبى سا پیذا کٌین .لزا فشآیٌذ
یبفتي تشکیت هٌبػت ػشٍیغّب ثش اػبع دسخَاػت کبسثش سا هیتَاى ثِ
ػِ هشحلِ صیش تقؼین ًوَد.

 -1-2ایجاد هذل کیفیت سیستن
ثشای ثِ دػت آٍسدى یک عشح تشکیجی هٌبػت ثب دسخَاػت
هـتشی هب ثبیذ دس اثتذا یک هذل کیفیت ػشٍیغ ثشای تَكیف
ٍیظگیّبی کیفی ػشٍیغّب ایجبد کٌین .ثذیي هٌظَس ثشای ایجبد هذلی
هٌبػت ،دسخَاػتکٌٌذُ ػشٍیغ ٍ فشاّنکٌٌذُ ػشٍیغ هیثبیؼت تب
جبیی کِ هوکي اػت ثِ تؼبسیف هـبثْی دػتیبفتِ ٍ تَافق حبكل
ًوبیٌذ .اص پشکبسثشدتشیي ٍیظگیّبی کیفی هیتَاى ثِ صهبى پبػخ ،قبثلیت
اعویٌبى ،قبثلیت دػتشػیپزیشیّ ،ضیٌِ ٍ غیشُ اؿبسُ ًوَد ].[3
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 -2-1-2هحاسثِ هقذار هجوَع ٍیصگیّای کیفی
سرٍیس

3
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ثِعَسکلی عشحّبی تشکیت اص یکی اص الگَّبی اجشایی صًجیشُ،
حلقَی ،هَاصیّ ،نصهبًی تـکیل هیؿًَذ .ثب تَجِ ثِ تؼبسیف
ٍیظگیّبی کیفی ػشٍیغ هقذاس هجوَع اص ٍةػشٍیغ هشکت ثش
اػبع الگَی جشیبى کبس هحبػجِ هیؿَد.

 -2-2کشف ٍ اًتخاب ٍبسرٍیسّای هٌاسة
دس عی فشآیٌذ کـف ٍ اًتخبة ،دٍ هشحلِ تغبثق ػولیبتی ٍ تغبثق
غیشػولیبتی سا پیؾ سٍ خَاّین داؿت ،هشحلِ اٍل تغبثق ػولیبتی
ٍةػشٍیغّب ٍ هشحلِ دٍم تغبثق غیشػولیبتی ٍةػشٍیغّب ًبهیذُ
هیؿَد .دس تغبثق ػولیبتیٍ ،ةػشٍیغّبیی کِ ػولکشد آىّب ثب
ػولکشد هَسدًظش هـتشی هغبثقت داسد اًتخبة هیؿًَذ ٍ دس تغبثق
غیشػولیبتی ٍةػشٍیغّبیی کِ کیفیت ػولکشد آىّب هٌبػت اػت
ثِػٌَاى ٍةػشٍیغ کبًذیذ اًتخبة هیؿًَذ .دسًتیجِ دس اًتْبی ایي

جذٍل  -1هحاسثِ هقذار هجوَع ٍیصگیّای کیفی ][5

هشحلِ ٍةػشٍیغّبیی سا خَاّین داؿت کِ ػولکشد هغبثق ثب
دسخَاػت هـتشی داؿتِ ٍ ّوچٌیي کیفیت ایي ػشٍیغّب ثشای چٌیي
ػولکشدی هٌبػت اػت]. [6,7
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 -1-3الگَریتنّای فرا هكاشفِای زیستی تكاهلی

 -3-2ترکیة تْیٌِ ٍبسرٍیسّا

الگَسیتنّبی تکبهلی ثِ آى دػتِ اص سٍؽّبی جؼتجَی فشا
هکبؿفِای گفتِ هیؿَد کِ هجتٌی ثش قبًَى ثقبء اكلح ًظشیِ تکبهلی
داسٍیي ّؼتٌذ .ثب تَجِ ثِ ًظش داسٍیي تکبهل یک فشآیٌذ ثْیٌِػبصی
اػت کِ ّذف آى ثْجَد تَاًبیی یک اسگبًیضم ثشای ًجبت دس یک هحیظ
هتغیش ٍ پَیب اػت .اص پبیِایتشیي الگَسیتنّبی ایي ثخؾ هیتَاى ثِ
الگَسیتن طًتیک اؿبسُ ًوَد.

هشحلِ ػَم تشکیت ثْیٌِ ٍةػشٍیغّب اًتخبةؿذُ ثش اػبع کیفیت
ػشٍیغ ثب الگَسیتنّبی هختلف اػت.
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 -3الگَریتنّای فرا هكاشفِای

4

o
e

تبکٌَى الگَسیتنّبی صیبدی جْت تشکیت ثْیٌِ ٍةػشٍیغّب ثش
اػبع ٍیظگیّبی کیفی پیـٌْبدؿذُاًذ کِ هیتَاى آىّب سا ثِ دٍ
ثخؾ الگَسیتنّبی دقیق ٍ الگَسیتنّبی اثتکبسی تقؼین ًوَد  .دس
هؼئلِ تشکیت ٍةػشٍیغّب ثِ دلیل ثضسگی فضبی جؼتجَ ٍ افضایؾ
تکشاس ٍةػشٍیغّب سٍؽّبی اثتکبسی یب اکتـبفی کِ ؿبهل
الگَسیتنّبیی ثب ػشػت ثبالتش ٍ پیچیذگی کوتش ّؼتٌذ هٌبػتتش
خَاٌّذ ،اصجولِ الگَسیتنّبی پشکبسثشدی کِ تبکٌَى دس ایي هؼئلِ ثؼیبس
صیبد اػتفبدُؿذُاًذ هیتَاى ثِ الگَسیتن طًتیک ،الگَسیتن تجوغ رسات،
الگَسیتن سقبثت اػتؼوبسی ،الگَسیتنّبی ثْجَدیبفتِ طًتیک،
الگَسیتنّبی ثْجَدیبفتِ تجوغ رسات ٍ دیگش الگَسیتنّب اؿبسُ ًوَد .ایي
الگَسیتنّب ػضَ خبًَادُ جؼتجَی فشا هکبؿفِای ّؼتٌذ .الگَسیتنّبی
فشا هکبؿفِای ثب الْبم گشفتي اص یک پذیذُ عجیؼی ایي اهکبى سا هییبثٌذ
کِ دس فضبی جؼتجَی ثؼیبس ثضسگی عیف ٍػیؼی اص هؼبئل ثْیٌِػبصی
پیچیذُ سا ثِكَست ثؼیبس َّؿوٌذاًِای هَسد کبٍؽ قشاس دٌّذ .هٌظَس
اص َّؿوٌذاًِ دس ایٌجب آى اػت کِ الگَسیتنّبی فشا هکبؿفِای کل
فضبی جؼتجَ سا ثِ دلیل ثضسگی آى پیوبیؾ ًکشدُ ٍ تٌْب ثِ پیوبیؾ
ثخـی اص فضب کِ احتوبل ٍجَد یک پبػخ ثِاًذاصُ کبفی خَة دس آى
ثیـتش اػت اکتفب هیکٌٌذ.
ثشخی اص الْبهبت عجیؼی کِ ثش اػبع آىّب یک الگَسیتن فشا
هکبؿفِای عشاحیؿذُ اػت ػجبستاًذ اص :تکبهل هَجَدات دس عی
ًؼلّب ،صًذگی هَسچِّب دس یک کلًَی ،حشکت گشٍّی پشًذگبى ٍ
غیشُ]. [8
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 -2-3الگَریتنّای فرا هكاشفِای زیستی هثتٌی تر
َّش جوؼی
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ثؼیبسی اص الگَسیتنّبی فشا هکبؿفِای اص صًذگی هَجَدات دس عجیؼت
الْبم گشفتِؿذُاًذ ٍ ثِػجبستدیگش صیؼتی ّؼتٌذ .ایي الگَسیتنّب سا
هیتَاى ثِ دٍ ثخؾ الگَسیتنّبی ػالهت هحَس ٍ تقلیذ هحَس تقؼین
ًوَد.
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 -1-2-3الگَریتنّای ػالهت هحَر

دػتِای اص الگَسیتنّبی هجتٌی ثش َّؽ جوؼی کِ اص یک
حبفظِی هحیغی هـتشک ثشای ثشقشاسی استجبط غیشهؼتقین هیبى
هَجَدات ثْشُ هیثشًذ .دس حقیقت ایي الگَسیتنّب اص یک سػبًِ ثشای
ثشقشاسی یک استجبط غیشهؼتقین اػتفبدُ هیکٌٌذ ،هَجَدات دس ایي
الگَسیتن ،اص عشیق سػبًِ هَجَد ،ػالهتّبیی سا اص خَد ثشجبی
هیگزاسًذ ٍ ثِ ایي دلیل ػالهت هحَس ًبهیذُ هیؿًَذ .اصجولِ ایي
الگَسیتنّب ػجبستاًذ اص ثْیٌِػبصی کلًَی هَسچگبى ،ثْیٌِػبصی
کٌذٍیی صًجَسػؼل ٍ غیشُ.
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 -2-2-3الگَریتنّای تقلیذ هحَر
ایي الگَریتنّا هبتٌی بر َّش جوعی ّستٌذ کِ در ایي
رٍشّا ارتباط هیاى هَجَدات در جوعیت بِصَرت هستقین

است ٍ ّیچ حافظِ هطترکی ٍجَد ًذارد .در رٍشّای هربَط بِ
ایي دستِ ّر هَجَد یک حافظِ دارد کِ در آى بْتریي هکاى
یافت ضذُ تَسط خَد ٍ بْتریي هَجَدات جوعیت را ًگْذاری
هیکٌذ .هَجَدات در ایي دستِ توایل بِ سوت بْتریي
پاسخّای یافت ضذُ تَسط خَد ٍ دیگر هَجَدات دارًذ .ازجولِ
الگَریتنّا در ایي دستِ هیتَاى بِ الگَریتن بْیٌِسازی ازدحام
ررات اضارُ ًوَد]. [9

ثِجبی تَلیذ جوؼیت اٍلیِ ثِعَس تلبدفی دس تَلیذ جوؼیت اٍلیِ اػتفبدُ
کشدُاًذ.

 -4هرٍری تر رٍشّای اًجامشذُ

دس ]ًَ [12یؼٌذگبى ػبختبسی ثِ ًبم هحذٍدیتّبی کیفی تجضیِؿذُ
اسائِ کشدُاًذ کِ قبدس ثِ تجضیِ هحذٍدیتّبی ػشتبػشی ثِ
هحذٍدیتّبی هحلی ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن طًتیک اػت .دس ایي سٍؽ
ثْتشیي ٍةػشٍیغ ثشای ّش ٍظیفِ اص عشیق یک جؼتجَی خغی
ثِػبدگی اًتخبة هیؿَد .ایي سٍیکشد دس هقبثل ثب سٍؽّبی هَجَد،
ثِعَس قبثلتَجْی ثِ هجوَػِ هحذٍدی اص ٍظبیف ثؼتگی داسد کِ
داسای پیچیذگی کوتشی هیثبؿٌذ.
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الگَسیتن طًتیک ،ثب هذل کشدى تکبهل طًی ثشای حل گؼتشُ ٍػیؼی اص
هؼبئل دًیبی ٍاقؼی ثکبس سفتِ اػت .ایي الگَسیتن هجتٌی ثش تکشاس ثَدُ ٍ
اكَل اٍلیِ آى اص ػلن طًتیک اقتجبع گشدیذُ اػت .چٌبًکِ هیداًین
ػلن طًتیک ،ػلوی اػت کِ دسثبسُ چگًَگی تَاسث ٍ اًتقبل كفحبت
ثیَلَطیکی اص ًؼلی ثِ ًؼل ثؼذ كحجت هیکٌذ .ػبهل اكلی اًتقبل
كفحبت ثیَلَطیکی دس هَجَدات صًذُ کشٍهَصٍم ٍ طىّب اػت ٍ ًحَُ
ػولکشد آى ثِ ایي كَست اػت کِ دسًْبیت طىّب ٍ کشٍهَصٍمّبی
ثشتش ٍ قَیتش ثبقیهبًذُ ٍ طىّبی ضؼیفتش اص ثیي هیسًٍذ.
ثِػجبستدیگش ًتیجِ ػولیبت هتقبثل طىّب ٍ کشٍهَصٍمّب ثبقی هبًذى
هَجَدات اكلح ٍ ثشتش اػت .ایي الگَسیتن ثشای ثْیٌِػبصی ،جؼتجَ ٍ
یبدگیشی هبؿیي هَسداػتفبدُ قشاس هیگیشد .اػبع ایي الگَسیتن قبًَى
تکبهل داسٍیي «ثقبء ثْتشیي» اػت ثذیي تشتیت یکی اص الگَسیتنّبی
هحجَة دسصهیٌِ تشکیت ثْیٌِ ٍةػشٍیغّب ًیض ثِ ؿوبس هیآیذ ،دس عی
ػبلّبی اخیش کبسّبی هختلفی دسصهیٌِ ثْجَد الگَسیتن اٍلیِ اًجبمؿذُ
اػت .ثِػٌَاىهخبل دس هقبلِ ] ،[10ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن طًتیک ثب عی
ّش ػِ هشحلِ فشآیٌذ تشکیتػبصی ٍ ثب اػوبل تغییشاتی دس
 ٍ crossoverسٍیکشدّبی اًتخبثی ػؼی دس گشیض اص دام ثْیٌِ هحلی
داؿتِاًذ ،دس ّش هشحلِ ثشای تَلیذ کشٍهَصٍمّب اص  2۲دسكذ اص ثْتشیي
ٍةػشٍیغّب اػتفبدُ ًوَدُ ٍ هبثقی آىّب سا ثِعَس تلبدفی اًتخبة
کشدُاًذ .ایي ًتبیج ثْتشیي کشٍهَصٍمّب سا حفظ کشدُ ٍلی ّوگشایی
الگَسیتن ثِ ػوت ثْیٌگی هحلی سا تؼشیغ هیثخـذّ ،وچٌیي ثشای ّش
کشٍهَصٍم تبثغ  fitnessسا هحبػجِ ٍ ثب اػتفبدُ اص تبثغ  mutionػؼی
دس گشیض اص ثْیٌِ هحلی سا داؿتِاًذ کِ خَد هؼبیجی اصجولِ پبساهتشّبی
صیبد ،کبّؾ ػشػت ٍ  ...سا ثِ دًجبل داؿت.
دس کبسی دیگش ] [11الگَسیتن طًتیک ثْجَدیبفتِای هجتٌی ثش الگَسیتن
ثْیٌِ کلًَی هَسچگبى ثشای حل هؼئلِ تشکیت ٍةػشٍیغّب اسائِؿذُ
اػت .هحققبى دس ایي پظٍّؾ اص الگَسیتن ثْیٌِ کلًَی هَسچگبى
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دس هقبلِ ]ًَ [13یؼٌذگبى یک سٍیکشد تشکیجی دس جْت ثْجَد الگَسیتن
طًتیک کالػیک اسائِ ًوَدُاًذ کِ اص الگَسیتن تجشیذ ؿجیِػبصیؿذُ ٍ
الگَسیتن جؼتجَی ّبسهًَی ثِهٌظَس ػولکشد ثْتش ٍ ّوگشایی ػشیغتش
دس فشآیٌذ تشکیت ثْیٌِ ٍةػشٍیغّب اػتفبدُ کشدُاًذ ،ایي سٍیکشد ًیض
خَد ثب تَجِ ثِ هضایبیی کِ ّوشاُ داسد ثب هؼبیجی اصجولِ هلشف حبفظِ،
پبساهتشّبی صیبد ،پیبدُػبصی صهبىثش ٍ ّ ...وشاُ خَاّذ ثَد.
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الگَسیتن تجوغ رسات یک الگَسیتن جؼتجَی هجتٌی ثش جوؼیت
اػت کِ سفتبس اجتوبػی دػتِ پشًذگبى سا ؿجیِػبصی هیکٌذ .ایي
الگَیتن اٍلیي ثبس تَػظ کٌذی ٍ اثشاّبت دس ػبل  1995اسائِؿذُ
اػت] ،[13دس الگَسیتن تجوغ رسات هَجَدات رسُ ًبهیذُ هیؿًَذ کِ
دس فضبی چٌذثؼذی جؼتجَ حشکت هیکٌٌذ .تغییش دس هَقؼیت رسات دس
فضبی جؼتجَ هجتٌی ثش سفتبس اجتوبػی هَجَدات دس تقلیذ اص هَفقیت
ػبیش هَجَدات اػت .تغییشات یکرسُ دس اصدحبم ،تحت تأحیش تجشثیبت
خَد ٍ یب داًؾ ّوؼبیگبًؾ اػت .ثٌبثشایي سفتبس جؼتجَی یکرسُ
تحت تأحیش ػبیش رسات اصدحبم اػت؛ ثٌبثشایي هیتَاى ثِ ایي ًتیجِ سػیذ
کِ ایي الگَسیتن یک سٍؽ تقلیذ هحَس هحؼَة هیگشدد.
الگَسیتن تجوغ رسات ًیض دس حَصُ تشکیت ٍةػشٍیغّب هَسداػتفبدُ
ثؼیبس قشاسگشفتِ اػت ٍ دس ػبلّبی اخیش سٍیکشدّبی پیـٌْبدی
ثؼیبسی دس جْت ثْجَد آى اسائِؿذُ اػت .اصجولِ کبسّبی اًجبمگشفتِ
تشکیت ٍةػشٍیغّب هجتٌی ثش کیفیت ػشٍیغ ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن
تجوغ رسات هیتَاى ثِ کبس ] [15اؿبسُ ًوَد کِ اص الگَسیتن تجوغ
رسات ثشای جؼتجَی عشح تشکیت ثْیٌِ اػتفبدُ ًوَدُ ٍ هَفق ؿذُاًذ
دس هذتصهبى ػشیؼی عشح تشکیجی هٌبػجی سا ثیبثٌذ ،ثبایيحبل ایي
سٍیکشد دس افضایؾ ثؼذ ٍ ثضسگ ؿذى فضبی جؼتجَ ًتبیج خَثی ًذاؿتِ
ٍ هلشف حبفظِ صیبدی سا ثِ ّوشاُ داؿتِ اػت.
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الگَسیتنّبی ثْیٌِػبصی هغشحؿذُ ،ثِعَس ػوذُ الْبم گشفتِ اص
فشآیٌذّبی عجیؼی هیثبؿٌذ ٍ دس اسائِ ایي الگَسیتنّب ثِ ػبیش جٌجِّبی
تکبهل اًؼبى تَجْی ًـذُ اػت .دسایي ثیي الگَسیتن سقبثت اػتؼوبسی
اسائِؿذُ تَػظ آتؾ پض ] ،[16ثِػٌَاى یک سٍؽ جؼتجَی فشا
هکبؿفِای هغشح هیؿَد کِ ًِ اص یک پذیذُ عجیؼی ثلکِ اص یک پذیذُ
اجتوبػی-اًؼبًی الْبم گشفتِ اػت .ایي الگَسیتن ثِ فشآیٌذ اػتؼوبس،
ثِػٌَاى هشحلِای اص تکبهل اجتوبػی-ػیبػی ثـش ًگشیؼتِ ٍ ثب
هذلػبصی ایي پذیذُ تبسیخی آس آى ثِػٌَاى هٌـبى الْبم یک الگَسیتن
قذستوٌذ دسصهیٌِ ثْیٌِػبصی ثْشُ هیگیشد ایي الگَسیتن ًیض هبًٌذ ػبیش
سٍؽّبی ثْیٌِػبصی تکبهلی اص یک جوؼیت اٍلیِ کبس خَد سا ؿشٍع
هیًوبیذ ،ثِ ّش ػٌلش جوؼیت دس ایي الگَسیتن یک کـَس گفتِ
هیؿَد؛ کِ ایي کـَسّب ثِ دٍدػتِ هؼتؼوشُ ٍ اػتؼوبسگش تقؼین
هیؿًَذ ثْتشیي ػٌبكش جوؼیت ثِػٌَاى اهپشیبلیؼن اًتخبة هیؿًَذ ٍ
هبثقی جوؼیت ثِػٌَاى هؼتؼوشُ دس ًظش گشفتِ هیؿًَذّ .ش اػتؼوبسگش
ثؼتِ ثِ قذست خَد ،تؼذادی اص کـَسّبی هؼتؼوشُ سا ثِ ػلغِ خَد
دسآٍسدُ ٍ آىّب سا کٌتشل هیکٌذ .ػیبػت جزة ،سقبثت اػتؼوبسی ٍ
اًقالة اكَل ایي الگَسیتن سا تـکیل هیدٌّذ .دسٍاقغ ایي الگَسیتن ثِ
جَاةّبی هؼئلِ ثْیٌِػبصی دس قبلت یک کـَس ًگبُ هیکٌذ ٍ ػؼی دس
ثْجَد ایي جَاةّب داسد تب دسًْبیت ثِ جَاة ثْیٌِ هؼئلِ ثشػذ .اصجولِ
هضایبی ایي الگَسیتن ػشػت هٌبػت دسیبفتي جَاة ثْیٌِ ثِػٌَاى اٍلیي
الگَسیتن هجتٌی ثش فشآیٌذ اجتوبػی-ػیبػی ٍ اص هؼبیت آى هیتَاى ثِ
ّوگشایی صٍدسع ٍ قفلکشدى ثب افتبدى دس حلقِ تکشاس دس ثشخی هؼبئل
اؿبسُ ًوَد .اص ایي الگَسیتن ثشای حل هؼبئل ثؼیبسی دس حَصُ
ثْیٌِػبصی اػتفبدُؿذُ اػت کِ حل هؼئلِ تشکیت ٍةػشٍیغّب ًیض
جضٍ یکی اص ایي هؼبئل ثِ ؿوبس هیآیذ .اصجولِ کبسّبی اًجبمگشفتِ دس
ایي صهیٌِ ] [17اػت ،دس ایي هقبلِ ًَیؼٌذگبى اص یک سٍیکشد هجتٌی
ثش کیفیت ػیؼتن ثب الگَسیتن سقبثت اػتؼوبسی دس جْت اًتخبة
ٍةػشٍیغّب ثشای ایجبد ٍةػشٍیغ هشکت اػتفبدُ کشدُاًذ.
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پغ اص الگَسیتن سقبثت اػتؼوبسی ،سٍؽ جذیذ دیگشی ثِ ًبم
الگَسیتن جؼتجَی فبختِ 8دس ػبل  2۲۲9تَػظ یبًگ اسائِ ؿذ ]،[18
ایي الگَسیتن کِ اص سٍؽ صًذگی پشًذُای ثِ ًبم فبختِ الْبم گشفتِ اػت،
سٍؽ صًذگی ٍ تخنگزاسی ایي پشًذُ ایذُ یک الگَسیتن ثْیٌِػبصی
جبلت ؿذُ اػت سٍؿی کِ ثب کوتشیي تالؽ ،دس جٌگ ثشای ثقبء ،ثب
ػبیش پشًذگبى ثِ ثقبء ایي پشًذُ هٌتج هیؿَد .ایي الگَسیتن دس ػبل
 2۲11تَػظ ساهیي سججیَى تحت ػٌَاى الگَسیتن ثْیٌِػبصی فبختِ،9
ثِعَس کبهل ثب جضئیبت ثیـتش هَسدثشسػی قشاس گشفت ].[19دس حقیقت،
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فبختِ ثًَِػی هتخلق دس فشیت ثیسحوبًِ دیگش پشًذگبى اػت .فبختِ
هبدُ ،یکی اص تخنّبی پشًذُ هیضثبى سا اص ثیي هیثشد ٍ ثب گزاؿتي تخن
خَد دس الثِالی تخنّبی دیگش دس الًِ پشًذُ هیضثبى ٍ تشک ػشیغ
هحلً ،گْذاسی اص تخن خَد سا ثش ػْذُ پشًذُ هیضثبى قشاس هیدّذ.
فبختِّب ،الًِّبی اًَاع گًَبگَى پشًذگبى سا آلَدُ ثِ تخن خَد هیکٌٌذ
ٍ ایي کبس سا ثب تقلیذ اص سًگ ٍ الگَی تخنّبی هَجَد دس ّش الًِ اًجبم
هیدٌّذ تب تخنّبی جذیذ الًِ ؿجیِ تخنّبی قجلی ٍ ٍاقؼی هیضثبى
ثبؿٌذّ .ش فبختِ هبدُ ،سٍی ًَع خبكی اص گًَِ پشًذگبى تخلق
هییبثذ .ایٌکِ چگًَِ فبختِّبی هبدُ ثِ ایي دقت اص تخنّبی یکگًَِ
خبف تقلیذ هیکٌٌذ جضء اػشاس عجیؼت اػت .دسایيثیي پشًذگبًی ّن
ّؼتٌذ کِ تخنّبی فبختِّب سا دس الًِّبی خَد تـخیق هیدٌّذ ٍ
حتی ثؼضبً تخنّبی فبختِ سا اص الًِ ثیشٍى هیاًذاصًذ ،الًِ خَد سا تشک
ٍ یک الًِ جذیذ ثشپب هیکٌٌذ .دس حقیقت فبختِّب ثِعَس پیَػتِ تقلیذ
خَد سا اص تخنّبی ّذف ثْجَد هیثخـٌذ ٍ پشًذگبى هیضثبى ّن
سٍؽّبی ؿٌبػبیی تخنّبی ثیگبًِ سا یبد هیگیشًذ .جَجِّبی فبختِ
هؼوَالً صٍدتش اص تخنّبی پشًذُ هیضثبى اص تخن ثیشٍى هیآیٌذ ٍ صٍدتش
ّن سؿذ هیکٌٌذ .دس اکخش هَاقغ ،جَجِ فبختِ تخنّب ٍ یب جَجِّبی
پشًذُ هیضثبى سا اص الًِ ثیشٍى هیاًذاصًذ.
ّوبًٌذ اکخش سٍؽّبی فشا هکبؿفِای ،الگَسیتن ثْیٌِػبصی فبختِ
ًیض ثب یک جوؼیت اٍلیِ کبس خَد سا ؿشٍع هیکٌذ .جوؼیتی هتـکل اص
فبختِّب ،ایي جوؼیت اص فبختِّب تؼذادی تخن دس الًِّبی پشًذُّبی
هیضثبى قشاس هیدٌّذ .تؼذادی اص ایي تخنّب کِ ؿجبّت ثیـتشی ثِ
تخنّبی پشًذُّبی هیضثبى داسًذ ؿبًغ ثیـتشی ثشای سؿذ ٍ
تجذیلؿذى ثِ فبختِ ثبلغ خَاٌّذ داؿت .ػبیش تخنّب تَػظ پشًذُ
هیضثبى ؿٌبػبییؿذُ ٍ اص ثیي هیسًٍذ ،هیضاى تخنّبی سؿذ کشدُ
هٌبػت ثَدى الًِّبی آى هٌغقِ سا ًـبى هیدٌّذّ .شچِ تخنّبی
ثیـتشی دس یک ًبحیِ قبدس ثِ صیؼت ثبؿٌذ ٍ ًجبت یبثٌذ ثِ ّوبى اًذاصُ
ػَد ثیـتشی ثِ آى هٌغقِ اختلبف هییبثذ؛ ثٌبثشایي هَقؼیتی کِ دس
آى ثیـتشیي تخنّب ًجبت یبثٌذ پبساهتشی خَاّذ ثَد کِ قلذ
ثْیٌِػبصی آى سا داسد .فبختِّب ثشای ثیـیٌِ کشدى ًجبت تخنّبی
خَد ،ثِ دًجبل ثْتشیي هٌغقِ هیگشدًذ .پغاصآًکِ جَجِّب اص تخن
دسآهذًذ ٍ ثِ فبختِ ثبلغ تجذیل ؿذًذ ،جَاهغ ٍ گشٍُّبیی تـکیل
هیدٌّذّ .ش گشٍُ هٌغقِ ػکًَت خَد سا ثشای صیؼت داسد .ثْتشیي
هٌغقِ ػکًَت توبم گشٍُّب هقلذ ثؼذی فبختِّب دس ػبیش گشٍُّب
خَاّذ ثَد ٍ توبم آىّب ثِ ػوت ثْتشیي هٌغقِ ػکًَت فؼلی هْبجشت
هیکٌٌذّ .ش گشٍُ دس هٌغقِای ًضدیک ثِ ثْتشیي هَقؼیت فؼلی ػبکي
هیؿَدّ .وچٌیي فبكلِ فبختِّب اص هٌغقِ ثْیٌِ فؼلی ثشای ػکًَت ثب
تؼذادی ؿؼبع تخنگزاسی هحبػجِؿذُ ٍ ؿکل هیگیشد .ػپغ فبختِّب
ؿشٍع ثِ تخنگزاسی تلبدفی دس الًِّبیی داخل ؿؼبع تخنگزاسی خَد
هیکٌٌذ .ایي پشٍػِ تب سػیذى ثِ ثْتشیي هحل ثشای تخنگزاسی (هٌغقِ
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ثب ثیـتشیي ػَد) اداهِ هییبثذ .ایي هحل ثْیٌِ جبیی اػت کِ ثیـتشیي
تؼذاد فبختِّب دس آى گشد هیآیٌذ.
الگَسیتن ثْیٌِػبصی فبختِ داسای تَاًبیی ّوگشایی ثؼیبس ػشیغ ٍ
قذست ثبال دسیبفتي ًقبط ثْیٌِ ػشتبػشی اػت ،دس ایي الگَسیتن ثب
تشکیت چٌذیي ػولگش کِ کوک ؿبیبًی ثِ جؼتجَی هحلی دس حیي
جؼتجَی ػشتبػشی هیکٌٌذ ،هیتَاًین ثِ جَاةّبی ثؼیبس دقیقتش ٍ
قبثلاػتوبدتشی دػتیبثین .دس ایي الگَسیتن ثب ّوگشایی ثیؾ اص%95
توبم فبختِّب ثِ ػوت یک ًقغِ ،الگَسیتن ثِ اًتْب خَاّذ سػیذ .اص
ثشتشیّبی ایي الگَسیتن ًؼجت ثِ ػبیش الگَسیتنّب هی ًَاى ثِ
ّوگشایی ػشیغتش ،ػشػت ٍ دقت ثیـتش ،تَاًبیی جؼتجَی هحلی دس
کٌبس جؼتجَی ػشتبػشی ،احتوبل کوتش گیش افتبدى دس ًقبط ثْیٌِ هحلی
ٍ دیگش هَاسد اؿبسُ کشد.
اصجولِ کبسّبی اًجبمؿذُ تَػظ الگَسیتن جؼتجَی فبختِ هیتَاى ثِ
کبس ] [20اؿبسُ ًوَد کِ ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن جؼتجَی فبختِ
اسائِؿذُ تَػظ آقبی یبًگ ثِ ثْیٌِػبصی هـکل تشکیت ػشٍیغّبی
ٍة ثبّذف ثْیٌِػبصی تشکیت ػشٍیغّبی ٍة ثب اػتفبدُ اص
ٍیظگیّبی کیفی ثِػٌَاى یک هؼیبس ثْیٌِػبصی پشداختِؿذُ اػت.
ثذیي تشتیت ،ثب اسائِ سٍؿی جذیذ ٍ ثش اػبع الْبم اص الگَسیتن جؼتجَ
فبختِ کَاًتَهی اسائِؿذُ اػت .ایي سٍیکشد ثب تحقق دٍ دػتبٍسد
اسائِؿذُ اػت دس گبم اٍل ًوبیؾ کَاًتَهی هٌبػت ثشای ساُحلّب
تؼشیفؿذُ اػت ٍ ػپغ یک سٍؽ اکتـبفی تلبدفی جذیذ ثشای
اسصیبثی سٍؽ پیـٌْبدؿذُ اػت.

هَسدًظشّ ،وگشایی ػشیغتش ٍ صهبى پبػخ ثیـتش اص آى ثِػٌَاى کبسّبی
آیٌذُ ًبم ثجشین.

هراجغ
[1] Yang Syu, Yong-Yi Fanjiang, Jong-Yih Kuo, Shang-Pin
Ma,"A Review of the Automatic Web Service
Composition Surveys", IEEE International Conference on
Semantic Computing, 2014.

D
I

] [2زیرک سویراً ،عوت بخص ًاصر ،زهاًی فر کاهراى
" ، )2931(،هقایسِ رٍش ّای ترکیب سرٍیس ّا هبتٌی بر
کیفیت سرٍیس" ّ ،وایص هلی هٌْذسی کاهپیَتر ٍ تَسعِ
پایذار هَسسِ آهَزش عالی خاٍراى ،هطْذ  ،ایراى.

S
f

o
e

ً -5تیجِگیری
ثب تَجِ ثِ سؿذ سٍصافضٍى اػتفبدُ اص ٍةػشٍیغّب دس فیلذ کؼتٍکبس ٍ
ثب تَجِ ثِ ایٌکِ یک ٍةػشٍیغ هٌفشد ثِتٌْبیی قبدس ثِ ثشآٍسدى
دسخَاػت پیچیذُ کبسثشاى دس صهبى هؼیي ًخَاّذ ثَد ،اػتفبدُ اص
ٍةػشٍیغّبی هشکت اص اّویت صیبدی ثشخَسداس خَاّذ ثَد .جْت
اًجبم فشآیٌذ تشکیت ،ػشٍیغّبی کبًذیذ صیبدی ثب ٍیظگیّبی
ػولکشدی یکؼبى خَاّین داؿت کِ دس ٍیظگیّبی غیش ػولکشدی
هتفبٍت خَاٌّذ ثَد اصایيسٍ اًتخبة ٍةػشٍیغ هٌبػت ثب ایي ٍیظگیّب
ٍتشکیت آىّب یکی اص ػَاهل هْن اػت .دس ایي هقبلِ ثب ثشسػی
الگَسیتنّبی فشا اکتـبفی ّوچَى الگَسیتن طًتیک ،تجوغ رسات ،سقبثت
اػتؼوبسی ٍ الگَسیتن فبختِ ٍ ثشسػی کبسّبی اًجبمؿذُ تَػظ ایي
الگَسیتنّب دس جْت تشکیت ثْیٌِ ٍةػشٍیغّب هجتٌی ثش پبساهتشّبی
کیفی ثِ ایي ًتیجِ سػیذین کِ ّشکذام اص ایي سٍیکشدّب ثب هضایب ٍ
هؼبیجی ّوشاُ خَاٌّذ ثَد؛ ثٌبثشایي هیتَاى ثب دس ًظش گشفتي هضایبی
الگَسیتن ثْیٌِػبصی فبختِ اصجولِ جذیذ ثَدى ایي الگَسیتن ًؼجت ثِ
ػبیش الگَسیتنّب ٍ کنتش کبس ؿذى ایي هجحج ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن

www.SID.ir

"[3] Angus F.M.Huang , Ci-Wei Lan, Stephen J.H.Yang,
An optimal QOS-based Web service selection scheme" ,
journal Elsevier , pp 3309-3322 , 2009
[4] Umar Shehu , Gregory Epiphaniou , Ghazanfar Ali
Safdar, "A Survey of QoS-aware Web Service
Composition Techniques", International Journal of
Computer Applications,975 – 8887 , March 2014
[5] Lijuan Wang, Jun Shen, Jianming Yong , A Survey on
Bio-inspired Algorithms for Web Service Composition,
IEEE 16th International Conference on Computer
Supported Cooperative Work in Design, 978-1-46731210-32012
[6] P.wang, K.M.Chao, C.C.Lo, On Optimal Decision for QOSaware Composite Service Selection ,journal of Expert
Sysrems with Applications, Vol 37,pp 440-4492012
[7] Angus F.M. Huang , Ci-Wei Lan , Stephen J.H. Yang, An
optimal QoS-based Web service selection scheme,
Information Sciences, 2009
[8] Binitha S, S Siva Sathya, A Survey of Bio inspired
Optimization Algorithms, International Journal of Soft
Computing and Engineering (IJSCE), 2231-2307, Volume-2,
Issue-2, May 2012

v
i
h

c
r

] [9صٌیعی آبادُ هحوذ  ،جبل عاهلیاى زّرُ ،الگَریتن ّای
تکاهلی ٍ هحاسبات زیستی ،جلذ یک ،اًتطارات ًیاز داًص،
تْراى2931،

A

[10] AllamehAmiri.M, Derhami,V, Ghasemzadeh.M,"QosBased web service composition based on Genetic Algorithm",
journal of Data Mining,2013
[11] Huan Liu, Farong Zhong∗, Bang Ouyang and Jiajie Wu,
"An Approach for QoS-aware Web Service Composition
based on Improved Genetic Algorithm", International
Conference on Web Information Systems and Mining, 2010.
[12] Mardukhi, N. NematBakhsh, K.Zamanifar, A.Barati," Qos
Decomposition for Service Composition Using Genetic
Algorithm, Department of Computer Engineering", University
of Isfahan, Isfahan,Iran,2012.
[13] A. Erdinc Yilmaz, Pinar Karagoz, "Improved Genetic
Algorithm based Approach for QoS Aware Web Service
Composition" , IEEE International Conference on Web
Services, 2014
[14] J.Kennedy,R.C.Ebrahat."Particle Swarm Optimization" ،In
Proceedings of the IEEE International Joint Conference on
Neural Networks, PP.1942-1948, 1995.

[15] Allameh Amiri Mahmood, Serajzadeh Hadi, "Effective
Web Service Composition using Particle Swarm Optimization
Algorithm",
International
Symposium
on
Telecommunications, 2012.
[16]E.Atashpaz-Gargari,C.Lucas.ImperialistCompetive
Algorithm: An algorithm for optimization inspired by
imperialistic competition.IEEE Congress on Evalutionary
Comution,2007.
[17] Shahriar Lotfi, Khalil Mowlani, "ICA-WSS: A QOSAware Imperialist Competitive Algorithm for Web Service
Selection", Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011.
[18] Xin-She Yang, Suash Deb, "Cuckoo Search via L´evy
Flights, World Congress on Nature & Biologically Inspired
Computing", IEEE Publications, USA, pp. 210-214 ،2009.
[19] Ramin Rajabioun, "Cuckoo Optimization Algorithm",
Applied Soft Computing 11 elsevier ،2011.
[20] Serial Rayene Boussalia , Allaoua Chaoui, "Optimizing
QoS-Based Web Services Composition by Using Quantum
Inspired Cuckoo Search Algorithm", Springer International
Publishing Switzerland 2014.

D
I

S
f

زیرًَیس

o
e
1

Web service compositon
QOS
3
Aggregation value of QOS property
4
Meta hueristic
5
Genetic algorithm (GA)
6
PSO
7
Imperialist Competitive Algorithm(ICA)
8
Cuckoo Serch algorithme
9
Cuckoo OptimizationAlgorithm (COA)
2

v
i
h

c
r

A

www.SID.ir

