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ب شوم که مطالب مندرج در این پایان نامه حاصل کار پژوهشی اینجانمتعهد می اینجانب زهرا زجاجی

ر این پژوهش دای دیگران که آوردهتحت نظارت و راهنمایی اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و به دست

کر گردیده از آنها استفاده شده است مطابق مقررات و روال متعارف ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذ

 ئه نگردیده است.رااسطح یا باالتر  است. این پایان نامه قبالً برای احراز هیچ مدرك هم

قط بوده در صورت اثبات تخلف در هر زمان، مدرك تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه از درجه اعتبار سا

 و دانشگاه حق پیگیری قانونی خواهد داشت.

باشد. هرگونه استفاده کلیه نتایج و حقوق حاصل از این پایان نامه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر می

برداری، ترجمه و اقتباس از این و عملی، واگذاری اطالعات به دیگران یا چاپ و تكثیر، نسخهاز نتایج علمی 

ذ بالمانع پایان نامه بدون موافقت کتبی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ممنوع است. نقل مطالب با ذکر مآخ

 است.

 

 

  زهرا زجاجی
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ی اهورید و حالوت همراهی اش نگذاشت فراز و نشیبرپ و محبتش سپاس رپوردگار بی همتا را که بنده انچیز خویش را رد ساهی رحمت
علم نوری است که »فرمود رسولش اد کرد و یقسم هب قلم   ،که علم را مقدس شمرد هم او  روزگار عنان شکیبایی را از دستم   ربباید؛

 اه  علم رب دارم ؛و اراده کرد ات قدمی رد ر« خدا آن را رد قلب هر که بخواهد قرار می دهد

 
 ردیغبی اهی م این رساله مدیون حضور و راهنماییقدم انجاهب قدم که  سپاسگذارم  عبازدادهجناب آاقی دكتر  از استاد گرامی
 ؛ایشان است

 
کارانم ردرئود را از سرکار خانم دكتر امیرحاهمچنین مراتب تشکر خ  گاه محاسبات زیستی ارباز می دارم ی و هم اهی ماییکه راهن  آزمایش

 ایشان رد بسیاری از مسائل راهگشا بود؛
 

 و  ارد زبرگ، ممارد و از ی رسیدهب سرانجام نم  بود این رساله ن  او ین همراهی و پشتیبااگر کمال تشکر را دارم که م از همسر  ،نهایترد  
 را ربایم هموار ساخته است. زمینو خم  یحپ  همسشه مسیر رپ  دستان رو هب آسمانشانکه  قدردانی می کنم خانواده عززیم
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 چکیده

با بازنمایی  ترییوکامپ یهااست که در آن برنامه یمحاسبات تكامل یهایرشاخهاز ز ( یكیGP) ژنتیکنویسی رنامهب

 یابزار مهندس یک به عنوان ژنتیکنویسی رنامهب اگر چه. مورد مطالعه را حل کنند مسألهتا  یابندتكامل می درختی

اخته نشده شنماد روش قابل اعت یکاما هنوز هم به عنوان  ،موفق عمل کرده در حل برخی از مسائل و کاربردها

الف تكامل ش جستجوی غیرمؤثر آن است. بر خ، روژنتیکنویسی رنامهبیكی از مهمترین دالیل ناکارآمدی  است.

ازنمایی و ب نوع ،ژنتیکنویسی رنامهدر بکند، طبیعی که تغییرات را به صورت تدریجی در موجودات ایجاد می

 ،لذا .انجام شود و غیرمحلی غیرتدریجی به صورت مسألهحرکت در فضای  شود کهمیموجب عملگرهای ژنتیكی 

 . یماهبهره برد ژنتیک نویسیبرنامهبرای تدریجی سازی جستجوی ا نظریه شِمدر این رساله از 

ا به تعدادی رفضای جستجو  . این نظریهاست یتكامل یهایتمالگور یسازابزار مدل ینترشناخته شده نظریه شِما

به شِما ، جودی مواهنظریه. در نمایدمیتحت تكامل بررسی  را ماشِ  کند و روند گسترشمیراز ما افزیرفضا به نام شِ 

ن جا آ. از که خصوصیات نحوی مشترکی دارند ستاشده در نظر گرفتهاز نقاط فضای جستجو  ایمجموعهصورت 

اند ها نتوانستهن نظریهای رفتار مشابهی ندارند، لزوماًاند افرادی که از نظر نحوی مشابه ،ژنتیکنویسی رنامهب که در

ه ندرت کاربرد ارائه دهند. همین امر موجب شده است که ب ژنتیکنویسی برنامهسازی قابل اعتمادی از رفتار مدل

هره برداری بمعرفی و  ژنتیک نویسیبرنامهبرای در این رساله اولین نظریه شِمای معنایی  عملی داشته باشند.

معنای  ند.کیافراز م ، که نمودی از رفتار است،درختان معنایفضای جستجو را با توجه به نظریه، . این شودمی

. ِشمای سته اسازی در نظر گرفته شدمیان خروجی آن و هدف بهینه به صورت اندازه اطالعات متقابل نیز درخت

، سازیمدل به منظور تسهیل فرآیند دهد.در حقیقت یک مدلسازی از درختان با معنای مشابه ارائه می معنایی

ظریه شِما برای در نهایت معادالت ن .گیردمیفاده قرار و مورد است مطرح گردیده واحدهای سازنده معنایی مفهوم

 شود.ارائه میبازترکیبی و انتخاب های ِشما در نسل بعد، تحت بینی تعداد نمونهپیش

ای معنایی، که براساس شِم ( استSBGPمبتنی بر شِما ) ژنتیکنویسی برنامه الگوریتممعرفی ، هدف این رساله

ندان حوالی این الگوریتم مجهز به عملگرهای محلی است که برای تولید فرز ند.کمیرا کنترل و هدایت جستجو 

س عملگرهای شود. سپغالب جمعیت استخراج می ییمعنا یشِمابدین منظور ابتدا های شما طراحی شده اند. نمونه

 یلتبد یحلرا به صورت م جستجوو  کنندمی بایاس ِشما را به سمترزندان ف که شوندمی اعمالمعنایی محلی 

 یبرکت ینهبه یشِما یبرا یسراسر یبا جستجو یمحل یجستجو ینا شِماتكامل از طریق  در نهایت، .نمایند

 حل مسائل رگرسیون نمادین توسعه داده شده است. با هدفاین الگوریتم  .گرددمی

ابی ها در دو بخش نظریه برای ارزیابی روش پیشنهادی از مجموعه ای از مسائل واقعی و مصنوعی بهره بردیم. ارزی

-ِشمای ارائه شده قابلیت تعمیم دهدمیات نشان آزمایشسازمان دهی شده است. نتایج  SBGPشِما و الگوریتم 

ات آزمایشنظریه مربوطه از دقت باالیی برخوردار است. نتایج  بینیپیشپذیری و حفظ تنوع قابل توجهی دارد و 
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 109............................................................................................ شِما یهینظر نیتخم ینسب یخطا نیانگیم 9 -4جدول 

 110.......................................................................................................... 24-4توابع استفاده شده در شكل  10 -4جدول 

 112.................................................................... یسنجمختلف شباهت یارهایمع یهاتیقابل یبندجمع 11 -4جدول 

 

  پنجم فصل

 SBGP ...............................................................................................................131 یابیارز یتوابع محک برا 1-5جدول 

 SBGP ...................................................133مختص  ماتیتنظو  کیژنت یسینوبرنامه یعموم ماتیتنظ 2 -5جدول 

 144................................................ (Pollen)مجموعه داده  ییمعنا کیژنت یسینوبا برنامهخطا  سهیمقا 3 -5جدول 

 144.......................................... (Concrete)مجموعه داده  ییمعنا کیژنت یسینوبا برنامهخطا  سهیمقا 4 -5جدول 

 144............................. (Bioavailability)مجموعه داده  ییمعنا کیژنت یسینوبا برنامهخطا  سهیمقا 5-5جدول 

 145.......................................... (Toxicity)مجموعه داده  ییمعنا کیژنت یسینوبا برنامهخطا  سهیمقا  6 -5ل جدو

 145........................................................... (UBall5D)تابع  ییمعنا کیژنت یسینوبا برنامهخطا  سهیمقا 7 -5جدول 

 145......................................................... (RatPol2D)تابع  ییمعنا کیژنت یسینوبا برنامهخطا  سهیمقا  8-5جدول 

 146 ................................................. (Pollen)مجموعه داده  یاهیال کیژنت یسینوبا برنامهخطا  سهیمقا 9 -5جدول 

 147........................................ (Concrete)مجموعه داده  یاهیال کیژنت یسینوبا برنامهخطا  سهیمقا 10 -5جدول 

 147.......................... (Bioavailability )مجموعه داده یاهیال کیژنت یسینوبا برنامهخطا  سهیمقا 11 -5جدول 

 147........................................ (Toxicity )مجموعه داده  یاهیال کیژنت یسینوبا برنامهخطا  سهیمقا 12 -5جدول 

 UBall5D.........................................................148) )تابع یاهیال کیژنت یسینوبا برنامهخطا  سهیمقا 13 -5جدول 

 148..................................................... ( RatPlo2Dتابع ) یاهیال کیژنت یسینوبا برنامهخطا  سهیمقا 14 -5جدول 



 

  هافهرست جدول

 

 ی

 

 149............................................... (Pollen)مجموعه داده تابع  بیتقر یهاروش ریسا خطا با سهیمقا 15 -5جدول 

 149......................................... (Concrete)مجموعه داده تابع  بیتقر یهاروش ریسا خطا با سهیمقا 16 -5جدول 

 150........................... (Bioavailability)مجموعه داده تابع  بیتقر یهاروش ریسا خطا با سهیمقا 17 -5جدول 

 150.......................................... (Toxicity)مجموعه داده تابع  بیتقر یهاروش ریسا سه خطا بایمقا 18 -5جدول 

 150......................................... (UBall5D)مجموعه داده تابع  بیتقر یهاروش ریسا خطا با سهیمقا 19 -5جدول 

 151....................................... (RatPlo2D)مجموعه داده تابع  بیتقر یهاروش ریسا خطا با سهیمقا 20 -5جدول 
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های کامپیوتری است که با هدف تولید خودکار برنامه 2نوعی الگوریتم تكاملی (GP)1نویسی ژنتیکبرنامه

 3بندیدستهتقریب تابع و کاربردهایی مانند در  مسألهحل  به وجود آمد و بعدها به عنوان یک روش عمومی

 هیسازی هستند که بر مبنای نظرنهیروش های جستجو و به شامل یهای تكاملتمیالگور شناخته شد.

با شیوه ، 5در ادامه الگوریتم ژنتیک نویسی ژنتیکبرنامه. اندشكل گرفته نیدارو  4تكامل و انتخاب طبیعی

  .[1] مطرح شد 1992در سال  یبازنمایی جدید

هر فرد  د.نشوبه صورت تصادفی تولید می معموالً شود که آغاز میبا یک جمعیت اولیه  ن الگوریتمای

 6هر برنامه شامل تعدادی تابع .استدارای نمایش درختی شود که حل( محسوب مییک برنامه )راه جمعیت

، نویسیبرنامهات ، عملیناسب با دامنه موضوع است. توابع ممكن است عملیات ریاضیمت 7و عنصر پایانی

باشند. می مسألهعناصر پایانی نیز شامل ثوابت و متغیرهای  باشند. مسألهتوابع منطقی و یا توابع مختص 

، نویسی ژنتیکبرنامهدر  باشد.متفاوت افراد برای بقا می شایستگی در طبیعت، نیروی محرك انتخاب طبیعی

مورد نظر است. با اعمال عملگرهای ژنتیكی بر  سألهممنظور از شایستگی یک فرد، توانایی آن فرد در حل 

و به این صورت  یابندتر به نسل بعد راه می، فرزندان شایستهشودمی فرزندان تولیدروی افراد شایسته، 

 گیرد.تكامل صورت می

درختان جمعیت  ، که در آنبرخالف الگوریتم ژنتیک دارای بازنمایی درختی است نویسی ژنتیکبرنامه

در حقیقت . حل را نیز بهینه کنندو عالوه بر مقدار، ساختار راه وانند دارای اندازه و شكل متفاوتی باشندتمی

 ،برخالف بسیاری از روش های یادگیری نویسی ژنتیکبرنامه .یک مدل بهینه است الگوریتمخروجی این 

ی، برنامه تابع ریاض ممكن است که کندحل را به شكل مدلی قابل فهم تولید میراه ،های عصبیمانند شبكه

حل ندارد. این در حالی فرض راجع به راههمچنین این روش نیازی به دانش پیش. کامپیوتری و غیره باشد

. از این رو، حل مشخص باشدالزم است ساختار راه 8های آماری همچون تحلیل رگرسیونروشدر است که 

                                              
1  Genetic Programming (GP) 

2  Evolutionary algorithms  

3  Classification 

4  Natural selection 

5  Genetic algorithms (GA) 

6  Function 

7  Terminal 

8  Regression analysis 
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، طراحی مدارهای منطقی و 1مانند برنامه نویسی خودکار [2-5]در کاربردهای زیادی  نویسی ژنتیکبرنامه

 مورد توجه قرار گرفته است. تقریب تابع

گرفته از تكامل طبیعی الهام  ،های تكاملیهای الگوریتمبه عنوان یكی از زیرشاخه نویسی ژنتیکبرنامه

انطباق با محیط از  رآیند کند و تدریجی است که در آنیک ف بر اساس نظریه داروین، تكامل .باشدمی

تنها زمانی  انتخاب طبیعی »نویسد: میداروین  .[6]گیرد طریق اصالحات تدریجی بر روی افراد صورت می

ی بزرگ و ناگهانی هاتواند جهشمیدهد که تغییرات متوالی اما اندك صورت گیرد. تكامل هرگز نمیرخ 

یكی  2اگرچه تدریج «.[7]ی کوتاه، مطمئن و البته آهسته به پیش رودهاست با قدمبایمیداشته باشد، بلكه 

 لحاظ نشده است. تاندارداس نویسی ژنتیکبرنامهدر  ،[8]رودمیر شمااز ارکان اصلی نظریه تكامل داروین به 

  شناخته شده است.« 4علیت»یا « 3بودنمحلی»این ویژگی در ادبیات موضوع با عناوین 

بازنمایی آن  بودنمحلیآید. منظور از ر میشماهم ویژگی بازنمایی و هم ویژگی عملگر به  بودنمحلی

 6فنوتیپت کوچكی در فضای منجر به تغییرا حل()فضای راه 5ژنوتیپاست که تغییرات کوچک در فضای 

کند، نزدیک می. از سوی دیگر یک عملگر ژنتیكی محلی است اگر فرزندانی که تولید ( شودمسأله)فضای 

بازنمایی و عملگرهای  بودنمحلیکه  است نشان داده شده [15-9]هایی مانند به والدین باشند. در پژوهش

معنایی به  بودنمحلیافزایش دهد و تأثیر قرار میژنتیكی به شدت کارایی یک الگوریتم تكاملی را تحت 

-برنامه، عالوه بر بازنمایی در عملگرهای بودنمحلیعدم  .[16]انجامدمی نویسی ژنتیکبرنامهبهبود کارایی 

 معموالً  ،این الگوریتمدر . [17]کنندورت غیرمحلی عمل میبه صشود و هر دو نیز دیده می نویسی ژنتیک

وت شوند، چه از لحاظ نحوی و چه معنایی، تفافرزندانی که به خصوص از طریق بازترکیبی ایجاد می

همچنین  مسألهماهیت تكامل طبیعی در تناقض است. این کامالً با چشمگیری با والدین خود دارند که 

گردد چرا که جستجوی غیرمحلی تنها در راستای اکتشاف می عادل بین اکتشاف و استخراجعدم تباعث 

را به صورت محلی درآورد  نویسی ژنتیکبرنامهدر نتیجه نیاز به روشی داریم که جستجوی گیرد. صورت می
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ورتی بایاس بایست عملگرها را به ص. این روش میشودتا جستجوی کارایی فراهم  نمایدو تكامل را تدریجی 

 کند که فرزندان حوالی والدین تولید شوند.

 استاندارد ارائه دهیم که نویسی ژنتیکبرنامه سازیمحلیدر این پژوهش قصد داریم تا راهكاری برای 

هدایت  هازیرفضا سمت یكی از این را بهجستجو تجوی معنایی به تعدادی زیرفضا، افراز فضای جسپس از 

در حقیقت از طریق محدودسازی تكامل  حل بهینه سوق دهد.را به سمت راه فضاه تدریج این زیرو بکند 

این راهكار مطابق با  شما صورت خواهد گرفت. آن به یک شما، جستجوی محلی در بین نمونه های

هستند.  1هاگونه مشابه بهباشد. زیرفضاهای پیشنهادی ما های مطرح شده در تكامل طبیعی نیز مینظریه

در طبیعت، تولیدمثل غالباً در داخل یک گونه صورت مشترکی دارند. صفات تعلق به هر گونه، موجودات م

و گذر از یک گونه به گونه دیگر در موارد  هاتكامل گونهالدین هستند و گیرد و فرزندان، متعلق به گونه ومی

تواند ادی میدر این صورت جستجوی محلی روش پیشنهدر گذر زمان رخ داده است.  کندیخاص و به 

 کارایی بیشتری را به همراه داشته باشد.

از نظریه بر روی این زیرفضاها،  نویسی ژنتیکبرنامهبه منظور افراز فضای جستجو و مدل سازی رفتار 

های تكاملی سازی الگوریتممدلهای روشترین ترین و شناخته شدهاز قدیمی شِمانظریه . بهره بردیم 2شِما

تری را ، جستجوی گستردهافراد بهینههمزمان با جستجو برای  تكاملیالگوریتم ین نظریه بر مبنای ا .است

دهد که شِما نامیده می شوند. این نظریه قادر است با توجه به ها انجام میبرای الگوهای مشترك بین آن

 اطالعات هر نسل، تعداد نمونه های شِما را در نسل بعد تخمین زند.

ها بر این نظریهمی ارائه شده است اما تما نویسی ژنتیکبرنامهی متعددی برای ماشِی هااگر چه نظریه

، افراد نویسی ژنتیکبرنامهجا که در اند. از آنژنوتیپ شكل گرفتهفضای شكل ظاهری درختان و در مبنای 

باشند. از نمی دافراقادر به مدلسازی رفتاری  با ژنوتیپ مشابه لزوماً رفتار مشابهی ندارند، شِماهای نحوی

تا بتواند رفتار  پردازیممی نویسی ژنتیکبرنامهی مبتنی بر شایستگی برای شِمااین رو ابتدا به توسعه نظریه 

در این رساله، در روند ارائه نظریه شِما، شایستگی فرد را بر خالف  را مدل سازی کند. نویسی ژنتیکبرنامه

گیریم. بر این اساس، ابتدا معنا و فضای معنایی را ر نظر میمعیارهای رایج خطا، بر اساس معنای درخت د
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خروجی درخت با هدف تفسیر نماید.  1تعریف خواهیم کرد تا معنای درخت را بر مبنای اطالعات متقابل

 نماییم.سپس شِمای معنایی را معرفی می

ایست بمی شِما عریفهای آن، معنای مشابهی داشته باشند. تشِمای معنایی الگویی است که نمونه

هد بود در حقیقت این تعریف زمانی کامل و مفید خوا .گر خصوصیات درختان منطبق با آن باشدتوصیف

ن سازد. در این شِما در فضای ژنوتیپ نیز ارائه دهد تا تولید نمونه های جدید شِما را ممكکه توصیفی از 

عیت مفروض ی برای این واحدها از جمخراجاست شود و روشبیان میواحدهای سازنده معنایی راستا مفهوم 

های ندر حقیقت ژ یابد کهتوسعه میی معنایی مبتنی بر واحدهای سازنده سپس شِما گردد.ارائه می

 راساسبکنند. میخصوصیات معنایی مطلوب را در فرد ایجاد های شِما محسوب می شوند و مشترك نمونه

این . معرفی خواهد شد ICSSو  GSS ،PSSسه مدل  ما،شِی هادر نمونه واحدهای سازندهنحوه توزیع 

سازنده  بندی اطالعاتی در فضای واحدهایشِماها به ترتیب بر اساس مدل گوسی، توزیع پوآسن و خوشه

 سازی شدند. مدل

جوی را برای تدریجی سازی و کنترل جست SBGP، الگوریتم ICSSشِمای معنایی  با تكیه بر نظریه

ملگر محلی ع، تعدادی نویسی ژنتیکبرنامهسازی جستجوی . برای محلیدهیمارائه می کنویسی ژنتیبرنامه

 ب جمعیت باشند.هایی از شِمای غالکنیم این عملگرها فرزندانی تولید می کنند که نمونهمعنایی معرفی می

یم پذیری، عمبا در نظر گرفتن مسائل مطرح تقریب تابع در ادبیات موضوع، شِماهای پیشنهادی از نظر ت

وی مسائل ر، عملكرد این الگوریتم بر SBGPنین برای ارزیابی و کارایی ارزیابی خواهند شد. همچ تنوع

ادی برای روش پیشنه مقایسه خواهد شد. نویسی ژنتیکبرنامهمصنوعی و دنیای واقعی با نسخه های مطرح 

ایر مسائل ست ولی قابل تعمیم به حل مسائل تقریب تابع طراحی شده و در همین حوزه ارزیابی گردیده اس

 باشد. نیز می نویسی ژنتیکبرنامه

و فرضیه واحدهای  شِما، نظریه نویسی ژنتیکبرنامهدر ادامه مطالب، فصل دوم به بیان مفاهیم مقدماتی 

  نویسی ژنتیکبرنامه سازیمحلیهای قبلی صورت گرفته در زمینه پردازد. در فصل سوم، پژوهشسازنده می

 معنایی نویسی ژنتیکبرنامهو  ، فرضیه واحدهای سازندهشِماهای موجود در نظریه شوند و پژوهشر میمرو

نتایج کند و را مطرح میدر زمینه نظریه شِما بررسی خواهند شد. فصل چهارم پیشنهاد پژوهشی ارائه شده 
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مبتنی بر شِما  نویسی ژنتیکامهبرننماید. در فصل پنجم مربوط به ارزیابی شِماهای ارائه شده را بررسی می

گیری و های مطرح موجود مقایسه خواهد شد. در نهایت فصل ششم نتیجهگردد و با نسخهارائه می

 نماید.راهكارهای آینده را بیان می
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 مقدمه 2-1

های اه قدمپردازیم، آنگاوت آن میازنمایی متفو ب نویسی ژنتیکبرنامهدر این فصل ابتدا به معرفی اجمالی 

دهیم. سپس نظریه شامل انتخاب، محاسبه شایستگی، بازترکیبی و جهش را شرح می نویسی ژنتیکبرنامه

 گردد. ی پایه به تفصیل بررسی میشِمابیان خواهد شد و یک نمونه نظریه  1و فرضیه واحدهای سازنده شِما

  نویسي ژنتیکبرنامه 2-2

های کامپیوتری است که در آن برنامه تكاملی های محاسباتیكی از زیرشاخه [1] ژنتیکنویسی برنامه

. این روش در ادامه الگوریتم ژنتیک و با شیوه بازنمایی مورد مطالعه را حل کنند مسألهیابند تا تكامل می

روندنمای  های الگوریتم ژنتیک را در حل برخی مسائل بهبود بخشد.جدیدی شكل گرفت تا نارسایی

آغاز  هابرنامهبا یک جمعیت اولیه از  نویسی ژنتیکبرنامه آمده است. 1-2در شكل  نویسی ژنتیکنامهبر

هر برنامه شامل تعدادی تابع و عنصر پایانی متناسب  شود.به صورت تصادفی تولید می معموالً شود که می

استاندارد، توابع  نویسیرنامهببا دامنه موضوع است. توابع، ممكن است عملیات ریاضی استاندارد، عملیات 

 باشند.  مسألهریاضی، توابع منطقی و یا توابع مختص 

 بازنمایي 2-2-1

دارای نمایش درختی  معموالًشوند و های کامپیوتری محسوب می، افراد برنامهنویسی ژنتیکبرنامهدر 

از مجموعه عناصر پایانی ها های داخلی از عناصر مجموعه توابع و برگهستند. در بازنمایی درختی، گره

شوند و مجموعه نمادهای شوند. هر دو مجموعه عناصر پایانی و توابع، توسط کاربر مشخص میساخته می

برنامه اتیعمل ،، /(×، -)مانند +،  استاندارد یاضیر اتیعملشود. توابع ممكن است شامل نامیده می 2پایه

 ,and ی )مانند منطق توابع ،(sin, cos, expی )مانند اضیر توابع ،(if-else ،loop)مانند  استاندارد نویسی

or, not, xor) و ثوابت مانند  مسألههای مستقل متغیر معموالً عناصر پایانی،  .باشند مسألهخاص  عبتوا ای و

x, y, 1, 2, true, false از یک فرد را با نمایش درختی و عبارت معادل آن  ایهنمون 2-2باشند. شكل می

 دهد.مینشان 

                                              
1  Building block hypotheses 

2  Primitives set 
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  نویسي ژنتیکبرنامهروندنمای  1 -2شکل 

 

if y = true 

      sin(x + exp(x) )  
else 

  sin(x-1 + exp(x) ) 
 

 

-ها نشان دهنده عناصر پایاني و گره)برگ، نویسي ژنتیکبرنامهنمایش درختي یک فرد در  2-2شکل 

 ی داخلي نشان دهنده عملگرهای پایه است(ها

 

sin     

+ 

exp 

x if x 

1.0 0.0 y 

تولید جمعیت 

 اولیه

 محاسبه شایستگی

 انتخاب والدین

 تولید فرزندان

 محاسبه شایستگی

 انتخاب بازماندگان

برقراری 

 شروط خاتمه

 توقف
 بله

 خیر

 شروع

- 
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 مسألهشود و به فضای در آن  قرار دارد، ژنوتیپ گفته می نویسی ژنتیکبرنامهکه درختان  حلراهبه فضای 

در حقیقت نگاشت بین  1شود. بازنمایییپ گفته میشود، فنوتها( ساخته شده را شامل میکه توابع )برنامه

 کند.را توصیف می مسألهحل و فضای فضای راه

 تولید جمعیت اولیه 2-2-2

. در این [1]است Ramped half-and-half، نویسی ژنتیکبرنامهروش معمول تولید جمعیت اولیه در 

. شوندبا نسبت مساوی ساخته می Fullو  Growهایی با طول و شكل متفاوت توسط دو تابع روش درخت

 Fullشود. اما در تابع درخت با انتخاب عناصر پایانی و توابع با احتمال مساوی ساخته می Growدر تابع 

شود تا جایی که اندازه درخت ساخته شده به با انتخاب توابع ساخته می یک درخت با اندازه مشخص فقط

را  Fullو  Growهای شوند. البته روشمقدار بیشینه برسد، پس از آن تنها عناصر پایانی انتخاب می

 توان مستقالً برای تولید جمعیت اولیه نیز به کار برد.می

 شایستگي 2-2-3

نویسی هبرنامیعی داروین میزان شایستگی است. به طور مشابه در در طبیعت، نیروی محرك انتخاب طب

مشخص  مسألهیک  ی کارایی و شایستگی یک فرد )برنامه( برای حل، معیار شایستگی نشان دهندهژنتیک

شایستگی  .کندهای بعدی مشخص میسرنوشت آن فرد را در مورد بقا و راهیابی به نسل است و همین مقدار

ر درخت یک هشود. در حقیقت به صریح برای هر فرد محاسبه می گیریهف یک معیار اندازبا تعری معموالً

 آید. شود که توسط یک تابع ارزیابی خوش تعریف به دست میمقدار عددی نسبت داده می

ز طریق ااست. در بسیاری از مسائل شایستگی  مسألهماهیت شایستگی افراد کامالً وابسته به فضای 

ین خطا به صفر گردد. هر چه اده از اختالف خروجی برنامه با مقدار مورد انتظار محاسبه میخطای تولید ش

ان والد و تولیدمثل مه مورد ارزیابی، بهتر خواهد بود و شانس بیشتری برای انتخاب به عنونزدیكتر باشد، برنا

 خواهد داشت.

                                              
1 Representation 
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 انتخاب 2-2-4

 ارد. نحوهود دملگرهای ژنتیكی و ایجاد نسل بعد، وجهای متفاوتی برای انتخاب افراد برای انجام عروش

یت را تعیین تنوع جمع کند و در نهایتایفا می نویسی ژنتیکبرنامهنقش قابل توجهی در فرآیند  ،انتخاب

 شوند.های رایج انتخاب در ادامه معرفی میاستراتژیکند. می

 انتخاب متناسب با شایستگي   

f کند. در این رابطه، را بر اساس احتمال زیر انتخاب میم i ، فرد [1] 1انتخاب متناسب با شایستگی

)i X(  شایستگی فرد iX  وM .تعداد افراد جمعیت است 

(2-1) 
 

1

( )
( )   i

i M

ij

f X
P X

f X





 

 

 انتخاب رتبه بندی  

به جای محاسبه احتمال انتخاب بر اساس مقدار شایستگی، رتبه شایستگی فرد  2نتخاب رتبه بندیدر ا

شوند و احتمال انتخاب ی مرتب میگیرد. در این روش افراد بر اساس شایستگدر جمعیت معیار قرار می

های مختلفی برای انتساب احتمال وجود دارد که شود. تكنیکها نسبت داده میبه تناسب مرتبه به آن

 Mتا  1های خطی و نمایی اشاره کرد. در حالت خطی، مرتبه افراد بین توان به تكنیکاز آن جمله می

دهد. پس از انتساب را به خود اختصاص می 1، مرتبه و بدترین Mکند که بهترین فرد مرتبه تغییر می

  .خواهد بود مرتبه، فرآیند انتخاب همانند انتخاب متناسب با شایستگی
 

 انتخاب رقابتي 

در انتخاب رتبه بندی و متناسب با شایستگی، مقدار شایستگی تمام جمعیت مورد نیاز است. در برخی 

کند و زمان قابل توجهی نگینی را به سیستم تحمیل میموارد اکتساب این اطالعات بار محاسباتی س

نیازی به در اختیار داشتن  3شود. در انتخاب رقابتیبرای محاسبه شایستگی تمام افراد صرف می

فرد از جمعیت به صورت تصادفی انتخاب و  kاطالعات سراسری از جمعیت نیست بلكه ابتدا تعداد 

 شود.مجموعه به عنوان انتخاب نهایی برگردانده میشوند و بهترین فرد از این ارزیابی می

                                              
1 Fitness proportionate selection  

2 Ranking selection 

3 Tournament selection 
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 بازترکیبي 2-2-5

های ژنتیكی بین دو والد فرزندان جدید را از طریق مبادله ویژگی 1جایی یا بازترکیبیعملگر جابه

شود و به شدت غیر عملگر غالب محسوب می نویسی ژنتیکبرنامهدر بازترکیبی نماید. منتخب، تولید می

  2بازترکیبیشود که به آن، نقطه ر درخت هر یک از والدین یک نقطه )گره( تصادفاً انتخاب میقطعی است. د

گردد. مزیت ، با یكدیگر تعویض میبازترکیبیبا ریشه نقطه  زیردرختگویند. برای تولید فرزندان، دو 

کارا محسوب شوند،  همسألتوان به صورت شهودی این گونه بیان کرد: اگر دو برنامه در حل را میبازترکیبی 

های کارا که هایی از برنامهرا داراست و ترکیب قسمت مسألههایی از آن دو شایستگی حل احتماالً قسمت

گردد. شكل  مسألهتر در حل های شایستهاند، ممكن است باعث تولید برنامهبه صورت تصادفی انتخاب شده

جایی انتخاب شده در قسمت باال دو والد و نقاط جابه دهد.از اعمال این عملگر را نشان می ایه، نمون2-3

 .است امل فرزندان تولید شده از این عملگربرای هر یک نشان داده شده است. قسمت پایین ش

 جهش 2-2-6

کند. در الگوریتم ژنتیک استاندارد، یک عملگر یكانی است که تغییرات تصادفی در فرد ایجاد می 3جهش

ه یک ژن خاص )نماد( با ایجاد نقص در کروموزم مربوطه، موجب کاهش شایستگی این احتمال وجود دارد ک

زی با مسألهرا در پیشبرد روند حل  مییک فرد شده باشد. در چنین حالتی عملگر جهش نقش بسیار مه

به دست  مسأله، ممكن است کروموزم حاصل شایستگی الزم را برای حل کند چرا که با تغییر آن ژنمی

 ناتورا می زیردرختاست. جهش  4، جهش زیردرختنویسی ژنتیکبرنامهترین نوع جهش در جرای آورد.

منتخب گره میان یک فرد از جمعیت و یک فرد تازه تولیدشده در نظر گرفت. این نوع جهش،  بازترکیبی

 4-2کند. شكل درخت تصادفی در نقطه جهش درج میهایش حذف نموده و یک زیرزیردرخترا با تمام 

 دهد.مثالی از جهش زیردرخت را نشان می

                                              
1 Recombination 

2 Cross-over point 

3 Mutation 

4 Sub-tree mutation 
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 شوندجا ميجابهدر والدین ها از نقاط قطع : زیردرخت بازترکیبيعملگر  3 -2شکل 

  
 

 والد ردرخت تصادفی  زی فرزند

 شود: یک زیردرخت تصادفي در نقطه جهش جایگزین ميعملگر جهش 4 -2شکل 

 

 
 

                                           

 

 

 1والد  2والد 

 

 
 1فرزند  2فرزند 

- 
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 شِمانظریه  2-3

. این [18]های تكاملی استالگوریتم سازیمدلترین ابزار ترین و شناخته شدهاز قدیمی شِمانظریه 

 شِمابه وجود آمده است. نظریه  شِماهایی به نام اساس ایده افراز فضای جستجو به زیر مجموعه نظریه بر

ی فعلی شِماهای نماید. نظریهها را مدل کرده و توصیف میشِماچگونگی تغییر پراکندگی جمعیت بر روی 

شده در نسل فعلی  گیریههای اندازدر الگوریتم ژنتیک پراکندگی جمعیت در نسل بعد را در قالب کمیت

 کنند.به صورت دقیق بیان می

 الگوریتم ژنتیکدر  شِمانظریه  2-3-1

 [18]در  1هولندبودند،  الگوریتم ژنتیک، پژوهشگران به دنبال توصیفی برای علت قدرت 1970در سال 

تری را برای الگوهای ها، جستجوی گستردههمزمان با جستجو برای کروموزوم الگوریتم ژنتیکادعا کرد که 

ای از نقاط به مجموعه شِمانامید. به طور کلی،  شِمادهد. وی این الگوها را ها انجام میمشترك بین آن

از  ایهرشت شِما، مشترکی دارند. برای یک کروموزوم شود که خصوصیات نحویفضای جستجو گفته می

تواند باشد و میمی don’t careی نشان دهنده #شود. نماد ه میگرفت {#,0,1}نمادهاست که از الفبای 

 های زیر است:شامل کروموزوم #1#0101ی شِمارا اختیار کند. برای مثال  1یا  0

{0101010, 0101011, 0101110, 0101111} 

 نمایش H(O(نامیده شده و با  شِما 2، مرتبهHی شِما( در  t care’donتعداد نمادهای مشخص )غیر

دهند. نشان می H(L(نامیده با  3شِماشود. بزرگترین فاصله بین دو نماد مشخص را طول مشخصه داده می

تر است. عمومی شِمادر آن بیشتر است بنابراین  don’t careکمتر باشد، تعداد نمادهای  شِماهر چه مرتبه 

ضمن بازترکیبی کاهش ، شِماهای مشخص هرچه طول مشخصه کوتاهتر باشد احتمال شكسته شدن قسمت

 don’tد. زیرا در صورتی که نقطه بازترکیبی خارج از طول مشخص قرار گیرد، تغییرات در نمادهای بایمی

care  خواهد بود. پس هر چه این طول کوتاهتر باشد  شِمادهد و فرزند تولید شده، همچنان داخل میرخ

 یابد.میافزایش  شِمااحتمال تولید فرزند داخل 

                                              
1 Holland 

2 Order 

3 Defining-length 
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های متعلق به یک ، حد پایینی برای امید ریاضی تعداد کروموزومهولندی ارائه شده توسط شِمانظریه 

در نسل فعلی، شایستگی  شِماهای . این حد تابعی از تعداد کروموزوم[18]دهددر نسل بعد، ارائه می شِما

آید. فرمول زیر بیانگر این معادله ت فعلی به دست میها در جمعیت و اطالعات دیگری است که از جمعیآن

 باشد.می

(2-2) 

  

) ،Hی شِمامیانگین شایستگی اعضای  t,H( f(، Hی شِماهای تعداد کروموزوم m)t,H(که در آن  )f t 

اندازه  Mطول کروموزوم و  Nجابجایی ،  احتمال جهش و cPو  t ،mPمیانگین شایستگی جمعیت در نسل 

نشان t+1) را در نسل بعد ) Hی شِما(، امید ریاضی تعداد اعضای 2-2جمعیت است. سمت چپ معادله )

)دهد. جمالت موجود در سمت راست این معادله، عبارتند از:می , )m H t  شِمانشان دهنده تعداد اعضای 

ت در نسل فعلی است، عبار
( , )

( )

f H t

f t
) عملگر انتخاب، عبارت تأثیر )(1 ) H

mp  عملگر جهش را بر  تأثیر

شود. برای توضیح مشخص می (2-3)عملگر بازترکیبی نیز توسط عبارت  تأثیردهند. نشان می شِمااعضای 

 د.مراجعه شو [18]جزییات معادله به 

(2-3) 

 
( ) ( , ) ( , )

1
( ) 1

1
( )

c

L H m H t f H t

N
p

H M f t

 
 

  
 

 نویسي ژنتیکبرنامهدر  شِمانظریه  2-3-2

آغاز  نویسی ژنتیکبرنامه بر الگوریتم ژنتیکی شِماتحقیقات در زمینه اعمال نظریه  1992از سال 

یی با طول و ساختار متفاوت است، هاکه شامل برنامه نویسی ژنتیکبرنامهگردید. اما نحوه بازنمایی خاص 

ی متفاوتی برای شِماهای صادق نبود. تعاریف و نظریه الگوریتم ژنتیکمشكالتی را ایجاد کرد که در مورد 

از  ایهگردند. در این بخش به عنوان معرفی، نمونارائه شده است که در فصل سوم تشریح می این الگوریتم

مطرح شده  [19]در  2لنگدنو  1پلیو نظریه مربوط به آن را که توسط  نویسی ژنتیکبرنامهدر  شِماتعریف 

                                              
1 Poli 

2 Langdon 
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تر است و بسیاری ساده این الگوریتمی شِماهای نظریه ر مدلکنیم. این مدل نسبت به سایاست، بیان می

 .اندههای بعدی بر مبنای آن استوار شداز نظریه

 و معیارهای آن شِماتعریف  2-3-2-1

 ،شِماک یباشند.  نویسی ژنتیکبرنامهدر  مسألهمجموعه توابع و عناصر پایانی یک  Tو  Fفرض کنید 

باشد. این می don’t careنشان دهنده  #شود. نماد ساخته می { #}∪ T∪Fدرختی است که از الفبای 

جایگزین شود.  ناصر پایه یا یک زیردرختتواند با یک نماد از مجموعه عمی نویسی ژنتیکبرنامه نماد در

بریم. ( به کار میTreeرا برای حالت دوم ) #t( و Symbolرا برای حالت اول ) #sبرای تمایز این دو حالت، 

s# یی از این نوع نماد شِماان دهنده دقیقاً یک عنصر پایانی یا تابع است. اگر نشt care’don  ،استفاده کند

باشد. می شِمااندازه و شكل تمام درختان عضو آن، یكسان بوده و مانند شكل  الگوریتم ژنتیکهمانند 

و  F,+}=-{ل اگر ست. برای مثاشِمادر این درختان مشابه  #s های غیرگرههمچنین برچسب تمام 

={x,y}T  ،ی شِماباشد)sy) #  s# -= (+ ( H .شامل چهار برنامه زیر خواهد بود 

 {(+ (- x y) x) ،(+ (-x y) y) ،(+ (-y y) x)  ،(+ (-y y) y) H={ 

های زیردرختمام تواند با تمی #tبسیار زیاد بوده و هر نماد  شِما، تعداد اعضای #tدر حالت استفاده از 

 شِما، مرتبه Hمانند  شِمایک  don’t careتعداد نمادهای غیر  ر الفبای داده شده، جایگزین گردد.ممكن د

شود و با ی، طول آن نامیده مشِماهای شود و تعداد کل گرهنمایش داده می O(H)شود و با نامیده می

N(H) گردد. مشخص می 

و تعداد اعضای بیشتری خواهد داشت. مثالً تر خواهد بود دارای مرتبه کمتر باشد، عمومی شِماهر چه 

= 252دارای  30و طول  5یی از مرتبه شِمااگر مجموعه توابع و عناصر پایانی تنها دو عضو داشته باشند، 

 های مختلف متفاوت است. برای مثال درشِماعضو خواهد بود. تعریف طول مشخصه در  33،554،432

 شِماطول مشخص  Hی شِمادر  #sهای غیری کوچكترین زیردرخت شامل تمام گرههاتعداد یال [19]

 دهد.را نشان می شِماهایی از مرتبه و طول مثال 5-2شود. شكل نشان داده می L(H)نامیده شده و با 
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 طول 4 3 2 0 0

 مرتبه 5 4 2 1 0

 [19]شِماهایي از مرتبه و طول مشخص مثال 5 -2شکل 

 

 شِمامعادالت نظریه  2-3-2-2

، شِماردازیم. نظریه پمی شِما، به بیان نظریه نویسی ژنتیکبرنامه در شِماپس از ارائه یک نمونه از تعریف 

زم به ذکر است الکند. در نسل بعد بیان می شِماعملگر انتخاب، بازترکیبی و جهش را بر تعداد اعضای  تأثیر

ک جمعیت به باشد و تنها برای یمی شِماکه تعداد اعضای بدست آمده در این نظریه، امید ریاضی افراد 

 در نسل بعد باشد. شِماتواند تخمین مناسبی از تعداد واقعی افراد اندازه کافی بزرگ می

 انتخاب

 شود:به صورت زیر بیان می شِماعملگر انتخاب بر  تأثیر

(2-4)     1 ( , )
( , ) ( , )

2 ( )

f H t
m H t m H t

f t
   

 + m (H, tدر این معادله، 
1

2
̅̅f(t)و  f (H, t)و  m(H, t)باشد، می شِماشده از تعداد والدین انتخاب  ( ̅̅

 

   

و میانگین شایستگی جمعیت  شِما، میانگین شایستگی اعضای شِما، تعداد اعضای الگوریتم ژنتیکهمانند 

 دهند.را در نسل فعلی نشان می

 بازترکیبي

بازترکیبی ، بازترکیبیباشد. این نوع می 1تک نقطهبازترکیبی ، [19]بازترکیبی درنظر گرفته شده در

تر محاسبات را ساده ،الگوریتم ژنتیکبازترکیبی نیست اما به دلیل تشابه با  نویسی ژنتیکبرنامهاستاندارد 

                                              
1 One-point cross over  

#s 

#s #s 

#s 

#s #s 

#s #s 

#s 

y #s 

2 #s 

+ 

#s * 

2 y 

+ 

#s * 

2 y 

+ 

y 
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جا جابه را نقاطمتصل به های و زیردرخت کندمی، یک نقطه مشترك در والدین انتخاب عملگرسازد. این می

ها مشخص های با توپولوژی یكسان در آن. بنابراین الزم است ابتدا دو والد پیمایش شوند تا قسمتنمایدیم

 شوند.جا میها جابهگردد، سپس با انتخاب یک نقطه تصادفی از توپولوژی یكسان، زیردرخت

نیم. ساختار یک کمیرا تعریف  G(H)یا  شِما، ابتدا مفهوم ساختار شِمابازترکیبی بر  تأثیربرای بررسی 

H :. مثالً اگر آیدبه دست می #sبا  Hیی از مرتبه صفر است که در اثر جایگزینی تمام نمادهای شِما، شِما

) )s#  2x (+   s(#  باشد، آنگاه) )s# s# s(# s# s): (#H(G شامد خروج خواهیم احتمال پیخواهد بود. می

متعلق h و hه ضروری است که در حالتی که هر دو والد را محاسبه کنیم. توجه به این نكت Hی شِمااز 

خواهند بود  شِما تک نقطه، قطعاً متعلق به همانبازترکیبی ها پس از اعمال باشند، فرزندان آن شِمابه یک 

، با پیشامدهای شِماشود، بنابراین برای محاسبه احتمال خروج از نمی شِماو این پیشامد منجر به خروج از 

 زیر سروکار داریم:

 Hهیچ فرزندی متعلق به نیست،  Hکه عضو  hپس از بازترکیبی با  H عضو h: والد  H(cD(پیشامد 

ده است شتشكیل   H(2cD(و  1cD)H(. این پیشامد خود از اجتماع دو پیشامد (شِما)خروج از  نكندتولید 

  هاست:وع احتمال آنو احتمالش برابر مجم

(2-5)         1 2Pr Pr Prc c cD H D H D H   

 

 باشد:  hدارای ساختاری متفاوت از H(1cD :h(پیشامد 

(2-6)         1 { , ( )}c cD H D H h G H   

 یر شكست:زا استفاده از قانون بیز به حاصلضرب دو احتمال توان باین صورت احتمال اشتراك را میدر 

(2-7)              1Pr Pr | ( ) Pr ( )c cD H D H h G H h G H    

 Hاز  h را به شرط تفاوت ساختار شِمااحتمال شرطی معادله باال در حقیقت احتمال پیشامد خروج از 

دارای ساختاری متفاوتی باشد از معادله زیر  hشود. و احتمال آنكه نامیده می  diffPکند که بیان می

 آید:بدست می
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(2-8)       

 
1

( ( ), )
2Pr ( )

M m G H t

h G H
M

 

   

 + m(G(H), tتعداد اعضای جمعیت و  Mکه در آن 
1

2
که به عنوان  است، Hتعداد افراد دارای ساختار  (

 شود.شوند. این تعداد مشابه معادله انتخاب محاسبه میوالد انتخاب می

 :نباشد Hباشد اما عضو  hدارای ساختاری مشابه  H(2cD :h(پیشامد 

(2-9)          2 { , ( )}c cD H D H h G H   

 مال زیر شكست:توان با استفاده از قانون بیز به حاصلضرب دو احترا میاین صورت احتمال اشتراك در 

(2-10)           2Pr Pr | ( ) Pr ( )c cD H D H h G H h G H    

 به سادگی به صورت زیر قابل حصول است: Hبه ساختار  hاحتمال تعلق 

(2-11)       
 

1
( ( ), )

2Pr ( )

m G H t

h G H
M



   

ساختار  را به شرط یكسان بودن شِما، در حقیقت احتمال پیشامد خروج از H(2cD(احتمال شرطی معادله 

h  با H در مورد  ماشِسازی و با در نظر گرفتن احتمال صفر برای خروج از کند که برای سادهبیان می

 ، به شكل زیر تبدیل شده است:ماشِوالدین متعلق به یک 

(2-12)              Pr | ( ) Pr | .Pr | ( )c cD H h G H D H h H h H h G H      

 و

(2-13)  
1 1

( ( ), ) ( , )
2 2Pr ( )

1
( ( ), )

2

m G H t m H t

h H h G H

m G H t

  

  



 

اب شده از نیستند به والدین انتخ Hهستند اما عضو  G(H)که به سادگی از نسبت تعداد والدینی که از 

G(H) آید. از طرفی داریم:دست میب 



 

  فصل دوم: مفاهیم اولیه

 

20 

 

(2-14)          ( )
Pr |

( ) 1
c

L H
D H h H

N H
 


 

های مشخص ین گرهبترین مسیر های کوتاهیال و تعداد N(H)-1برابر است با  شِماهای تعداد تمام یال

شد، در صورتی که نقطه بازترکیبی، خارج از طول با H(G(عضو  hاست. با فرض اینكه  L)H(برابر با 

نجر صفر است. ولی اگر در داخل طول مشخصه باشد، همیشه م شِمامشخصه رخ دهد، احتمال خروج از 

ی استفاده شده شود، بنابراین در معادله باال به جای عالمت تساوی از کوچكتر مساونمی شِمابه خروج از 

 آید:صورت زیر به دست می به 2cDپس در مجموع احتمال  است.

(2-15) 
  2

1 1
( ( ), ) ( , )

( ) 2 2Pr | .
( ) 1

c

m G H t m H t
L H

D H h H
N H M

  

 


 

    خواهد بود: 2cDو  1cDبرابر مجموع احتمال پیشامدهای  cDاحتمال کل 

         

(2-16) 
  

1
( ( ), )

2Pr

1 1
( ( ), ) ( , )

( ) 2 2.
( ) 1

c diff

M m G H t

D H p
M

m G H t m H t
L H

N H M

 



  




 

 

ل اعمال بازترکیبی احتما cpیبی معادل زیر خواهد بود. در معادله زیر، با در نظر گرفتن بازترک شِماو نظریه 

هستند.  شِماضو عدهد و والدین همچنان بازترکیبی بر روی والدین رخ نمی cp-1بر والدین است، به احتمال 

 شِمادان متعلق به فرزن H(cDPr{-1{(شود و به احتمال بازترکیبی روی والدین اعمال می  cpبه احتمال 

 خواهند بود.

(2-17) 

1
( , 1) (1 ) ( , )

2

1 1
. ( , )(1 Pr{ ( )}) ( , )(1 Pr{ ( )})

2 2

c

c c c c

m H t p m H t

p m H t D H m H t p D H
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 جهش

باشد. در این جهش می 1ایفرض شده است، جهش نقطه نویسی ژنتیکرنامهببرای  [19]جهشی که در 

شود. جا میهای یكسان، جابهشود و نماد آن با نماد دیگری با تعداد آرگومانبه تصادف انتخاب میگره یک 

 شود و احتمال آن به این صورت است:نامیده می mDدر اثر اعمال جهش،  شِماپیشامد خروج از 

(2-18) ( )Pr{ ( )} 1 (1 ) ( )O H

m m mD H p p O H     

mp غیر  شود که در نقاط مشخص شِماتواند باعث خروج از باشد، جهش در صورتی میاحتمال جهش می(

s# )برابرگرهرخ داده باشد. احتمال جهش نیافتن یک  شِما ، mp-1 ای غیر هاست که برای تمام گرهs# ،

ی نهایی شِماظریه معادله زیر نشِما متمم این احتمال خواهد بود. تمال خروج از است و اح  )O(H))mp-1برابر

 کند.را بیان می

(2-19) 
1

( , 1) ( , )(1 Pr{ ( )})(1 Pr{ ( )})
2

m c cm H t m H t D H p D H     

 که با جایگذاری احتماالت بدست آمده خواهیم داشت:

(2-20) 
( )

( ( ), ) ( ( ), ) ( ) ( ( ), ) ( ( ), ) ( , ) ( , )
1 .

( ) 1(

( , 1)

( , )
( , ) (1 ) .

(

) ( )

)

1

O H

m

dic ff

m G H t f G H t L H m

m H t

f H t
m H t p

f t

G H t f G H t m H t f H t
pp

N HM f t M f t

   
   

 

 



  


 


 

 

 شِماخصوصیات نظریه  2-3-2-3

باشند. اگر رفته و وابستگی به مكان قابل تفكیک می ی به کارهابا توجه به دقت، کمیت شِماهای نظریه

ی شِماشود. نظریه مینادقیق خوانده  شِمادقیق و اگر نامساوی باشد  شِمامعادله نظریه مربوطه تساوی باشد 

ممكن  شِمانظریه  عالوه بر این، دهد.میدر نسل بعد ارائه  شِماد عضو نادقیق یک حد پایین برای تعداد افرا

ی میكروسكوپی معادله مربوطه بر اساس اطالعات شِمااست ماکروسكوپی یا میكروسكوپی باشد. در نظریه 

شامل اطالعات کلی  هاجزیی هر فرد جمعیت توسعه یافته است، در حالیكه در معادله ماکروسكوپی کمیت

                                              
1 Point mutation 
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یا بدون ریشه باشد.  1ممكن است ریشه دار شِمایی از افراد جمعیت هستند. یک هامعیت یا گروهاز همه ج

یی عالوه بر الگوی شِمایش رخ دهد. چنین هاباید در ریشه نمونه شِمادار، الگوی ی ریشهشِمادر یک 

ی بدون ریشه الگویی شِماکند. متقابالً، یک میفراهم  زیردرختزیردرخت، اطالعاتی راجع به مكان رخداد 

 دهد و ممكن است چند بار در یک فرد تكرار شود.مییش رخ هاست که در هر مكان دلخواه از نمونها

 فرضیه واحدهای سازنده 2-4 

نگی یافتن کند تا چگورود، تالش میر میشمابه  شِمااز نظریه  ایهکه نتیجفرضیه واحدهای سازنده 

ین فرضیه ابتدا اتوجیه و تفسیر نماید.  نویسی ژنتیکبرنامهه تبع آن و ب الگوریتم ژنتیکرا توسط  حلراه

ان برآن ارائه شد و تحقیقات فروانی را به سمت خود جذب کرد. چندی بعد محقق الگوریتم ژنتیکبرای 

متغیر بودن طول و  ونمایند. البته به دلیل تفاوت بازنمایی  نویسی ژنتیکبرنامهشدند تا این فرضیه را وارد 

مفروضاتی این  ، با مشكالتی روبرو شدند اما نهایتاً تحت شرایط ونویسی ژنتیکبرنامهها در شكل برنامه

 تعمیم دادند. نویسی ژنتیکبرنامهفرضیه را برای 

 الگوریتم ژنتیکفرضیه واحدهای سازنده در  2-4-1

الگوریتم گونگی عملكرد ای در مورد چنظریه 2گلدبرگ، هولندی ارائه شده توسط شِمابر مبنای نظریه 

. بر اساس این فرضیه، در جمعیت تعدادی [20]ارائه کرد، که فرضیه واحدهای سازنده نامیده شد ژنتیک

شود و ها واحدهای سازنده گفته میی کم وجود دارند که به آنی کوتاه با شایستگی باال و مرتبهشِما

های تر رفته رفته این واحدها را که مؤلفههای بزرگتر و احتماال شایستهشِمابرای تولید  الگوریتم ژنتیک

 کند.ستند، با هم ترکیب میه حلراه

رتبه در طول استنباط کرد که تعداد این واحدهای کوتاه، کارا و کم م شِمابا تكیه بر نظریه  گلدبرگ

احدهای وکند. اگر چه نظریات زیادی در رد کاربردی بودن فرضیه تكامل به طور حداقل نمایی رشد می

 وریتم ژنتیکالگا به طور کلی این فرضیه در جامعه سازنده ارائه شده و صحت آن هنوز اثبات نگردیده، ام

 از مقبولیت قابل توجهی برخوردار است.

                                              
1 Rooted  

2 Goldberg 
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 نویسي ژنتیکبرنامهفرضیه واحدهای سازنده در  2-4-2 

، ناشی از عملكرد بازترکیبی و انتخاب، در نویسی ژنتیکبرنامهبر اساس فرضیه واحدهای سازنده، قدرت 

است که از طریق کشف، ترویج یا ترکیب واحدهای سازنده، بهبود  هاییحلهدایت تكامل به سمت راه

، محققان زیادی به تحلیل و بررسی منابع واحدهای سازنده الگوریتم ژنتیک. اگر چه در [21] اندهیافت

، مطالعات محدودی در این زمینه انجام شده است. این نویسی ژنتیکبرنامه، در حوزه [18] اندهپرداخت

های تحلیلی، برقراری یا عدم برقراری ا بررسیتا با نتایج شهودی و تجربی ی اندهمطالعات اغلب تالش کرد

فرضیه واحدهای سازنده را به اثبات برسانند. اما هنوز مدارك و شواهد کافی برای رد یا قبول این فرضیه 

 ارائه نشده است. این الگوریتمدر 

 جمع بندی 2-5

این  هایقدمی شد. های پردازش تكاملی معرفبه عنوان یكی از روش نویسی ژنتیکبرنامهدر این فصل 

های تكاملی دیگر شامل تولید جمعیت اولیه، محاسبه شایستگی، انتخاب، بازترکیبی الگوریتم مانند الگوریتم

 مسألهکه ابزار حل  شِماباشد که هریک به اختصار بیان شد. پس از آن مفاهیم اولیه نظریه و جهش می

به تفصیل بررسی شد. در  نویسی ژنتیکبرنامهرای ای از معادالت آن بپژوهشی است، تشریح گشت و نمونه

 .گشتمطرح  الگوریتم ژنتیکو  نویسی ژنتیکبرنامهنهایت فرضیه واحدهای سازنده در 
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 مقدمه 3-1

یم. سپس به بررسی شماررا برمی بودنمحلیدر این بخش ابتدا مطالعات صورت گرفته در موضوع 

و  شِما، ارائه نظریه شِماهای صورت گرفته در زمینه تعریف های انجام شده و پیشرفتوهشاجمالی پژ

هایی که از مفاهیم نظریه پردازیم. پس از آن پژوهشمی نویسی ژنتیکبرنامهفرضیه واحدهای سازنده در 

مرور  شِماملی نظریه شوند و نتایج عاند، ذکر میاستفاده کرده این الگوریتم در بهبود کارایی عمالً، شِما

 نویسی ژنتیکبرنامهدر های معنایی های صورت گرفته در زمینه تعریف معنا و روشسپس پژوهش گردد.می

 گردد.میعنوان  1ایالیه نویسی ژنتیکبرنامههای و در نهایت چند نمونه از مهمترین روش شودمیبررسی 

  نویسي ژنتیکبرنامه سازیمحلي 3-2

، چه از لحاظ شوندفرزندانی که به خصوص از طریق بازترکیبی ایجاد می معموالً سی ژنتیکنویبرنامهدر 

 ویسی ژنتیکنبرنامهنحوی و چه معنایی، تفاوت چشمگیری با والدین خود دارند. بنابراین نه تنها حرکت 

ستجو ج های بلندی به نقاط مختلف فضایدر فضای جستجو نرم و تدریجی نیست، بلكه در هر قدم، پرش

  .دهدکند و جستجویی نوسانی را در این فضا صورت میمی

به  بودنمحلیبه طور کلی یک نگاشت، محلی است اگر همسایگی را حفظ کند. در محاسبات تكاملی، 

در رابطه  فنوتیپبا افراد همسایه در فضای  ،ژنوتیپهمسایه در فضای معنی آن است که ساختارهای 

 تأثیر. این خصوصیت، [17]. این مفهوم با عبارات دیگری همچون علیت نیز بیان شده است[14]باشند

باشد، جستجوی تكاملی  تر. هر چه یک بازنمایی محلی[14]ی جستجوهای تكاملی دارد بسزایی در کارای

های بیتی معرفی های ژنتیک و برای رشتهاولین بار در الگوریتم بودنمحلیدهد. کاراتری را صورت می

تحقیقات بر نمونه مهمترین . در ادامه [12]وارد شد 2این مفهوم در تكامل مبتنی بر گرامر سپس. [22]شد

 گردد.  تشریح می ،نویسی ژنتیکبرنامهروی محلی بودن 

یک بازنمایی ارائه داد که بر اساس اختالف فاصله دو  بودنمحلیمیزان  گیریهمعیاری برای انداز 3ردلف

. او حد مشخصی را برای این معیار ارائه [22]، طراحی شده بودفنوتیپو فضای  ژنوتیپموجود، در فضای 

                                              
1 Layered genetic programming 

2 Grammatical evolution 

3 Rothlauf 
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به عنوان عاملی  بودنمحلی ردلفمحلی تمیز داده شوند. های محلی و غیربنای آن بازنمایینكرد تا بر م

را نامشخص  1مسألهگذاری آن در سختی  تأثیرکلیدی در انجام جستجوی کارا معرفی کرد. اما چگونگی 

 گیریهبه عنوان ابزاری برای انداز بودنمحلیاز  [14]در  2011همكاران در سال  2لوپز-دانست. گالوان

را از نگاشت  [22]ها تعریف استفاده کردند. آن نویسی ژنتیکبرنامهکارایی  بینیپیشو  مسألهسختی 

اتی، میزان دقت این آزمایششایستگی تعمیم دادند و با انجام  وژنوتیپ به نگاشت فضای  فنوتیپ - ژنوتیپ

 تعاریف را در تخمین شایستگی را مشخص نمودند.

-برنامهدر و نتیجه گرفتند که  اندهمطالعه کرد نویسی ژنتیکبرنامه، علیت را در [17]، در 4باالردو  3روسكا

هم بازنمایی و هم عملگر بازترکیبی، دارای علیت ضعیفی هستند. این مقاله عملگر بازترکیبی  نویسی ژنتیک

کند که فرزندان حاصل از بازترکیبی، غالباً را بسیار مخرب ارزیابی کرده و ثابت می نویسی ژنتیکبرنامه

بت به آنان دارند. همچنین ارتباط مفهوم علیت دارای شایستگی کمتر از والدین هستند و رفتار متفاوتی نس

باشد، استخراج  تردر جستجو تبیین شده است. به این صورت که هر چه علیت قوی 6و اکتشاف 5با استخراج

شود. در این تحقیق باشد، بیشتر موجب اکتشاف می تردهد و هر چه علیت یک عملگر ضعیفبیشتر رخ می

  رکیبی، به عنوان راهكاری برای افزایش علیت، مطرح شده است.تغییر احتمال انتخاب نقاط بازت

بودن را داشته باشد. در ای طراحی شود تا ویژگی محلیتالش شده تا عملگر بازترکیبی به گونه [23]در 

جا شده بیان شده این مقاله، شرط مفید بودن یک عمل بازترکیبی، نزدیكی معنایی دو زیردرخت جابه

شود الدین میاست. بر این اساس، در صورتی یک عمل بازترکیبی باعث به وجود آمدن فرزندانی بهتر از و

بودن یک جا شده از نظر معنایی تفاوت قابل توجهی نداشته باشند. منظور از محلیجابهکه زیردرختآن

 عملگر آن است که فرزندان تولید شده توسط آن از نظر معنایی )شایستگی( نزدیک به والدین باشند.

ده است شهندسی معنایی ارائه  همچنین به تازگی، نسخه های متفاوتی از عملگرهای محلی هندسی و غیر

 گردد.میکه در بخش روش های معنایی به تفضیل بیان 

                                              
1 Problem difficulty  

2 Galvan-Lopez 

3 Rosca 

4 Ballard 

5 Exploitation  

6 Exploration  
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  شِمانظریه  3-3

نویسی برنامهی شِما، اولین نظریه نویسی ژنتیکبرنامهبه  الگوریتم ژنتیکاز  هولندی شِمابا نگاشت نظریه 

، این نظریه از جهات مختلف این الگوریتمی شِمای اولیه نظریه ها. بعد از ارائه مدل[1]به وجود آمد ژنتیک

ی ریشه دار شِمانوعی  [31-24]از پژوهشگرانهای متعددی معرفی شد. برخی شِمابهبود یافت و نظریه 

در غالب معیارهای  [31] معادله مشتق شده از نظریه شِما، در برخی تحقیقات .)وابسته به مكان( ارائه کردند

ماکروسكوپی بیان شده است.  هایبر اساس کمیت [33, 32, 30-24, 1] میكروسكوپی و در برخی دیگر

 [30-26]ولی در کارهای جدیدترنظریه شِما نادقیق بود  [32, 31, 24, 21, 1]های اولیه در اکثر پژوهش

 .های دقیق هم ارائه شدنظریه

آغاز  نویسی ژنتیکبرنامه بر الگوریتم ژنتیکی شِماتحقیقات در زمینه اعمال نظریه  1992از سال 

هایی با طول و ساختار متفاوت است، که شامل برنامه  نویسی ژنتیکبرنامهگردید. اما نحوه بازنمایی خاص 

ی شِماصادق نبود. برخی از تحقیقات اولیه در نظریه  الگوریتم ژنتیکمشكالتی را ایجاد کرد که در مورد 

و  پلی، [32] 4وایگهام، [21]3اوریلی و 2اوپاکر ، [34] 1آلتنبرگعبارتند از:  نویسی ژنتیکبرنامه

در ابعاد زیادی  نویسی ژنتیکبرنامهی شِما. پس از آن، نظریه [36] باالردو  روسكاو  [35, 25]همكاران

 شوند.گسترش داده شد که مهمترین آنها در ادامه مطرح می

به این صورت توسط او  شِما. تعریف [1]ارائه شد 5کزاتوسط  نویسی ژنتیکبرنامهی شِمااولین فرم 

خاص  زیردرخت، مجموعه تمام افرادی از جمعیت است که شامل یک یا چند شِمایک »مطرح گردید: 

با یک یا چند زیردرخت  شِمائه شده، هر آن است که در تعریف ارا کزای شِمامهمترین خصوصیت  «.باشند

به  شِمابرای مثال یک  نشده است.در آن  don’t careنماد استفاده ای از شود و هیچ کامل مشخص می

دقیقاً در  زیردرخترود که این می شمارتعریف شود، فردی عضو آن به  H = { (Sin (+ x y)) }صورت 

 ارائه نشده است. شِمارای مرتبه و طول در این مدل، تعریفی ب ر شده باشد.آن تكرا

                                              
1 Altenberg 
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را  1های ناکاملزیردرختمطرح شد که  اوپاکرو  اوریلیتوسط  شِماتری از ، تعریف عمومیپس از کزا

هاست. مجموعه ای از جفت نویسی ژنتیکبرنامهی شِمایک ». به این صورت که [21]گرفت هم در بر می

 زیردرختدهد چه تعداد از آن هر جفت شامل یک درخت یا زیردرخت و یک عدد صحیح است که نشان می

ست و هر درخت شامل شِمایک  H = { ( (+ 3 4) , 2)برای مثال } « موجود باشد. شِماباید در هر عضو 

های تعداد گرهدر این تعریف برابر  شِماآید. مرتبه به حساب می شِمانمونه ای از این  (4 3 +) دو زیررخت

باشد. مقدار طول ها هم در آن مؤثر میزیردرختدر نظر گرفته شده است که البته تعداد  شِمامشخص در 

ها بین تعداد یال شود که در آن طول ثابتمحاسبه می 3و متغیر 2نیز از مجموع طول ثابت شِمامشخص 

ست و طول متغیر که وابسته به نمونه است، طول شِماهای تعریف شده در مشخص زیردرختهای گره

 . [21]باشد های رخ داده در درخت میکوتاهترین مسیر میان زیردرخت

ارائه داد. در  4مبتنی بر گرامر مستقل از متن نویسی ژنتیکبرنامهرا برای  شِمامدلی از  [32] وایگهام

از قوانین بازنویسی بر روی نماد  ایهمبتنی بر گرامر، یک برنامه حاصل اعمال مجموع نویسی ژنتیکبرنامه

نمایش   5جزیی با یک درخت اشتقاقمی ها در چنین سیستشروع یک گرامر است. فرآیند تولید برنامه

هایش، توابع و عناصر پایانی برنامه خواهد بود. داخلی آن، قوانین بازنویسی و برگهای گرهشود که داده می

بنابراین هر فرد در جمعیت یک درخت اشتقاق است و جستجو در فضای این درختان، از طریق عملگرهای 

 شود.کنند، انجام میجهش و بازترکیبی که همواره درخت اشتقاق معتبر تولید می

-پژوهش نیز مانند شِمادر این سیستم، معادل یک درخت اشتقاق جزیی در نظر گرفته شده است. این  شِما

که قسمتی از درخت اشتقاق است توصیف شد. اگر چه تعریف این  زیردرختتنها با یک  [1]و  [21] های

به نسل بعد، ضمن بازترکیبی و جهش،  شِماافراد   6موجب شد تا معادالت مربوط به احتمال گذار شِما

این محاسبات وابسته به تعداد قوانین گرامر و اندازه درخت اشتقاق در هر  [21]تر گردد، اما مانند ساده

یی به شكل یک معادله شِماکرد. در این مقاله همچنین نظریه فرد بود و از فردی به فرد دیگر تغییر می

 تحت بازترکیبی و جهش ارائه شده است.  شِماساده برای احتمال تخریب 

                                              
1 Fragment  
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3 Variable defining length 
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  های پیشینفصل سوم: پژوهش

 

29 

 

. او نظریه [34]را پیشنهاد کرد نویسی ژنتیکبرنامهی مختص شِماه اولین کسی بود که نظری آلتنبرگ

خود را با در نظر گرفتن مفروضاتی ارائه داد از جمله آن که اندازه جمعیت بسیار زیاد باشد و جهش و 

تنها از  شِمادر آن است که این  کزای شِمابا  شِماانتخاب متناسب با شایستگی استفاده نشود. تفاوت این 

ای برای باشد. وی رابطه زیردرختتواند شامل چندین می کزای شِما یک زیردرخت تشكیل شده است اما

 در جمعیت نسل بعد ارائه داد. زیردرختمیانگین احتمال رخداد یک 

ی شِما  لنگدنو  پلی، 1997که همگی بدون ریشه بودند، در سال  شِمابرخالف تعاریف بیان شده برای  

)تابع یا عنصر پایانی( جایگزین گره در آن باید دقیقاً با یک  don’t careداری را معرفی کردند که نماد ریشه

رد و این خصوصیت کاز درختان با شكل و اندازه یكسان را مشخص می ایهدست شِما. این [25] شدمی

ش باشد. اگر چه این شمارتر گردد و تمام ترکیبات ممكن برنامه قابل شد که محاسبات سادهموجب می

 شِمایی دارد. از جمله آنكه نظریه هاکند، اما محدودیتمی ترخصوصیت محاسبات را به صورت کلی ساده

از والدین غیر عضو قابل  شِمادان عضو بر اساس مدل بدترین حالت توسعه یافته است چرا که تولید فرزن

 محاسبه نیست و در نظر گرفته نشده است.

ی ریشه داری را شِما [19] شمای پلی و مستقل از [21]اوریلی ی شِمابا تكیه بر  [31] باالردو  روسكا

نماد تابع و عنصر  kل )همبند( است که با یک درخت ریشه دار و متص kاز مرتبه  شِمایک »معرفی کردند: 

گرفت. معادل هر زیردرخت معتبر قرار می don’t careنماد  شِمادر این  [31]«پایانی مشخص شود. 

 ی مربوطه ارائه شده است.شِمای نادقیق و میكروسكوپی برای شِماهمچنین یک نظریه 

موجب شد که ارائه  [19] كل ثابتهای با اندازه و ششِمامشكالت توصیف بازترکیبی استاندارد در 

باشد. یعنی هم  "don’t care"شكل نماد  توسعه دهند که شامل هر دو ایهرا به گون شِمادهندگان، این 

(. #tشود )مین جاگزی زیردرخت( و هم نمادی که با یک #sشود )میجایگزین  [19]گره نمادی که با یک 

ست که از مجموعه ا شِمای، شِما، ابرپلینام گرفت. در حقیقت طبق تعریف  [37, 26] 1شِما، ابرشِمااین 

، شِمای مربوط به ابرشِمانظریه  .شودساخته می t, #s U {# T{و مجموعه عناصر پایانی  F #} sU{توابع 

که بعدها  [37] با بازترکیبی تک نقطه ارائه شده بود نویسی ژنتیکبرنامهدقیق و میكروسكوپی بود و برای 

 . [26] به صورت ماکروسكوپی نیز مطرح گردید

                                              
1 hyperschema 
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 [38]در تحقیقات زیادی با عملگرهای مختلف مانند بازترکیبی تک نقطه شِماو همكارانش از این  پلی

استفاده کردند. این در  [40] 1برای ساختارهای خطی و بازترکیبی همسان [39]بازترکیبی استاندارد و

جایی زیردرخت، باشد. جابهجایی زیردرخت می، جابهاین الگوریتمست که بازترکیبی استاندارد در ا حالی

هایی با شِماجایی در شود که اندازه و شكل درختان تغییر کند. بنابراین بازنمایی این نوع جابهباعث می

شد. زا میکنند، مشكلاستفاده میگره برای نمایش یک  don’t careطول و شكل ثابت که تنها از نماد 

 don’t careنماد  های هر دو نوعگسترش یافت تا بتوانند از سودمندی شِمابرای حل این مشكل، تعریف 

 معرفی شد. شِما، بهره مند شود و بر این مبنا ابر

را گسترش  شِمامفهوم ابر پلیمعتبر برای بازترکیبی استاندارد،  شِمابه منظور به دست آوردن یک نظریه 

ی جدید عالوه بر داشتن تمام شِما. بر اساس این تعریف معرفی نمودرا  2با درجه متغیر شِماداد و ابر

قرار  شِماداخلی در گره تواند به عنوان یک میجدید دارد که  ”don’t care“، یک نماد شِمای ابرهایویژگ

جایگزین  شِما، در اعضای گرهان متصل به زیردرختگیرد و با یک تابع از درجه بزرگتر یا مساوی تعداد 

و دیگری به صورت دو نظریه دقیق ارائه شده که یكی به صورت ماکروسكوپی  شِماگردد. برای این 

باشند. میبا بازترکیبی استاندارد  نویسی ژنتیکبرنامهمربوط به  هامیكروسكوپی بیان شده است. این نظریه

 شكلنیز تعمیم یافت. سرانجام  [38] و جهش زیردرخت «3مرغ بی سر»برای بازترکیبی  بعداًاین پژوهش 

 ارائه شد. [29, 28]این نظریه با جزییات بیشتر و قابل اعمال برای عملگرهای مختلف درمی عمو

 نویسی ژنتیکبرنامهی دقیق و ماکروسكوپی برای شِمایک نظریه  [30]و همكاران پلی، 2004در سال 

توسعه گره و سیستم ارجاع به  شِمای همسان ارائه کردند که بر اساس مفهوم ابرهااز بازترکیبی ایهبا دست

 بر این الگوریتمیافته بود. همچنین نویسندگان تالش کردند که یک مدل مارکوف برای توصیف دینامیک 

 مربوطه ارائه دهند. یشِمااساس 

در  "t care’don"را به عنوان یک زیردرخت با نماد  شِما [41] 4مجیددر ادامه تحقیقات پیشین، 

رختی دزیر شِماارائه داد. به این صورت که  آخراز نسل  شِمامعرفی کرد و روشی برای استخراج  هابرگ

یافتن چنین رخ داده باشد. پس از  آخراست با اندازه قابل قبول که الاقل در نصف افراد جمعیت نسل 

                                              
1 homologous crossover 

2 Variable Arity Hyperschema 

3 Headless chicken crossover 

4 Majeed 
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را به صورت  شِمانیز  [33] 1اسمارتشوند. میجایگزین  #sها به صورت احتمالی با زیردرختی، برخی از گره

ی مربوطه ارائه شِمابرای نظریه  ایهمعادلفوق، از دو پژوهش یک تعریف کرد. هیچ  #sی با نماد زیردرخت

 ردند.نك

تعریف کردند.  هارا به شكل یک ماتریس از دستورالعمل نویسی ژنتیکبرنامهی شِما [42]و همكارانلی 

شود. هر میدر درخت است و چند کپی از نمادهای پایه را شامل گره هر سطر این ماتریس متناظر یک 

العمل است که بهترین و میانگین شایستگی افرادی که در این مكان شامل این المان ماتریس یک دستور

 باشد.می [43]( 2EDAی تخمین توزیع )هادهند. این روش بیشتر مشابه الگوریتممیرا نشان  اندهنماد بود

ده شخالصه  نویسی ژنتیکبرنامهی شِمامهمترین کارهای صورت گرفته در حوزه نظریه  1-3در جدول 

شده است.  وردهآ شِماو یک مثال از  شِما، عضویت در شِما، تعریف شِماول، برای هر نظریه است. در این جد

د ی توصیف کننده، نوع نماهاشامل دقت، وابستگی به مكان، سطح کمیت شِمای هاهمچنین ویژگی

"don’t care"ی ذکر یج تجرب، عملگرهای درنظر گرفته شده، ارائه یا عدم ارائه روش استخراج و گزارش نتا

 شده است.

اساس معیارهای نحوی  بر شِمادهد، در همه مطالعات انجام شده، تعریف مینشان  همانطور که این جدول 

شود که به جز میمشاهده  «ارائه روش استخراج»کامل یا ناکامل( بوده است. در ستون  زیردرخت معموالً)

باشد، روش استخراجی برای شِماهای موجود در می [44, 41, 33] هایپژوهشی که نماینده آخرسطر 

 جمعیت ارائه نشده است. 

 

شود که محققان به ندرت نتایج تجربی برای نظریه شِمای خود ارائه مشاهده می 1-3نین در جدول همچ

تحلیل و ردگیری  شِماموجود در نظریه  هایکمیت [44, 39, 33, 31, 24]ها اند. در برخی از پژوهشکرده

, 28] اندپرداخته نویسی ژنتیکبرنامهبرای بهبود  شِمااز نظریه . اما تحقیقات معدودی به استفاده اندهشد

 همچنان به قوت خود باقی است. شِماو انتقاد عملی به نظریه  [45, 29

 

 

                                              
1 Smart 

2 Estimation of Distribution Algorithm 
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 های پیشین در حوزه نظریه شِماپژوهش 1-3جدول 
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 تعریف شِما عضویت در شِما مثال

جع
مر

 

 خیر خیر
زترکیبی با

 استاندارد
 ,( x y-)} خیر خیر بله -

(+ y (*x x))} 
الاقل یک رخداد از هر 

 زیردرخت

ای از مجموعه

های زیردرخت

 کامل

[1] 

بازترکیبی  خیر خیر

 استاندارد
- 

 (x y -) بله خیر خیر
الاقل یک رخداد از 

 زیردرخت
یک زیردرخت 

 کامل
[46] 

بازترکیبی  خیر خیر

 استاندارد
t# خیر خیر بله { [(-x y ) ,2], 

[(+ y #) ,1] } 

الاقل رخداد هر زیردرخت 

به تعداد مشخص شده در 

 تعریف

هایی از جفت

و  زیردرخت

 تعداد رخداد

[21] 

 خیر خیر
-جهش نقطه

 ای، بازترکیبی

 تک نقطه

 کامل کردن شِما (S A (B C)) خیر خیر بله -
درخت 

 اشتقاق جزیی
[32] 

 خیر بله
-جهش نقطه

ای، بازترکیبی 

 نقطهتک

s# خیر بله بله (= x (+ y =))  جایگزین کردنs#  با یک

 نماد

-درخت ریشه

 #s دار با  نماد

[19 ,

25] 

بازترکیبی  خیر بله

 استاندارد
t# خیر بله خیر (+ x #)  جایگزین کردنt#  با یک

 زیردرخت معتبر

-درخت ریشه

 #t دار با  نماد
 

 بازترکیبی خیر خیر

 نقطهتک

s#

, 

t# 
 (x (+ y #) =) بله بله بله

با یک  #sجایگزین کردن 

 #tنماد و جایگزین کردن 

 با یک زیردرخت معتبر

 [26] ابرشِما

 خیر بله

تمام 

-بازترکیبی

هایی که دو 

از  زیردرخت

جا والدین جابه

 کنندمی

s#

, 

t# 
 بله بله بله

(= x (# y #)) 

 

با یک  #sجایگزین کردن 

 #tنماد و جایگزین کردن 

با یک زیردرخت معتبر در 

برگ و یک نماد تابع با 

درجه بزرگتر یا مساوی 

ها، در زیردرختتعداد 

 داخلیهای گره

با ابرشِما 

 درجه متغیر
[27] 

بازترکیبی  خیر خیر

 همسان

s#

, 

t# 

 (x (+ y #) =) بله بله بله
با یک  #sجایگزین کردن 

 #tاد و جایگزین کردن نم

 با یک زیردرخت معتبر

 [30] ابرشِما

 (# x +) - خیر - #t - بله بله

حداقل یک رخداد از شِما 

با  #tو جایگزین کردن 

 یک زیردرخت معتبر

زیردرخت با  

 #t نماد
[41] 
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 شِمانتایج تجربي نظریه  3-3-1

های این نظریه برای بهبود توان از یافتهآن است که چگونه می شِمابزرگترین انتقاد وارد به نظریه 

 شِما، کاربردهای عملی ممكن برای نظریه 2002در سال  لنگدنو  پلیاستفاده کرد.  نویسی ژنتیکبرنامه

 :[47]را در سه محور اصلی برشمرند

 شود که ها می، منجر به درك بهتر این عملگرشِماعملگرهای مختلف در نظریه  تأثیرازی مدلس

خاص به دنبال داشته باشد و تولید  مسألهتری را برای یک تواند انتخاب عملگرهای مناسبمی

 (.[48])مانند  عملگرهای جدید با پشتوانه نظریه را ممكن سازد

 هایی برای تولید جمعیت اولیه را ممكن سازد به تواند طراحی الگوریتماطالع از بایاس عملگرها می

 (.[49])مانند نحوی که بایاس عملگرها را خنثی کند یا از آن سود برد

 

 کمک  تیکنویسی ژنبرنامهتواند به افزایش موفقیت طراحی روشی برای محاسبه اندازه جمعیت، می

سازد. تر میخاص را ساده مسألهکند. و این به نوبه خود تخمین هزینه محاسباتی الزم برای حل یک 

 توان بر این اساس مسائل را از نظر سختی دسته بندی کرد.بنابراین می

سیار ب شِماشود که تحقیقات عملی صورت گرفته در زمینه نظریه میموضوع مشخص  با بررسی ادبیات

تحلیل  وهای موجود در جمعیت بسیار زیاد است شِماهای کوچک، تعداد . زیرا حتی برای جمعیتاستکم 

به  آمده غالباً باشد. از سوی دیگر نتایج تجربی بدستها در روند تكامل غالباً ناکارامد میو پیگیری آن

به  نویسی ژنتیکبرنامهرا برای بهبود  شِمانظریه  اندهو نتوانست اندهها پرداختشِمامطالعه چگونگی پخش 

 رح زیر است.شاند، به هها را در جمعیت تحلیل و ردیابی کردشِماهایی از تحقیقاتی که کار برند. نمونه

  های شِماابرمی ل دادند و تماهای دودویی تشكی، جمعیتی از برنامهلنگدنو  پلی،1997در سال

گره  4تا  3. البته اندازه درختان جمعیت به [24]موجود در جمعیت را استخراج و دنبال کردند

استفاده شدند. در ضمن مطالعات روی  1محدود شده بود و فقط عملگرهای بازترکیبی و بازتولید

با دو متغیر صورت گرفت. این تحقیق، با در نظر گرفتن فقط انتخاب، مقدار   XORساده  مسأله

                                              
1 Reproduction  
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E[m(H, t+1)]  با مقدار واقعی در جمعیت برای چند  تخمین زده شده، شِماکه توسط نظریه

ها، عملگر باز ترکیبی بسیار نوآورانه و مخرب ی خاص، مقایسه کرده است. در نتیجه این تحلیلشِما

ارزیابی شد به طوری که بایاس حاصل از بازترکیبی به شدت با بایاس حاصل از انتخاب مقابله 

 از نسلی به نسل دیگر متغیر است. ماشِکند. همچنین نتایج نشان داد که احتمال تخریب می

 ی مورد شِما. [41]ی تجمعی پیشنهاد کردشِمایک الگوریتم استخراج  2005نیز در سال  مجید

شود، این شود: یک زیردرخت از جمعیت نسل پایانی استخراج میبررسی بدین صورت مشخص می

وجود  آخرزیردرخت باید حداقل طول در نظرگرفته شده را داشته باشد و حداقل در نصف افراد نسل 

شود ن میجایگزی #t نمادآن به صورت احتمالی با  هایگرهداشته باشد. پس از انتخاب زیردرخت، 

ها در اجراهای متفاوت، شِمانماید. تحلیل نهایی نشان داد که شایستگی تولید می شِماو چندین 

 مستقل از یكدیگر است. 

است، ارزیابی  کامالً وابسته به زمینه آن نویسی ژنتیکبرنامهبا توجه به اینكه معنای یک زیردرخت 

ر صریح ست. این تحقیق تالش کرده تا به طوبدون توجه به زمینه آن امكان پذیر نی زیردرختیک 

رد، ابتدا در یک ف شِمارا در زمینه آن محاسبه کند. برای ارزیابی زیردرخت مطابق  شِماشایستگی 

ایگزین ست با کد بی اثر جشِماهایی از فرد که مطابق شود. سپس قسمتشایستگی فرد سنجیده می

زان شرکت الف این دو شایستگی معیاریست برای میگردد. اختشود و شایستگی دوباره محاسبه میمی

 ی فرد.شِماشایستگی در 

 های موجود از یک شِماهایی برای استخراج الگوریتم 2008و  2007های نیز در سال 1ژنگو  اسمارت

. در این [50, 44]ها در یک ساختار سلسله مراتبی، ارائه نمودندجمعیت داده شده و جایگذاری آن

( نامیده Tree fragmentشود که قطعه از درخت )های ناکامل نشان داده میبا زیردرخت شِمامقاله، 

گره متصل از درخت است که ممكن است شامل  هایگرهاز  ایهشود. یک قطعه، شامل مجموعمی

برای زیردرخت نیز باشد. بر این اساس، یک  #tتواند دارای نماد یشه باشد یا نباشد. این قطعات میر

تواند شامل باشند. یک قطعه میاز درختان است که شامل یک قطعه خاص می ایه، مجموعشِما

حالت توان یک ساختار سلسله مراتبی بین قطعات تعریف کرد که از ی دیگری نیز باشد. پس میقطعه

دهد. برای نشان می 2از قطعات را با یک قطعه بیشینه ایهکلی به جزیی میل کند. این مقاله مجموع

                                              
1 Zhang 

2 Maximal fragment 
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ها باشد و هیچ قطعه ست که شامل تمام زیردرختایه، قطعSیک مجموعه زیردرخت، قطعه بیشینه 

قاله باشد. در این م Sها را پوشش دهد و شامل دیگری وجود نداشته باشد که تمام زیردرخت

برای یافتن این قطعات از جمعیت ارائه شده است. سپس نتایج تجربی، چگونگی انتشار  میالگوریت

. اندازه درختان در این اندهبررسی کرد بندیدسته مسألهقطعات و تعداد قطعات بیشینه را برای یک 

 بود.گره  7ات محدود به آزمایش

 بارتند از:اند، عاستفاده کرده نویسی ژنتیکبرنامه برای بهبود شِماهای معدودی که از نظریه پژوهش

 ی دقیق با در نظر گرفتن بازترکیبی استاندارد، شِمااز نظریه  ایه، نسخ2001در سال  1فیمکو  پلی

در  صفرهای مرتبه شِمابرای  شِمادر این مقاله معادله  .[39] برای ساختارهای خطی، ارائه کردند

این نتایج از  کند.ها از توزیع گاما پیروی میشِماها نشان داد که اندازه این نظر گرفته شد. تحلیل

، تایید شد و بر مبنای عددی در یک جمعیت نامحدوداز نظر در یک جمعیت محدود و  تجربینظر 

( در این تحقیق 1ارائه گردید که از این قرارند: ) نویسی ژنتیکامهبرنآن راهكارهایی برای بهبود 

دهد و آن را قرار می تأثیرمشخص شد که عملگر بازترکیبی، به شدت اندازه افراد جمعیت را تحت 

گذاری تأثیرکند. این بایاس تا حد زیادی مانع از در طی چند نسل اولیه به سمت توزیع گاما بایاس می

شود. در نتیجه بهتر است که برای مقداردهی اولیه جمعیت از از تابع شایستگی میسیگنال رسیده 

( به دلیل بایاس بازترکیبی 2شایستگی سریعتر در تكامل بروز کند. ) تأثیرتوزیع گاما استفاده شود تا 

شوند که به نسبت استاندارد، ساختارهای کوچكتر از میانگین به صورت نمایی نمونه برداری می

کد،  2تورمت مختلف این ساختارها، زیادتر از حد الزم است. از سوی دیگر در نبود بایاسی برای حاال

شوند. بنابراین توصیه شده که برای مقداردهی ساختارهای بزرگ به اندازه کافی نمونه برداری نمی

را جبران  شود تا بایاس وارده گیریهاولیه جمعیت، به اندازه کافی از ساختارهای بزرگ نیز نمون

 نماید.

 

 را برای بررسی تعامل بین عمگرها در یک ساختار خطی،  شِمانیز نظریه  2002در سال  فیمکو  پلی

را برای دو نوع عملگر جهش بدست آوردند و بر مبنای این  شِماها نظریه . آن[45]به کار بردند

محاسبه کردند که  ایهمعادالت، احتمال نسبی اعمال عملگرهای جهش و بازترکیبی را به گون

                                              
1 McPhee 

2 Bloat 
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را بهینه کند. روش کار به این صورت بود که ها نظیر سرعت همگرایی و تعداد جوابمعیارهایی 

شد و با فرض در نظر گرفتن جمعیت به اندازه کافی بزرگ، معادالت با سه عملگر مختلف توسعه داده 

سایر ی جواب و شِمانسل متوالی اندازه جمعیت، تعداد اعضای  50نسل تكرار شد. یعنی در 50برای 

انتخاب  ایهدر هر نسل از روی نسل قبل تخمین زده شد. و نهایتاً احتمال هر عملگر به گون هاکمیت

به جای اجرای  شِماکند. دالیل مقاله برای استفاده از معادالت نظریه  شد که این معیارها را بهینه

اگر چه بسیار وقت گیر و  شِمانسل نظریه  50( محاسبات 1تكامل و مشاهده نتایج عبارتند از: )

( تصادف در محاسبات 2شود و در حین اجرا سرباری ندارد. )پیچیده است اما فقط یک بار انجام می

-برنامهنتیجه محاسبات همواره ثابت است، اما در حالت اجرای تكامل ممكن است اثر گذار نیست و 

در اجراهای متفاوت، رفتار متفاوتی از خود نشان دهد. این مقاله نتایج تجربی از  نویسی ژنتیک

برای یافتن احتماالت بهینه استفاده نشده  میمقایسه نظریه با عمل، ارائه نداده است و روش مستقی

شوند تا مقادیر نسبتاً بهتر می آزمایشمقادیر مختلف احتمال  1ه مشابه به روش تپه نوردیاست بلك

 یافت شود.

 

  روش ساده ای برای کنترل شِمابر مبنای نظریه  [29, 28] 2003در سال  فیمکو  پلیهمچنین ،

کد، ارائه دادند. در این مقاله، روش انتخابی پیشنهاد شد که مستقل از شایستگی افراد، احتمال  تورم

کد رخ ندهد. این احتماالت با توجه به معادالت  تورمداد که نسبت می ایهها را به گونانتخاب آن

 آمد.، به دست میشِمااندازه 

 جمعیت در قالب  ،ها ارائه کرد. در این روششِماروشی برای تكامل مستقیم  2005نیز در سال  لی

. اگر فرد استخراج شده دارای [51]شوندیک ماتریس دستور کد شده، سپس افراد از آن استحراج می

شود که استخراج افراد مشابه، گردد و موجب میشایستگی خوبی باشد، پس خور آن به ماتریس برمی

گردد. در این مقاله عملگرهایی متناسب با تكامل این ماتریس طراحی شد. در تالشی  ترمحتمل

. این مدل [52]د افراد ارائه دادندو همكاران یک مدل مبتنی برگرامر برای هدایت تولی Shenمشابه 

نویسی برنامهها باعث بهبود عملكرد شود. این روشبا استفاده از شایستگی افراد قبلی ساخته می

 استاندارد گردید. ژنتیک

                                              
1 Hill climbing 
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 ی موجودشِماهای ی نظریههاضعف 3-3-2

براساس معیارهای  شِمانشان داده شد، در تمام مطالعات انجام شده، تعریف  1-3همانطور که در جدول 

 ایهمجموع مشخصات» داریم:  شِماکامل یا ناکامل( بوده است. در تعریف رایج  زیردرخت عموالً منحوی )

 شِما . این تعریف مشخصاً[44]« گویند شِما دارند، مشترکی نحوی یهاویژگی که را جستجو فضای نقاط از

حل مشترکی دارند. آن چه از نقاط فرض کرده که از نظر نحوی شبیه هستند و در نتیجه راه ایهرا مجموع

سازد فرضی است که به صورت ضمنی در آن گنجانده شده است مبنی بر این که این تعریف را معتبر می

نتیجه رفتار مشابهی در حل نیز مشابه هستند و در  فنوتیپمشابهی دارند، در فضای  ژنوتیپافرادی که 

این فرض صحیح نیست و  نویسی ژنتیکبرنامهست که در ا دهند. این در حالیاز خود بروز می مسأله

گردد. در حقیقت  فنوتیپتواند منجر به بروز تغییرات شدید در فضای می ژنوتیپتغییرات کوچكی در فضای 

دهند، ممكن میار متفاوتی در تكامل از خود نشان افرادی که از نظر معنایی تفاوت چشمگیری دارند و رفت

شوند. در حقیقت نقاط مختلف فضای ژنوتیپ ممكن است معنای میی نحوی منطبق شِمااست با یک 

 معنای مشابهی ندارند. لزوماًیكسانی داشته باشند در حالیكه نقاط همسایه در این فضا 

ها توضیحی در مورد چگونگی شِما. این گونه اندهگرفت شكل ژنوتیپی موجود غالباً در فضای شِماهای نظریه

توان دهند. حال آنكه بدون این اطالعات نمیبدست نمی مسألهدر فضای  نویسی ژنتیکبرنامهپراکندگی 

سیستم را به طور کامل مشخص نمود. چون این رفتار همواره وابسته به ارتباط میان شایستگی  اینرفتار 

ی نحوی شِماهای . موارد زیر انتقاداتی هستند که به نظریه[53]ای ژنتیكی استو بایاس جستجوی عملگره

 برد.میهایی را زیر سوال شِماوارد است و اعتماد و کارایی چنین 

های موجود با وجود وجوه تمایزی که دارند از یک حیث مشابه هم شِماواریانس باالی شایستگي:  (1)

ها شِماشده است. افرادی که عضو این ها، از الگویی در یک درخت آغاز شِماهستند، فلسفه همه این 

دارای شایستگی مشابهی نیستند و در  لزوماًند اما اهستند، از لحاظ شكل و ساختار درختان مشابه

بسیار زیاد خواهد بود و با مشاهده تعداد محدودی از اعضا،  شِمانتیجه واریانس شایستگی اعضای 

 ،f (H, t) ،شِمامیانگین شایستگی پس  ورد.توان تخمین مناسبی از شایستگی واقعی بدست آنمی

، 2-2-3-2ت بخش ی آن نیست. اما با توجه به معادالهاتوصیف کننده مناسبی از شایستگی نمونه

در نسل بعد است. تخمین غیرواقعی  شِماتعداد اعضای  بینیپیشی اصلی در هااین معیار یكی از کمیت

به عنوان دلیلی برای رد فرضیه  اوپاکرو  اوریلییكی از مشكالتی است که توسط  شِماشایستگی 
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تواند موجب اختالف عمیق و می [21]مطرح شده است  نویسی ژنتیکبرنامهواحدهای سازنده در 

 نظریه با واقعیت گردد.

-، کمیتشِمابر اساس ماهیت نحوی تعریف  تغییرات شدید میانگین شایستگي در طول تکامل : (2)

ند. در کنمیمانند میانگین شایستگی، از نسلی به نسل دیگر به شدت تغییر  شِمای وابسته به ها

در این  ینوجود ندارد. بنابرا شِمای هاشایستگی نمونهمحدودیتی بر روی گونه های نحوی هیچ شِما

، بر شِمایه باشد. از آنجا که معادله نظر  f (H, t)ممكن است بسیار متفاوت از   f (H, t+1) شِماها

ر نسل د شِمامبنای معیارهای وابسته به شایستگی توصیف شده است، تخمین تعداد اعضای متعلق به 

ست و نظریه بینی حالت پایانی تكامل غیرممكن اود. در این شرایط، پیشبعد دور از واقعیت خواهد ب

رستی از توان تخمین دمین ،f (H, t)مربوطه در فضای نظری باقی خواهد ماند. در حقیقت با داشتن 

m(H,t+k)  برایk داشت. 1ی بزرگتر از ها 

بیان کرده  [41] مجیدهمانطور که تغییرات شدید میانگین شایستگي در اجراهای مختلف :  (3)

کند. میی خاص، روند متفاوتی را در اجراهای مختلف دنبال شِمااست، میانگین شایستگی یک 

تواند بازخوردی میی نحوی از یک اجرا به اجرای دیگر متفاوت خواهد بود و نشِمابنابراین نتایج نظریه 

 برای بهبود تكامل در همه اجراها به دست دهد.عمومی 

وردن آحجم زیادی از کار انجام شده برای بدست  ها بر یکدیگر:شِماذاری گتأثیرنادیده گرفتن  (4)

ز دالیل این شده است. یكی ا به یک نامعادله غیر دقیق منتهی 6،نویسی ژنتیکبرنامهدر  شِمانظریه 

ر هم در نظر بها را گذاری آنتأثیرها و شِماتوانند ارتباط ها نمیسازی آن است که این نظریهساده

محاسبه  هستند شِمای مفروض را که در نسل آینده متعلق به همان شِما. یعنی تعداد اعضای بگیرند

ه این بهای دیگری که ممكن است در اثر اعمال عملگرهای ژنتیكی شِماکنند اما تعداد اعضای می

 گیرند. وارد شوند، در نظر نمی شِما

 معموالً ، در کارهای انجام شده [44, 41, 33] به غیر از چند مورد معدود : ی فرضيشِماتمرکز بر  (5)

ی جواب( از جمعیت ارائه نشده شِماهای مهم )مانند شِماها یا شِما روش خاصی برای استخراج تمام

علت اصلی  و روش پیشنهادی با در نظر گرفتن یک شِمای فرضی تحلیل و بررسی شده است. است.

های نحوی موجود در جمعیت باشد که حتی برای یک جمعیت شِماممكن است تعداد بسیار زیاد 

 غیر ممكن است. عمالً، هاکوچک تحلیل و ردگیری آن
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نویسی نامهبرهای جدید ی نحوی موجود برای بازنماییشِماهای تطبیق نظریه : وابستگي به بازنمایي (6)

 ویسی ژنتیکنبرنامهبه شدت وابسته به نحوه بازنمایی  معموالًها شِمادشوار است. این گونه  ژنتیک

 باشند.میهستند و قابل استفاده برای بازنمایی دیگری ن

مورد  کنویسی ژنتیبرنامههای نحوی به ندرت برای بهبود شِما :کارگیری در بهبود تکاملعدم به  (7)

  لی ندارند.ی عمهای الزم را برای به کاررفتن در جنبههااند. چرا که قابلیتاستفاده قرار گرفته

آوریم که اگر چه ت هایی از افراد بدسشِمابنابراین برای مطالعه رفتار افراد در روند تكامل، نیازمندیم که 

ها ا توسط آنر مسألهاز لحاظ نحوی به هم شبیه نباشند، اما رفتار مشابهی داشته باشند تا فضای  لزوماً

واهند داشت ، رفتار مشابهی داشته باشند، شایستگی مشابهی نیز خشِماافراز کنیم. در صورتی که اعضای 

شكل  سألهما با تكیه بر رفتار افراد در حل هشِماشود. در صورتی که کم می شِماو واربانس شایستگی 

 د بود.، امكانپذیرتر خواهو معنایی ها به ویژه در حوزه شایستگیگیرند، بررسی تعامل رفتاری آن

 فرضیه واحدهای سازنده 3-4

 نویسی ژنتیکبرنامهیی که توسط خودشان برای شِمابا تكیه بر نظریه  1995در سال  اوپاکرو  اوریلی

 این الگوریتمبود، به بررسی مشكالت فرضیه واحدهای سازنده و شرایط برقراری آن در تعریف شده 

 . مفروضات و مشكالتی که توسط این افراد مطرح شد به طور خالصه از این قرار است: [21] پرداختند

 نها ی موجود تشِماهای هاست در حالی که نظریهشِماترکیب فرضیه واحدهای سازنده برمبنای

  ؛کنندرا در نسل بعد بررسی می شِماهای یک وضعیت نمونه

  ود؛توان به درستی محاسبه نمنمی را شِماشایستگی 

 زمانی  بت در چند قدمفرض افزایش تعداد واحدهای سازنده در جمعیت مستلزم وجود یک رفتار ثا

 متوالی است؛

  به صورت افزایشی در جمعیت رشد کند؛یک واحد سازنده ممكن است نتواند  

  بازه زمانی در جمعیت وجود دارند؛واحدهای سازنده، تنها برای یک 

 های جزئی)واحدهای سازنده( ساختحلراهن از ترکیب نهایی را ممكن است نتوا حلراه.  

نویسی برنامهبرای  ژنوتیپمبتنی بر  شِمادهد که چرا یک نظریه نشان می [21]های بیان شده در تحلیل

ارائه کرد، بسیاری از این مشكالت مرتفع  فنوتیپیی در فضای شِماکافی نیست. در صورتی که بتوان  ژنتیک
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فرکانس واحدهای نحوی تكرارشونده در  بینیپیشخواهد شد. اگر چه تحقیقات فراوانی برای مطالعه و 

( مسألهدر فضای ندکی بر واحدهای سازنده معنایی )ها صورت گرفته است اما مطالعات اهای برنامهتدرخ

های صورت گرفته در هر یک از این دو حیطه متمرکز شده است. در ادامه پژوهش نویسی ژنتیکبرنامهدر 

 گردد.تشریح می

 واحدهای سازنده نحوی 3-4-1

لعاتی در زمینه تحلیل واحدهای سازنده هم از بعد نحوی )شكل مطا 2005در سال  1بنزهافو  لنگدن  

 DNAفرآیند تكرار در  گیری ازها با الهام. آن[54]ها انجام دادندو اندازه( و هم از بعد معنایی برنامه

پرداختند.  نویسی ژنتیکبرنامهموجودات زنده، به بررسی تكرار الگوهایی در ژنوم موجودات مصنوعی در 

خطی یافت. در  نویسی ژنتیکبرنامهتوان در نشان دادند که چنین الگوهایی را می [55]این محققان در 

رت که تحلیل الگوی بهترین جواب در این فرضیات برای بازنمایی درختی نیز مطالعه شد به این صو [54]

م أای بزرگ تكراری هستند و توزیع توهای نهایی شامل الگوهحلراههر اجرا، نشان داد که از نظر نحوی، 

، این نویسندگان کار خود را با اضافه 2008اندازه و عمق درختان در مسائل متفاوت، مشابه است. در سال 

دین بسط دادند و نتایج بدست آمده از تحقیقات قبلی را تایید کردن یک تابع محک برای رگرسیون نما

 .[56] کردند

به بررسی الگوهای ساختاری درختان تولید شده در حین تكامل  2003در سال  3هیلسو  2دیدا

گیرد و اندازه نشان دادند که شكل درختان با پیشرفت تكامل در محدوده خاصی قرار می هاپرداختند. آن

نویسی برنامهکند. بنابراین تمام فضای جستجوی درختان توسط درختان از توزیع یكنواخت پیروی نمی

شود بلكه درختان در نواحی مختلف شانس متفاوتی برای تولیدشدن به یک اندازه جستجو نمی ژنتیک

انجام شده  [58] 2003و همكاران در  دیداو  [49] 2000در  لنگدن. کارهای دیگری نیز توسط [57]دارند

کنند. بحث می نویسی ژنتیکبرنامهگذاری شكل درخت بر قدرت جستجوی تأثیرکه در هر دو، راجع به 

 .اندهرا نیز مطالعه کرد مسألهساختار درختان بر سختی  تأثیرو همكاران عالوه بر این،  دیدا
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را به عنوان واحدهای سازنده  نویسی ژنتیکبرنامههای تكرار شونده در زیردرخت 1995در سال  1تكت

ی که در شایستگی دارند در مؤثرها به دلیل نقش . وی اعتقاد داشت این زیردرخت[59]معرفی کرد آن

های تولید شوند. او از روش ساخت بانک ژن استفاده کرد که در آن، زیردرختجمعیت تكرار و منتشر می

 3گذاریو اندیس 2سازیهای درهمشدند. همچنین روششده در طول تكامل همراه با آمار رخداد ذخیره می

های بزرگ را نیز دنبال کرد و رفت تا بتوان تكامل جمعیتفاده بهینه زمان و حافظه به کار برای است

های افراد را در تر، او پس از پایان یافتن تكامل، تمام زیردرختهای مؤثر را یافت. به طور دقیقزیردرخت

نسل و بیشینه شایستگی فرد  ها استخراج کرده، بیشینه فرکانس رخداد هر زیردرخت در یکتمام نسل

ها طبیعتاً بسیار زیاد بود و در نتیجه، استخراج، ذخیره و زیردرختنمود. تعداد این شامل آن را ذخیره می

سازی ذخیره و بازیابی استفاده شد که تا حدی های بهینهبر بود از این رو از روشها بسیار هزینهمقایسه آن

 ین ترتیب یک بانک ژن تشكیل داد.این مشكل را بهبود بخشید و به ا

بسزایی در شایستگی دارند، دارای فرکانس تكرار  تأثیراعتقاد داشت اگر چه واحدهای سازنده که  تكت 

یابند اما عكس این قضیه درست نیست. یعنی هر زیردرختی که باال هستند و در افراد شایسته ظهور می

در شایستگی، مؤثر نیست بلكه در بسیاری موارد  لزوماًته باشد زیاد تكرار شود و در افراد شایسته به کار رف

کم در شوند و با ظهور در یک فرد شایسته، کمکد می تورمباشد که موجب می 4از قطعه کدهای بی اثر

پس از ساخت بانک ژن، با تكیه بر چند معیار، به تشخیص واحدهای  تكت شوند. بنابراین،جمعیت منتشر می

اثر پرداخت. این معیارها، مبتنی بر تغییرات شایستگی یک واحد در طول زمان و ز بیسازنده مؤثر ا

 همبستگی شایستگی و فرکانس رخداد در طول زمان بود.

از بانک ژن در بهبود تكامل استفاده نكرد.  عمالًانجام داد و  5ها را به صورت برون خطی، این تحلیلتكت

گرفت که با وجود استفاده از ان واحدهای مورد بررسی در نظر میهای جمعیت را به عنواو همه زیردرخت

ممكن نبود. از  عمالًهای درهم سازی، پیچیدگی زمان و حافظه باالیی داشت و برای مسائل پیچیده روش

گرفت یعنی برای یک زیردرخت خاص، سوی دیگر او شایستگی و فرکانس رخداد را مستقالً در نظر می

های متفاوتی باشد. همین امر باعث بت شده در بانک ژن ممكن بود مربوط به نسلفرکانس و شایستگی ث
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شد که برای تشخیص واحدهای مؤثر، همبستگی این دو کمیت را در طول زمان در نظر بگیرد. حال آنكه 

شود و های مختلف، زیاد میدر فرضیه واحدهای سازنده، فرکانس رخداد یک واحد سازنده در طول نسل

باشد. از یها، مطابق این فرضیه نمرای شایستگی باالیی است و در نظر گرفتن مستقل این کمیتخود دا

ها ها نیز محاسبه نشده است و به صورت ضمنی رخداد زیردرختم زیردرختطرفی احتمال رخداد توأ

 مستقل از هم فرض شده است.

ها پرداختند. آن نویسی ژنتیکبرنامه ها دربه بررسی زیرروال [60]در  1996در سال  باالردو  روسكا

توانند نقش واحدهای سازنده را های مناسب کد، میهای برگرفته شده از قسمتمعتقد بودند که زیرروال

ها را در جمعیت کشف کرده، بنا به نیاز را ارائه دادند که زیر روال ARLبازی کنند و بر این مبنا الگوریتم 

برای کپسوله سازی واحدهای سازنده  [60]نمود. در حقیقت در از آن حذف میبه مجموعه توابع، اضافه یا 

-استفاده شده است. مهمترین قسمت این الگوریتم نحوه تشخیص قسمت 1ایپیمانه نویسی ژنتیکبرنامهاز 

ل های جمعیت است. در این مقاله مفید بودن یک قطعه برنامه بر مبنای دو عامهای مفید و کارا در برنامه

 .3فعالیت قطعه برنامه( 2و ) 2شایستگی تفاضلی( 1شود: )تشخیص داده می

برنامه  دهد. براساس نظر نویسندگان، قطعهشایستگی تفاضلی، تفاضل شایستگی با والد را نشان می

عیار شایستگی مهستند و با  ترمفید )واحد سازنده( در افرادی وجود دارد که نسبت به والدین خود شایسته

در برنامه  شوند. وقتی فرد دارای قطعه برنامه مفید شناخته شد، باید قسمت مطلوبلی شناسایی میتفاض

 آن مشخص گردد. بدین منظور، از معیار فعالیت قطعه برنامه استفاده شده است. 

فعالیت یک زیردرخت، برابر است با تعداد اجراهای آن در زمان ارزیابی افراد شایسته. شناسایی قطعه 

ها گیرد. برای ممكن سازی این امر، این قطعههای مفید به صورت برخط در حین تكامل صورت میامهبرن

شوند و فقط درافرادی که شایستگی تفاضلی باالی صفر دارند، جستجو در نظر گرفته می 5تا عمق ماکزیمم 

های بعدی مورد استفاده شوند تا در نسلهای یافته شده، در قالب زیرروال تعمیم داده میشوند. قطعهمی

شود و در صورت پایین بودن سودمندی از قرار گیرند. در هر نسل میزان سودمندی زیرروال محاسبه می
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گردد. سودمندی مجموع شایستگی افرادی است که در چند نسل قبل از ها حذف میمجموعه زیرروال

 . اندهزیرروال مربوطه استفاده کرد

 ساده، حد مسألهمنابع واحدهای سازنده را در جمعیت اولیه مطالعه کرده و در یک  [61] 1سستری

های اندازه جمعیت را برای شرکت همه واحدهای سازنده در شایستگی، محاسبه نموده است. وی روشپایین 

اعمال  نویسی ژنتیکبرنامهرا بر روی  الگوریتم ژنتیکارائه شده برای تحلیل منابع واحدهای سازنده در 

اند. ، مستقل از مكان در نظر گرفته شدهالگوریتم ژنتیککرده است. با این تفاوت که این واحدها، برخالف 

ها )تابع یا فرض شده که فقط نوع گره 2هایی با عمق ماکزیمم درختواحدهای سازنده در این پژوهش زیر

شده است که احتمال حضور هر واحد را باشد. بر اساس این واحدها، مدلی ارائه پایانی( در آن مشخص می

زند. سپس از روی معادالت بدست آمده، حداقل در درخت، به صورت تابعی از اندازه درخت، تخمین می

کند که اندازه جمعیت را برای حضور دست کم یک نمونه از هر واحد سازنده در جمعیت اولیه، محاسبه می

 خود تابعی از اندازه درخت است.

ر پایانی کنند و به نحوه بیان توابع و عناصنظر گرفته شده تنها ساختار را مشخص می واحدهای در

مدل احتمالی  انجام شده و اثر تكامل بر نویسی ژنتیکبرنامهها در جمعیت اولیه وابسته نیستند. بررسی

د، بازنمایی نکها ایفا میدر این تحلیل نویسی ژنتیکبرنامهبررسی نشده است. در حقیقت تنها نقشی که 

ی دیگر باشد، در این مدل نادیده گرفته شده است. از سوآن است و عملكرد اصلی که همان تكامل می

یا توزیع آن  معادالت وابسته به اندازه درخت است، بنابراین الزم است اندازه تمام درختان یكسان باشد

ه یكسان فرض م درختان، پر و با اندازات مقاله، تماآزمایشدر دسترس نیست. در معموالًمعلوم باشد، که 

 شده اند.

رشد واحدها را نیز در نظر گرفتند  [62]ی این تحقیق، نویسندگان در پژوهش بعدیهابرای بهیود ضعف

حدهای سازنده و ل رخداد وامدلی برای اندازه جمعیت ارائه کردند که به اندازه درختان، احتمانهایتاً و 

 وابسته بود و به ادعای نویسندگان قابل اعمال برای مسائل واقعی نبود. مسألهسختی 

-برنامهدر حقیقت حاصل بازنویسی دینامیک  شِمانشان دادند که نظریه  2005و همكاران در سال  پلی

. سوال مهم در این [63]است  2های واحد سازندهدر یک سیستم مرجع جدید با نام پایه نویسی ژنتیک

                                              
1 Sastry 

2 Building block basis 



 

  های پیشینفصل سوم: پژوهش

 

44 

 

در حضور  متفاوت مخصوصاً نویسی ژنتیکبرنامههای هایی برای سیستمرابطه آن است که چه پایه

 بازترکیبی زیردرخت و انتخاب، مناسبترند. 

های رشته با طول ثابت، رشته برای بازنمایی 2( و فضای پیكربندیΩ) 1در این مقاله، ابتدا فضای جستجو

فضاهای  3ت تعریف شده و ماهیت بازگشتی این فضاها به صورت ضرب تانسوریبا طول متغیر و درخ

باشد. کوچكتر نشان داده شده است. وضعیت جمعیت در هر نسل در حقیقت تابعی از فضای جستجو می

شود، در نامیده می basisδ-باشد. در این مدل که ( میδین تابع برای نمایش جمعیت، تابع ضربه )ترساده

های فضا با در نظر شوند و پایهمرتب می 4دهی، توسط یک روش ترتیبم اعضای فضای جستجوواقع تما

گردد. هر جمعیت به صورت بردار فرکانس رخداد گرفتن تابع ضربه بر روی هر یک از این نقاط، تشكیل می

 گردد.ها توصیف میروی این پایه

کند، در از فضای جدید را مشخص می ، هر عضو از فضای جستجو دقیقاً یک پایهbasisδ- در مدل

ه در را که خصوصیات مشابهی دارند به عنوان یک پای Ωتوان یک زیرمجموعه از اعضای که میحالی

احدهای های وهای بدست آمده در این مدل، پایهباشد و پایهمی شِما ایهنظرگرفت. چنین زیرمجموع

 شود. سازنده نامیده می

خود دارای تعدادی  دی هستند که عالوه بر عناصر پایه )توابع و ثوابت( در الفبایدر این مقاله، افرا شِما

لفبا اهای ممكن روی یک شِمامی باشند. تعداد تمامی *maxa, …, 0(a= a(به صورت  t care’donنماد 

ها شِماز حدودی امکند، بنابراین تنها تعداد است و پیچیدگی فضا را دو چندان می Ωبسیار زیادتر از اعضای 

یل یک نقطه در شوند. در پایان در این مقاله، ماتریسی برای تبدبرای استفاده به عنوان پایه انتخاب می

 مختصات پایه ضربه به مختصات پایه واحدهای سازنده ارائه شده است.

ا های واحد سازنده، کامال به صورت نحوی جدهای انتخاب شده برای ساخت پایهشِماالزم به ذکر است، 

ها در جمعیت وجود ندارد. لذا در صورتی که بتوان در و دیدی از شایستگی یا تعداد تكرارهای آن اندهشد

های فضا را به صورت واحدهای سازنده واقعی )طبق تعاریف ارائه شده ( در نظر گرفت، ادامه این مقاله پایه
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 نویسی ژنتیکبرنامهه دقیق دینامیک تواند گام بلندی به سمت تحلیل و مطالعبازنویسی جمعیت در آن می

 باشد.

 نویسی ژنتیکبرنامههایی از دستورات را که در جمعیت ، قطعه2005نیز در سال  2ویلسونو   1هیوود

های قابل استفاده مجدد )واحدهای شوند، تحلیل کردند. نتایج به دست آمده، وجود ماژولتكرار می 3خطی

خطی از نظر  نویسی ژنتیکبرنامه. در این تحقیق دو نوع بازترکیبی برای [64]سازنده( را اثبات کرد 

هایی از دستوارت های تكراری( با یكدیگر مقایسه شدند. به این صورت که دنبالهمندی )تولید دنبالهقاعده

در ها مندی کد، فرکانس آننهایی استخراج شد و برای محاسبه قاعده حلراه( از 4تا  2با طول متفاوت)

 فنوتیپبیشتر از فضای  ژنوتیپها در فضای مندی دنبالهجمعیت معیار قرار گرفت. نتایج نشان داد که قاعده

دهد بیش از دهد و قاعده مندی در بازترکیبی که تعداد ثابتی از دستورات را تغییر میو شایستگی رخ می

 حالتی است که تعداد متغیری از دستورات تغییر کنند. 

سازنده ارائه کردند. در این روش ، روشی برای تشخیص واحدهای  [65] 2009ران در سال و همكا 4جو

ی زیادی در جمعیت دارد. برای هابا اندازه ثابت اما عمق متغیر است که نمونه شِمایک واحد سازنده نوعی 

های ممكن با عمق کمتر از مقدار ماکزیمم تعیین شده و شِما میاستخراج این واحدها، نویسندگان تما

ی از زیردرختکنند. می، حذف اندهایی که درافراد نخبه رخ ندادهشِماحداقل رخداد را در نظرگرفته، سپس 

الف شایستگی درخت تگردد و اخمیست با یک عبارت خنثی جایگزین شِماهر فرد جمعیت که منطبق بر 

شود. در حقیقت میبه عنوان واحد سازنده در نظر گرفته  شِمادر دو حالت به عنوان معیاری برای تشخیص 

 شوند. میاثر با فرکانس رخداد باال از مجموعه واحدهای سازنده حذف ی بیهاختبا این روش زیردر

 هابخشند. این ضعفمیرا تا حدی بهبود  [59] تكتی روش هاکه ضعف اندهنویسندگان ادعا کرد

( شناسایی واحدهای سازنده بر اساس 2کامل؛ ) یردرختز( تعریف واحد سازنده در قالب یک 1عبارتند از: )

 ( جداسازی دستی واحدهای سازنده.3فرکانس رخداد و شایستگی و )
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نده را در یک جمعیت از درختان شناسایی و تحلیل واحدهای ساز [66]و همكاران  1بارالکو اخیراً

 هایک واحد سازنده زیردرختی است که در ساخت فرزند از آن استفاده شده است. آن هاکردند. از نظر آن

ی مطلوب ارائه کردند. سپس تعداد رخداد هازیردرختش شمارو  هاروشی برای پیگیری افراد طی نسل

ات مقاله که آزمایشدر جمعیت برای یک مثال بررسی کردند. در یكی از  برخی از زیر توابع تابع هدف را

با زیر تابع مورد نظر  ایهش تعداد زیر توابع تابع هدف است، درختانی که خروجی همبستشمارمربوط به 

 .اندهدارند شمرده شد

متمرکز  2سازیی صورت گرفته بر روی تحلیل واحدهای سازنده از طریق فشردههااز پژوهش ایهدست

ی معتقدند افزونگی عبارت معادل درخت در حقیقت تكرار عبارات ها. این دسته از روش[67] اندشده

سازی عبارت بیشتر باشد، نرخ فشرده 3مندیاز طرفی هر چه افزونگی و قاعده دهد.مییكسان را نشان 

تواند شاخصی برای حضور واحدهای سازنده در فرد و میسازی باال بیشتر خواهد بود. بنابرین نرخ فشرده

 جمعیت باشد.

زی با ساتوان علت افزایش نرخ فشردهمیآن است که ن های این روشهایكی از مهمترین محدودیت

زنده پیشرفت تكامل را مشخص کرد. چرا که این پدیده ممكن است در اثر کشف و انتشار واحدهای سا

ین ضعف، امندی بیشتر بین افراد جمعیت به علت نزدیک شدن به جواب بهینه، رخ دهد. بیشتر یا قاعده

ه صورت بهای سازنده واحد هاسازد. در این روشمیتحلیل انتشار واحدهای سازنده را در جمعیت مشكل 

 شود.میگردند بلكه به رخدادشان صورت تلویحی بررسی میصریح استخراج ن

انجام شده  ایگرهسازی بر روی توزیع واحدهای سازنده تکساده تأثیریی بر روی هاهمچنین تحلیل

 اشاره کرده است.  [68]توان به میاست که از آن جمله 

 واحدهای سازنده معنایي  3-4-2

 فنوتیپمتفاوتند، در فضای  ژنوتیپشود افرادی که در فضای ، باعث مینویسی ژنتیکبرنامهدر  4افزونگی

های رفتاری توانند ویژگی( نمیژنوتیپنحوی )مبتنی بر فضای  باشند. بنابراین واحدهای سازنده یكسان

                                              
1 Burlacu 

2 Compression 

3 Regularity 

4 Redundancy  
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ی معنایی)در شِمابه خوبی بیان کنند. از سوی دیگر، تحلیل این رفتارها از روی را  نویسی ژنتیکبرنامه

 تر است. ( به مراتب سادهفنوتیپفضای 

حل و راه مسألهبه دلیل طول ثابت، رابطه نزدیكی بین ساختار فضای  الگوریتم ژنتیکدر از سوی دیگر، 

تعریف  ژنوتیپزنده، به سادگی، در فضای و واحدهای سا شِمادرکروموزوم وجود دارد از این رو نظریه 

در  عمالًها شِماوجود ندارد و  ژنوتیپو  فنوتیپبین  ایهچنین رابط نویسی ژنتیکبرنامهشوند، اما درمی

 .[69]توان واحدهای سازنده را به سادگی نمایش داددهند. بنابراین نمیفضای معنایی رخ می

جدول ، در نویسی ژنتیکبرنامهی صورت گرفته در زمینه یافتن واحدهای سازنده در هامهمترین پژوهش

 .اندهخالصه شد 2 -3

سازنده به شكل  ، معتقد بود که واحدهایتكتو با استفاده از تعریف  [21]بر خالف  [69]در  1هینس

وجود دارند. او دلیل تناقض ادعای خود را با  نویسی ژنتیکبرنامههای کوچک در افراد جمعیت زیردرخت

و عدم کافی بودن این تعریف برای  اوپاکرو  اوریلیحل توسط ، تعریف واحدهای سازنده مبتنی بر راه[21]

 ژنوتیپهم در فضای  این الگوریتمنمایش واحدهای سازنده دانست. همچنین ادعا کرد که واحدهای سازنده 

الزمه وجود واحدهای وجود دارند و تعریف تابع شایستگی به صورت چند سطحی را  فنوتیپو هم در فضای 

 دانست. مسألهسازنده در فضای 

 حلراهبه مسائل کوچكتر شكسته شده و شایستگی کل ترکیبی از شایستگی  مسألهدر این حالت یک 

ها، حلراه( خواهد بود. از ترکیب سلسله مراتبی این مسألهمسائل کوچكتر )واحدهای سازنده در فضای 

شود. پس در واقع یک واحد سازنده در فضای نهایی ساخته می حلاهرمطابق با فرضیه واحدهای سازنده، 

اصلی  مسأله 2باالیی در حل زیرمسائل نسیتاًیک زیردرخت است که شایستگی  هینساز دیدگاه  مسأله

های شایستگی و واحدهای سازنده ممكن خاص، الیه مسألهداشته باشد. او برای اثبات ادعای خود، در یک 

 .ین واحدها در حین تكامل ذکر نكردگونه نتایج تجربی از نحوه انتشار اهیچ اما درا بیان کر

                                              
1 Haynes 

2 Subtask  
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 نویسي ژنتیکبرنامهی پیشین در حوزه واحدهای سازنده هاپژوهش 2 -3جدول 
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تعریف واحد 

جع سازنده
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 خیر بله خیر خیر خطی
پس از 

 تكامل

تكرار در بهترین فرد 

 جمعیت
 نحوی

از  ایهدنبال

 دستورات
[55] 

 خیر بله خیر خیر درختی
پس از 

 تكامل

تكرار در بهترین فرد 

 جمعیت

 نحوی/ 

 معنایی

خت/ساخرزیرد

 تار

 خروجی/

[56] 

 خیر بله خیر بله درختی
پس از 

 تكامل

فرکانس رخداد باال، 

    االب شایستگی

همبستگی باالی 

و فرکانس،  شایستگی

 زمانبا تغییر شایستگی 

 [59] زیردرخت  نحوی

 بله  بله خیر بله درختی
در حین 

 تكامل

 اختالف شایستگی،

وری فعالیت و بهره 

 واحد

 [60] زیردرخت نحوی
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 بله 
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 تكامل
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 تعریف شده 

[61] 
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عالوه بر الگوهای نحوی به بررسی الگوهای تكرارشونده معنایی در بهترین  [54] در بنزهافو  لنگدن

های زیادی با مقدار خروجی یكسان و همبستگی زیردرختآنان دریافتند که . های هر اجرا پرداختندجواب

های آموزشی وجود دارند. در نهایت نشان داده شد تكرار معنایی این واحدها به مراتب باال بر روی داده

های متفاوت ممكن است در حوزه معنایی، به تابع یكسانی زیردرختهاست چرا که بیشتر از تكرار نحوی آن

 داللت داشته باشند و خروجی یكسانی تولید کنند.

که  [70]را با عنوان واحدهای سازنده معنایی ارائه کردند  ایهمقال 2008و همكاران در سال  فیمک

جایی زیردرخت( بر واحدهای سازنده معنایی تحلیل و بررسی شد، نتایج در آن عملكرد بازترکیبی )جابه

ها، به جستجوی جدیدی در فضای معنایی منجر درصد بازترکیبی 75این تحقیق نشان داد که بیش از 

اله بررسی اثر دودویی ساده صورت گرفته است. هدف اصلی مق مسألهشوند. مطالعات بر روی یک نمی

انتخابی  زیردرختکه با حذف  1( قسمت زمینه1بازترکیبی است از این رو هر فرزند شامل دو قسمت است: )

ی که از والد دوم در نقطه بازترکیبی، درج شده است. در حقیقت زیردرخت( 2از والد اول بدست آمده است؛ )

و نحوه تولید و ترکیب این واحدها توسط  دانهها واحدهای سازنده معنایی در نظر گرفته شداین قسمت

     برای هر یک از این دو قسمت معنا تعریف کرده است. فیمکبازترکیبی، موضوع اصلی تحقیق است. 

مت های ممكن. قسمعنای زیردرخت عبارت است از مجموعه مقادیر خروجی آن به ازای تمام ورودی

ی معنای از آن حذف شده است. برا زیردرختاست و یک یک درخت معتبر نیست، بلكه ناقص  لزوماًزمینه 

مونه فرض برداشته شده نیست. برای ن زیردرخت( معنای زمینه وابسته به 1حالت وجود دارد: ) 3زمینه 

ه عنوان برداشته شده ب زیردرختبه عنوان آرگومان اول و  True، ثابت ANDکنید زمینه، شامل عملگر 

 Trueرابر ت، معنای زمینه مستقل از خروجی زیردرختِ نامعلوم است و بآرگومان دوم باشد، در این حال

و ثابت  OR ( معنای زمینه مطابق معنای زیردرخت نامعلوم است. مثالً زمینه شامل عملگر2خواهد بود. )

False  است بنابراین اگر معنای زیردرخت نامعلومTrue  باشد، معنای زمینه نیزTrue ود و اگر خواهد ب

False  باشد، معنای زمینهFalse ( .معنای زمینه 3خواهد بود )است. مثالً  معنای زیردرخت نامعلوم عكس

عنای مباشد،  Trueاست بنابراین اگر معنای زیردرخت نامعلوم  Trueو ثابت  NANDزمینه شامل عملگر 

 خواهد بود. Trueباشد، معنای زمینه  Falseخواهد بود و اگر  Falseزمینه 

                                              
1 Context  
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 evenساده ) مسألههایی که توسط بازترکیبی زیردرخت، برای حل یک ف معنا، زمینهپس از تعری

parityهایی که دارای آمدند، مطالعه و بررسی شد. این مطالعات نشان داد که نرخ زمینه( به وجود می

گرفته،  های صورتهای تولیدی، بسیار باالست. در نتیجه اکثر بازترکیبیدر کل زمینه 1معنای ثابتی هستند

باعث اکتشاف قسمت جدیدی از فضای معنایی نخواهد شد. با توجه به این مطلب اگر بتوان عملگرهایی 

های ثابت را کاهش دهد، جستجوی کاراتری را در فضای معنایی به در پی خواهد طراحی کرد که نرخ زمینه

 داشت.

ایی زیردرخت در بسیاری از موارد جاز دیدگاه فرضیه واحدهای سازنده، این پژوهش نشان داد که جابه

رسد که واحدهای شود. بنابراین ایده طراحی عملگرهایی به ذهن میکاراتری نمی حلراهمنجر به تولید 

سازنده را )که مطابق فرضیه، دارای شایستگی باال ، عمق کم و تكرار زیاد هستند( در والدها تشخیص دهند 

تنها  [70]های کاراتری را کد کنند. روش به کار رفته در حلراهندان، ها را با هم ترکیب نمایند تا فرزو آن

توان با استفاده از روش مطرح شده، معنای زمینه را در مسائل برای مسائل دودویی قابل اعمال است و نمی

 است و در مسائل پیوسته زیردرختد چرا که معنای آن وابسته به مقدار خروجی غیر دودویی بدست آور

 باشد.رش میماش، مقادیر ممكن برای این خروجی غیر قابل 2مانند رگرسیون نمادین

 معنایي نویسي ژنتیکبرنامه 3-5

ت به طور صورت گرفته است. این مطالعا نویسی ژنتیکبرنامهمطالعات فراوانی بر روی ادغام معنا در 

شود. با  وریتماین الگتواند موجب ارتقای قدرت میکه به کارگیری بینش معنایی  اندهای نشان دادگسترده

قط در سطح فو  اندهدرختان را نادیده گرفت معنای نویسی ژنتیکبرنامهی پیشین هااین وجود اکثر نسخه

اخیر با استقبال  یهادر سال نویسی ژنتیکنامهبری معنایی در ها. البته استفاده از روشاندهنحوی عمل کرد

 گردد.میفراوانی روبرو شده است که در ادامه ذکر 

 تعریف معنا 3-5-1

چه  واقعاًدهد که درخت میان و نش [72]کندمیوم نمادهایی نحوی را مشخص معنا دانشی است که مفه

 دودویی کار کردند و معنای یک مسائلروی معنای درختان در  بر [70] و همكارانش فیمک .[73]کندمی

                                              
1 Fixed contexts  

2 Symbolic regression 
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ی اعداد حقیقی، درخت را خروجی آن به ازای تمام حاالت ممكن ورودی تعریف کردند. اما در دامنه

ی ممكن محاسبه کرد چرا که تعداد حاالت ممكن ورودی هاتوان خروجی درخت را به ازای تمام ورودیمین

وجود ندارد ولی در  یک تعریف استاندارد برای معنا نویسی ژنتیکبرنامهر است. گرچه در ادبیات ماشبی

بردار خروجی آن به ازای  ،، منظور از معنای یک درخت[76-74, 72, 70, 23] مطالعات فراوانی مانند

شود. بر اساس این میشده نیز گفته  گیریهاست. به این مفهموم معنای نمون مسألهی موجود در هاداده

 های موجود است.تعداد داده Nشود که میبعدی نگاشت -N تعریف، هر درخت به یک نقطه در فضای

 ، برخی از محققاننویسی ژنتیکبرنامهی معمول به کارگیری معنا در هاشایان ذکر است برخالف روش

. این اندهخصوصیات رفتاری برنامه را در حین اجرا به جای خروجی نهایی، معنا قلمداد کرد [78, 77]

 .اندهگذاری کردرا پایه 1رفتاری نویسی ژنتیکبرنامهپژوهشگران یک شاخه مطالعاتی جدید به نام 

 ی معنایيهاروش 3-5-2

-برنامهجمعیت را بر قابلیت اکتشاف و نقش تنوع  اندهبرخی از پژوهشگران به بررسی تنوع معنایی پرداخت

که تنوع معنایی بیش از تنوع نحوی بر قدرت  انده. این محققان ادعا کرداندهخاطر نشان کرد نویسی ژنتیک

گذار است. با وجود تعاریف متفاوتی که از تنوع معنایی ارائه شده است، هیچ توافق تأثیر نویسی ژنتیکبرنامه

 شایستگی جود ندارد. تعاریف موجود برای مثال بر مبنای توزیع مقادیربر روی تعریف خاصی و میعمو

ترکیبی از معیارهای تنوع   [82] هاباشند. برخی از پژوهشمی [81]اجرایا رفتار درخت در زمان  [80, 79]

ای که جمعیت اولیه اندهنتیجه گرفت [83, 47] . بسیاری از محققاناندهمعنایی و نحوی را مناسب دانست

 3کراویکو  2پاولک اخیراًرا افزایش دهد.  نویسی ژنتیکبرنامهتواند قدرت میکه از لحاظ معنایی متنوع باشد 

با بازترکیبی  نویسی ژنتیکبرنامهکه برای  اندهروشی معنایی برای مقداردهی اولیه جمعیت ارائه کرد [84]

روشی ساده برای توجه به معنای درختان  [85] و همكاران لوپز-گالوانمناسب بود.  [74] معنایی هندسی

کارایی چندین  نیز [86] 4یسكوسكیل که هدف آن تقویت تنوع معنایی بود.در فرآیند انتخاب معرفی کردند 

 روش انتخاب معنایی را با هم مقایسه کرده است.

                                              
1 Behavioral genetic programming 

2 Pawlak 

3 Krawiec 

4 Liskowski 
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معنایی به توسعه عملگرهای معنایی  نویسی ژنتیکبرنامهی انجام شده در حوزه هابسیاری از پژوهش

-ی مستقیم و روشهاروش :[73]شوندمیاختصاص داده شده است. این مطالعات به دو گروه اصلی تقسیم 

باشند و با استفاده از عملگرها، درختان میی غیرمستقیم بر اساس آزمون و خطا های غیرمستقیم. روشها

کنند تا فرزندان جدید تولید کنند. درختان تولید شده به شرطی وارد میرا در سطح نحوی دستكاری 

 بودنمحلیحول تنوع،  معموالًکنند. این قیود  جمعیت نسل بعد خواهند شد که قیود معنایی خاصی را ارضا

 .اندشدهو روابط هندسی در حوزه معنایی تعریف 

 های غیرمستقیمروش 3-5-2-1

برمبنای روش غیرمستقیم با قید تنوع انجام شده است. به این صورت که  [87, 75, 70]برخی مطالعات

، بر پایه هابایست از نظر معنایی متفاوت از والدین باشند. قید معنایی در تعدادی از پژوهشمیفرزندان 

است که فرزندانی تولید شوند که  ، آنهادر نظر گرفته شده است. هدف این دسته از روش بودنمحلی

( SACچندین بازترکیبی معنایی ) [88] همكارانو  1انگوینتفاوت معنایی چشمگیری با والدین ندارند. 

. [89]برای مسایل دودویی معرفی کردند. سپس این عملگرها را برای حوزه اعداد حقیقی گسترش دادند

بردند که در آن معنا شامل خروجی درخت به ازای  از معنای تقریبی بهره به جای معنای دقیق هاآن

ی ممكن است. در ادامه، نویسنگان بازترکیبی مبتنی بر شباهت معنایی هاتصادفی از نمونه ایهمجموع

(SSCرا مطرح کردند )[90, 23] یی را در والدین هابازترکیبی تاکید داشت و زیردرخت که بر رفتار محلی

. پس از آن، به عنوان کرد که از نظر معنایی متفاوت باشند اما تفاوت چشمگیری نداشته باشندمیجا بهجا

 و در نهایت [91] ( ارائه شدMSSC، عملگر بازترکیبی معنایی با حداکثر شباهت )SSCنتیجه ارتقای 

و بررسی  تحلیل [94]جمعیت دربر تنوع  SSCبازترکیبی  تأثیر. [93, 92]جهش معنایی مطرح گردید

معنایی به بهبود کارایی  بودنمحلیدریافتند که افزایش  [16]و همكاران انگوینشد. در نتیجه این مطالعه، 

 .انجامدمی نویسی ژنتیکبرنامه

، عملگرها به ها. در این روشاندهمتمرکز شد [72] تعدادی از مطالعات انجام شده بر هندسه معنایی  

 2لیكوکیو  کراویکشوند. شوند که فرزندان تولید شده در فضای معنایی بین والدین واقع میای طراحی گونه

رکیبی هندسی کامل تولید شود، الاقل از یكی از والدین بهتر خواهد ادعا کردند فرزندی که با یک بازت [76]
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( AGC)1فنوتیپ، آنان یک بازترکیبی هندسی تقریبی-بود. با این وجود، به علت پیچیدگی نگاشت ژنوتیپ

ارائه کردند. در این بازترکیبی، فرزندانی که از نظر معنایی بیشترین شباهت را به والدین داشته باشند 

 مطرح [72]محلی همچنین یک بازترکیبی هندسی بین والدین قرار نگیرند.  دقیقاًشوند اگر چه می پذیرفته

تان والدین کرد و پس از انتخاب زیردرخمیگشت که بانكی از تمام زیرختان ممكن تا عمق معلوم ایجاد 

ها، از بانک مورد نظر انتخاب و در فرزند قرار ین زیردرخت به میانگین معنایی آنترجایی، نزدیکبرای جابه

کرد. پس میبازترکیبی ای را ارائه داد که فرزندان میانه تولید  عملگر [95] کراویکدر ادامه،  شد.میداده 

شد که از روش پس  معرفی RDO [96 ,97]و  AGX هایبا نام تقریبی بازترکیبی هندسی دو نوعاز آن 

بردار ، ابتدا AGXگر در عمل کرد.میجایی استفاده ان مناسب برای جابهزیردرختبرای انتخاب  2انتشار خطا

شوند و با استفاده گردد، سپس نقاط بازترکیبی انتخاب میمحاسبه می M میانگین خروجی والدین با نام

آید که  فرزندان تا حد جا شونده در والدین طوری به دست میانتشار خطا، معنای زیردرخت جابهاز پس

برای یافتن شبیه ترین زیردرخت به معنای  باشند. سپس کتابخانه از پیش ساخته شده، Mممكن مشابه 

بر روی یک والد اعمال  RDOعملگر شود. گردد و با زیردرخت والدین جایگزین میمورد نظر، جستجو می

کند، سپس با استفاده از شود. این عملگر ابتدا به صورت تصادفی یک زیردرخت در والد انتخاب میمی

کند که پس از جایگزینی در والد، ای تعیین میخت را به گونهانتشار خطا معنای این زیردرتكنیک پس

 داشته باشد. مسألهخروجی درخت بیشترین شباهت را با هدف 

 ی مستقیمهاروش 3-5-2-2

کنند. میدر سطح معنایی تولید  مستقیماًهستند که فرزند را  هااز روش ایهی معنایی مستقیم دستهاروش

ها عملگرهای شد. آن مطرح [74] همكارانو  3مورالیو توسط 2012ر سال ی مستقیم دهااولین ایده روش

کرد. در حوزه رگرسیون میفضای معنایی را جستجو  مستقیماًارائه کردند که ( 4SGX)هندسی دقیقی 

باشد. معادل معنای فرزند میای والدین دار معننمادین، حاصل بازترکیبی در فضای معنایی، میانگین وزن

کند در باالی ریشه والدین میدار محاسبه در فضای نحوی، به سادگی با ساختن درختی که میانگین وزن

کند که شامل هر دو والد است، اندازه میکه الگوریتم معرفی شده فرزندانی تولید  جاآنآید. از میبه دست 

ای از محققان سیار زیادی خواهد داشت. برای غلبه بر این مشكل عدهدرخت فرزندان در هر نسل رشد ب
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ی معنایی هندسی تقریبی را مطرح کردند که مانند عملگرهای هندسی دقیق، هابازترکیبی [96, 76]

سازی برخط ، ساده [74] در هابرنامهارها برای کنترل رشد نمایی کارایی خوبی داشتند. یكی از راهك

طرح شده دیگر، جستجوی مستقیم فضای مورد بررسی قرارگرفت. راهكار م [98] فرزندان است که در

. [100, 99] باشدمیمعنایی همزمان با ذخیره جمعیت اولیه و تغییرات صورت گرفته بر آن در طول تكامل 

اجدادش از نسل در این روش، پس از پایان تكامل، فقط بهترین فرد جمعیت با اعمال تغییرات بر روی 

 واقعی مانند مسألهبر روی چندین  بعداً نویسی ژنتیکبرنامهشود. این نوع میتكامل، ساخته  اولیه تا پایان

که  [104] شد. همچنین جهش هندسی در فضای معنایی طراحی و معرفی شد آزمایش [101-103]

 کرد. مییا مساوی والدین تولید  فرزندانی با اندازه کمتر

( ارائه کردند که معنای والد را با SSGX) 1بازترکیبی معنایی هندسی [105] و همكاران انگویندر ادامه 

همچنین در این روش . نمودرا اعمال می SGXو سپس  زدمیترش تقریب ی کوچکهایكی از زیردرخت

اندازه جمعیت بر  تأثیر اخیراً بازترکیبی استاندارد نیز احتمالی نسبت داده شد تا تنوع بیشتر فراهم شود. 

نیز  [107] و همكاران 2کستلیمطالعه شده است.  [106]معنایی هندسی در نویسی ژنتیکبرنامهکارایی 

ارائه دادند که احتماالت استفاده از بازترکیبی و جهش را به  می، الگوریتنویسی ژنتیکبرنامهاین نوع  برای

 کند.میصورت خودکار تنظیم 

 ایالیه نویسي ژنتیکيبرنامه 3-6

 ه وكامل با الیه بندی کردسعی در تدریجی نمودن ت که نویسی ژنتیكیهای برنامهتعدادی از بهترین نسخه

 شوند.اند در ادامه معرفی میپذیری باالیی دارند و برای ارزیابی نهایی مورد استفاده قرار گرفتهتعمیم

-برنامهدر  برازشبیشو همكاران برای کنترل  4گونكالوزتوسط  )RST( 3روش نمونه برداری تصادفی  

، یک نسلبه جای استفاده از همه مجموعه آموزشی در یک  RST. [108]ارایه شده است نویسی ژنتیک

برد. بدین ترتیب شانس باقی ماندن در جمعیت میزیرمجموعه تصادفی از آن را برای آموزش نسل بكار 
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دارند، بیشتر است. با این وجود  های مختلف از نمونههابرای اعضایی که کارایی بهتری روی زیر مجموعه

 ی کافی برای آموزش در دسترس باشد.هااردی قابل استفاده است که تعداد نمونهاین روش تنها برای مو

نویسی برنامهبر روی یادگیری و تعمیم پذیری  میک آزمایشبا طراحی یک  ،[109] و همكارانشکستلی 

پیشنهاد نمودند.   (GBC) «پیچیدگی مبتنی بر گراف»، معیاری برای پیچیدگی تابعی به نام ژنتیک

نسبت   کمتری 1بایست درجه خمشمیتر گیری این معیار بر اساس این ایده است که توابع پیچیدهشكل

وارتر داشته باشند. همچنین آنها یک تابع شایستگی جدید تعریف نمودند و از  این معیار به به توابع هم

 کند.میاستفاده  نویسی ژنتیکبرنامهمنظور افزایش تعمیم پذیری 

( به همراه نمونه برداری based-Stageای)یادگیری الیه تأثیربه بررسی ، [110]و همكارانش 2هین

( برای مشخص PS)3افزایشی پرداختند. آنها سپس این روش را با استفاده از قضیه نمونه برداری گام به گام 

آورد. یی بزرگ فراهم مهابرای کار با دادهرا روشی  PS. ارتقا دادند هاکردن مجموعه اولیه و تعداد الیه

تواند باعث مینتایج آنها نشان داده است که یادگیری الیه الیه به همراه استفاده از نمونه برداری افزایشی 

 گردد.  هاکاهش زمان یادگیری بدون آسیب رساندن به تعمیم پذیری پاسخ

 VBLL-GP[111]ارائه شده برای رسیدن به تعمیم پذیری بهتر نویسی ژنتیکبرنامهیكی از نسخه های 

تر توسط ریشه گیری از روی داده در این روش چند مجموعه داده ساده .ارائه شد 2015که در سال  است

شود می داده نویسی ژنتیکبرنامهترین مجموعه داده به شود. در ابتدای تكامل، سادهمیهای اولیه ساخته 

گیرد. در طول تكامل پیچیدگی میتر در اختیار الگوریتم قرار و در طول تكامل به تدریج داده های پیچیده

  گردد.میافراد جمعیت متناسب با داده های فعلی )الیه یادگیری فعلی( کنترل 

اشاره  SGP[112] توان به می نویسی ژنتیکبرنامهاز دیگر کارهای صورت گرفته برای تدریجی سازی  

در این روش از اطالعات آماری درختان برای بهبود تعمیم پذیری استفاده شده است. به این صورت  نمود.

که ابتدا درخت خوش ساخت معرفی شده است. این درخت، درختی است که با حرکت از سمت برگ به 

به  سی ژنتیکنویبرنامهیابد. جستجوی میبا هدف نهایی افزایش آن سمت ریشه، همبستگی خروجی 
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و  حالت خوش ساخت نزدیک باشند.ای محدود شده است که درخت هایی بیابد که در حد ممكن به گونه

 نماید.میبه این صورت پیچیدگی درختان را محدود 

 جمع بندی 3-7

( از یک  نویسی ژنتیکبرنامه سازیمحلیپژوهشی ) مسألهی انجام شده در حوزه هادر این فصل پژوهش

  شِما( از سوی دیگر بررسی شد. در زمینه نظریه شِماحوزه ابزار مورد استفاده برای حل )نظریه سو و در 

در  نویسی ژنتیکبرنامهاند و برای تحلیل رفتار شكل گرفته ژنوتیپهای ارائه شده همگی در فضای شِما

است که بندرت از آن آن  شِماکارآمد نیستند. از سوی دیگر یكی از انتقادهای مهم به نظریه  فنوتیپحل 

های محدود صورت گرفته در حوزه استفاده شده است. لذا فعالیت نویسی ژنتیکبرنامهبرای بهبود کارایی 

سازی، ابتدا مفهموم معنا در در حوزه محلی برشمرده شده و نتایج عملی آن بیان گشت. شِماکاربرد نظریه 

برشمره  نویسی ژنتیکبرنامهرفته برای ارتقای  کار های معنایی بهادبیات موضوع تشریح گردید سپس روش

شد.



  فصل چهارم: شِمای معنایی

 

57 

 

 

 

 

 چهارمفصل 

 شِمای معنایي  

 

  



  فصل چهارم: شِمای معنایی

 

58 

 

 مقدمه 4-1

، نویسی ژنتیکبرنامهی مناسب برای شِمای فراوان صورت گرفته برای ارائه نظریه هاعلی رغم تالش

شود. یک میمحسوب  این الگوریتمی مهم های قابل اعتماد هنوز هم یكی از چالششِمایافتن یک نظریه 

 نویسی ژنتیکبرنامهتواند عالوه بر توصیف فرآیند تكامل، برای بهبود عملی میی قابل اعتماد شِمانظریه 

ت گرفته نشأ الگوریتم ژنتیکاز  نویسی ژنتیکبرنامهی موجود برای شِماهای مفید واقع شود. اکثر نظریه

تا حد ممكن نزدیک  نویسی ژنتیکبرنامهی شِماهوم . در حقیقت در این مطالعات تالش شده که مفاندهشد

یی را به وجود هاپیچیدگی این الگوریتمنگاه داشته شود. اما بازنمایی خاص  الگوریتم ژنتیکی شِمابه 

 هامطرح نیست. از مهمترین این پیچیدگی الگوریتم ژنتیکی خطی هاآورد که هنگام کار با کروموزوممی

با این وجود  .[69, 17] شودمیحفظ نفنوتیپ -مسایگی طی نگاشت ژنوتیپآن است که در بازنمایی ه

، در فضای ژنوتیپ تعریف نویسی ژنتیکبرنامههای موجود بدون در نظر گرفتن این ویژگی مهم شِماتمام 

روند و تمرکز خود را بر روی شكل و میر ماشها در اصل نوعی افراز از فضای ژنوتیپ به شِما. این اندهشد

ی شِمای مختلف یک هانمونه نویسی ژنتیکبرنامه ، درالگوریتم ژنتیک. برخالف اندهساختار درختان قرار داد

برای مدلسازی رفتار  شِمانحوی ممكن است رفتار بسیار متفاوتی در تكامل داشته باشند. از آنجا که نظریه 

از نقاط فضای جستجو  ایهبایست به مجموعمیی مورد نظر شِمای تكاملی به وجود آمده است، هاالگوریتم

 معنا و رفتار مشابهی دارند. داللت داشته باشد که 

عنایی )در می شِمایی که در این رساله درصدد معرفی و استفاده از آن هستیم، یک شِمابر این اساس   

از تكامل  ترانهیی یک مدل واقع گرایشِماکند. چنین می( خواهد بود که فضای معنایی را افراز مسألهفضای 

از  در ادامه پس مورد استفاده قرار گیرد. نویسی ژنتیکبرنامهی تواند برای بهبود کارایمیخواهد بود که 

 ,GSS, PSSماهای پردازیم، سپس شِمیبه طور کلی  مسأله، ابتدا به قدم های رویكرد حل مسألهشرح 

ICSS  دهیم.نماییم و برای هر یک قدم های مربوطه را شرح میمیرا معرفی 

 مسألهشرح  4-2

 1-4جدول   ی نحوی را بیان کنیم.شِمای های نظریههاذکر یک مثال ضعفدر این قسمت برآنیم که با 

ی نحوی شِماحال مثالی از یک  دهد.مینشان  x+2x+3x+4x = 1F مسألهی را برای آزمایشتعدادی ورودی 

تواند با هر زیردرخت می “#s”نماد  Hی شِما. در s#x+x= (*H(در نظر بگیرید:  [41] را طبق تعریف

 .معتبری جایگزین شود
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 1F تابع محکهای ورودی برای نمونه  1-4جدول 

 3602/0 5396/0 111/0 942/0 -2784/0 6159/0 -0742/0    ورودی

 5535/0 0727/1 1248/0 4527/3 -2165/0 3727/1 -0691/0 خروجی

ت با شده است. شایستگی هر درخ آوردههستند  Hی شِماتعدادی از درختانی که نمونه  2-4جدول در 

1از رابطه  1-4توجه به جدول 

1 MSE
مجذور مربعات خطا میانگین  MSEبه دست آمده که در آن  

 ستند.دارای مقادیر شایستگی بسیار متفاوتی ه اشِمی هاشود، نمونهمیهمانطور که مشاهده  است.

 H= (*x+x#) ی شِماهای برخي نمونه 2-4جدول 

 شایستگی عبارت درخت شماره

1 (*x+xx) 6558/0  

2 (*x+x--xxx) 3134/0  

3 (*x+x+*x*xx*xx) 7970/0  

4 (*x+x++*x*xx*xx/xx) 1 

 شمارهفراد حاضر باشند و در اجرای دیگر ا t در جمعیت نسل 3و2و1 شمارهفرض کنید در یک اجرا، افراد 

. و /58بر برا شِمابه وجود آیند. در این صورت در اجرای اول میانگین شایستگی  tدر جمعیت نسل  4و 3

ک نسل یدر  شِماخواهد بود. در نتیجه میانگین شایستگی  89/0 شِمادر اجرای دوم میانگین شایستگی 

ر هر اجرا كن است مقادیر متفاوتی در اجراهای مختلف داشته باشد و روند تغییرات این کمیت دخاص، مم

نین واریانس های متفاوت یک اجرا نیز صحت دارد. همچاز سایر اجراها مستقل است. این بحث در مورد نسل

معیار برابر با  انحرافبایست می شِمابسیار باالست و برای استفاده از میانگین  4تا  1شایستگی در افراد 

 در نظر گرفته شود.25/0

سلی به نسل نوابسته است و این شایستگی از   f (H,t) شِمابه شایستگی  شِماکه معادله نظریه  جاآناز 

وی قابل اعتماد ی نحشِماهای ی نظریههابینیپیشکند، میدیگر و از اجرایی به اجرای دیگر به شدت تغییر 

 تا در جمعییش رهارا در نظر گرفتیم و نمونه Hی فرضی شِمادیگر ما در این مثال نخواهد بود. از سوی 

 است. مسألهی هاهای مهم جمعیت نیز خود یكی از چالششِمایا  شِمابررسی کردیم ولی یافتن 
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 مسألهرویکرد حل  4-3 

ندیم که نیازم با توجه به شرحی که در قسمت قبل ذکر شد، برای مطالعه رفتار افراد در روند تكامل،

فتار مشابهی داشته راز لحاظ نحوی به هم شبیه نباشند، اما  لزوماًهایی از افراد بدست آوریم که اگر چه شِما

داشته باشند،  ، رفتار مشابهیشِماها افراز کنیم. در صورتی که اعضای را توسط آن مسألهباشند تا فضای 

با تكیه  هاشِماشود. در صورتی که کم می شِماتگی شایستگی مشابهی نیز خواهند داشت و واریانس شایس

ایی، امكانپذیرتر ها به ویژه در حوزه معنشكل گیرند، بررسی تعامل رفتاری آن مسألهبر رفتار افراد در حل 

رای توسعه کنیم. بمیرا معرفی  معناییی شِمانظریه خواهد بود. برای رسیدن به این هدف، در این بخش 

، بیان مفهوم شود. اولین قدم در تعریف این نظریهمیپیموده  1-4ی کلی شكل های قدمی معنایشِمانظریه 

شود. سپس یمدر نظر گرفته  شِمااست. پس از آن افرازی از فضای معنایی برای  «فضای معنایی»و  «معنا»

 هاوزیع آنتشوند و نحوه می، واحدهای سازنده معنایی تعریف و استخراج شِمابه منظور توسعه مدل نحوی 

 دد.گرمیی مربوطه ارائه شِمانظریه معادالت شود و در نهایت می سازیمدل شِمای هادر نمونه

 

 ی معنایيشِمانظریه ی توسعه اصلي برای هایقدم 1 -4شکل 

 تعریف معنا و فضای معنایي 4-3-1

ادبیات  ی صورت گرفته درهادرخت است. در پژوهشی معنایی، تعریف معنای یک شِماقدم اول در توسعه 

له معنای به صورت بردار خروجی در نظر گرفته شده است. اما در این رسا معموالًموضوع، معنای درخت 

 Tضای از ف sتابع شود. مییک درخت در قالب اطالعات متقابل خروجی درخت با هدف محاسبه و تعریف 

آن،  معنای t)فضای معنایی( تابعی است که برای هر درخت مثل  S)فضای ژنوتیپی درختان( به فضای 

s(t) دهدمی، را به دست. 

:s T S  

ر آن هر د، یک فضای جستجوی معنایی تعریف کردیم که نویسی ژنتیکبرنامهبرای مطالعه بهتر دینامیک 

مختلف تساوی  باشند. بر اساس تعاریفمیاز درختان است که از نظر معنایی برابر  ایهنقطه معادل مجموع

 2-4ل معنایی، فضای معنایی ممكن است ماهیت یک بعدی یا دوبعدی داشته باشد. دیاگرام نمادین شك

 دهد.مینشان  Sبه  Tرا به عنوان نگاشتی از  sتابع 

تعریف معنا و فضای 
معنای

افرار فضای معنایی
توسعه مدل نحوی 

شما
بدست آوردن 
معادالت شما
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 یيمعنا یفضا به پیژنوت یفضا از نگاشت:  sتابع  2 -4شکل 

  افراز فضای معنایي  4-3-2

از افراد جمعیت با معنای مشابه را توصیف  ایهی معنایی افرازی از فضای معنایی است که مجموعشِما

بزرگتر  Hαکند. در این رساله منظور از معنای مشابه آن است که مقدار معنا از حد مشخصی مانند می

 شوند.مینامیده  HIدر فضای درختی  شِمای هاهشود و مجموعه نمونمیمشخص  Hی معنایی با شِماباشد. 

IH = {t | αH < s(t) } (4-1) 

را  HIو  H ،3-4شود. دیاگرام شكل میاز روی افراد شایسته جمعیت تخمین زده  Hαدر این رساله مقدار 

  دهد.میبه صورت نمادین نشان 

 

 ها در فضای معنایي مشابهند: نمونهدر فضای ژنوتیپ Hی شِماهای نمونهاز معنایي و افر 3 -4شکل 

  شِما یتوسعه مدل نحو 4-3-3

گر خصوصیات درختان منطبق با آن باشد در حقیقت این تعریف زمانی کامل بایست توصیفمی شِماتعریف 

گر بایست بیانمیوصیف مطلوب در فضای نحوی ارائه دهد. ت شِماو مفید خواهد بود که توصیفی از 

-برنامهباشد که موجب شده معنای مشابهی داشته باشند. درختان  شِمای اصلی درختان عضو هاویژگی

حل مشابه دارای معنای متفاوتی باشند. در نتیجه برای آنكه ممكن است در عین داشتن راه نویسی ژنتیک

پذیری باال برای توصیف درختان م است الگویی با انعطافبتوانیم افرازی روی فضای معنایی داشته باشیم، الز

  

S T 

s 

  

S T 

s 

 

H 

HI 
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مشابه هم نیستند شامل شود و تنوع آن در فضای نحوی قابل  لزوماًدر نظر بگیریم تا بتواند درختانی را که 

 توجه باشد. 

 نگاشت از فضای معنایي به فضای نحوی 4-3-3-1

شد. بامیفضای نحوی  -شت فضای معناییوابسته به نوع نگا به شدتی معنایی شِماتوسعه مدل نحوی 

 4-4شكل کند. بایست خصوصیات درختان متعلق به یک افراز معنایی خاص را توصیف می شِمازیرا 

  کند.میهای نحوی و معنایی را مقایسه شِمادیاگرام 

 
 و فضای معنایي  ژنوتیپدر فضای نحوی و )ب( شِمای معنایي ی شِما( الف)  4 -4شکل 

منجر به همسایگی در فضای  لزوماًشود، همسایگی در فضای معنایی میه همانطور که در این شكل مشاهد

ک درخت به راحتی به گردد، یمیکه در ادامه مطرح  2-4یف با توجه به تعر شود و برعكس.مینحوی ن

نیست چرا که درختان زیادی با  پذیرشود ولی این نگاشت معكوسمیدر فضای معنایی نگاشت  ایهنقط

در فضای معنایی و تولید  شِماژنوتیپ متفاوت ممكن است مقدار معنای یكسانی داشته باشند. تعریف 

 در فضای ژنوتیپ، نیازمند یافتن نگاشتی از معنا به ژنوتیپ است. شِمادرختان متعلق به 

  

    

 فضای معنایي

 )الف(

 فضای ژنوتیپ

های شِمانمونه شِمای معنایي  

های شِمانمونه شِمای نحوی  

 (ب)
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از آن بتوان  ژنوتیپ باشد که با استفادهبایست شامل نگاشتی از فضای معنا به می شِمادر حقیقت تعریف 

 نامیم: می g، درختانی با معنای خواسته شده تولید کرد. این نگاشت را شِمابا داشتن 

:g S T  

لید کند که تو شِمایی از هابدون نیاز به جمعیت اولیه نمونه شِماباید بتواند پس از تشكیل  gنگاشت 

 زم را داشته باشند. خصوصیات معنایی ال

 به کارگیری واحدهای سازنده 4-3-3-2

دهای ما فضای واح ،5-4شكل باشد، مطابق میبه صورت مستقیم میسر ن gکه یافتن نگاشت  جاآناز 

ت مقدار معنا ( را به عنوان یک فضای واسط میان معنا و ژنوتیپ تعریف کردیم. تا نگاشBسازنده معنایی )

 تر سازد. دهبه ساختار درخت را سا

 

 : نگاشت از فضای معنا به ژنوتیپ با بکارگیری واحدهای سازنده gتابع  5 -4شکل 

از ساختار درخت پیوند  ایهشود در حالیكه همزمان با نمونمیهر واحد سازنده از فضای معنایی استخراج 

های کوتاه و شایسته تعریف شدند که به تدریج در اشِمخورده است. واحدهای سازنده، در ابتدا به صورت 

رساله واحد سازنده شوند. در این میپایانی با یكدیگر ترکیب  حلراهکنند و برای ساختن میجمعیت رشد 

 لفه ساده شده از هدف در نظر گرفته شده است.به عنوان یک مؤ

ضای واحدهای سازنده به جای فضای برای متمایز کردن درختانی که از نظر معنایی مشابه هستند، از ف

 ایم زیرا: ژنوتیپ بهره برده

در فضای ژنوتیپ نیازمند کار بر روی ساختارهایی با اندازه  نویسی ژنتیکبرنامهمدلسازی دینامیک  (1)

 کند.میو شكل متفاوت است که مدلسازی را بسیار پیچیده 

 

  

S T 

s 

 

H 

Building 

block 

space 

B 
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بابند یمشوند، توسعه میگر ترکیب این واحدهای با یكدی ،سازندهطبق فرضیه واحدهای  جاآناز  (2)

ناسبی از گر متواند توصیفمیسازند، وجود واحدهای سازنده در یک درخت میحل نهایی را و راه

نتشر شباهت درخت به هدف نهایی تكامل باشد. این واحدهای سازنده در افراد مستعد جمعیت م

 شوند.می

 

 شِماا که دهد، چرمیرا بسیار افزایش  شِمایف برا اساس واحدهای سازنده، قدرت توص شِماتعریف  (3)

نهایت  تواند تنوع را در ژنوتیپ حفظ کند در حالیكه در فضای معنایی محدود شده است. درمی

 فاوتی دارند.ای از افراد جمعیت داللت دارد که رفتاری مشابه و شكل و ساختارهای متبه عده شِما

 

در  کنویسی ژنتیبرنامهحاصل بازنویسی دینامیک  اشِمادعا کرده است که نطریه  پلیهمچنین  (4)

 ی واحدهای سازنده است.هاپایه

تعریف  صورت گیرد تا شِمامدلسازی از  Bدر فضای  Hی هابایست بر اساس نمونهمیبر این اساس 

شناسایی  Tدر  شِمای هابه صورت تعمیم یافته حاصل شود. سپس با توجه به مدل مربوطه، نمونه شِما

 لید شوند.یا تو

 شِمامدل نحوی توسعه های دمق 4-3-3-3

راج کنیم ی معنایی غالب بر آن را استخشِماخواهیم مینشان دهنده جمعیت فعلی است که  Pفرض کنید  

Pنشان دهنده فضای ژنوتیپی درختان است. بنابراین  Tو  T  وH  افراز معنایی درنظر گرفته شده

 آمده است.  6-4در شكل  شِماراحل توسعه مدل نحوی باشد. ممی

 شِمای هاشناسایي نمونه 

 .کنیمیماستفاده به صورت زیر  sاز تابع  Pدر جمعیت  Hی هادر قدم اول برای شناسایی نمونه

 

      ,   |H HI P t t P s t     (4- 2) 
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  شِمای مدل نحوی نمای توسعه روند 6 -4شکل 

 استخراج واحدهای سازنده 

نویسی برنامهشد، مطالعات متعددی برای کشف واحدهای سازنده  مطرح 4-3بخش چه در بر اساس آن

کارهای صورت گرفته، فرکانس رخداد یک واحد نحوی مانند یک انجام شده است. در اکثر  ژنتیک

گیری شده اندازه [64, 55] یا یک دنباله عملیات [59] ، یک عبارت[113, 71, 61, 60] زیردرخت

برای تشخیص واحدهای سازنده، تكرار خروجی همبسته با  [56] بنزهافو  لنگدناست. با این وجود، 

ی ساختارهای نحوی که در هانظر گرفتند. برای غلبه بر محدودیت هدف را در بهترین فرد تكامل در

گرچه واحدهای  کنیم.میی پیشین بیان شد، واحدهای سازنده را در فضای معنایی مطرح هابخش

 rکه تابع شوند، اما با فضای نحوی پیوند دارند به طورییمسازنده نقاطی از فضای معنایی محسوب 

 (P) جمعیت اولیه

  شناسایی نمونه های شما

 استخراج واحدهای سازنده

 تشكیل فضای واحدهای سازنده

 (H) افراز معنایی شما

نگاشت نمونه ها به فضای 

سازندههای واحد  

 (ϴمدل سازی )

 ( 'Hمدل نحوی شما )

 ( ) نمونه های اولیه شما

 

 (BBset)واحدهای سازنده 

 نمونه ها در فضای واحدهای سازنده
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دهد که نماینده معنایی خوانده می، کوچكترین درخت هم معنا را به دست BBبرای هر واحد مانند 

 کند.میبه فضای ژنوتیپ فراهم  Bشود. این تابع نگاشتی از فضای می

 

 سازنده یواحدها یفضا یلتشک 

احدهای وبایست در فضای میده از جمعیت مفروض استخراج شدند، افراد پس از آن که واحدهای سازن

حورهای این مهایی از واحدها، به عنوان یا گروه هاتک واحدسازنده توصیف شوند. به این منظور تک

 شوند. میدر نظر گرفته  Bبه نام فضا 

 

 به فضای واحدهای سازنده شِما یهانگاشت نمونه 

را  Bبه فضای  Tمسئولیت نگاشت درختان از فضای  تابع های سازنده،تشكیل فضای واحد پس از

 آمده است. 7-4نمادین آن در شكل  دیاگرامو بر عهده دارد 

 :T → B 

 

 به فضای واحدهای سازنده شِماای هنگاشت نمونه: تابع  7 -4شکل 

گیرد از این پس میاین نگاشت بر پایه تعداد رخداد واحدها یا دسته واحدها در هر درخت صورت 

ˆ ( )t t  در حقیقت گیریم.میدر نظرt̂  تصویرt .در فضای واحدهای سازنده است  

 

 ای در فض هامدلسازی نمونهB 

 .ن الگوی مشترك در مجموعه زیر استمنظور از مدلسازی، یافت

 ( )HI Pt t        (4- 3) 

  

S T 

s 

 

H 

Building 

block 

space 

B 

g 

 

H
I 

  

P 
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در  نویسی ژنتیکبرنامهها، مدلسازی مستقیم تغییرات تعامل گره به علت پیچیدگی ساختار درختان و

 سازیمدلرا در فضای واحدهای سازنده  شِماما  . بنابراین[114] استفضای ژنوتیپ بسیار پیچیده 

نهایی را بسازند، در افراد  حلراهشوند تا میکه واحدهای سازنده با هم ترکیب  جاآنکنیم. از می

 شوند. میبسته به هم پخش شایسته جمعیت وا

دل را تواند به صورت توزیع احتمال رخداد واحدها در افراد تعریف شود. این ممیمدل مربوطه 

)ˆنامیم.می )t دهد درخت در حقیقت یک تابع عضویت است که نشان میt  هست یا خیر  شِماعضو

 دهد.مینشان  1و  0به صورت یک مقدار پیوسته بین  شِمات درخت را در و یا میزان عضوی

 : B → [0 1] 

مطابق  ماشِفراهم کند. تعمیم پذیری  شِمابایست تعمیم پذیری قابل قبولی برای مییک مدل مناسب 

 شود.میتعریف زیر مشخص 

 :(شِما)تعمیم پذیری  1-4تعریف 

ی هاا نمونهبشباهت معنایی زیادی  شِماعنایی تعمیم پذیر است اگر افراد تولید شده از ی مشِمایک  

 اولیه آن داشته باشند.

 

  شِمامدل نحوی و تولید نمونه از 

 م:را به صورت زیر تعریف کنی شِماتوانیم مدل نحوی می،  Bدر فضای  شِماپس از مدلسازی 

 ˆ( ) ,HH t t t T        (4- 4)  

نیم و به صورت کرا در فضای نحوی تولید  شِمای جدید هاتوانیم با استفاده از این مدل، نمونهمیسپس 

 را بر روی افراز معنایی مطلوب اعمال کنیم. gغیر مستقیم نگاشت 

 نظریه شِمابدست آوردن معادالت  4-3-4

مطالعه کنیم و  شِماخاب، بازترکیبی و جهش را بر اعضای ، الزم است تا اثر انتشِمابرای استخراج معادالت 

ه شده در در شماهای ارائ را تحت هر یک از عملگرهای ذکر شده محاسبه نماییم. شِمااحتمال خروج از 

 گردد.بررسی می تأثیرادامه این 
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  GSSی معنایي شِما 4-4

ده سازی ت در این بخش جزییات پیادر بخش قبل به صورت خالصه آمده اس شِمامراحل الزم برای توسعه 

 شود.میبیان  (Gaussian based semantic schema) مبتنی بر مدل گوسیی معنایی شِما

 تعریف معنا و فضای معنایي 4-4-1

ستفاده اگردد و اهمیت میفضای معنایی بیان  سازیمدلشود، میدر این بخش، معنای یک درخت تفسیر 

 گردد.میت از فضای معنایی به فضای ژنوتیپ خاطرنشان از واحدهای سازنده برای نگاش

 معنای یک درخت 4-4-1-1

ای ی معنایی، تعریف معنای یک درخت است. در این بخش پس از تعریف معنشِماقدم اول در توسعه 

-میشوند. سپس فضای جستجوی معنایی توصیف میدرخت، برابری معنایی دو درخت و نماینده مطرح 

 شود.

 معنای درخت( )2-4تعریف 

دف ه یک متغیر تصادفی نشان دهنده Yو  tیک متغیر تصادفی نشان دهنده خروجی درخت  Xفرض کنید 

 Yو  Xده میان شود و برابر است با اطالعات متقابل نرمال شمینشان داده  s(t)با  tباشد. معنای درخت 

 شود.میزیر محاسبه  رابطهکه از 

( ; )
s( )

( )

I X Y
t

H Y
  (4- 5)  

مسائل  دهد. درمیرا نشان  Yآنتروپی  H(Y)است و  Yو  Xاطالعات متقابل  I(X; Y)، (4-5)در معادله 

رخت و دشود که رابطه میمشخص  2-4. از تعریف باشندمیمتغیرهای پیوسته  Yو  Xرگرسیون نمادین، 

ی ممكن است معنای یكسان مختلفدرختان  معنا یک رابطه یک به یک و معكوس پذیر نیست. چرا که

معنای  دارای (x + y + 2x - 2x)و  (2x  + 2y) ، (x + y + 100)،  (x + y)داشته باشند. مثال عبارات

یر تعریف زبرابر نیستند. در این بخش برابری معنایی دو درخت را به صورت  لزوماًیكسانی هستند ولی 

 کنیم:می

 :)برابری معنایي( 3-4تعریف 

است  2tرابر از نظر معنایی ب  1tباشند،  2tو  1tمتغیرهای تصادفی نشان دهنده خروجی درختان  Yو  Xاگر 

 اگر و فقط اگر:
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( ; )
1

( , )

I X Y

H X Y
  (4- 6) 

در  Yو  X یهاباشند و نمونهمی Yو  Xآنتروپی  Y ,X(H(اطالعات متقابل و  I)Y ;X(که در این معادله، 

( به ترتیب 4-8( و )4-7روابط ) ی هستند.آزمایشی هابه ازای ورودی 2tو  1tحقیقت خروجی درختان 

ابل در بخش روش تخمین و فواید استفاده از اطالعات متقدهند. اطالعات متقابل و آنتروپی را نشان می

 مطرح خواهد شد. 9-4و  8-4 های

( ; )I X Y 
,

( , )
( , ) log( )

( ) ( )
X Y

p x y
p x y dx dy

p x p y . (4- 7)  

( , ) ( , ) log( ( , ))
y Y x X

H X Y p x y p x y
 

   (4- 8) 

ه در فضای با توجه به تعریف ارائه شده برای معنای درخت، هر نقطه در فضای معنایی معادل چندین نقط

، مفهوم برابر هستند 3-4ق تعریف ژنوتیپ است. برای ارجاع به مجموعه درختانی که از نظر معنایی طب

 کنیم.میرا مطرح  «نماینده معنا»

  :)نماینده معنا( 4-4تعریف 

 عنی :یباشند. میاست که از نظر معنایی برابر  nt… 2, t1tی هاکه شامل زیردرخت Aفرض کنید مجموعه 

(4- 9) )nt(s) = …= 2t() = s1t(s,  }nt… 2, t1t{A =    

در این صورت 
kt A  نماینده معنایی مجموعهA  است اگر کوچكترین درخت عضوA  .باشد 

با  شامل اعضایی A={(x+y), (2x+2y), (x+y+(x/x)), (x+y+(2x-2x))}به عنوان مثال، مجموعه 

موعه كترین عضو مجخواهد بود که کوچ (x+y)معنای یكسان است. نماینده معنایی این مجموعه، درخت 

 .ین نمایش ژنوتیپی شناخته شده برای معنای مورد نظر استتراست. در حقیقت این درخت کوتاه

 فضای جستجوی معنایي 4-4-1-2

سازی هینهدر این نمودار هدف بنشان داده شده است.  8-4 تیک فضا جستجوی معنایی در شكلشِمانمودار 

+xتابع 
2

x+
3

x+
4

x  .ورت بینید، فضای جستجوی معنایی به صمیکه در این شكل  همانطورفرض شده است

با  شود : شباهتمیدوبعدی در نظر گرفته شده است که در آن مختصات یک درخت با دو معیار مشخص 

 هدف )معنا( و برابری معنایی با سایر درختان. 
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 GSS معنایي دیاگرام فضای جستجوی 8-4شکل 

یره نشان داده شده در شكل، هدف در نظر گرفته شده است. معیار فاصله )و شباهت( در این فضا مرکز دا

باشد. نقاطی که بر روی محیط هر دایره با مرکزیت فضا هستند، میطبق تعریف معنا، اطالعات متقابل 

ی معنایی است. دارای معنای یكسانی هستند و وجود فاصله بین نقاط بر روی محیط دایره وابسته به برابر

بنابراین در این فضا فرض بر آن است که افراد با معنای یكسان ممكن است با یكدیگر از نظر معنایی برابر 

نباشند. در شكل چند مثال برای درك شهودی بهتر از محیط ذکر شده است. برای نمونه هر دو عبارت 

x+2x3 و x+2x+43x بر نیستند.معنای یكسانی دارند ولی از نظر معنایی برا 

 افراز فضای معنایي 4-4-2

 شود.میی غالب مطابق تعریف زیر در نظر گرفته شِمادر این رساله برای هر جمعیت یک 

 ی غالب( شِما) 5-4تعریف 

ی معنایی است که از افرادی با معنای بیشتر از میانگین معنای جمعیت، استخراج شِمای غالب یک شِما

 شود.می

رابطه ا معنای باالی میانگین، از فرضیه واحدهای سازنده الهام گرفته شده است. طبق در نظر گرفتن افراد ب

برابر میانگین دارند. در این رساله این حد  Hα نمونه های شما افرادی هستند که معنایی بیش از حد (1-4)

 ((.10 -4است )رابطه )در نظر گرفته شدهمعنای جمعیت 

1
s( ),H

t P

t M P
M




   (4-10)  

 نشان دهنده جمعیت می باشد. Pدر این رابطه 

x 
x s(x4+x3+2x) = 0.81   

x s(x2) = 0.62   

 

x x 

1-s 

 برابری معنایی

s(t) = 0, 

 t ∈{1.2, 2.5, 7.3, …} 
  

s(t) = 0.88 , t ∈ {(x
2
+x), 

(2x
2
+2x) (2x

2
+2x+1), …} 

  
s(x

4
+x

3
+x

2
+x) = 1 

s(x
3
+4x

2
+x) = 0.7 

s(3x
2
+x) = 0.7 
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 شِماتوسعه مدل نحوی  4-4-3

حاسبه مقدار مشناسایی شوند که با  شِمای هابایست نمونهمی ، ابتدا6-4شكل در ی بیان شده هاطبق قدم

Hα  آید.می به دست (1-4)و جایگزینی در فرمول  (10-4)فرمول از 

 استخراج واحدهای سازنده 4-4-3-1

واحد  بایستمیشود. ابتدا میدر این بخش الگوریتم یافتن واحدهای سازنده از جمعیت مفروض بیان 

 سازنده تعریف شود.

 )واحدهای سازنده معنایي( 6-4تعریف 

باالیی داشته عنای ( مقدار م1سازد: ) آوردهشود اگر سه شرط زیر را برمیهر نماینده معنایی یک واحد سازند تلقی 

 ( به اندازه کافی بزرگ باشد.3( رخداد درختان هم معنایش در جمعیت زیاد باشد؛ و )2باشد؛ )

بایست یک واحد ژنوتیپی باشد که شایستگی و فرکانس میسازنده  ، واحدهای[18] هولنداساس نظریه بر 

از فضای معنایی هستیم که  ایهایای بیان شده، ما به دنبال نقطرخداد باال داشته باشند، اما به علت مز

 فرکانس رخداد باالیی داشته باشند.در مجموع مقدار معنایی باال داشته باشد و درختان منتسب به آن 

ی هاختاز افراد، فرکانس رخداد و معنای تمام زیردر ایهبرای شناسایی واحدهای سازنده در مجموع

نیز ممكن است  راثجا که کدهای بیشود. از آنمیگیری قابل قبولی داشته باشند اندازه مجموعه که اندازه

نای تمام به طور وسیعی در افراد شایسته جمعیت منتشر شوند، به جای درخت کامل افراد، فرکانس و مع

د سازنده حاثر هستند حتی االمكان در وایی که معادل کد بیهاشود تا زیردرختمیزیردرختان محاسبه 

ا دارند، یی که معنای مورد نظر رهاحضور نداشته باشند. در محاسبه فرکانس یک معنا، تمام زیردرخت

ضای شوند. در واقع پس از نگاشت زیردرختان به فضای معنایی، فرکانس رخداد به جای فمیرش اشم

ه معنایی را احدهای سازندی استخراج وهاقدم جزییات 9-4شكل شود. میگیری ژنوتیپ در این فضا اندازه

 دهد.میکد نشان از یک مجموعه از افراد را به صورت شبه

( که در این treeSetی هم معنی از بین زیردرختان موجود در مجموعه داده شده )هادر ابتدا تمام مجموعه

جا برابر 
HI P  رخداد و کوچكترین عضو  شوند. سپس برای هر مجموعه، فرکانسمیاست، شناسایی

وسیله مقادیر آستانه  به 6-4شده در تعریف شود و در نهایت شروط بیان میمشخص 
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minSemanticSimilarity ،maxFrequencyRank  وminBlockSize  برای هر نماینده معنایی چک

 شود تا واحدهای سازنده مشخص شوند.می

 

 ی معنایيواحدهای سازنده ستخراجاکد شبه 9 -4شکل 

 x+2x+3x+4xبرای تابع محک  20و  10، 1واحدهای سازنده استخراج شده از جمعیت  مثالی از 3-4جدول 

دهد. برای هر یک از واحدهای سازنده، معنا و فرکانس رخداد زیردرختان هم معنای آن نشان را نشان می

حل نهایی هستند یی از راههاقسمت تقریباًد این واحدها کنیمیداده شده است. چنانچه در جدول مشاهده 

2شوند. دو واحد سازنده از نسل اول )مییابند و با یكدیگر ترکیب میکه در طی تكامل توسعه  2x x و
2x x 3. واحدهای سازندهاندهنیز  با فرکانس باالتر به عنوان واحد سازنده شناخته شد 10(، در نسلx و
22x x  3اند و واحد سازنده یكدیگر ترکیب شده 1از نسل 22x x x   اند.تشكیل داده 10را در نسل 

 مقادیر معنای باشد. میانگینمی مسألهحل تكامل به یک واحد سازنده همگرا شده است که راه 20در نسل 

Inputs:  

treeSet: a set of trees 

minSemanticSimilarity: minimum acceptable semantic similarity for a building blocks 

maxFrequencyRank: maximum acceptable frequency rank for a building blocks 

minBlockSize: minimum acceptable size for a building blocks 

Outputs:  

buildingBlockList: the list of extracted building blocks 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

ExtractSemanticBuildingBlocks 

semanticSets = all semantically equal sets of subtrees in treeSet 

for each semantic set ss in  semanticSets  

       freq = the number of occurrence of all subtrees of ss in treeSet 

       srt = the smallest subtree in ss (called semantic representative tree) 

       add < freq, srt > to ssList 

end 

sort ssList according to freq 

rank = 0 

for each semantic representative tree srt in ssList  

      if  s(srt) > minSemanticSimilarity   &&  size(srt )> minBlockSize   

&&  rank < maxFrequencyRank 

            add srt to buildingBlockList 

           rank++ 

      end 

end 

return buildingBlockList 
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افزایش پیدا کرده است. همچنین شایستگی مبتنی بر خطا برای هر  هاواحدهای سازنده با پیشرفت نسل

 واحد سازنده ذکر شده است.

 تابعهای مختلف برای راج شده در نسلخی معنایي استمثالي از واحدهای سازنده 3 -4جدول 

x+2x+3x+4x 

 فرکانس رخداد معنا سازنده واحد نسل
شایستگي 

 مبتني بر خطا

1 

 

3x 7/0 1170 56/0 

2 2x x 94/0 408 65/0 

2x x 88/0 1089 68/0 

10 

2 2x x 94/0 1772 65/0 

2x x 88/0 7266 68/0 

3 22x x x  9/0 1484 73/0 

20 4 3 2x x x x   1 10941 1 

 نگاشت به فضای واحدهای سازنده 4-4-3-2

با فرض داشتن واحدهای سازنده  1,..., kBBSet b b ، هر درخت مانندt T توسط تابع  صورتبه 

 شود:مینگاشت  Bاز فضای واحدهای سازنده  ایهزیر به نقط

(4- 11) 
 1 2

ˆ ( ) ( ), ( ) ( ) ,

( ) ( , )

k

i i

t t t t ,..., t

t count b t

   



 


 

 

اد رخداد شود که هر درایه آن نشان دهنده تعدمیتایی نگاشت  kبه یک بردار  tدر این تبدیل، درخت 

 تابع (11-4)معادله تعداد واحدهای استخراج شده است. در  kباشد. می tواحد سازنده متناظر در درخت 

)y,x(count  تعداد رخدادx  در درختy  ایی رش این تعداد از تساوی معنماشدهد. برای میرا نشان

)شود و میاستفاده  )i t  نشان دهنده تعداد زیردرختانt  است که از نظر معنایی باib نگاشت . اینبرابرند 

اد طبیعی شود که به جای درختانی با شكل و اندازه متفاوت، با بردارهایی هم طول شامل اعدمیموجب 

 ار داشته باشیم. ک و سر

ی دهد. واحدهامیمثالی از یک درخت، واحدهای سازنده و بردار حاصل نگاشت را نشان  10-4شكل 

 .اندهددر نظر گرفته ش 3-4از جدول  1نسل مطابق سازنده 
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t i ib ), tib(ountC t̂ 

 

1 3x 0 

0 1 2 

 

 

2 2 2x x 1 

3 2x x 2 

 مثالي از نگاشت یک درخت به فضای واحدهای سازنده 10 -4شکل 

 سازیمدل 4-4-3-3

د سازنده هر درخت ممكن است یک رخداد یا بیشتر از برخی واحدها داشته باشد. اگر درخت فاقد یک واح

زیاد  نسیتاًفرها صباشد، درایه متناظر آن واحد در بردار حاصل، صفر خواهد بود. در اغلب مسائل، تعداد این 

ن پدیده دلسازی را بایاس نمایند. ایشود بردارهای خلوت به دست آیند و فرآیند ممیاست. که موجب 

فضای  که مستندات به مدلمیدهد. هنگامیمشابه اتفاقی است که در مسائل پردازش زبان طبیعی رخ 

 رخداد بسیاری از کلمات در یک سند، صفر است.  شوند، تعدادمینگاشت برداری 

 سازیمدلرای شود. بمیتخمین زده  ، تابع توزیع احتمال بردارهای نگاشت شدهسازیمدلبرای  شِمادر این 

ایی با طول متغیر به برداره Bبعدی  kند. بنابراین نقاط فضای وشمیی صفر از بردارها حذف هادرایه ترساده

فرکانس رخداد )ها را براساس واحدهای سازنده موجود شوند. برای تخمین توزیع این بردارها، آنمیتبدیل 

واهد شد. خبه تعدادی زیر فضا تقسیم  Bکنیم و مطابق این عملیات فضای میبیشتر از صفر( دسته بندی 

این فضاها عبارتند از 
[1]

B  ،مربوط به بردارهایی که فقط شامل واحد سازنده اول هستند
[2]

B  مربوط به

بردارهایی که تنها شامل واحدسازنده دوم هستند و 
[1,2]

B که شامل هر دو واحد هستند. به  دسته بردارهایی

 شود.میهمین ترتیب حاالت مختلف رخداد واحدها دسته بندی 
 

 

1,2,...,

1,2,...,

ˆ ˆ, { | , [ ] 0}
k Q Q

Q k

B B B t j Q t j


      (4- 12)  

ریكه فرض کردیم طو ایم بهی نرمال بهره بردههااز توزیع ایهاز مجموع شِما، در این Bبرای تخمین توزیع 

هر دسته مانند
Q

Bمتغیره به شكل زیر است: ، دارای یک توزیع نرمال چند 

+ 

+ 

x * 

+ 

x x 

x 

x 

x x 

+ 

* 
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(4- 13) 
( , )

Q

Q QQ
B N   

است. پارامترهای Qنشان دهنده تعداد اعضای  |Q|که در آن 
Q و

Q  به ترتیب میانگین و کواریانس

 شوند.میباشند که با اعمال وزن معنای اعضای مجموعه تخمین زده می Qمجموعه 

| |

| | 1

1

1
ˆ ˆs( )

ˆs( )

Q

Q

B

Q i i
B i

i

i

t t

t






 



 

(4- 14) 

| |
T

| | 1

1

1
ˆ ˆ ˆ( )( ) s( )

ˆs( )

Q

Q

B

Q i Q i Q i
B i

i

i

t t t

t

 




   



 

 1ی آن خواهد بود. مشابه مدل مخلوط گوسیهاتماع توزیع زیر مجموعهاج Bدر نهایت توزیع مجموعه کامل 

 مؤلفهبرای هر 
Q

B  وزن
Q

  دهد.می تأثیردر نظرگرفته شده است که اهمیت آن را در توزیع کلی 

 
 

1

1,2,...,

ˆp( ) ( , )

, { , , }

i i ii

L

Q Q QQ
i

Q Q Q Q QQ k

t N  

    





 

  



 

(4- 15)  

مجموعه پارامترهای شامل  λاین معادله  در
Q  و

Q  با اندیس  هامؤلفهبه ازای همهQ  .استL  نشان

,...,1,2}ی هاست که برابر است با تعداد زیر مجموعههامؤلفهدهنده تعداد  }Q k  ازای آنبه که
Q

B  به

اندازه کافی عضو داشته باشد. برای محاسبه 
Q  شود.میاز معادله زیر استفاده 

ˆ

1:

ˆs( )

( )

Q

l

t B
Q

Q
l M

t

Max










 

(4- 16) 

در این معادله 
Q به صورت میانگین معنای اعضای مجموعه

Q

B در نظر گرفته شده است که با مقدار ماکزیمم

 لت ناشناخته نرمال شده است. الزم به ذکر است استفاده از توزیع نرمال برای هر مجموعه بردار به ع

ادیر س مقبودن توزیع اعضای آن صورت گرفته است. و به کارگیری چندین توزیع به علت خنثی کردن بایا

 آمده است. 11-4صفر موجود در بردارها انجام شده است. شبه کد تخمین توزیع مربوطه در شكل 

                                              
1 Gaussian mixture model 
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 GSS کد تخمین توزیع احتمالشبه 11 -4شکل 

از طریق انطباق با یک الگوی نحوی به راحتی  شِمای هاهای نحوی موجود در ادبیات موضوع، نمونهشِمادر 

 t̂ (tآید اگر احتمال میبه حساب  Hی شِمااز  ایهنمون tی ارائه شده، درخت شِماشدند. در میایی شناس

)ˆیعنی  شِما( در توزیع Bپس از نگاشت به فضای  )p t   از مقدار آستانهη .این مقدار از روی  بیشتر باشد

 شود.ین زده مینمونه های اولیه شِما تخم

 
(4- 17) 

Inputs:  

treeSet: the set of initial schema instances 

buildingBlockList: the list of selected building blocks 

minMemberSize: minimum acceptable size for set 

s

B  

 

Outputs:  

λ: the sequence of normal distribution parameters  

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

ProbabilityDistributionEstimation 
for each tree t in treeSet 

     Q = {}, i = 0, j = 0 

    for each building block b in buildingBlockList 

          f = the frequency of b in t 

          if (f ≠ 0) 

                add i to Q 

   t̂ [j] = f 

   j++ 

          end 

          i = i+1 

    end 

    add t̂  to 

Q

B  

    ˆs( )Q Q t    

end 

for each Q with | |
Q

B > minMemberSize  

     calculate 
Q

 and 

Q

 by Eq. 4-14
 

    
( )

Q

Q

Q
Q

Max







 

    
{ , , }Q Q Q Q     

    add 
Q to   

End 

return λ 

ˆ( )p t t H   
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 شِماتولید نمونه از  4-4-3-4

باشد. از این رو میبرای اهداف ارزیابی و همچنین به کارگیری در تكامل حائز اهمیت  شِماتولید نمونه از 

)ˆبا توزیع معلوم  Hی شِمابرای  )p t  1,2}، احتمال انتخاب هر مجموعه,..., }Q k  متناسب با وزن

مجموعه یعنی 
Q  1، ابتدا با استفاده از چرخ رولتشِمادر نظر گرفته شده است. برای تولید نمونه جدید از 

و با احتماالت 
Q مجموعه از میان

Q

B شود. سپس واحدهای سازنده میمجموعه انتخاب های مختلف، یک

شود و درختی تصادفی با استفاده از عناصر پایانی میافزوده  الگوریتمبه مجموعه عناصر پایانی  Qموجود در 

از  ترکم (4-17)که احتمال درخت مطابق معادله  شود. تولید درختان تصادفی تا زمانیمیجدید ساخته 

شود. میپذیرفته  شِمااز  ایهابد و زمانی که بیشتر شود، درخت به عنوان نمونیمیحد آستانه باشد ادامه 

بسته به میانگین معنای اعضای خود، شانس تولید  هاگوسیمیکند که تمامیاین روش تولید تضمین 

 شود. میدرخت را دارند بنابراین تنوع تا حد مناسبی حفظ 

 شِمانظریه معادالت   4-4-4

ی معنایی شِماه کنیم تا نظریمیمطالعه  شِماعملگرهای ژنتیكی را بر  تأثیر، شِمادلسازی پس از تعریف و م

زترکیبی و را تحت عملگرهای مربوطه توصیف نماید. در این رساله، اثر با شِمابه دست آید و تغییرات 

اب و تختحت ان tدر نسل  Hی شِماشود. احتمال گذر میبررسی  شِماانتخاب متناسب با شایستگی بر 

 شود.میبارترکیبی توسط معادله زیر بیان 

( , ) ( , )(1 ) ( , )xo xo xoH t p H t p p H t     (4- 18)  

است. شِمااحتمال انتخاب اعضای   H, t(p(در این معادله 
xop  احتمال بازترکیبی است و( , )xo H t  

 بازترکیبی است. تحت Hی شِمااحتمال گذر 

 انتخاب متناسب با شایستگي تأثیر 4-4-4-1

 توسط انتخاب متناسب با شایستگی به صورت زیر است. شِمااحتمال انتخاب هر عضو 

( , ) ( , )
( , )

( )

m H t f H t
p H t

Mf t
  (4- 19)  

)که  در آن، , )f H tو )t ,H(m  ی شِمای هانمونهمیانگین شایستگی و تعدادH  در نسلt باشد.می(t)f 

 دهد.میاندازه جمعیت را نشان  Mاست و  tنیز میانگین شایستگی جمعیت در نسل 

                                              
1  Roulette wheel 
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 بازترکیبي استاندارد تأثیر  4-4-4-2

تخریب  ازندهکه واحدهای سانتخاب شوند نقاط بازترکیبی طوری  فرض کردیمبازترکیبی،  تأثیربرای بررسی 

وانند به تمینشوند. بر این اساس نقاط داخلی زیردرختانی که معادل معنایی یک واحد سازنده هستند، ن

ی هایرروالتواند در جهت حفظ زمیعنوان نقطه بازترکیبی انتخاب شوند. کپسوله سازی واحدهای سازنده 

بی در تحت بازترکی Hعنایی ی مشِماتری را فراهم کند. احتمال گذر مؤثرمهم مفید باشد و جستجوی 

 ست.ای میكروسكوپی بیان شده هاآمده است. در این معادله احتمال بر اساس کمیت( 4-20)معادله 

1 2

1 2 1 2

1 2

1 2

( ) ( ) 1 2

ˆ ˆ( ( ( , ) ( , ) | ) )
( , ) ( , ) ( , )

( ) ( )

s s

xo

h P h P i NB h j NB h

p Cn h i St h j
H t p h t p h t

NB h NB h

  




   

 
   (4- 20) 

 ی این معادله به شرح زیر اند:هاکمیت

( , )p h t  احتمال انتخاب فردh 

( )NB h  مجموعه نقاط بازترکیبی مجاز )خارج از واحدهای سازنده( در درختh 

( , )Cn h i های باقیمانده از درخت : قسمت 1زمینهh  پس از برداشتن زیردرخت با ریشهi  

( , )St h i ی از زیردرختh  گره که ریشه آنi باشدمی 
ˆ ( , )Cn h i  نتیجه نگاشت( , )Cn h i  به فضایB 

( )x  تابعی که اگرx  گرداندمیو در غیر این صورت صفر بر 1صحیح باشد 

 آیند. میست به دیر از رابطه ز 2sو  1sو  اندهدر نظر گرفته شد (71-4) و( 51-4)مطابق معادله  η و λ نهایتاً 

1 1 2 2
ˆ ˆ{ | ( , )[ ] 0}, { | ( , )[ ] 0}s j Cn h i j s j St h i j     (4- 21)  

ری از نقاط کند و کسمیتمام نقاط مجاز بازترکیبی را در تمام جفت والدین ممكن بررسی  (4-21)معادله 

الدین پس ی زمینه و زیردرخت از وهاکند. قسمتمیشوند محاسبه می شِماکه موجب تولید فرزند داخل 

ˆشوند که با میاز نگاشت به فضای واحدهای سازنده به بردارهایی با طول یكسان تبدیل  ( , )Cn h i  و

ˆ ( , )St h i  ی به دست شود. معادل بازترکیبی در فضای واحدهای سازنده، جمع خواهد بود. برامینشان داده

های زمینه ت مشخص در فضای واحدهای سازنده، کافی است بردارآوردن فرزند دو والد با زمینه و زیردرخ

 و زیردرخت را با هم جمع کنیم تا تعداد واحدهای سازنده در فرزند به دست آید. 

                                              
1 Context  
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 PSSی معنایي شِما 4-5

الزم  صلیا مراحل شود.میبیان  (PSSپوآسن )مبتنی بر ی معنایی شِمادر این بخش جزییات پیاده سازی 

 مشابه بخش « افراز فضای معنایی»ها، آمده است. از میان این قدم 4-3 شِما در بخش یهنظر برای توسعه

رحله ممطرح گشت،  6-4های توسعه مدل نحوی شما که در شكل از میان قدمباشد. همچنین می 4-4-2

یان گشت. به تفضیل ب 1-3-4-4است که در بخش  GSSمشابه با شمای « استخراج واحدهای سازنده»

 پردازیم.میی متفاوت هان بخش به بیان قدمدر ای

 تعریف معنا و فضای معنایي 4-5-1

 عریفت 4-4و 2-4تعاریف و  GSSی شِما، معنای درخت و نماینده معنایی مانند PSSی معنایی شِمادر 

اوتی ایجاد شوند. اما تعریف برابری معنایی در این نسخه متفاوت است و در نتیجه فضای جستجوی متفمی

 کنیم:میشود. در این بخش برابری معنایی دو درخت را به صورت زیر تعریف می

 (2)برابری معنایي 7-4تعریف 

 است اگر و فقط اگر 2tاز نظر معنایی برابر   1tدو درخت باشند،  2tو  1tاگر 
1 2( ) ( )s t s t. 

نقطه از آن نشان دهنده بر اساس این تعریف، فضای جستجوی معنایی یک فضای خطی است که هر 

ا در شكل شود. طرح نمادین این فضمیباشد و با مقدار معنا مشخص میاز درختان هم معنا  ایهمجموع

  آمده است. 4-12

 

 PSS دیاگرام فضای جستجوی معنایي 12 -4شکل 

یی از نقاط با هاعدی دارد. مثالشود، فضای معنایی نمودی یک بمیهمانطور که در این شكل مشاهده 

محاسبه  x2+x3+x4x+ی متناظر در این شكل مشخص شده است. معنا با توجه به تابع محک هادرخت

و  0و معنای هر عدد ثابت برابر صفر است و معنای سایر درختان بین  1شده است. معنای تابع هدف برابر 

s(x2) = 0.62   

  

s(t) = 0, t ∈{1.2, 2.5, 7.3, …} 

 

s(x4+x3+x2+x) = 1 

s(t) = 0.88,  

t ∈{(x2+x), (2x2+2x) 

(2x2+2x +1) , …} 

 

s(x4+x3+2x) = 0.81   
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 })x2+  2x2), (x2+  2x2), (x+  2x  +1( {…موعه به عنوان نمونه، معنای تمام درختان مج باشد.می 1

است. فضا یک بعدی در نظر گرفته شده است زیرا مختصات هر درخت در فضای معنایی  88/0برابر با مقدار 

از نقاط این فضا نمایش  ایهتوان با مجموعمیشود. یک جمعیت را میفقط با دانستن معنای آن مشخص 

به  شِماقرار داشتند در این GSS  یشِمامحیط یک دایره از فضای معنایی  داد. در حقیقت نقاطی که روی

 .اندهیک نقطه تبدیل شد

 شِماتوسعه مدل نحوی  4-5-2

شوند میایی در جمعیت شناس شِمای اولیه هاشود و نمونهمیانجام  GSSی شِمامانند  PSSافراز معنایی 

باشد. می SGSی شِمانیز مانند  شِماسازنده در این شوند. تعریف و استخراج واحدهای مینامیده  HIکه 

 یست.یكسان ن لزوماًاما با توجه به تغییر تعریف برابری معنایی، واحدهای سازنده استخراج شده 

 فضای واحدهای سازنده تشکیل 4-5-2-1

-هخوش (، این واحدها راBپس از کشف واحدهای سازنده معنایی، برای تشكیل فضای واحدهای سازنده )

صات این کنیم. از آنجا که معنای برخی درختان بسیار مشابه است، بازنمایی درختان در مختمی بندی

نابراین به بآید. میواحدها چندان مفید نخواهد بود و افزونگی زیادی در بردارهای نگاشت شده به وجود 

یی از اهباشند، خوشه منظور دستیابی به محورهایی که وابستگی و افزونگی کمتری نسبت به هم داشته

 دهیم.میقرار  Bواحدها را معیار توصیف درختان در فضای 

زه از مقادیر شود، هر خوشه را به صورت یک بامیدر فضای یک بعدی معنایی انجام  بندیخوشهاز آنجا که 

 )(و انحراف معیار  )(دهیم. بازه هر خوشه به صورت تطبیقی با استفاده از میانگین میمعنایی نشان 

شود. با فرض داشتن واحدهای سازنده می، مشخص شِمای اولیه هامعنای نمونه 1,..., kBBSet b b  ، خوشهNC…1C  از

 شوند.میمشخص ( 4-22)طریق رابطه 

( 3) ( ) ( 3) ,
2 2

iC b i s b i b BBSet
 

   
 

          
 

. (4- 22) 

هر  هاد. بقیه بازهشونمیقرار داده  1و  0( به ترتیب برابر b) آخرو حد باالی بازه  )a(حد پایین بازه اول 

ه شده است. نشان داد 13-4ی در فضای معنایی در شكل هادارند. نمودار این بازه کدام طولی برابر 

 رض شده است.ف 5برابر مقدار ثابت  هاتعداد خوشه
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 GSS های واحدهای سازنده در فضای معنایيخوشه 13 -4شکل 

 نگاشت به فضای واحدهای سازنده 4-5-2-2

tهر درخت مانند  T توسط تابع  از فضای واحدهای سازنده  ایهبه نقط 14- 4به شكلB گاشت ن

 شود:می

(4- 23)  1 2( ) ( ), ( ) ( ) ,

( ) ( , )

k

i i

t t t ,..., t

t count C t

   






 

م آن نشان iشود که درایه مینگاشت  هابا تعداد خوشهای برابر با اندازهبه یک بردار  tدر این تبدیل، درخت 

-23)معادله در در  count(C, t)تابع  باشد.می tم در درخت iدهنده تعداد رخداد واحدهای سازنده خوشه 

رش این تعداد از ماشدهد. برای میرا نشان  tرا در درخت  Cواحدهای سازنده خوشه  تعداد رخداد(، 4

مثالی از یک درخت، واحدهای سازنده در هر خوشه و بردار  14-4شكل  .شودمیتساوی معنایی استفاده 

 دهد. میحاصل نگاشت را نشان 

t i  بازه معناییiC  
ی هاواحد

 iCدر سازنده 

 فرکانس رخداد  

iC در درخت t̂ 

 

1 ]56/0   0[ - 0 

0 0 0 0 3 
 

2 ( 66/0  56/0  ] 3x 0 

3  ( 76/0  66/0  ] - 0 

4  ( 87/0  77/0  ] - 0 

5  ( 1  87/0  ] 
2 2x x 

2x x 

3 

 PSSدر  مثالي از نگاشت یک درخت به فضای واحدهای سازنده 14 -4شکل 

واحدهای سازنده هر  .اندهنظر گرفته شد در 3-4از شكل  1واحدهای سازنده مطابق نسل در این مثال، 

 اند و تعداد رخداد هر خوشه در درخت مثال، ذکر شده است. خوشه مشخص شده

+ 

+ 

x * 

+ 

x x 

x 

x 

x x 

+ 

* 

s(
b

) 
=

 0
 

 

s(
a)

 =
 1

 

µ

  

 

  

 
    

C3 C2

  
C

4
 C

5
 C1
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 سازیمدل 4-5-2-3

کاهش دادیم.  ها، وابستگی واحدهای سازنده را با استفاده از خوشهسازیمدلسازی فرآیند به منظور ساده

قرار دهیم  ، از یک سو واحدهای وابسته را در یک خوشهبندیخوشهدر حقیقت تالش کردیم با به کارگیری 

کنیم تا  ی مختلف را مستقل از هم فرضهاو رخداد کل خوشه را مدنظر قرار دهیم و از سوی دیگر خوشه

دت قابلیت شبه دست آید. عالوه بر کاهش پیچیدگی محاسباتی، این فرض به  ترساده هاتوزیع احتمال آن

 دهد. میرا افزایش  شِماتعمیم 

رخداد در  به فضای واحدهای سازنده نگاشت شدند، با فرض استقالل شِمای اولیه هاپس از اینكه نمونه

با بردار  t̂، تابع چگالی احتمال برای برابری بردار هاخوشه 1 5,...,k kk  تحت مجموعه پارامتر

 1 5,...,     برابراست با 

1

ˆ ˆ( ) ( [ ] )
iN

i i
i

p t p t i 


  k k . (4- 24)  

̂]در این رابطه  ]t i ا یک متغیر تصادفی گسسته است. چرا که مقدار آن رخداد واحدهای خوشه متناظر ر

ع توزیع ین توابتردهد که از مجموعه اعداد طبیعی است. توزیع پوآسن را که از شناخته شدهمینشان 

̂]احتمال برای متغیرهای گسسته است، به عنوان توزیع  ]t i ابراین احتمال رخداد تعداد برگزیدیم. بن[ ]ik 

 برابر است با: iCدر خوشه  tزیردرخت 

ˆ( [ ] )
!

i i

i
i

i

e
p t i

 

 
k

k
k

. (4- 25)  

̂]امید ریاضی متغیر ارمقد iλدر این رابطه  ]t i ین تخم شِمایه ی اولهااست که با میانگین مقادیر آن در نمونه

ور میانگین طم به iدهد چه تعداد از واحدهای سازنده خوشه میشود. در حقیقت این پارامتر نشان میزده 

ای واحدهای در فض شِمای ها. انتخاب توزیع پوآسن برای مدلسازی نمونهاندهرخ داد شِمای هادر نمونه

یل زیر اشاره طابقت دارد. از آن جمله به دالست که با این توزیع مهاسازنده به علت خصوصیاتی از داده

 کنیم:می

 ست؛اگسسته هستند چرا که تعداد رخداد واحدها در یک درخت یک عدد طبیعی  هامقادیر داده 

 هاتوزیع داده تواند منفی باشد ومینامتقارن هستند. تعداد واحدهای سازنده در یک درخت ن هاداده 

یكسان  به طور iλاین رو، انحراف مثبت و منفی از میانگین از سمت چپ محدود به صفر است. از 

 محتمل نیست؛
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 ی به سمت مثبت است. توزیع تعداد رخداد واحدهای سازنده به سمت اعداد هاتوزیع داده 1چولگی

از انحراف منفی  ترشود. این بدان معناست که انحراف مثبت از میانگین محتملمیمثبت کشیده 

 ؛ت عدم امكان رخداد مقادیر کمتر از صفر استاست. این چولگی به عل

 بت صفر است و حد مث هامشاهده مقادیر حدی در توزیع در دست محتمل نیست. حد منفی داده

محدود به  فاصله چندانی با میانگین ندارد. تعداد واحدهای سازنده رخداده در یک درخت هاداده

 بسیار کمتر از آن است. معموالًاندازه درخت است و 

 شِمانظریه معادالت  4-5-3

 شود.میتحت انتخاب و بارترکیبی توسط معادله زیر بیان  tدر نسل  Hی شِمااحتمال گذر 

( , ) ( , )(1 ) ( , )xo xo xoH t p H t p p H t     (4- 26)  

است. شِمااحتمال انتخاب اعضای   H, t(p(در این معادله 
xop یبی است و احتمال بازترک( , )xo H t  

 تحت بازترکیبی است. Hی شِمااحتمال گذر 

 انتخاب متناسب با شایستگي تأثیر  4-5-3-1

 یر است.زتوسط انتخاب متناسب با شایستگی به صورت  شِما، احتمال انتخاب هر عضو GSSی شِماهمانند 

( , ) ( , )
( , )

( )

m H t f H t
p H t

Mf t
  (4- 27)  

)که  در آن، , )f H tو)t ,H(m ی شِمای هامیانگین شایستگی و تعداد نمونهH  در نسلt باشد.می(t)f  

 دهد.میاندازه جمعیت را نشان  Mاست و  tنیز میانگین شایستگی جمعیت در نسل 

 ترکیبي استانداردباز تأثیر 4-5-3-2

نقاط داخلی  ، نقاط بازترکیبی را طوری محدود کردیم کهGSSی شِمابازترکیبی، مانند  تأثیربرای بررسی 

 وند.زیردرختانی که معادل معنایی یک واحد سازنده هستند، به عنوان نقطه بازترکیبی انتخاب نش

(4- 28) 

1 2 1 2

1 2
1 2

( ) ( ) 1 2

ˆ ˆ( ( ( , ) ( , ) | ) )
(H, t) ( , ) ( , )

( ) ( )
xo

h P h P i NB h j NB h

p Cn h i St h j
p h t p h t

NB h NB h

  


   

 
   

                                              
1 Skewness 
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ری از نقاط کند و کسمینقاط مجاز بازترکیبی را در تمام جفت والدین ممكن بررسی  تمام (4-28)معادله 

الدین پس ی زمینه و زیردرخت از وهاکند. قسمتمیشوند محاسبه می شِماکه موجب تولید فرزند داخل 

ˆکه با  شوندمیاز نگاشت به فضای واحدهای سازنده به بردارهایی با طول یكسان تبدیل  ( , )Cn h i وˆ ( , )St h i 

ه در این کشود. معادل بازترکیبی در فضای واحدهای سازنده، جمع خواهد بود. دقت کنید مینشان داده 

و توصیف فرآیند دارند از این ر هاتمام بردارها طول یكسان برابر تعداد خوشه GSSی شِمامعادله بر خالف 

 خواهد بود. ترساده

 ICSSی معنایي شِما 4-6

 شود.میبیان  (ICSS1بندی اطالعاتی )معنایی مبتنی بر خوشهشِمای در این بخش جزییات پیاده سازی 

و  «عریف معنا و فضای معناییت»مطرح گردید. مراحل  3-4بخش در  شِماالزم برای توسعه  اصلی مراحل

 به تفضیل 2-4-4و  1-5-4در بخش های  که است PSSی شِما همانند شِمادر این « افراز فضای معنایی »

 پردازیم.میی متفاوت هادر این بخش به بیان قدمبیان شد. 

 شِماتوسعه مدل نحوی  4-6-1

احدهای وشوند. تعریف و استخراج میهای قبل شناسایی شِمادر جمعیت همانند  شِمای اولیه هانمونه

مفهوم واحد  شِماباشد. با این تفاوت که در این می( 1-3-4-4)بخش  GSSنیز مانند  شِماسازنده در این 

 گیریم تا رخداد واحدها در درختان معنی دارتر بررسی گردد.میسازنده فعال را به کار 

 واحد سازنده فعال 4-6-1-1

یم. کنمیی ی معنایی، رخداد واحدهای سازنده فعال را در افراد بررسشِماهای یک برای شناسایی نمونه

 باشد. 8-4شود اگر مطابق تعریف مییک واحد سازنده در یک درخت فعال خوانده 

 )واحد سازنده فعال( 8-4تعریف 

یک متغیر تصادفی نشان دهنده  Zاست و  tیک متغیر تصادفی نشان دهنده خروجی درخت  Xفرض کنید 

یک واحد  bت. در این صورت از نظر معنایی برابر اس bاست که با واحد سارنده  tی از زیردرختخروجی 

                                              
1 Information clustering based semantic schema 
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(. همچنین مجموعه تمام واحدهای زیاد باشد )بزرگتر از حد آستانه  X;Z(I(است اگر  tسازنده فعال در 

)را با  tسازنده فعال در درخت  )t  دهیم.مینشان 

 مسألهشود. برای مشخص شدن میتخمین زده  شِمای اولیه هابرا اساس نمونه مقدار آستانه مناسب 

 x*+xxy*= ( 1t(یک واحد سازنده است. دو درخت  b ) =xxy+*(مثال زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید 

مكن است این واحد سازنده شوند )توجه کنید ممیشامل این واحد سازنده  xxy*+xxy-*x= ( 2t+*(و 

ه شده است(. ه معنایی واحد استفاددنایاز شكل نم دقیقاًشكلی در درخت رخ دهد ولی در این مثال به هر 

ع محک دهند. برای تابمیرا نشان  bو  1t، 2tبه ترتیب مقادیر خروجی  Z و  1X، 2Xمتغیرهای تصادفی 

x+2x+3x+4x  مقدار، 1-4با مجموعه داده ارائه شده در جدول );Z1X(I مقدارو  25/1 برابر با );Z2X(I 

ی مؤثرقش نرخ داده است اما  2tدر درخت  bدهد که اگرچه میین معیارها نشان خواهد بود. ا صفر رابرب

یاتی صورت تا ریشه درخت، عمل bکند چرا که در مسیر مكان رخداد میدر تولید خروجی این درخت ایفا ن

نی مورد توجه د سازنده در یک درخت تنها زماکند. بنابراین رخداد یک واحمیرا خنثی  bگیرد که اثر می

 گیرد که به صورت فعال رخ داده باشد.میقرار 

 فضای واحدهای سازندهتشکیل  4-6-1-2

-خوشه(، این واحدها را Bپس از کشف واحدهای سازنده معنایی، برای تشكیل فضای واحدهای سازنده )

دهیم. از آنجا که میقرار  Bدرختان در فضای یی از واحدها را معیار توصیف هاکنیم و خوشهمی بندی

برخی از واحدهای سازنده ممكن است به هم شبیه باشند، بیان درخت در غالب رخداد این واحدها ممكن 

 بندیخوشهنباشد، به همین دلیل برای کاهش افزونگی اطالعاتی، واحدها را  مؤثراست به اندازه کافی 

 کنیم.میاستفاده  1اطالعاتی یبندخوشهاز  شِماکنیم. در این می

 اطالعاتي بندیخوشه 4-6-1-3

 بندیخوشهبندی واحدهای سازنده است. هدف این اطالعاتی الگوریتم پیشنهادی برای دسته بندیخوشه

بتوانند در کنار هم حداکثر  هاای تقسیم شوند که مراکز خوشهآن است که واحدهای سازنده به گونه

از  ایهی مختلف، نمایندهادف فراهم سازند. در حقیقت انتظار داریم که خوشهاطالعات را راجع به ه

بیشینه  [115] شودمیدو هدف اصلی دنبال  بندیخوشهی مختلف هدف باشند. به طور کلی در هامؤلفه

 بندیخوشهی مختلف و بیشینه سازی شباهت بین اعضای یک خوشه. در هاسازی اختالف بین خوشه

                                              
1 Information-based clustering  
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 Lباشد و  هامجموعه مراکز خوشه Cاطالعاتی، این دو هدف را به صورت زیر تفسیر کردیم. فرض کنید 

نشان دهنده  l(b)دهد هر عضو متعلق به کدام خوشه است به طوریكه میبرچسب اعضا که نشان مجموعه 

 تعداد واحدهای سازنده باشد. nتعداد خوشه ها و  b ،kخوشه واحد  شماره

 بایست حداقل اطالعات متقابل را با سایر مراکز داشته باشد:میهر مرکز خوشه  (1)

1{ ,..., }
min ( ; ) ,

k

i j i j
C c c

I c c c ,c C i j


    (4- 29)  

 اطالعات متقابل را با مرکز خوشه داشته باشد: حداکثربایست میهر عضو خوشه  (2)

    1,2,| ,
max ( ; ) 1,...,
i

ii l(b )
L l b i n

I b c i n
  

  . (4- 30)  

یز غنی باشند ، برای ما مراکزی حایز اهمیت هستند که از نظر معنایی نبندیخوشهعمومی عالوه بر اهداف 

ورت زیر بیان د در حد امكان اطالعات بیشتری درباره هدف فراهم کنند. بنابراین هدف سوم به صتا بتوانن

 شود:می

 باید حداکثر میانگین معنا را داشته باشند. kc,…,1c= { C{ هامجموعه مراکز خوشه (3)

1{ ,..., }
1

1
max s( )

k

k

i
C c c

i

c
k



 . (4- 31)  

اطالعاتی اعضای  افزاییهمی مختلف و هااطالعاتی مراکز خوشه 1افزاییهم ،این اهداف به صورت شهودی

 را در نظر بگیرید.  15-4نمودار ون شكل  مثال،کنند. به عنوان مییک خوشه را در مورد هدف تشویق 

 

 

 

 

 بندی اطالعاتيمثالي از خوشه 15 -4شکل 

( به طور نمادین نشان مسأله)هدف  Yو  4b, …,1bی هادار آنتروپی چهار واحد سازنده با نامدر این نمو

نسبت  1b زیاد است و 2b ;1b(I( داده شده است. در شرایطی که در این شكل نشان داده شده است، مقدار

در یک  2bو  1bبیان شده،  بندیخوشهدارد. بنابراین بر اساس اهداف  Yاطالعات بیشتری درمورد  2bبه 

                                              
1 Synergy  

H(Y) 

)1bH( 

)3bH( 

)4bH( 

)4b,3bI( 

)2bH( 

),Y1bI( 

)2b,1bI( 



  فصل چهارم: شِمای معنایی

 

87 

 

هم   4bست که شامل ایهنیز مرکز خوش 3bباشد. به دلیل مشابه، میمرکز خوشه  1bخوشه قرار دارند و 

اطالعاتی در  بندیخوشهالگوریتم  .3b, 1b= { C{برابر است با  هاعه مراکز خوشهشود. بنابراین مجمومی

 بیان شده است.  16-4شكل

 Information based clustering 

 Inputs: 

BBSet = {b1,…,bn} (set of extracted building blocks) 

Outputs:  

C = {c1,…,ck}: set of cluster centroids 

L = {l(bi)| i = 1,2,…,n} (set of cluster labels of BBSet) 
 

C = BBSet, 0   

 do 

              for each building block br in C 

         
rC = C –{br} 

          k = size(
rC ) 

          

1

1
( )

( )
2

( ; )
( 1)

r

i r j r

b C

r

i j

b C b C

j i

s b
k

C

I b b
k k




 

 







 
  

    end 
* arg max( ( ))r

r

r C  

Recalculate  as the average of *( )
r

C  over passed iterations 

If 
*( ( ) )

r
C 





  then 

              break 

end 

C = C –{ *r
b } 

while (C has more than 2 elements) 
 

if C has two elements c1 and c2 then 

if I(c1,c2) is high then 

keep better one: { | arg max(s( ))}i i
i

C c i c   

else 

keep both: C = {c1,c2} 

end 

end 

for each building block b in BBSet 

 ( ) arg max(I( ; ))i i
i

l b b c c C   

end 

 يبندی اطالعاتکد خوشهشبه 16 -4شکل 
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 لیواحد سازنده است. شبه کد مربوطه دارای دو مرحله اص Nشامل   BBSetورودی الگوریتم مجموعه

، تمام هاخوشه . برای یافتن مراکزهاو انتساب واحدهای سازنده به خوشه هاباشد : یافتن مراکز خوشهمی

واحدها  با حذف تدریجی 2تا  n-1شوند( با تعداد عضو از مینامیده  rC)که  BBSetی هازیر مجموعه

ست که مقدار ا ایهزیر مجموعشوند. برای هر اندازه مشخص، بهترین زیر مجموعه با آن اندازه، میساخته 

( )rC  ن شایسته بودن یک میزا بندیخوشه 3و  1بر اساس اهداف  (32-4)را ماکزیمم نماید. رابطه

 کند.می، محاسبه هازیرمجموعه را برای انتخاب به عنوان مرکز خوشه

1

1
s( )

( )
2

( ; )
( 1)

r

i r j r

b C

r

i j

b C b C

j i

b
k

C

I b b
k k




 

 







 
 (4- 32)  

ابیم. سپس بهترین یمیعضوی را  n-1است. بنابراین ابتدا بهترین زیرمجموعه  rCاندازه  kدر این رابطه 

ر آن و موجب خلوص بیشت rCیابیم. کاهش اندازه میعضوی مجموعه به دست امده را  n-2زیر مجموعه 

)افزایش )rC شود. حذف واحدها و افزایشمی( )rC  یابد که جهشی در تغییر مقدار میتا زمانی ادامه

( )rC ،واحدهای  مشاهده شود که نشان دهنده حذف بیش از اندازه واحدها است. پس از پایان این مرحله

کزی نسبت خواهند بود. در مرحله بعدی هر واحدسازنده به مر هامراکز خوشه rCباقیمانده در مجموعه 

ریتم پیشنهادی، الزم به ذکر است در الگو شود که بیشترین اطالعات متقابل را با آن داشته باشد.میداده 

 باشد.میل ناز قب هاآید و نیازی به مشخص کردن تعداد خوشهمیبه صورت تطبیقی به دست  هاتعداد خوشه

 نگاشت به فضای واحدهای سازنده  4-6-1-4

tهر درخت مانند  T توسط تابع از فضای واحدهای سازنده  ایهبه شكل زیر به نقطB  شود:مینگاشت 

 

(4- 33) 

 1 2( ) ( ), ( ) ( ) ,

1 if is active in
( )

0

k

i

i

t t t ,..., t

b t
t

otherwise

   






 


 

 

م آن نشان دهنده iدرایه شود که میبه یک بردار هم اندازه با تعداد واحدها نگاشت  tدر این تبدیل، درخت 

نید که در کباشد. توجه می tم به عنوان یک واحد فعال در درخت iرخداد یا عدم رخداد واحدهای سازنده 

 گیرد.میتعداد رخداد واحدها حائز اهمیت نیست و تنها رخداد یا عدم رخداد مدنظر قرار  شِمااین 
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 سازیمدل 4-6-1-5

 شِمارای ببه فضای واحدهای سازنده نگاشت شدند، یک تابع عضویت  شِمای اولیه هاپس از اینكه نمونه

 تأثیردا مفهوم به کار رود. به این منظور ابت شِماکنیم که به عنوان مدل برای شناسایی اعضای میمعرفی 

 کنیم.مییک واحد سازنده در یک خوشه را معرفی 

 واحد سازنده در خوشه( تأثیر) 9-4تعریف 

وشه و خنده در یک خوشه بر اساس اطالعاتی است که آن واحد راجع به هدف، مرکز یک واحد ساز تأثیر

 د.کنمیبیان  اشیک واحد را در خوشه تأثیر (4-34)کند. رابطه میفراهم  هامرکز سایر خوشه

( )

( )

1,

( ) ( ; )
( )

( ; )
l b

l b

k

i

i i c

s b I b c
E b

I b c
 




 (4- 34) 

خوشه  حد سازنده بیشتر باشد، شباهت بیشتری با مرکزبر طبق این رابطه هر چه مقدار معنای یک وا

ه تنها کتر خواهد بود. در حالت خاص مؤثرداشته باشد،  هاخودش و شباهت کمتری با مرکز سایر خوشه

 شود.میواحد استفاده  تأثیریک خوشه وجود داشته باشد، تنها صورت کسر فوق برای محاسبه 

ر ددهد درجه عضویت یک درخت میع عضویت است که نشان مدل نحوی در حقیقت یک تاب شِمادر این 

در  ؤثرمبر مبنای رخداد واحدهای سازنده فعال و ( 4-35)چقدر است. این عضویت طبق رابطه  شِمایک 

 شود.میدرخت ارزیابی 

, ( )ˆ1 , [j] 0

1

max ( ( ))

ˆ( )

( )

j j

k

j
b l b i

i j t

k

i

i

E b

t

E c




 





 


 (4- 35)  

شوند میایی ، شناساندهرخ داد tو خوشه که به صورت فعال در واحدهای عض iدر این رابطه برای هر خوشه 

شه که در ترین واحدهای هر خومؤثرات تأثیرشود. سپس مجموع میمحاسبه  هاآن تأثیرو مقدار بیشینه 

، tم درخت سرانجا شود.مینرمال  هامراکز خوشه تأثیرآید و با مجموع می، به دست اندهدرخت رخ داد

 باشد. انهبیش از حد آست شِما رود اگر درجه عضویت آن در تابع عضویتمیر ماشبه  اشِماز  ایهنمون

ˆ( )t t H     . (4- 36)  

)ˆبا استفاده از میانگین  مقدار پارامتر )t شود.میتخمین زده  شِمای اولیه هامونهدر ن 
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 شِمانظریه معادالت  4-6-2

 شود.میتحت انتخاب و بارترکیبی توسط معادله زیر بیان  tدر نسل  Hی شِمااحتمال گذر 

( , ) ( , )(1 ) ( , )xo xo xoH t p H t p p H t      (4- 37)  

است. شِمااحتمال انتخاب اعضای   H, t(p(در این معادله 
xop  احتمال بازترکیبی است و( , )xo H t  

است  GSSی شِماانتخاب متناسب با شایستگی مانند  تأثیرتحت بازترکیبی است.  Hی شِمااحتمال گذر 

 بیان شده است. (4-19)رابطه در که 

 بازترکیبي استاندارد تأثیر 4-6-2-1

نقاط داخلی  ، نقاط بازترکیبی را طوری محدود کردیم کهGSS یشِمابی، مانند بازترکی تأثیربرای بررسی 

 وند.زیردرختانی که معادل معنایی یک واحد سازنده هستند، به عنوان نقطه بازترکیبی انتخاب نش

1 2 1 2

1 2
1 2

( ) ( ) 1 2

ˆ ˆ( ( ( , ) ( , )) )
( , ) ( , ) ( , )

( ) ( )
xo

h h i NB h j NB h

Cn h i St h j
H t p h t p h t

NB h NB h

  


 

 
    , (4- 38)  

ری از نقاط کند و کسمیرا در تمام جفت والدین ممكن بررسی مجاز بازترکیبی  تمام نقاط (4-38معادله )

الدین پس ی زمینه و زیردرخت از وهاکند. قسمتمیشوند محاسبه می شِماکه موجب تولید فرزند داخل 

ˆشوند که با میاز نگاشت به فضای واحدهای سازنده به بردارهایی با طول یكسان تبدیل  ( , )Cn h i  و

ˆ ( , )St h i  شود. معادل بازترکیبی در فضای واحدهای سازنده، عملگر منطقی مینشان دادهOR د بود خواه

ول طتمام بردارها  GSSی شِمانشان داده شده است. دقت کنید که در این معادله بر خالف  که با 

را می توان به شكل  این معادله خواهد بود. ترن رو توصیف فرآیند سادهیكسان برابر تعداد واحدها دارند از ای

  ( نیز بیان کرد.39-4فرمول )

1 2 1 2

1 2
1 2

( ) ( ) 1 2

( ( ( ( , )) ( ( , ))) )
(H, t) ( , ) ( , )

( ) ( )
xo

h h i NB h j NB h

Cn h i St h j
p h t p h t

NB h NB h

    


 


    

(4- 

39) 

در این رابطه اجتماع مجموعه واحدهای سازنده فعال در زیردرخت و زمینه محاسبه شده و سپس عضویت 

 ست.بررسی گردیده ا
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 های ارائه شدهشِمامقایسه  4-7

رح به تفضیل مط های مختلف مدلسازی آنهای معنایی ارائه شد و قدمشِمای گذشته سه هادر بخش

را با هم  هاآن یرا مطالعه کنیم و از نظر تحلیل شِمای این سه هاگردید. در این بخش برآنیم که تفاوت

 شود.میدر چند مبحث به طور جداگانه بیان  هاشِمامقایسه نماییم. در ادامه اختالف بین 

  تعریف فضای معنایي 4-7-1

ضا را مشخص مطرح شد که مقدار معنا، مكان نقاطی از ف ایهتعریف برابری معنایی به گون GSSی شِمادر 

بعدی ایجاد کرد که ممكن است با یكدیگر از نظر معنایی برابر نباشند. بنابراین این فضا نمودی دومی

ر نقاط. در شود: مقدار معنا و برابری معنایی با سایمید که در آن هر نقطه با دو معیار مشخص رکمی

ت و آن تا هدف اس میدر یافتیم که عملكرد یک درخت وابسته به معنای عمو ICSSو  PSSهای شِما

نصر اصلی عت تواند نادیده گرفته شود. در حقیقت معنای یک درخمیی محلی دو به دو بین نقاط هاتفاوت

شد.  مشخص کننده وضعیت درخت است و برابری معنایی به سادگی معادل هم معنا بودن در نظر گرفته

-مدلسازی نمایش و عدی ساده کرد. عالوه بر سادهب-این فرض، فضای جستجوی معنایی را به حالت یک

راج شود. در س باالتر استخدرختان، این تغییر موجب شد تا واحدهای سازنده معنادارتر و با فرکان سازی

كرار آن تممكن بود چند واحد سازنده با معنای یكسان استخراج شوند. در این صورت تعداد  GSSی شِما

ر دیک درخت  Bشد و پس از نگاشت به فضای میی مختلف شكسته هامقدار معنایی خاص بین نماینده

ر نهایت با کمتر بود. د هااد و کیفیت آنشد. همچنین تعداد واحدها زیمیمختصات مشابهی نمایش داده 

ری بهتر خواهد و تعمیم پذی تردرختان در فضای واحدهای سازنده، فرآیند مدلسازی ساده تربازنمایی ساده

 شد.

 واحدهای سازنده بندیخوشه 4-7-2

ا( ی فضهافضای واحدهای سازنده یک فضای چند بعدی است. در این فضا هر چه محورهای مختصات )پایه

افزونگی کمتری داشته باشند، بازنمایی مفیدتر و گویاتر خواهد بود و اطالعات ارائه شده از خلوص بیشتری 

تواند میشود، مشابهت واحدها میکه این فضا بر اساس تک تک واحدهای سازنده بنا میبرخوردار است. هنگا

تواند بسیار مفید واقع میواحدها  بندیخوشهباعث افزایش افزونگی و تداخل اطالعات گردد. به این منظور 

ش شمارشود افزونگی کمتر رخ دهد و واحدهای سازنده مشابه با هم در یک گروه میشود. این تغییر باعث 

 شوند.
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  ICSS یماشِی معنایی انجام شده ولی در هابسیار ساده و تنها از روی بازه بندیخوشه PSSی شِمادر 

ر این دکند. می بندیخوشهواحدها را  تره است که بسیار هوشمندانهاطالعاتی ارائه شد بندیخوشه

باشند و اطالعات  شوند که افراد داخل خوشه افزونگی باالیی داشتهمیتنظیم  ایهبه گون هاخوشه الگوریتم،

 ایجاد کنند. هابا مراکز سایر خوشه میمتقابل ک

 فرض استقالل واحدهای سازنده 4-7-3

به کار رفته است. در  شِمازیع احتمال توام واحدهای سازنده به عنوان مدل نحوی تو GSSی شِمادر 

فرض شده که رخداد تمام واحدهای سازنده به هم وابسته است. این فرض گرچه  شِماحقیقت در این 

با تكیه بر  PSSی شِماکند. در میرا بسیار پیچیده  شِمانحوی  سازیمدلممكن است صحت داشته باشد، 

 هافرض کردیم که رخداد واحدهای سازنده به سایر اعضای خوشه وابسته و از سایر خوشه بندیخوشه

ی سوم وابستگی اطالعاتی بین اعضای خوشه و مرکز خوشه و همچنین شِمادر مستقل است. همچنین 

اساس شد. همچنین بر  تربسیار ساده سازیمدلدر نظر گرفته شد. در نتیجه فرآیند  هامرکز سایر خوشه

تعمیم پذیری بیشتری خواهند داشت و مقاومت  ترساده یها، مدل [116] 1توصیف حداقلاصل طول 

 شِمادهند. در کاربرد این رساله، مدل نحوی پیچیده برای می از خود نشان 2برازشبیشبیشتری در برابر 

 .را شناسایی و تولید کند شِماشود و قادر نیست اعضای جدید می برازشبیشی اولیه هابه نمونه

 شِمانحوی  سازیمدل 4-7-4

دل این م PSSی شِماشامل چندین توزیع گوسی چند متغیره بود. در  شِمامدل نحوی  GSSی شِمادر 

به یک تابع  ICSSی شِمادر نهایتاً شد و از ترکیب چند توزیع پوآسن تک متغیره به دست آمد و  ترساده

نابراین بسنجد. می هاعضویت ساده تبدیل شد که شباهت اطالعاتی را با مرکز خوشه و مرکز سایر خوشه

مكن افزایش ذیری تا حد مسازی هر چه بیشتر مدل داشتیم تا تعمیم پها سعی در سادهشِمابا تكامل این 

 تر باشد.یابد و مدل قابل فهم

از  تربسیار مناسب هاتوزیع به کار رفته توزیع پوآسن است که باتوجه به خصوصیات داده PSSی شِمادر 

( 2ی مورد نظر گسسته هستند )ها( داده1باشد. این خصوصیات عبارتند از: )می GSSی شِماتوزیع گوسی 

                                              
1 Minimum description length principle  

2 Overfitting 
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( 4( چولگی مثبت دارند زیرا از طرف اعداد منفی به صفر محدودند و )3متقارن هستند )غیر  ذاتاً هاداده

 مشاهده مقادیر حدی محتمل نیست.

یا عدم  برای سادگی تعداد رخداد واحدها نیز در نظر گرفته نشده است و تنها رخداد ICSSی شِمادر 

 رخداد واحدهای فعال مورد بررسی قرار گرفته شده است.

 حدهای سازنده فعالوا 4-7-5

 و سازیمدلشوند و این تعداد در میتمام واحدهای سازنده درخت شمرده  GSSو  PSSی شِمادر 

شوند. میه تنها واحدهای سازنده فعال شمرد ICSSی شِماگیرد ولی در میمالك قرار  هاشناسایی نمونه

ا بسیار ر سازیمدلو با این کار کند میاین پیش پردازش واحدهایی را که اثری در درخت ندارند حذف 

 .کندمی ترساده

 فواید به کارگیری اطالعات متقابل در تعریف معنا 4-8

ت به تعاریف تعریف معنای درخت در قالب یک معیار شباهت مانند اطالعات متقابل، فواید قابل توجهی نسب

 مرسوم معنا در ادبیات موضوع دارد: 

عاتی که گیری میزان اطالو هدف، معیاری است برای اندازه اطالعات متقابل بردار خروجی درخت (1)

تیجه نی خام است. در هاکه درخت راجع به هدف دارد. در حالیكه که بردار خروجی شامل داده

 هد.دمیمعنای به کار رفته در رساله اطالعات سطح باالتری نسبت به بردار خروجی به دست 

 

ورودی( به  یهاتعداد داده Nبعدی )-Nاز یک فضای اطالعات متقابل، بردار خروجی درخت را  (2)

 شود.میسازی فضای معنایی کند. و این امر باعث سادهمییک فضای یک بعدی نگاشت 

 

ت بعدی برای تعریف ارائه شده از معنا، ذاتاً نوعی شباهت با هدف است. بنابراین نیاز به محاسبا (3)

 گردد.میمرتفع  یافتن شاباهت معنایی درخت و هدف، با داشتن معنا

نویسی امهبرندر  شِماهمچنین استفاده از اطالعات متقابل نسبت به سایر معیارهای شباهت برای تعریف 

 است. زیرا: ترمناسب ژنتیک
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اجع به اطالعاتی ر که [117] است میعمواطالعات متقابل معیاری برای تشخیص وابستگی  (1)

 دهد.میی غیرخطی نیز به دست هاوابستگی

 

 کندمیپذیر تغییر ندهی و به طور کلی تبدیالت معكوسجایی، مقیاساطالعات متقابل تحت جابه (2)

تواند به خوبی ضرب یا جمع با عدد ثابت میدر حوزه رگرسیون نمادین، اطالعات متقابل  .[118]

که MSE جا که معیارهای مبتنی بر خطا مانند  آن را در ارزیابی عبارت درخت، نادیده بگیرد. از

، به ضرب یا جمع عبارت با عدد ثابت حساس اند، فرآیند جستجو بر مبنای فاصله اقلیدسی هستند

 سازند.میرا از تمرکز به ساختار اصلی درخت به سمت جزییات عبارت منحرف 

 

دهد که اطالعات میشد( نشان  خواهد بیان 6-11-4به دست آمده )که در بخش تجربی نتایج  (3)

ک تابع تمایز قایل شود. این درحالی تواند بین سطوح مختلف شرکت اجزای هدف در یمیمتقابل 

قادر نیستند واحدهای سازنده هدف را به  معموالً  MSEاست که معیارهای رایج شایستگی مانند 

 شایستگی باالیی ندارند. لزوماً. بنابراین اجزای تشكیل دهنده هدف [119]د خوبی امتیازدهی کنن

 [121-119] مطالعهت تكاملی قبال هم در چندین شایان ذکر است به کارگیری نظریه اطالعات در محاسبا

 پیشنهاد شده بود.

 تخمین اطالعات متقابل 4-9

 شود.میاز معادله زیر محاسبه  Yو  Xاطالعات متقابل دو متغیر پیوسته 

( ; )I X Y 
,

( , )
( , ) log( )

( ) ( )
X Y

p x y
p x y dx dy

p x p y . (4- 40)  

 1ایتوابع چگالی احتمال حاشیه y(p(و  p)x(است.  Yو  Xتابع چگالی احتمال توام  p)x,y(که در آن 

نامعلوم است و تنها تعداد محدودی نمونه از هر یک وجود  Yو  Xکه توزیع احتمال  جاآناز  باشند.می

د و تخمین زده شو هااال را به کار بریم. بلكه باید ابتدا توزیع احتمال از روی دادهتوانیم فرمول بمیدارد، ن

 ( استفاده شود. 4-40سپس توزیع تخمینی در معادله )

                                              
1 Marginal probability density function 
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است.  ی مبتنی بر هیستوگرامهاین روش تخمین احتمال برای اطالعات متقابل و آنتروپی، روشتررایج

شوند. برای میتقسیم  1بازه ykو  xkبه ترتیب به  Yو متغیر  Xبرای تخمین تابع چگالی احتمال، متغیر 

)(، احتمال مشاهده نمونه با مقدار داخل این بازه )ibم )iمحاسبه احتمال رخداد بازه  )ip X b محاسبه )

و  (42-4نمونه موجود است. معادله ) N، تعداد  Yو  Xگردد. فرض کنید برای هر یک از متغیرهای می

 دهند.می( فرمول اطالعات متقابل و آنتروپی را بر این اساس نشان 41-4)

1 1

( ; ) log( )
yx

kk
ij ij

i j i j

L L N
I X Y

N L L 

 , 
(4- 41)  

1

( ) log( )
yk

j j

j

L L
H Y

N N

  . 
(4- 42)  

ی موجود در بازه Xی هاداد نمونهتع iLهستند.  Yو  Xی های بازههابه ترتیب اندیس jو  iدر این معادالت، 

i دهد. به صورت مشابه، میم را نشانijL یی که مقدار هابرابر با تعداد زوج نمونهX  آن در بازهi( مibا ) زX 

X)گیرد. بنابراین میقرار  Y( از jb) مjآن در بازه  Y و مقدار ) i
i

L
p b

N
   و(( , ) )

ij

ij

L
p X Y b

N
  

 .[117] باشدصرفه میود. این روش تخمین بسیار ساده است و از نظر محاسباتی مقرون به خواهد ب

 شِمامعیارهای ارزیابي  4-10

ن باشند. برای شِما نیاز به معیارهایی داریم که نشان دهنده جامعیت، مانعیت و کارایی شِمابرای ارزیابی یک 

 اساس معیارهای زیر ارائه شدند.

 تعمیم پذیری 4-10-1

از سایر افراد جمعیت است،  هایش را که وجه تمایز آنهای قابل اطمینان الگوی مشترك نمونهشِمایک 

بایست علت معنای می شِمامعنای مشابهی دارند و مدل نحوی  های معنایی، نمونهشِماکند. در یک میبیان 

، ابتدا شِما مدل نحوی بیان شد، برای توسعه 3-3-3-4بیان کند. همانطور که در بخش  را هامشابه نمونه

به اندازه کافی مانع باشد، سایر  شِمادر جمعیت شناسایی شوند. اگر مدل  شِمای اولیه هابایست نمونهمی

 شِمار این صورت ی اولیه دارند. دهاکنند نیز معنایی مشابه نمونهمیپیدا  تطبیقافرادی که با این مدل 

                                              
1  Bin  
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ی تصادفی از مدل ها، نمونهشِماتعمیم پذیری  گیریهتعمیم پذیری خوبی خواهد داشت. بنابراین برای انداز

 کنیم.میمقایسه  شِمای اولیه هاکنیم و معنای آن را با نمونهمیتولید  شِما

 شِمانرخ تولید داخل  4-10-2

ست که حد پایین معنای اعضا ایهه به گونی ارائه شدشِمای افراز فضای معنایی برا ،2-3-4با توجه به بخش 

ید از مدل، ی تصادفی جدها، پس از تولید نمونهشِماکند. برای بررسی قابلیت تعمیم پذیری میرا مشخص 

خ تولید داخل گنجند، به عنوان نرمی شِماکه در افراز معنایی درنظرگرفته شده برای  هاکسری از نمونه

 شود.میشوند. این کمیت به درصد بیان یمقلمداد  شِما

 تنوع  4-10-3

 شِماد یعنی داللت داشتن شِما، بر روی مانع بودن تعریف شِمامعیارهای تعمیم پذیری و نرخ تولید داخل 

شود میند واقع زمانی ارزشم شِمابا معنای کمتر از مقدار مشخص شده نباشد. قابلیت تعمیم  هاشامل نمونه

ا به گستره وسیعی باید جامع باشد ت شِماد شده به اندازه کافی متنوع باشند. در حقیقت، مدل که افراد تولی

روی یک درخت  از افراد جمعیت با معنای مشابه داللت داشته باشد. چرا که در غیر این صورت احتماالت بر

 ،یان شدموضوع ب خواهد شد. بر اساس آنچه در ادبیات برازشبیشبا شایستگی داخل بازه خواسته شده، 

 نحراف معیارتعاریف متعددی برای تنوع معنایی ارائه شده است. در این رساله منظور از تنوع معنایی، ا

  باشد.میت مطالعه مقادیر معنای مجموعه تح

 1کارایي زماني 4-10-4

پیشنهاد  یکتنویسی ژنبرنامههای ارائه شده با هدف استفاده برای بهبود قدرت جستجوی شِماکه  جاآناز 

به  شِمای از جمعیت، حایز اهمیت است. به کارگیر ها، زمان و پیچیدگی محاسباتی استخراج آناندهشد

ظر که خود از ن نیازمند آن است که بار محاسباتی قابل قبولی را برای تكامل، این الگوریتم صورت برخط در

از  شِمااستخراج  نگین زمان به کار رفته برایزمانی بسیار پرهزینه است، در بر داشته باشد. از این رو میا

 ت.در نظر گرفته شده اس شِماجمعیت و نمونه سازی از آن به عنوان یكی از معیارهای ارزیابی 

                                              
1  Time efficiency 
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 نتایج تجربي 4-11

یل و شواهد ی گذشته مورد توجه قرار گرفته است، کمبود دالهادر دهه شِمااگرچه تعریف و بررسی نظری 

طالعات م، 1-3-3رود. در بخش میر ماشهمچنان یک چالش بزرگ به  شِماارایی نظریه تجربی برای اثبات ک

ن شد، به تفضیل مطرح گردید. همانطور که در این بخش بیا شِماتجربی صورت گرفته در حوزه نظریه 

از  .اندهه کردمربوطه ارائ یشِمای معرفی شده یا نظریه شِمامحققان به ندرت نتایج تجربی برای ارزیابی 

رد توجه قرار های تجربی نیز به نوبه خود مواست، جنبه شِماکه هدف این رساله به کارگیری عملی  جاآن

ائه شده از نظر این های ارشِماشدند. در این بخش  معرفی 10-4بخش در  شِماگرفتند. معیارهای ارزیابی 

 شوند.میمعیارها با یكدیگر مقایسه 

 توابع محک 4-11-1

رد استفاده قرار رگرسیون نمادین با مقادیر حقیقی به عنوان تابع محک مو مسأله، چندین شِما برای ارزیابی

 . اندهذکر شد 4-4گرفتند که در جدول 

 شِما های استفاده شده در ارزیابيمحک 4 -4جدول 

 يآزمایشی هاورودی تابع نام

1F 4 3 2x x x x    20 [ 1 1نقطه تصادفی در-] 

2F x 20 [ 0 4نقطه تصادفی در] 

3F 2ln( 1) ln( 1)x x    20 [ 0 2نقطه تصادفی در] 

4F   

4 3

4

( 3) (y 3) (y 3)

(y 2) 10

x     

 
 [0 6نقطه تصادفی در ] 50  

5F 5 2

1

10

5 (x 3)ii
 

 [0 6نقطه تصادفی در ] 50  

 

ه عنوان تابع محک ب [23, 16, 1]های است که در مقاله 4ای درجه یک چند جمله 1Fجدول در این 

 یک تابع لگاریتمی 3Fپیشنهاد شده و  [23] باشد که درتابع ریشه درجه دو می 2F استفاده شده است.

نیز به ترتیب توابع دوبعدی و چندبعدی   5Fو  4Fتابع  قرار گرفته است. آزمایشمورد  [23, 16] در است که

 از [122]در  4-4اند. تمام توابع جدول به عنوان توابع محک به کار رفته [23]توسط دو هستند که هر 
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در انتخاب این توابع سعی شده تنوع مسائل  .اندهر رفتشمابه  نویسی ژنتیکبرنامهیابی برای ارز توابع کاندیدا

 تعداد بعدهای متفاوت آزمایش گردد. و ا لگاریتمی و کسری حفظ شوداز چندجمله ای ت

 تنظیمات 4-11-2

اتی مایشزآی غالب جمعیت ارائه شد، برای هر جمعیتی قابل اعمال است. در شِماروشی که برای استخراج 

امل در از جمعیت در حال تك شِماتحت تكامل،  شِماشود، برای بررسی عملكرد میکه در ادامه مطرح 

تفاوت تنوع را تحت سطوح م شِماسازد میما را قادر  آزمایششود. این طرح میی مختلف استخراج هانسل

ه از معیار استاندارد است ک نویسی ژنتیکبرنامهحاصل اجرای  هاو همگرایی ارزیابی کنیم. این جمعیت

MSE  ود. شمیی معنایی از جمعیت استخراج شِمانسل یک بار  10کند. هر میبرای شایستگی استفاده 

 این الگوریتمنی دهد. مجموعه عناصر پایامیرا نشان  شِماو  نویسی ژنتیکبرنامهتنظیمات  5-4جدول 

ترهای شِما، پارامنظیمات مربوط به استخراج در ت شامل متغیرهایی به تعداد ابعاد تابع محک است.

minBlockSize ،maxFrequencyRank  وminSemantics  مربوط به الگوریتم استحراج واحدهای

معرفی شد. مقدار  3-3-4-4( در بخش ηباشند. حد آستانه عضویت در شِما )می 4-9 سازنده در شكل

بازه عداد . در نهایت، تآمده است 8-4ص واحدسازنده فعال است که در تعریف حد آستانه تشخی پارامتر

 پارامتر تخمین اطالعات متقابل است. ها

 

 شما و استخراج نویسي ژنتیکبرنامه تنظیمات 5 -4جدول 

 تنظیمات استخراج شما GPتنظیمات 

 مقدار پارامتر مقدار پارامتر

  )5F) 7و   minBlockSize 5 (4F… 1F) 10000 تاندازه جمعی

 مسألهبرابر ابعاد  maxFrequencyRank 10 {/,*,-,+} مجموعه توابع

 میانگین معنای جمعیت minSemantics 100 هاتعداد نسل

 روش تولید جمعیت اولیه
Ramped half and 

half 
 های اولیهمیانگین عضویت نمونه (η)آستانه عضویت شما 

 های اولیهمیانگین فعالبت نمونه )(آستانه فعالیت واحدسازنده  6 بیشینه اولیهعمق 

 10 ها برای تخمین اطالعات متفابلتعداد بازه 1(2)اندازه تور  رقابتی  روش انتخاب والدین

                                              
1  Tournament selection 
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 شِمانتایج ارزیابي  4-11-3

 شدند ی مختلف از توابع محک، تحت تكامل تولیدهابر اساس تنظیمات بیان شده در بخش قبل، جمعیت

تایج ارزیابی ی ارائه شده استخراج گردید و معیارهای ارزیابی مطالعه شدند. نشِماو برای هر جمعیت سه 

 شود.میدر ادامه بیان 

 تعمیم پذیری 4-11-3-1

شدند. همانطور که  یگر مقایسهها با یگدشِمای تولید شده از هاو نمونه شِمای اولیه هامیانگین معنای نمونه

نای جمعیت زیاد مشخص است، به طور کلی با افزایش تعداد نسل، میانگین مع 17-4در نمودارهای شكل 

كامل گیرد این تمینسل صورت  100قبل از  هاکه همگرایی آن 3Fو  1F ،2Fبرای توابع محک شود. می

ایش معنا در شوند روند افزمیکه دیرتر همگرا  5Fو  4Fمعنا به وضوح قابل مشاهده است اما برای توابع 

، هادر اکثر جمعیت PSSو  ICSSی شِماهمچنین میانگین معنای  شود.میتعداد نسل بیشتر مشخص 

خصوصیات  دانهها بهتر توانستشِمااست و این بدان معناست که این  GSS شِمابیشتر از میانگین معنای 

 کنند. در جمعیت شده، شناسایی و مدل هاباال بودن معنای آن ی اولیه را که موجبهامشترك نمونه

ر تكامل دهد و واحدهای سازنده کندتر دمیکه به علت پیچیدگی همگرایی دیرتر رخ  5Fو  4Fتوابع  در

کنند. میه تولید ی اولیهاهای ارائه شده عمدتا افراد با میانگین معنای بیشتر از نمونهشِماشوند، میپخش 

در بیشتر  هد.ی جدید تعمیم دهاتوانسته است به خوبی علت معنای باال را کشف کرده در نمونه اشِمیعنی 

ی برابر میانگین معنا GSSی شِماتوانسته است نسبت به  ICSSی شِمای موجود در نمودارها، هاجمعیت

عمیم پذیری به ظر تاز ن ICSSی شِمادریافتیم که  آزمایشی داشته باشد. در این هایا باالتری برای نمونه

بت به ی بعد خواهیم دید که نسهاقابل مقایسه است این در حالیست که در بخش PSSی شِماخوبی با 

 است. تراز نظر زمانی و محاسباتی بسیار کم هزینه PSSشِمای 

 شِمانرخ تولید داخل  4-11-3-2

یا همگرایی به جواب  maxGenerationsتا رسیدن به حد یكبار نسل  10برای هر یک از توابع محک، هر 

 ی غالب برای هر جمعیت استخراج شده و میانگین نرخ تولیدشِمانهایی، جمعیت ذخیره شده است. سپس 

ذکر شده است. اعداد  6-4در جدول  آزمایشی مختلف محاسبه شده است. نتایج هادر جمعیت شِماداخل 

اکثر افراد تولیدی معنایی باالتر از حد آستانه های ارائه شده شِمادهد، در میارائه شده در جدول نشان 

نه تنها قادر است افراد با معنای خواسته شده را تولید کند بلكه  شِما. در حقیقت مدل اندهداشت شِما
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تواند افراد با معنای کمتر از حد آستانه را حذف نماید و بنابراین توانسته تعریفی مانع داشته باشد. از می

در اکثر توابع محک نرخ بیشتری را  ICSSی شِمایابیم که میهای مختلف در شِمادر مقایسه این نرخ 

 داشته است. PSSو  GSSی شِمانسبت به 

  

  

 
 های مختلفشِمادر  هیاول و شده دیتول یمعنا نیانگیم یسهیمقا 17 -4شکل 

 شِماتولید داخل  نرخ 6 -4جدول 

شِمانوع   F1 F2 F3 F4 F5 

GSS 84 32/63  16/61  72/57  54/71  

PSS 40/86  71/70  83/87  36/63  45/86  

ICSS 40/86  90/73  83/55  4/84  63/93  
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 تنوع 4-11-3-3

 کنند. میا هم مقایسه را ب شِمای تولیدی های اولیه و نمونههاتنوع معنایی نمونه 18-4نمودارهای شكل 

  

  

 
 های مختلفشِمادر  هیاول و شده دیتول یمعنا تنوع یسهیمقا 18 -4شکل 

ی اهتنوع نمونه ی توابع محک،هادر تمام جمعیت تقریباًیابیم که میاز مشاهده این نمودارها به وضوح در 

به  شِمانحوی  دهد که مدلمیین پدیده نشان ی اولیه بوده است. اهابیشتر از تنوع نمونه شِماتولیدی از 

یی که هامونهناست که بتواند افراد متنوعی را تولید کند. و تنوع بیشتری نسبت به  میاندازه کافی عمو

 یادگرفته شده، تولید کند.  هامدل از روی آن
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 يزمان یيکارا 4-11-3-4 

 ز آن نشان دادهای تصادفی هاو تولید نمونهاز جمعیت  شِمازمان الزم برای استخراج یک  7-4در جدول 

 8شامل  GH 4/2و فرکانس  Intel Core i5-2430Mشده است. این زمان در یک سیستم با پردازنده  

GB شده است. گیریهحافظه انداز 

 شِما یریگنمونه و استخراج( هیثان يلیم) زمان نیانگیم 7 -4جدول 

 1F 2F 3F 4F 5F شِمانوع 

GSS 33648 110534 58943 24622 39765 

PSS 5873 6530 5819 7408 5909 

ICSS 2368 3920 3291 4629 2830 

داد زیادی شامل تع نیاز به زمان دارد. چرا که ICSS و PSSهای شِماچندین برابر  GSSی شِما سازیمدل

رون به صرفه از آن از نظر زمانی مق گیریهونو نم سازیمدلم با ابعاد متفاوت است که توزیع گوسی توأ

 GSS یشِماکند، بسیار کمتر از میمصرف  گیریهبرای مدلسازی و نمون PSSی شِمانیست. زمانی که 

محاسبه  ی نیازی به، شامل چندین توزیع یک بعدی پوآسن است که از نظر محاسباتشِمااست چرا که این 

های سازنده عداد زیادی از واحدت ICSSی شِماه دنبال دارد. در ندارد و پیچیدگی کمتری را ب کواریانس

توزیع  شوند و به جایمیوارد ن گیریهو نمون سازیمدلود در درخت به علت عدم فعال بودن در موج

بع محک به کار رفته است. در تمام توا شِمای هااحتمال یک تابع ساده عضویت برای چک کردن نمونه

قابلیت  باشد ومی شِماان را به خود اختصاص داده است که به علت سادگی این کمترین زم ICSSی شِما

 برد.میباال   ICSSی شِمااستفاده در تكامل را برای 

 ارزیابي واحدهای سازنده 4-11-4

واحدهای  ی معنایی ارائه شده بر مبنای واحدهای سازنده است، کارایی آن به کیفیتشِماکه  جاآناز 

ه در طول سازنده استخراج شدتگی دارد. از این رو، در این بخش به ارزیابی واحدهای استخراج شده بس

 پردازیم.می تكامل

 تعداد واحدهای سازنده 4-11-4-1

-4نمودارهای شكل کنیم. در میابتدا تعداد واحدهای سازنده موجود در جمعیت را در طی تكامل مطالعه 

ده شده است. همانطور ی مختلف نشان داهابرای جمعیت نسلو  4-4جدول این تعداد برای توابع محک  19

شود. میی سازنده با پیشرفت تكامل کم هاشود، به طور کلی، تعداد واحدمیکه در این نمودارها مشاهده 
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شوند از میشوند و به واحدهای با معناتری تبدیل مییابند، ترکیب میچرا که این واحدها خود نیز تكامل 

ی اولیه تنوع جمعیت زیاد است و جمعیت حول چندین بهینه محلی تجمع دارند هانسل سوی دیگر، در

شود. تعداد واحدهای سازنده در توابع میولی با پیشرفت تكامل جمعیت به تدریج به بهینه سراسری همگرا 

4F  5وF  .به علت تعدد بعد و پیچیدگی بیشتر از توابع دیگر است 

  

  

 

 های مختلفدر نسل تعداد واحدهای سازنده استخراج شده 19 -4شکل 

 کیفیت واحدهای سازنده 4-11-4-2

نشان داده  20-4ی مختلف، در شكلهاهمچنین کیفیت واحدهای سازنده استخراج شده از جمعیت نسل

یت محاسبه شده است. شده است. برای سنجش کیفیت، میانگین و انحراف معیار معنای واحدهای هر جمع

باشند. میمیانگین معنا و نوار خطا نشان دهنده انحراف معیار معنا  نشان دهنده 20-4شكل نمودارهای 
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همچنین در هر نمودار میانگین معنای جمعیت نسل مورد نظر نیز ترسیم شده است. همانطور که در 

 بیشتر از میانگین جمعیت است.  هاثر نسلدر اک تقریباًشود، معنای واحدهای سازنده مینمودارها مشاهده 

  

  

 

 های مختلفتشابه معنایي واحدهای سازنده در نسل 20 -4شکل 

 

با  عموماً  هایابند و میانگین معنای آنمیبه طور کلی با تكامل جمعیت، واحدهای سازنده نیز تكامل 

برسد. این روند تغییرات در توابع  1جایی که به میانگین معنای معادل  یابد تامیپیشرفت تكامل افزایش 

است. انحراف معیار که نشان دهنده تنوع معنایی واحدهای سازنده است، به  ترواضح 3Fتا  1Fساده مانند 

یابد و واحدها میطور کلی در ابتدا کم است چرا که واحدهای معناداری یافت نشده است. سپس افزایش 
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بابند. با پیشرفت تكامل و نیل جمعیت به سمت همگرایی، تنوع واحدها نیز میی تابع تجمع هاقلهحول 

 بهتر قابل مشاهده است. 5Fو  4Fنظیر  ایهچیده و چندقلیابد. این روند در توابع پیمیکاهش 

 های شِمابا سایر نظریه مقایسه 4-11-5

که نتایج عملی حاصل از  نویسی ژنتیکبرنامهی ماشِتعداد مطالعات صورت گرفته در زمینه متاسفانه 

، بسیار کم است. در حد اطالع ما، از بین مطالعات ذکر شده، دو پژوهش اندهپژوهش خود را گزارش کرد

 که در آن است [41] ی معرفی شده درشِماباشند. اولین مورد میی ارائه شده شِماقابل مقایسه با نظریه 

میانگین، انحراف  8-4جدول استخراج شده است.  1Fبرای تابع محک  شِمابه عنوان یک  )exp (#عبارت 

شود که هم از نظر میی موجود استنتاج هادهد. از دادهمیرا نشان  شِماهر دو ی هامعیار و آنتروپی نمونه

به علت  [41] یشِمای معنایی کیفیت بهتری دارد. تنوع شِماشایستگی مبتنی بر خطا و هم از نظر معنا، 

ی خلوص بیشتری در طبقه بندی معنا یی معناشِماشمول افراد با معنای متفاوت، باالتر است. در حقیقت 

 و شایستگی افراد دارد.

  [41] یشنهادی دری پشِمای معنایي با شِمای مقایسه 8 -4جدول 

 
 معنا (MSEشایستگی )

 روپیآنت انحراف معیار میانگین آنتروپی انحراف معیار میانگین

 061/1 158/0 665/0 417/1 081/0 551/0 ی معناییشِما

 900/1 296/0 427/0 706/1 188/0 368/0 [41]پیشنهادی یشِما

صورت گرفته است. در مقاله مذکور، نتایج تخمین تعداد  [24]تنها در شِمااز سوی دیگر ارزیابی نظریه 

در نسل بعد، با مقدار واقعی آن مقایسه شده است. این مقایسه تنها تحت انتخاب صورت گرفته  شِمااعضای 

ترتیب  آزمایشته . در این راستا، دو دساندهو عملگرهای بازترکیبی و جهش در تخمین مد نظر قرار نگرفت

 ی معنایی ارزیابی نماییم:شِمادادیم تا دقت نظریه ارائه شده را برای یک 

د شود تعدامی، استخراج Hی غالب جمعیت، شِمانسل یک بار  20ات هر آزمایشدر دسته اول  (1)

در  ماشِی ها( با مقدار واقعی نمونه  E[m(H, t+1)]برای نسل بعد ) شِماشده  بینیپیشاعضای 

 شوند.می( در نمودار رسم شده و مقایسه H, t+1)mبعد ))نسل 

و تعداد  m(H, 1)شود میی غالب از جمعیت نسل اول استخراج شِماات آزمایشدر دسته دوم  (2)

E[m(H, 21)] , …)(E[m(H, 11 ) ,[شود می، ... محاسبه 10،20ی هادر نسل شِماهای نمونه
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( m(H, 11)) .آیدبه دست می هادار واقعی نمونهگردد با پیشرفت تكامل مقو در نمودار رسم می

 شوند.میو هر دو برای مقایسه در نمودار ترسیم 

که هر چه به سمت  دهد. در این نمودارهای واضح استمیات را نشان آزمایشنتایج دسته اول  21-4شكل 

سائل ساده یكه در مشود. به طورمیی غالب جمعیت نیز افزوده شِمارویم، تعداد اعضای میهمگرایی پیش 

اه با تكامل روند. در حقیقت همرمیر ماشبه  شِماتمام جمعیت عضو  تقریباً  100، در نسل 2Fو  1Fمانند 

 یابد تا شامل اعضای تكامل یافته گردد.مینیز خود تكامل  شِماافراد، 

  

  

 

 بعد نسل کی تنهابیني برای پیش ،نتخابا تحت شِما یهینظرخطای تحمین 21 -4شکل 

 

0 20 40 60 80 100
2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Generations

T
h

e 
n

u
m

b
er

 o
f 

sc
h

em
a 

in
st

an
ce

s

F
1

 

 

m(H,t+1)

E[m(H,t+1)]

0 20 40 60 80 100
1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Generations

T
h

e 
n

u
m

b
er

 o
f 

sc
h

em
a 

in
st

an
ce

s

F
2

 

 

m(H,t+1)

E[m(H,t+1)]

0 20 40 60 80 100
2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Generations

T
h

e 
n

u
m

b
er

 o
f 

sc
h

em
a 

in
st

an
ce

s

F
3

 

 

m(H,t+1)

E[m(H,t+1)]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Generations

F
4

 

 

m(H,t+1)

E[m(H,t+1)]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Generations

F
5

 

 

m(H,t+1)

E[m(H,t+1)]



  فصل چهارم: شِمای معنایی

 

107 

 

که در این نمودارهای اختالف بین مقادیر واقعی و تخمینی به نسبت اندازه جمعیت بسیار کم  جاآناز 

 1میانگین خطای نسبی تخمین 9-4شود. از این رو در جدول میاست، خطای تخمین در نمودارها دیده ن

(MREEرا برای هر یک از توابع محک محا )( 4-43)م. این معیار خطا از رابطه ایهسبه و گزارش نمود

 شود.میمحاسبه 

[ ( , 1)] ( , 1)
100

( , 1)

E m H t m H t

m
M E

H
R

t
E

  



  (4- 43)  

 

ی معنایی توانسته تخمینی شِماشود نظریه میمشاهده  9-4و جدول  21-4شكل چنانچه در نمودارهای 

بینی داشته است. درصد خطا در پیش 2ه طور میانگین حدود بسیار نزدیک به واقعیت ارائه کند. چنانچه ب

دهد. میی نحوی فرضی نشان شِمارا برای یک  [24]مشابه در  آزمایشنتایج بدست آمده از  22-4شكل

دارند و این  m(H,t+1)یک اختالف فاز نسبت به  E[m(H,t+1)]در این شكل مشخص است که مقادیر 

تعلق به نسل بعد را نزدیک به تعداد م شِماتعداد اعضای  غالباًی مربوطه شِماست که نظریه ا بدان معنی

 کارای نسل بعد را ندارد. بینیپیشکند و قابلیت میمحاسبه  شِمااعضای فعلی 

 

 [24] با مقدار واقعي در شِمای ی مقدار تخمیني نظریهمقایسه 22 -4شکل 

مشهود دارها شده است. همانگونه که در این نمو ترسیم 23-4ات در شكل آزمایشهمچنین نتایج دسته دوم 

بد و یامیدر جمعیت کم است، با گذشت چند نسل این تعداد افزایش  شِمااست، ابتدا تعداد اعضای 

ها به کم این واحدی بعدی کمهاشوند. پس از گذشت نسلمیواحدهای سازنده در افراد جمعیت منتشر 

 شود.میاز جمعیت حذف  شِماشوند و میواحدهای بهتری تبدیل 

                                              
1 Mean relative estimation error 
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ایج به دست بریم. نتمیبهره  MREEنیز از معیار  آزمایش، در این شِماتخمین نظریه برای ارزیابی دقت 

آمده  9-4، در جدول شِمای بعد از استخراج هاشده در نسل بینیپیشی و عآمده از اختالف مقادیر واق

ی چندین ه براکه دقت تخمین نه تنها برای نسل بعد بلك گرفتتوان نتیجه میی این جدول هااز داده است.

چرا  فاده نمود.توان برای کاربردهای واقعی به خوبی استمی شِمانسل آینده نیز بسیار خوب است و از این 

اول و دوم  مایشآزی این نظریه به اندازه کافی قابل اعتماد است. همچنین از مقایسه نتایج هابینیپیشکه 

ز چندین ا تربیش شِمانسل پس از استخراج برای یک  بینیپیشیابیم که به صورت میانگین، دقت میدر 

 نسل بعد است.

  

  

 

 هابیني تمام نسلتحت انتخاب، برای پیش شِمای خطای تخمین نظریه 23 -4شکل 
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 شِمای میانگین خطای نسبي تخمین نظریه 9 -4جدول 

 مین میانگین خطای نسبی تخ
 تابع محک

 دسته اول دسته دوم

27/5 % 71/1 % 1F 
82/1 % 23/2 % 2F 

97/0 % 29/3 % 3F 

17/1 % 27/1 % 4F 

66/2 % 21/1 % 5F 

 مقایسه معیارهای سنجش شباهت 4-11-6

ی موجود هاد استفاده از اطالعات متقابل در تعریف معنای یک درخت به جای روشفوای 8-4بخش در 

ای سایر به تفضیل بیان گردید. در این بخش به اهمیت به کارگیری اطالعات متقابل به ج تعریف معنا

 پردازیم. بدین منظورمیمعیارهای سنجش شباهت در یافتن شباهت میان خروجی یک درخت و هدف 

یج، عیارهای رامی ساده ترتیب دادیم تا نشان دهیم اطالعات متقابل بهتر از سایر هاآزمایشای از مجموعه

 سازد.می آوردهنیازهای این پژوهش را برای توصیف معنا بر

بایست به خوبی واحدهای سازنده بالقوه را که در هدف نهایی میدر این رساله، یک معیار شباهت مناسب 

شرکت دارند، تشویق نماید. همیچنین الزم است بتواند میان درختان که اشتراکات متفاوتی با هدف دارند، 

یی را که از نظر هاحلراه، ثابت باشد تا بتواند 1دهی و انتقالشود. همچنین باید تحت مقیاس تمایز قائل

اند تشخیص دهد. در این بخش عالوه بر اطالعات متقابل، سه معیار سنجش ساختاری به هدف نزدیک

ی ( مورد بررسCC) 4( و ضریب همبستگیES) 3(، شباهت اقلیدسیCS) 2شباهت شامل شباهت کسینوسی

 .اندهذکر شد (4-46)تا  (4-44)ی هاقرار گرفتند که به ترتیب در رابطه

CS(X,Y) = 
.X Y

X Y
, (4- 44) 

ES(X,Y) = 
1

1 X Y 
,  (4- 45) 

                                              
1 Shift  

2 Cosine similarity  

3 Euclidean similarity 

4 Correlation coefficient  
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CC(X,Y) =
cov( , )

x y

X Y

 
 (4- 46) 

ی زمایشآهای مختلف به ترتیب به بردارهای خروجی درخت و هدف به ازای ورودی Yو  Xدر این روابط، 

است. کواریانس  Yو  Xدهنده ضرب داخلی بردارهای نشان X.Yو  Xرم بردار گر نُنمایان Xشود.میاتالق 

است. همچنین مایش داده شدهن X,Y(cov(با  Yو  Xبردارهای 
x  انحراف معیارX باشد. برای این می

ه این صورت نگاشت شدند. ب [1 0] که معیارهای معرفی شده قابل مقایسه با یگدیگر باشند همگی به بازه

انتقال  [1 0]به بازه  [1 1-]به جای بازه  CCو  CSکه فاصله اقلیدسی با تعداد اعضای بردارها نرمال شد و 

جدید به دست آمده  ، تعدادی تابع1Fبا اعمال تغییرات مختلف در تابع محک  10-4داده شدند. در جدول 

 .اندهو نام گذاری شد

 24-4شکل توابع استفاده شده در  10 -4جدول 

 تابع نام تابع نام تابع نام

G1 x4+x3+x2+x H1 x4+x3+x2+x I1 x4+x3+x2+x 

G2 x3+x2+x H2 x4+x3+x2+x+2 I2 2(x4+x3+x2+x) 

G3 x2+x H3 x4+x3+x2+x+4 I3 4(x4+x3+x2+x) 

G4 x H4 x4+x3+x2+x+10 I4 10(x4+x3+x2+x) 

  H5 x4+x3+x2+x+20 I5 20(x4+x3+x2+x) 

دهد. مینشان  1Fک مح ابعو ت 10-4مقدار معیارهای شباهت را بین توابع ذکر شده در جدول  24-4شكل 

ایجاد  1Fنشان داده شده است که با حذف تدریجی زیر روابط  4Gتا  1Gدر قسمت )الف( شباهت توابع 

 CCو  CSه بشود، اطالعات متقابل تمایز بیشتری نسبت می. همانطور که از این نمودار برداشت اندهشد

رای تشخیص ط به قابلیت اطالعات متقابل بتواند مربومیشود. علت این پدیده میقائل  3G و 1G ،2Gبین 

ائل شده قبین توابع موجود به خوبی تمایز  ESباشد. اگرچه  CCو  CSتر نسبت به میی عموهاوابستگی

 در نظر گرفته است.  هااست، جریمه بسیار زیادی برای آن

خطی است بررسی  در قسمت )ب( میزان تغییرات معیارهای مختلف تحت انتقال تابع هدف که نوعی تبدیل

. اندههستند که به تدریج توسط جمع عدد ثابت منتقل شد 10-4توابع جدول  5Hتا  1Hشده است. 

. در مقابل، 1تحت انتقال تغییرناپذیرند CCشود، اطالعات متقابل و میهمانطور که از این نمودار استنتاج 

CS  وES کند.میثابت افت با افزایش عدد  هانسبت به انتقال حساسند و مقدار آن 

                                              
1 Shift-invarient  
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 )الف(

 
 )ب(

 
 )ج(

 مشارکت زانیم( الف) ،يسنجشباهت یارهایمع گرید با متقابل اطالعات یسهیمقا 24 -4شکل 

 یگذاراسیمق( ج) و انتقال( ب) هدف، یهامؤلفه

 10-4درجدولکه  5Iتا  1Iابع پردازد. تومیگذاری  قسمت )ج( به مطالعه تغییرات معیارها تحت مقیاس

و CS ، CCکه  دهدهای مقیاس داده شده از تابع هدف هستند. این نمودار نشان میذکر شده است، نسخه

 چنین نیست. ECدر حالی که  1اطالعات متقابل تحت مقیاس گذاری تغییرناپذیرند

. براساس اندهخالصه شد 11-4 ی بررسی شده در جدولهادر مجموع چهار معیار ذکر شده از نظر ویژگی

-است که حتی در مورد وابستگیمی آید، اطالعات متقابل یک معیار وابستگی عمومیآنچه از این جدول بر

گذاری و به طور کلی هر تبدیل کند. این معیار تحت انتقال، مقیاسمیی غیر خطی نیز اطالعاتی فراهم ها

ی هدف هامؤلفه. عالوه بر این، عبارات را بر اساس میزان مشارکت [118] معكوس پذیری، تغییرناپذیر است

برای تشخیص  ECیک معیار شباهت مانند  معموالًی پیشین، هار پژوهشنماید. دمی، متمایز هادر آن

                                              
1  Scale-invarient  
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معیار شباهت را  رفت. در این پژوهش، تعریف معنا ذاتاًمیشباهت معنای درخت به معنای هدف به کار 

 سازد. میفراهم 

 سنجيی معیارهای مختلف شباهتهاجمع بندی قابلیت 11 -4جدول 

رناپذیری با مقیاس تغیی

 گذاری
 تغییر ناپذیری با انتقال

متمایز ساختن سطوح مختلف 

 ی هدفهامؤلفهشرکت 
 ویژگي/معیار

 اطالعات متقابل بله بله بله

 CS خیر خیر بله
 CC خیر بله بله

 ES بله خیر خیر

كامل نیز به جای استفاده ی معنایی، در تشِماشود که عالوه بر میی بیان شده، پیشنهاد هابا توجه به ویژگی

هستند، از اطالعات متقابل استفاده شود. چرا که توابع  ESبر پایه  عموماًاز معیارهای شایستگی معمول که 

ی ناکامل پاسخ و واحدهای سازنده را به خوبی ارزش هاقادر نیستند قسمت غالباًمحاسبه شایستگی رایج، 

تواند تبدیل خطی هدف را میاطالعات متقابل دست کم  ست کها در حالی . این[119] گذاری نمایند

 شناسایی و ارزش گذاری کند.

 بندیجمع 4-12

مای معنایی برشمرده شد که شامل تعریف معنا و فضای شِدر این فصل، مراحل کلی توسعه یک نظریه 

این مراحل برای سپس باشد. میما ما و اشتقاق معادالت نظریه شِمعنایی، افراز فضا، توسعه مدل نحوی شِ

این بیان گردید و تفاوت های سه نظریه ارائه شده بررسی شد.  ICSSو  GSS ،PSSمای مختلف سه شِ

اطالعاتی در فضای واحدهای سازنده  بندیخوشهماها به ترتیب بر اساس مدل گوسی، توزیع پوآسن و شِ

طه به دست آمد. برای ارزیابی ماها، معادالت نظریه شمای مربوهر یک از این شِبرای شدند.  سازیمدل

معیارها  های متعددی برای مطالعه اینآزمایشماهای ارائه شده ابتدا معیارهای ارزیابی تعریف شدند و شِ

های بینیپیشطراحی شد. همچنین کیفیت و کمیت واحدهای سازنده از نظر تجربی بررسی گردید و 

از نظر پیچیدگی  ICSSمای ده نشان داده که شِمآبا واقعیت مقایسه شد. نتایج به دست  شِمانظریه 

 کند.میها عمل ی دیگر است و از نظر کارایی به خوبی آنشِمامحاسباتی بسیار مقرون به صرفه تر از دو 
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 فصل پنجم

 شِمامبتني بر  نویسي ژنتیکبرنامه 

 (SBGP) 
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  مقدمه 5-1

 ن ویژگی. ایو حرکت غیرتدریجی آن است بودنمحلی، عدم نویسی ژنتیکبرنامهیكی از مهمترین مشكالت 

ی مؤثری نتواند جستجو نویسی ژنتیکبرنامهشود که باعث می و با ماهیت تكامل طبیعی در تناقض است

ادی لی پیشنهکپردازیم و رویكرد صورت دهد. در این فصل ابتدا به تشریح این مشكل می مسألهرا در فضای 

ام هر یک را بیان های چگونگی انجرا نام برده و ایده ترهای جزییس قدمسپ .دهیمبرای حل آن را ارائه می

ش گذشته به باشد که در بخمی شِمانماییم. ابزار اصلی پیشنهادی برای تدریجی سازی جستجو، نظریه می

یم که کنمیارائه  را شِمامبتنی بر  نویسی ژنتیکبرنامه ،در این فصل تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. نهایتاً

 است. نویسی ژنتیکبرنامهنسخه محلی و تدریجی 

 مسألهشرح  5-2

از تكامل طبیعی الهام گرفته  ،های تكاملیهای الگوریتمبه عنوان یكی از زیرشاخه نویسی ژنتیکبرنامه

بوده است.  مسألهحل در حوزه  ، دستیابی به موفقیت تكامل طبیعیمی. انگیزه ابداع چنین الگوریتباشدمی

آن است که آیا جزییات به اندازه کافی از الگوی بیولوژیكی وارد  نویسی ژنتیکبرنامهاز مباحث باز در  یكی

های صورت گرفته بر فرآیند تكامل طبیعی، الزم سازیمدل مصنوعی شده است؟ آیا مجردسازی و ساده

ی تكامل زیستی را به طور هاتوانسته پتانسیل نویسی ژنتیکبرنامههای موجود در بوده است؟ و آیا ویژگی

ندارد که تكامل مصنوعی کامالً از تكامل طبیعی تقلید کند اما نباید میاگر چه لزو [123]کامل بروز دهد؟ 

  های مصنوعی نادیده گرفته شوند.های مفید بیولوژی در پیاده سازی مدلایده

رآیند کند یک ف ت. بر اساس نظریه داروین، تكاملهای تكامل طبیعی، تدریجی بودن آن اسیكی از ویژگی

. [6]گیرد انطباق با محیط از طریق اصالحات تدریجی بر روی افراد صورت می در آنو تدریجی است که 

دهد و هر نسل با نسل گذشته تفاوت اندکی دارد و تغییرات شدید این فرآیند به صورت بسیار نرم رخ می

ی زمانی طوالنی است. تغییرات تدریجی به تكامل هانتیجه انباشته شدن تغییرات کوچک در طول بازه

را تا  میو مسیر کوتاه و مستقی دهد تا سیر تحول موجودات جمعیت را قدم به قدم اصالح نمایداجازه می

ی نابرابر موجودات برای بقا موجب تغییرات تدریجی هاموجود بهینه بپیماید. داروین ادعا کرد که توانایی

نامید. انتخاب طبیعی به عنوان مهمترین مكانیسم  1شود و این فرآیند را انتخاب طبیعیدر جمعیت می

                                              
1 Natural selection 
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دهد که تغییرات متوالی اما میانتخاب طبیعی تنها زمانی رخ  »نویسد: می. داروین [6]شودتكامل تلقی می

بایست با میی بزرگ و ناگهانی داشته باشد، بلكه هاتواند جهشمیصورت گیرد. تكامل هرگز ناندك 

 مسألهداروین تدریجی بودن تغییرات را در فضای «. [7]ی کوتاه، مطمئن و البته آهسته به پیش رودهاقدم

 .[8]مدنظر داشت

 نویسی ژنتیکبرنامهدر  ،[8]رودمیر شمایكی از ارکان اصلی نظریه تكامل داروین به  1اگرچه تدریج

فرزندانی که به خصوص از طریق بازترکیبی  معموالً نویسی ژنتیکبرنامهلحاظ نشده است. در  استاندارد

ت چشمگیری با والدین خود دارند. بنابراین نه تنها شوند، چه از لحاظ نحوی و چه معنایی، تفاوایجاد می

های بلندی به نقاط مختلف فضای پرش م و تدریجی نیست، بلكه در هر قدمحرکت در فضای جستجو نر

کند که کامالً با ماهیت تكامل طبیعی در تناقض است. علت به وجود آمدن این مشكل در جستجو می

ی تكاملی به عناوین مختلف هااست که در دامنه الگوریتم نتیکنویسی ژبرنامهجستجوی غیرمحلی حقیقت 

 بیان شده است. 3و استخراج 2نظیر عدم وجود علیت و عدم تعادل بین اکتشاف

بازنمایی آن است  بودنمحلیآید. منظور از ر میشماهم ویژگی بازنمایی و هم ویژگی عملگر به  بودنمحلی

شود و همسایگی طی  فنوتیپبه تغییرات کوچكی در فضای  منجر ژنوتیپکه تغییرات کوچک در فضای 

 شود. بنابراینگفته می 4 فنوتیپ - ژنوتیپاین نگاشت حفظ شود. این خصوصیت، پیوسته بودن نگاشت 

نگاشت زمانی پیوسته است که میان ساختمان داده یک موجود و تابع معادل آن یک رابطه علی برقرار  این

کند، از نظر معنایی نزدیک میگر ژنتیكی محلی است اگر فرزندانی که تولید باشد. از سوی دیگر یک عمل

ی بازنمایی و عملگرها بودنمحلینشان داده شده که  [15-9]هایی مانند به والدین باشند. در پژوهش

 دهد. قرار می تأثیرژنتیكی به شدت کارایی یک الگوریتم تكاملی را تحت 

کوچک در  ییراتغت ، زیرا[17]برقرار نیست نویسی ژنتیکبرنامهدر بازنمایی استاندارد  بودنمحلیویژگی 

رد دارای نمایش . برای مثال فرض کنید یک ف[3] شودمی هادر رفتار آن یدشد ییراتموجب تغ هابرنامه

است. اگر نماد * )ضرب( در ریشه   x1F = (x)3ی تابع باشد. این فرد نشان دهنده  *)x (* x x)(درختی 

 ژنوتیپدر فضای شود. اگر چه ( حاصل می(x (* x x) +)این فرد با نماد + )جمع( جایگزین شود، فرد )

                                              
1 Gradualism  

2 Exploration  

3 Exploitation  

4 Genotype-phenotype map 
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 ه استدتبدیل ش x2(x) = x2F+به   3x) = x(1Fتابع معادل این فرد از اما تغییر کوچكی رخ داده است، 

 - ژنوتیپرا تحت نگاشت  2Fو  1Fتوابع  1-5دارد. شكل  1Fکه از نظر معنایی تفاوت قابل توجهی با 

 دهد.نشان می فنوتیپ

 

ه در فضای ژنوتیپ فاصل 2Fو  1F:  فنوتیپ – ژنوتیپمثالي از عدم پیوستگي نگاشت  1 -5شکل 

 اندک و در فضای فنوتیپ فاصله زیادی دارند

 

شود و هر دو دارای نیز دیده می نویسی ژنتیکبرنامه، عالوه بر بازنمایی در عملگرهای بودنمحلیعدم 

. یعنی فرزندان از نظر رفتاری تفاوت زیادی با والدین دارند. یكی [17]( ضعیفی هستندبودنمحلیعلیت )

است.  نویسی ژنتیکبرنامهدر ، مشخص نبودن واحدهای معنایی هاعملگر این ی محلی نبودناز علل اساس

به تنهایی معنای گره یک  نویسی ژنتیکبرنامهواحدهای معنایی هستند اما در ها ژن ، الگوریتم ژنتیکدر 

ها باید در زیردرخت مستقل را نسیتاً. بنابراین معنای شودبلكه با توجه به زمینه معنادار میمستقلی ندارد 

تعریف مشخصی شوند. اما هنوز نهایی محسوب می حلراهو واحدهای سازنده جستجو کرد که زیرجواب 

، اطالعی از نویسی ژنتیکبرنامهو بازترکیبی، عملگر اصلی  وجود ندارد سازنده معناییبرای واحدهای 

باعث نابودی  معموالًکند و فی انتخاب میها ندارد، در نتیجه نقاط قطع را تصادمرزهای معنایی زیردرخت

شود. بنابراین، نه تنها فرزند تفاوت معنایی قابل توجهی با والدین دارد، بلكه این تفاوت واحدهای سازنده می

شوند تا فرزند بهتری را به وجود های شایسته والدین با هم ترکیب نمیقسمت غالباًغیر سودمند است، زیرا 

ی جزیی و ترکیب خودکار هاحلهای تكاملی، کشف تدریجی راهگر مكانیزم اصلی الگوریتمآورند. به بیان دی

که بر میهای بزرگتر است. اما این راهكار هنگاحلها )با استفاده از عملگرها( برای بدست آوردن راهآن
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ها زترکیبی ژنومشود، بسیار چالش برانگیز است چرا که بااعمال می نویسی ژنتیکبرنامه بازنمایی درختی

دهد و به این ترتیب شانس سودمند بودن این عملگر به میزان قابل توجهی یا واحدهای معنایی را تغییر می

 .[124]یابدکاهش می

ی هاگذار بر اکتشاف و استخراج در الگوریتمتأثیر)علیت( یک ویژگی کلیدی  بودنمحلیسوی دیگر،  از

 یتهر چه عل دهد ویشتری انجام میتر باشد، استخراج بیقو یت یک عمگرچه عل. هر [125]تكاملی است

هر چه اکتشاف بیشتر صورت گیرد، تنوع بیشتری  .[17]شودیموجب اکتشاف م یشترباشد، ب تریفضع آن

 .[126]یابددر جمعیت به وجود خواهد آمد و هرچه نرخ استخراج بیشتر شود، تنوع کاهش می

شود، اما همچنان کار مینیست و جستجوی آن به شكل کارا انجام ن محلی نویسی ژنتیکبرنامهاگر چه 

تر از ، بسیار قویآنکه اکتشاف در  کند و قادر است مسائل زیادی را حل نماید. یعنی با وجود اینمی

رسد. دو تحلیل برای توضیح این تناقض میز موارد همچنان به جواب کند، در بسیاری ااستخراج عمل می

رخ  ژنوتیپ، در ساختارهای فضای مسألهوجود دارد. تحلیل اول آن است که استخراج برخالف فضای 

های بعدی اند در تولید نسل. یعنی ساختارهای مناسبی که تاکنون در تكامل یافت شده[124]دهدمی

 هایی در راستای فرضیه واحدهای سازنده است(. ) این دیدگاه از جنبه گیرندبیشتر مورد استفاده قرار می

دهد میاستخراج را روی ساختارها انجام  کنویسی ژنتیبرنامهکه  جاآنبنابراین بر اساس این تحلیل از 

مكان را در آن  که عملگر بازترکیبی الگوریتم ژنتیکتواند به جواب برسد. این تحلیل ممكن است برای می

ی هابا وجود بازترکیبی نویسی ژنتیکبرنامهاما در مورد  کند، درست باشدجا میرا جابه هاثابت گرفته و آلل

های غیرهمسان، احتمال انتخاب دو نقطه یكسان در دو والد که د. در بازترکیبی، صحت ندار1غیر همسان

 .[124]از نظر ساختاری یكسان باشند بسیار کم است. بنابرین احتمال برقراری این حالت بسیار کم است

ی بعد راه یابند، تغییرات کوچكی هاشوند تا به نسلمیتحلیل دوم آن است که اکثر تغییراتی که انتخاب 

. یعنی از آنجا که اغلب تغییرات افراد [124]دهندمیها رخ هستند که در ارتفاعات باال و نزدیک به برگ

دهد، مفید نبوده و برای راهیابی شدید است و در راستای اکتشاف رخ می نویسی ژنتیکبرنامهجمعیت در 

 75نشان داده شده که  [70]ات آزمایشکه در  جاآنشود. تا میبه نسل بعد یا تولید فرزندان انتخاب ن

گردد. بنابراین حجم زیادی از میدرصد عملیات بازترکیبی منجر به جستجوی جدیدی در فضای معنایی ن

                                              
1 Non-homologous  
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برای اخیر توضیح های صورت گرفته بی نتیجه بوده و جستجوی مؤثری را در پی نداشته است. پردازش

 .رسدمیبه نظر تر محتمل نویسی ژنتیکبرنامهچگونگی عملكرد توصیف 

را به صورت محلی درآورد و تكامل را  نویسی ژنتیکبرنامهدر نتیجه نیاز به روشی داریم که جستجوی 

به صورتی بایست با پشتوانه نظری، عملگرها را . این روش میشودتا جستجوی کارایی فراهم  نمایدتدریجی 

 بایاس کند که فرزندان حوالی والدین تولید شوند.

 مسألهرویکرد حل  5-3

تجوی ، افراز فضای جسنویسی ژنتیکبرنامهرویكرد پیشنهادی ما برای حل مشكل تكامل غیرتدریجی 

در طی تكامل تغییر خود باشد که می هازیرفضا یكی از این بهجستجو  معنایی به تعدادی زیرفضا و بایاس

های مطرح شده در تكامل . این راهكار مطابق با نظریهرودمیند و به تدریج به سمت پاسخ بهینه پیش کیم

، یک [127] 1تامپسونباشد. زیرفضاهای پیشنهادی ما بر یک گونه داللت دارند. در تعریف طبیعی نیز می

کاهش تشخیص  شود که به وسیله یک سری از صفات ثابت و غیرقابلگونه به گروهی از افراد گفته می

 شوند و به وسیله روابط ارثی و ژنتیكی با هم در ارتباطند.داده می

لدین هستند. گیرد و فرزندان، متعلق به گونه وامیدر داخل یک گونه صورت  غالباًدر طبیعت، تولیدمثل 

مچنان یک ود، هاختالفات و تنوعات موجمیتواند یک پشه باشد، بلكه با وجود تمامثالً فرزند یک فیل نمی

ز یک گونه او گذر  هاشود و غالب خصوصیات مشخصه این گونه را داراست. البته تكامل گونهفیل تلقی می

اهان و جانوران گیمیبه گونه دیگر نیز در موارد خاص و به ندرت در گذر زمان رخ داده است. چنانچه از تما

ر نظر گرفته شده دها هادی، تغییر و تكامل گونهحل پیشندر راهاند. از موجودات تک سلولی اولیه پدید آمده

  که منطبق بر فرآیند تكامل طبیعی است.

بایست نه میرسد آن است که این افرازها چگوبرای عملی سازی این رویكرد اولین سوالی که به ذهن می

ا برای این ر شِمارا به زیر فضاهای کوچكتر تقسیم کنند. ما نظریه  مسألهتعریف شوند تا به خوبی فضای 

قابل  باشد که با معرفی عملگرهای محلیمنظور برگزیدیم. قدم بعدی بایاس جستجو به سمت شِما می

مبتني بر  نویسي ژنتیکبرنامهدستیابی است. در مجموع بر اساس راهكار ارائه شده، در ادامه این فصل 

  نماییم.یابی میرا معرفی و ارز Schema Based Genetic Programming (SBGP)یا  شِما

                                              
1 Thompson 
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 شِمااستفاده از نظریه  5-3-1

ر این نظریه ب های تكاملی است.الگوریتم سازیمدلین ابزار ترترین و شناخته شدهاز قدیمی شِمانظریه 

چگونگی  ماشِبه وجود آمده است. نظریه  شِماهایی به نام اساس ایده افراز فضای جستجو به زیر مجموعه

. در این رساله دهدبر روی شِماها را مدل کرده و با استفاده از معادالتی نشان میتغییر پراکندگی جمعیت 

رون یک گونه ددر تكامل طبیعی به کار بستیم تا زاد و ولد  «گونه»مفهوم نمودی برای شِما را به عنوان 

 رخ دهد و گونه ها به تدریج تكامل یابند.

نویسی نامهبرنوان ابزاری برای تدریجی سازی جستجوی خالصه به دالیل زیر نظریه شِما را به عبه طور  

 سازیمدل( 3( پشتوانه نظری قوی؛ و )2هایی از فضای جستجو؛ )( ارائه زیرمجموعه1برگزیدیم: ) ژنتیک

یم فضا به تعدادی از نظریه شِما برای تقس SBGPعملگرها در قالب معادالت ریاضی. بنابراین الگوریتم  تأثیر

ه در حقیقت ی معنایی ارائه شده مبتنی بر واحدهای سازنده است کشِماهمچنین  کند.میزیرفضا استفاده 

بدان  اشِمکنند. تولید افراد داخل مییی هستند که خصوصیات معنایی مطلوب را در فرد ایجاد هاژن

ال رت فعرا به صو شِمامعناست که عملگرها را به سمت تولید فرزندانی سوق دهیم که واحدهای سازنده 

 ICSSاز  ، در این فصلبیان شد 4که در فصل  ICSSبا توجه به برتری شمای معنایی در خود جای دهند. 

 بریم.بهره می SBGPبرای پیاده سازی 

 ارائه عملگرهای محلي 5-3-2

سخه کنیم که در ن، تعدادی عملگر محلی معرفی مینویسی ژنتیکبرنامهسازی جستجوی برای محلی

وجود  مطلوب، تمپیش نیاز الگوریرائه شده هر یک احتمالی برای رخداد دارند. در حقیقت، نهایی الگوریتم ا

ه را عملگر محلی رخداد واحدهای سازند حقیقتدر  است. شِماعملگرهای محلی بایاس کننده به سمت 

 .نمایدها جلوگیری میز شكسته شدن آنکند و امیتشویق 

 انواع عملگرهای محلي 5-4

رزند ه معرفی عملگرهای بازترکیبی و جهش غیرمستقیم و جهش مستقیم برای بایاس فدر این بخش ب

ضو شمِا معرفی پردازیم. همچنین عملگر تولید فرزند بدون والد را برای تولید موجودات عبه سمت شِما می

ندان بین فرز تولیدعضویت در شما را در نظر گرفتیم و به جای را  در این رساله ب محلی بودن نماییم.می

 ری داشته باشند.نزدیک به والدین، والدین و فرزندان را عضو شما در نظر گرفتیم تا رابطه محلی معنادا یا
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  بازترکیبي محلي غیرمستقیم  5-4-1

کند تولید می کند و فرزندیاین بازترکیبی یک بازترکیبی تک فرزند است که والدینی عضو شِما دریافت می

ازترکیبی را کند و نقاط بحقیقت این عملگر از یک روش آزمون و خطا استفاده می که عضو شِما باشد. در

باشد. در حالتی  یابد که در اثر بازترکیبی از این نقاط، دست کم یكی از فرزندان داخل شِمادر والدین می

اشته باشد. د شود که درجه عضویت باالتری در شِماکه هر دو فرزند داخل شِما باشند، فرزندی انتخاب می

 آمده است.  2-5شبه کد این بازترکیبی در شكل 

In-Schema Crossover 

Inputs: 

p1,p2 : parents that are schema instances 

Semantic schema H 

maxDepth 

Outputs: 

offspring 

 

do 

 

           do 

                     xop1 = selectRandomNode(p1) 

                     xop2 = selectRandomNode(p2) 

 

          while (Tree(xop1) semantically equals to Tree(xop2)) 

 

          [off1, off2] = swap(xop1, xop2) 

          off1IsAcceptable = isSchemaInstance(off1, H) & depth(off1) < maxDepth 

          off2IsAcceptable = isSchemaInstance(off2, H) & depth(off2) < maxDepth 

 

while (!off1IsAcceptable   &   !off2IsAcceptable ) 

 

if  off1IsAcceptable & off2IsAcceptable then 

          return offspring with greater membership in H 

end 

 

if off1IsAcceptable then 

          return off1 

end 

return off2 

 محلي غیرمستقیمبازترکیبي شبه کد  2-5شکل 

 

ی که برای هایهمانطور که در این شكل نمایان است، فرزندان باید اندازه مجاز داشته باشند. زیردرخت

ی ایجاد کند و شوند تا بازترکیبی تنوع معنایشوند از نظر تساوی معنایی بررسی میبازترکیبی انتخاب می

 منجر به اکتشاف نقاط جدیدی از فضای معنایی گردد.
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 غیر مستقیم جهش محلي 5-4-2

د که فرزندی کنای اعمال میکند و جهش زیردرخت را به گونهاین عملگر یک والد عضو شِما را دریافت می

شود. سپس اب می(. بدین صورت که ابتدا یک گره تصادفی در والد انتخ3-5عضو شِما تولید شود)شكل 

یی تكرار این عمل تا جا گردد.شود و در مكان انتخاب شده جایگزین میتصادفی تولید می زیردرختیه 

د عضو تالش، فرزن maxCountشود که فرزند تولید شده عضو شِما باشد. در صورتی که پس از تعداد می

ند تا جایی شود و این روه تولید میمربوطه با بایاس به سمت واحدهای سازند زیردرختشِما تولید نشد، 

 یابد که فرزند نهایی عضو شِما گردد.میادامه 

 

 Indirect In-Schema Mutation 

Inputs: 

p : parent that is schema instances 

              H: Semantic schema  

BBSet = {b1,…,bn} (set of extracted building blocks) 

maxDepth, maxCount : threshould  

Outputs: 

offspring 

 

count = 0  

do 

            mp = selectRandomNode(p) 

           offDepth = maxDepth - depth(mp) 

            if count<maxCount then 

                 t = generateRandomSubtree(offDepth)   

            else 

                 t = generateRandomSubtreeWithBBInTerminals(offDepth ,BBSet)       

            end 

            [off] = replace (mp, t) 

            offIsAcceptable = isSchemaInstance(off, H) & depth(off) < maxDepth 

            count++ 

while (!off1IsAcceptable) 

return off 

 غیر مستقیم محلي شبه کد جهش  3-5شکل 

برای تولید درخت تصادفی، واحدهای سازنده را  generateRandomSubTreeWithBBInTerminalsتابع 

گیرد. به این صورت تولید درخت را به سمت شمول واحدهای نیز جزو عناصر پایانی درخت در نظر می

دهد. در این عملگر تالش بر آن است هد و احتمال عضویت در شِما را افزایش میدسازنده بیشتر سوق می

گردد. در صورت که در ابتدا بدون بایاس فرزند داخل شِما ایجاد گردد چرا که این امر موجب حفظ تنوع می

( برای جهش mpشود. عمق میان ریشه تا نقطه انتخاب شده )عدم حصول این نتیجه عملگر بایاس می
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گردد و با کسر این مقدار از ماکزیمم عمق، عمق مجاز زیردرخت محاسبه می depth(mp)سط تابع تو

(offDepthتعیین می )شودگردد. در زمان ساخت زیردرخت تصادفی، این عمق در نظر گرفته می. 

 جهش محلي مستقیم 5-4-3

د تولید خل شِما از آن وال، جهشی است که با دریافت هر والد دلخواه یک فرزند داجهش محلی مستقیم

  نید.کمشاهده می 4-5که در شكل کند. همانطور می

Direct In-Schema Mutation 

Inputs: 

p : parent  

H: Semantic schema  

maxDepth, contributionThr : threshould  

C = {c1,…,ck}: set of cluster centroids 

BBSet = {b1,…,bn} (set of extracted building blocks) 

Outputs: 

offspring 

 

do 

            mp = selectRandomNode(p) 

            includedBBs = getBuildingBlocks(p,mp)  

            neccessaryBBs = {} 

            for i = 1: k 

                     flag = false 

                    for each building block bb in includedBBs 

                          if l(bb) == i & SS(bb,p)>contributionThr then 

                                 flag = true 

                                 break 

                          end 

                    end 

                    if !flag then  

                          add ci to neccessaryBBs 

                    end 

            end 

            if isEmpty(neccessaryBBs) then 

                 offDepth = maxDepth - depth(mp) 

                 t = generateRandomSubTree(offDepth)   

            else 

                 t = generateRandomSubTreeWithBBInTerminals(offDepth ,neccessaryBBs)       

            end 

            [off] = replace(xop, t) 

            offIsAcceptable = isSchemaInstance(off, H) & depth(off) < maxDepth 

while (!off1IsAcceptable) 

return off 

 شبه کد جهش مستقیم داخل شِما 4-5شکل 

کند. سپس واحدهای سازنده موجود در زمینه این عملگر ابتدا یک گره برای جهش در والد انتخاب می

ب قسمتی از درخت است که پس از حذف زیردرخت انتخا زمینهکند. منظور از درخت والد را شناسایی می
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ها به شكل فعال در هایی که هیچ عضوی از آنماند. در این زمان، مرکز خوشهشده برای جهش، باقی می

شود و زیردرخت تصادفی با بایاس به سمت اضافه می neccessaryBBsوالد موجود نیست به مجموعه 

 شود. این مجموعه ساخته می

د سازنده شود که واحنده درخت تصمیم گیری میدر زمان تولید زیردرخت تصادفی با توجه به عمق باقیما

برای واحدها و  توان واحد سازنده انتخاب کرد، احتمالیهایی که میتواند انتخاب شود یا خیر. در عمقمی

 دد.شود تا در نهایت تنوع حفظ گراحتمالی برای توابع و عناصر پایانی اصلی در نظر گرفته می

 

 تولید فرزند بدون والد 5-4-4

این عملگر مستقیماً و بدون نیاز به والد، ه است. آمد 5-5در شكل  عملگر تولید فرزند بدون والده کد شب

رخت تصادفی د، ابتدا یک 5-5کند که شرایط عضویت در شِما را احراز کند. مطابق شكل درختی تولید می

دارند.  ϵ وری برابر باشود در این درخت واحدهای سازنده نیز مانند عناصر پایانی شانس حضتولید می

س یک شود. سپای درج شود، ابتدا یک خوشه به تصادف انتخاب میکه قرار است واحد سازندههنگامی

اقیمانده های بشود. آنگاه خوشه مذکور از مجموعه خوشهواحد از این خوشه به تصادف در درخت درج می

 گردد. حذف می

 باشند.لف های مختشوند که شامل واحدهای سازنده از خوشهشود فرزندانی تولید این الگوریتم موجب می

 GenerateRandomTreeWithRemainingClusters بازگشتی در تابع تصادفی ذکرشده، درخت

 تابع ها در درخت نبوده،شود. اما با توجه به اینكه اجباری برای حضور همه خوشهتولید می

GenerateDirectOffspring  ملگر عاین  د تا درختان غیر عضو بازسازی شوند.کنچک میرا عضویت شِما

 د.باشالهام گرفته شده از پیشرفت های مهندسی ژنتیک در تولید موجودات مصنوعی بدون والد می

 SBGPالگوریتم  5-5

زیم. پردامی SBGP)مبتنی بر شِما ) نویسی ژنتیکبرنامهبه معرفی محلی،  هایپس از طراحی عملگر

 است.  دهآم 6-5شكل روندنمای یتم در های این الگورقدم
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GenerateDirectOffspring 

Inputs: 

H: Semantic schema  

maxDepth, contributionThr : threshould  

C = {c1,…,ck}: set of cluster centroids  

L = {l(bi)| i = 1,2,…,n} (set of cluster labels of BBSet) 

BBSet = {b1,…,bn} (set of extracted building blocks) 

ϵ: the probability of choosing bulding blocks 

 

Outputs: 

offspring 

 

do 

           off = generateRandomTreeWithRemainingClusters(maxDepth, BBSet, L, C, ϵ, 0) 

            offIsAcceptable = isSchemaInstance(off, H) & depth(off) < maxDepth 

while (!off1IsAcceptable) 

return off 
 

GenerateRandomTreeWithRemainingClusters 

Inputs: 

maxDepth, contributionThr : threshould  

C = {c1,…,ck}: set of remaining cluster centroids 

BBSet = {b1,…,bn} (set of extracted building blocks) 

L = {l(bi)| i = 1,2,…,n} (set of cluster labels of BBSet) 

ϵ: the probability of choosing bulding blocks 

level: current level of the tree 

Outputs: 

n : root of generated tree 

 

if level = maxDepth-1 then 

n = randomLeafNode() 

else 

         if rand()>ϵ || |C|=0 then 

               n = randomNode() 

               if n is operator then 

                     n.left = generateRandomTreeWithRemainingClusters(maxDepth, BBSet, L, C, ϵ, level+1) 

                     n.right = generateRandomTreeWithRemainingClusters(maxDepth, BBSet, L,C, ϵ, level+1) 

               end 

        else 

c = selectRandomCluster(C) 

bb = selectRandomBBFromCluster(c, BBset, L) 

C = C – {c} 

n = rootOf (bb) 

       end 

end 

return n 

 شبه کد تولید فرزند بدون والد 5-5شکل 

است که به  نویسی ژنتیکبرنامهاز  ایهنسخ SBGPشین بیان شد، الگوریتم های پیچنانچه در قسمت

ها و جزییات این الگوریتم بیان در ادامه قدم کند.را تدریجی می نویسی ژنتیکبرنامهجستجوی  شِماوسیله 

 گردد.می
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 SBGPروندنمای الگوریتم  6-5شکل 

 

 تولید جمعیت اولیه 

در  .شودبا محدودیت عمق تولید می ramped-half and halfجمعیت اولیه از روش دم اول، قدر 

 های اولیه شما شناسایی شوند.بایست نمونهاین جمعیت می

 تولید جمعیت اولیه

 استخراج شما

 تولید نسل بعد
 با بایاس شما

 

 نمونه های اولیه شما 

 شما

 شما

برقراری 
 توقف شرایط

 خیر

برقراری  خیر
 شرایط

 گذر شما

 بله

 شروع

 پایان

 بله
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 استخراج شِما 

ای اولیه شِما هباالتر از میانگین جمعیت به عنوان نمونهافراد با معنای پس از تولید جمعیت اولیه، 

شود. به ز جمعیت مذکور استخراج میا، بیان گردید 6-4که در بخش  ICSSمای ند و شِشوتلقی می

های خوشه شوند. سپسمی بندیخوشهتر، ابتدا واحدهای سازنده از جمعیت استخراج شده و بیان دقیق

 رود.میی شِما به کار ابدست آمده، برای تشكیل تابع عضویت و شناسایی نمونه ه

  شِماتولید نسل بعد با بایاس 

 بازترکیبی وشوند. به جهش در این مرحله عملگرهای محلی ارائه شده به صورت احتماالتی استفاده می

لی ارائه گیرد تا تنوع جمعیت را حفظ کنند. برخی از عملگرهای محاستاندارد نیز شانسی تعلق می

الد نمونه وخی بدون کنند و برشده نیاز به والدین عضو شِما دارند، برخی بر روی هر والدی عمل می

رای به وجود بهای شِما باشند ولی ها نمونهکنند. هدف تولید فرزندانی است که اکثریت آنتولید می

ه صورت آزاد آوردن پتانسیل شِمای بعدی و حفظ تنوع الزم برای پیشبرد تكامل، تعدادی از فرزندان ب

 شوند. ایجاد می

ش رود بایست در جهت استخراج از فضای جستجو به پیدر حقیقت در این مرحله مكانیزم جستجو می

دین بولی در حالتی که تنوع جمعیت کم باشد، استخراج بیشتر موجب همگرایی زودرس خواهد شد. 

کردیم. این  منظور احتمال استفاده از بازترکیبی و جهش استاندارد را متناسب با تنوع جمعیت تنظیم

ست و به صورت انحراف معیار معنای افراد جمعیت انوع معنایی ت ( آمده است،5-1تنوع که در رابطه )

 . ( آمده است5-2در رابطه )استفاده از عملگرهای استاندارد نیز احتمال  گردد.محاسبه می

ت زیاد شود. در ابتدای تكامل که تنوع جمعیاین احتمال به صورت تطبیقی حین تكامل محاسبه می

ها این سلناز عملگرهای استاندارد کمتر استفاده شود. با گذشت شود است، احتمال مربوطه موجب می

الزم جهت  شوند تا پتانسیلاحتمال زیاد شده و فرزندان بیشتری با عملگرهای استاندارد تولید می

 شماهای بعدی ایجاد شود و تعادل بین اکتشاف و استخراج برقرار گردد.

 

(5-1) 

(5-2) 
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 شرایط گذر شِما 

نی ژنی، تغییرات در تكامل طبیعی گذر از یک گونه به گونه در اثر رخدادهایی نظیر تغییر در فراوا

ی گوناگون ژنتیكی، معتقدند که این هاگیرد. نظریهی شدید صورت میهاجهشمحیط اکولوژیكی و 

( Punctuated Equilibria( یا به صورت ناگهانی )Phyletic gradualism)میگذار ممكن است به نر

ی جدید و حالت دوم معادل جهش صریح شِما. حالت اول معادل بایاس ضمنی به سمت [128]رخ دهد

  ست.شِما

بایست شرایط گذر به شِمای بعدی بررسی نسل از تكامل می در هر 6-5نمای شكل به روند  با توجه

ای تعریف شود که نشان دهد آیا تكامل داخل شِما به اندازه کافی صورت گردد. این شرایط باید به گونه

 د ودهمی رخاستخراج بیشتر  گرفته است یا خیر. هر چه تكامل محلی داخل شِما بیشتر صورت گیرد،

نماییم میجمعیت تعریف  معنایی تنوع این معیار گذر را در غالبیابد. بنابرتنوع جمعیت کاهش می

را به میانگین  gنسبت تنوع جمعیت فعلی در نسل  diversityRatio. آنگاه ( ذکر شد1-5که در رابطه )

ای به بر روی پنجره. این میانگین ( آمده است3-5که در رابطه ) دهدتنوع چند نسل اخیر نشان می

 diversityThrچنانچه این کمیت کمتر از مقدار آستانه  .شودهای قبل محاسبه میبر نسل wطول 

تر گردد. با توجه به این که جمعیت با گذر زمان شایستهشِمای جدیدی از جمعیت استخراج میباشد، 

باید. میحقیقت خود شِما تكامل باشد و در میتر از شِمای قبلی گردد، شِمای جدید نیز شایستهمی

های جدیدی از فضای جستجو را مدنظر دهد تا قسمتمیگذر شِما جستجو را در جهت اکتشاف سوق 

 قرار دهد.
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 شایستگي 

ریشه گردد، سپس مقدار برای ارزیابی افراد جمعیت، ابتدا ضرایب رگرسیون خطی هر فرد محاسبه می

شود. استفاده از ضرایب به عنوان معیار ارزیابی در نظر گرفته می (RMSE) یانگین مربعات خطام

دانیم که شِما بر شود. میرگرسیونی در حقیقت یک تصحیح خطی است که بر روی افراد اعمال می

فراد یابد. جمعیت نیز به سمت تولید اکند و  در فضای معنایی تكامل میاساس معنای افراد کار می

شود. این در حالیست که داشتن مقدار معنایی باال لزوماً منجر به خطای منطبق با شِما سوق داده می
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کم نخواهد شد چون اطالعات متقابل فرد با هدف مشخص کننده معنای فرد است. در صورتی که 

م را نیز به همراه توانند خطای کتبدیل رگرسیونی روی افراد اعمال شود، افراد با مقدار معنای باال می

شود بلكه تنها در محاسبه شایستگی افراد این تبدیل وارد فضای ژنوتیپ درخت نمیداشته باشند. 

 گردد.لحاظ می

نشان دهیم،  Z را با بردار مسألهو هدف  Yهای ورودی را با بردار به ازای نمونه tاگر خروجی درخت 

Y' شودمحاسبه می (5-4)ه به صورت رابطه مقدار خروجی درخت بعد از تبدیل خواهد بود. ک. 

 

(5-4) 

'Y Y   
cov( )

var( )

Y,Z

Y

Z aY







 

 

 

ضرایب رگرسیونی  و  نهایتاًباشند. نشان دهنده کواریانس و واریانس می varو  covدر این روابط 

 گردد.به میمحاس 'Yبا استفاده از بردار شوند و سپس خطا بر خروجی درخت اعمال میهستند که ابتدا 

 حفظ تعمیم پذیری 

از مجموعه ، آزمایشهای آموزش و ، عالوه بر مجموعه دادهSBGPبرای حفظ تعمیم پذیری الگوریتم 

تر مجموعه دقیقحل جلوگیری کنیم. به بیان راه برازشبیشاستفاده نمودیم تا از  1معتبرسازیداده 

 داده معتبرسازی به دو صورت به کار گرفته شده است:

 

ده در هر نسل از الگوریتم، خطای بهترین فرد جمعیت بر روی مجموعه دا : توقف الگوریتم (1)

شتر نسبت به خطای مشابه در نسل قبل بی شود. در صورتی که این خطامعتبرسازی محاسبه می

ست تو افزایش خطای  برازشبیشا که آموزش بیشتر موجب شود. چرباشد، الگوریتم متوقف می

 خواهد شد.

                                              
1 Validation dataset 
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در هر نسل بهترین فرد جمعیت از نظر خطای معتبرسازی، بدون تغییر وارد نسل  :گرایينخبه (2)

 .به سمت تعمیم پذیری بیشتر سوق دهدشود تا انتشار آن در جمعیت بتواند جمعیت را بعد می

د تولید افراد شومعتبرسازی، بایاس فرزندان به سمت شِما، موجب می عالوه بر استفاده از مجموعه داده

ز حد با اقید درختان و تطابق بیش از نظر معنایی و ژنوتیپی مقید گردد و این موضوع از رشد بی

  نماید.مجموعه داده آموزش جلوگیری می

-برنامهپارامترهای  کدین شبهدر اکند. می تر بیانهای الگوریتم را به صورت جزییقدم 7-5کد شكل شبه

اده های آموزش و معتبرسازی به عنوان ورودی دریافت و د (خواهد آمد 2-6-5بخش که در ) نویسی ژنتیک

 گردد.شود و بهترین فرد پس از پایان تكامل، برگردانده میمی

 نتایج تجربي 5-6

رختان با و اندازه د آزمایشای را از نظر خطای آموزش، خط SBGP، کارایی برای ارزیابی روش پیشنهادی

 ،استاندارد نتیکژنویسی برنامهها عالوه بر کنیم. این نسخهمقایسه می نویسی ژنتیکبرنامهچندین نسخه از 

ت و دسته معنایی اس نویسی ژنتیکبرنامههای گیرند. دسته اول شامل بهترین نسخهدر دو دسته جای می

اند و بر روی هازی مبتنی بر داده به نوعی تدریجی سازی انجام دادبا الیه الیه سکه دوم الگوریتم هایی 

  اند.داشته تمرکزپذیری الگوریتم تعمیم

 پایان تكاملبهترین فرد پس از  (RMSEگفته شد، خطای ) 5-5چنانچه در بخش  معیار اصلی کارایی

ردد. تعداد گت، مطالعه میهمچنین در طول تكامل چگونگی تغییرات اندازه و معنای بهترین درخشد. ابمی

گیرد. رار میقهای شِمای غالب در هر نسل و نرخ استخراج شِما نیز از مواردی است که مورد بررسی نمونه

 شود.استاندارد مقایسه می نویسی ژنتیکبرنامههمچنین میزان محلی بودن روش پیشنهادی با 

 توابع محک  5-6-1

مچنین ه است که از داده های مسائل واقعی استفاده شود. هتوابع محک سعی شد در انتخاب مجموعه 

یستگی( مورد دورنمای شاتعداد داده و  ،سخت ترین مسائل موجود در ادبیات موضوع )با توجه به تعداد بعد

ست )مانند اپذیری از توابعی استفاده شده گیرند. از سوی دیگر برای ارزیابی تعمیمارزیابی قرار می

RatPol2Dاند.های آموزش توزیع شدهای بزرگتر از دادههای آزمایش آن در بازهده( که دا 
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SBGP  

Inputs: 

diversityThr, popSize, MaxGeneretion,  xoProb, muProb, …: GP parameters  

T: training data 

V: validation data 

Outputs: 

best : the best individual 

pop = generateInitialPopulation() 

offspring  = {} 

pValError = inf 

for g = 0 : MaxGeneretion 

          evaluatePop(T) 

          best = findBestAfterTransformation(pop, T) 

          if error(best, V) > pValError then 

               break; 

         end 

          pValError = error(best, V) 

          diversityAvg = calculateAverageDiversityOfLastGenerations() 

          diversity = calulateDiversity() 

          diversityRatio = diversity/diversityAvg 

          if diversityRatio < diversityThr || g=0 then 

                  H = extractSchema3(pop) 

          end 

          schInstances = getSchemaInstances(H, pop) 

           for i = 0 : popSize  

                   r = rand() 

                   if r < xoProb then 

                           if rand() < -log( diversity)/10 then 

                                   p1 = tournomentSelection(pop) 

                                   p2 = tournomentSelection(pop) 

                                   off = crossover(p1, p2) 

                           else 

                                   p1 = tournomentSelection(schInstances) 

                                   p2 = tournomentSelection(schInstances) 

                                   off = In-schemaCrossover (p1, p2) 

                           end 

                    else 

                           if r < xoProb + muProb then 

                                   if rand() < -log( diversity)/10 then 

                                               p = tournomentSelection(pop) 

                                               off = mutation(p) 

                                   else       

                                               p = tournomentSelection(schInstances) 

                                              off = apply direct or indirect In-schemaMutations randomly on p 

                                   end 

                           else 

                                  off = generateDirectOffspring(H)  

                           end 

                   end 

                     add off to offspring  

            end 

            pop = offspring + elites of pop 

end 

 SBGPشبه کد الگوریتم  7-5شکل 
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 ،های آموزشدهد. تعداد بعد، تعداد دادهمورد استفاده در این فصل را نشان می توابع محک 1-5جدول 

 این جدول ذکر شده است.گیری توابع مصنوعی در آزمایش و معتبرسازی همچنین چگونگی نمونه

 SBGPبرای ارزیابي  توابع محک 1-5جدول 

 های آموزشداده آزمایشهای داده های معتبرسازیداده
تعداد 

 بعد
 نام

766 1154 1927 4 Pollen 

204 309 517 8 Concrete 

70 104 180 241 Bioavailability 
45 70 118 626 Toxicity 

 نقطه تصادفی 100

 [6 , 0]در  

 نقطه تصادفی 500

  [6 ,0]در  

 نقطه تصادفی 100

 [6 , 0]در  
5 UBall5D 

نقطه تصادفی در  50
[0.05, 6.05] 

 نقطه 1156
 [-0.25 : 0.2 : 6.35] 

 RatPol2D 2 [6.05 ,0.05]نقطه تصادفی در  50

 

را گیاه که چگالی گرده  ،تاس StatLibهای از مجموعهیک مجموعه داده واقعی  Pollenمجموعه داده 

 مجموعه این چهارم باشند و ویژگیمی ارتفاع و عرض و طول بعد سه بیانگر اول ویژگی سه 1.کندمی بینیپیش

, 110]قبال در این مجموعه که  متغیر هدف این مجموعه داده چگالی گرده خواهد بود. نهایتاً است.   گرده وزن

 .نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است [111

که قدرت فشرده سازی بتن را بر اساس  ،باشدمی UCIهای از مجموعه داده Concreteمجموعه داده  

, 110]همچون  نویسی ژنتیکبرنامهها مختلف . این مجموعه توسط نسخه2کندمی بینیپیشات آن ترکیب

 شده است. سازیمدل [129, 111

باشد در این نیز یک مجموعه داده واقعی در حوزه بیوانفورماتیک می  Bioavailabilityمجموعه داده 

ی از دارو است که به مؤثردرصد  ی هدفمولكول از دارو است و خروجیک  یفگرتوص یژگیهر ومجموعه 

-نامیده شده است و در پژوهش F%ین مجموعه داده در برخی مراجع اشود. میگردش خون وارد  یستمس

  است. به کار رفته [129, 111, 109]فراوانی چون های 

                                              
1 http://lib.stat.cmu.edu/datasets/pollen.data 

2 https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Concrete+Compressive+Strength 
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 این مجموعه،های ویژگی .یک مجموعه داده واقعی در حوزه بیوانورماتیک است Toxicityمجموعه داده 

این مجموعه داده قبال برای ارزیابی  باشد.دز کشنده دارو می ،های یک دارو و خروجی آنتوصیفی از مولكول

نیز نامیده  LD50شده است و  استفاده [129, 111, 109]هایی نظیر پژوهشدر  نویسی ژنتیکنامهبر

های به ترتیب برای مجموعه 30و% %20، %50، به نسبت های ذکرشده، تمامی مجموعه داده شود.می

که در فصل  RaTPol2Dو  UBall5Dتابع محک  اند.گیری شدهنمونه آزمایشآموزش، معتبرسازی و 

 به ترتیب توابعگذشته نیز مورد استفاده قرار گرفتند، 
5 2

1

10

5 (x 3)ii
 

و  
4 3

4

( 3) (y 3) (y 3)

(y 2) 10

x     

 

 اند.به کار رفته [111]و  [23] مانندهایی باشند که در پژوهشمی

 تنظیمات الگوریتم 5-6-2

برخی از دهد. را نشان می SBGP تصمخات و تنظیم نویسی ژنتیکبرنامهعمومی تنظیمات  2-5جدول 

رامترها )مانند اندازه پارامترها مانند تعداد بازه ها بر اساس انگیزه های نظری مقداردهی شده اند. برخی از پا

ها، ا سایر روشجمعیت، معیار شایستگی، انتخاب والدین، عمق درختان، تعداد اعداد تصادفی( برای مقایسه ب

ر اساس سعی و خطا اند و سایر پارامترها )مانند نرخ انواع جهش، آستانه تنوع( بهها تنظیم شدمشابه به آن

 اند.به بهترین مقدار تنظیم شده

از بهترین  یابند. سه عددمدل جمعیتی به صورتی است فرزندان تولید شده مستقیماً به نسل بعد راه می

هترین فرد بشوند. که دو مورد زندان میهای جمعیت جایگزین بدترین فردرختان نسل قبل به عنوان نخبه

ر تمام دبا توجه به داده های آموزش و یک مورد بهترین فرد با توجه به داده های معتبرسازی است. 

 باشند. مرتبه اجرا می 20آزمایشات این فصل، نتایج، میانگین 

ر ابتدای هر ود. همچنین دشبرای هر مسأله محک، به تعداد بعد مسأله ، متغیر در عناصر پایانی لحاظ می

یانی افزوده عناصر پامجموعه شود و به تولید می 1و  0( در بازه ERCعدد ثابت موقت تصادفی ) 100اجرا 

شوند، برای ده میهایی که برای مقایسه استفاگردد. به منظور برقراری تنظیمات یكسان با سایر الگوریتممی

ه داده به در نظر گرفته نشده است و تنها ویژگی های مجموع ثابتی Toxicityو   Bioavailabilityمسأله

 عنوان عناصر پایانی به کار رفته اند.
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 SBGP مختصو تنظیمات  نویسي ژنتیکبرنامهتنظیمات عمومي  2 -5جدول 

 مقدار پارامتر

 200 اندازه جمعیت

 100 هاتعداد نسل

 RMSE معیار شایستگی

 Ramped half-and-half ید جمعیت اولیهتول

 66/0 احتمال انتخاب توابع در ساخت درخت

 (4)با اندازه  1رقابتی انتخاب والدین

  فرزندانتمامی انتخاب بازماندگان

 7/0 نرخ بازترکیبی)محلی و استاندارد(

 2/0 ها )مستقیم غیر مستقیم و استاندارد(نرخ انواع جهش

 1/0 ون والدنرخ تولید فرزند بد

 6 بیشترین عمق تولید درختان اولیه

 17 بیشترین عمق مجاز در حین تكامل 

 {/,* ,- ,+} مجموعه توابع

 3 هاتعداد نخبه

 9/0 (diversityThrآستانه تنوع برای گذر شِما )

 های آموزشیجذر تعداد داده هابازهتعداد 

 3 (wطول پنجره محاسبه تنوع )

 [1،  0]نقطه در بازه  100 ت تصادفیتعداد اعداد ثاب

 دقت الگوریتم 5-6-3

 آزمایشمنظور از دقت الگوریتم بررسی خطای بهترین فرد یافته شده در تكامل است. معیار خطا در این 

RMSE  روند همگرایی الگوریتم در توابع محک مختلف  8-5در نظر گرفته شده است. در نمودارهای شكل

ای هر تابع، میانگین خطای جمعیت و خطای بهترین فرد جمعیت در طول تكامل نشان داده شده است. بر

بخشد شود، الگوریتم به تدریج جمعیت را بهبود میمقایسه شده است. همانطور که در این شكل دیده می

با توجه به اینكه  های محلی نشده است.نسل دچار همگرایی زودرس و درگیری در بهینه 100و در طول 

                                              
1 Tournament selection 
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 100تكامل زودتر از وعه داده معتبرسازی برای توقف تكامل استفاده شده است، در برخی توابع از مجم

 . نسل و قبل از همگرایی قطع شده است
 

  

  

  
 )مقایسه بهترین فرد و میانگین جمعیت( SBGPنمودارهای همگرایي  8-5شکل  

  

 يتکامل در فضای معنای 5-6-4

شود. مشاهده می به همراه میانگین معنای جمعیت تغییرات معنای بهترین فرد درخت 9-5در شكل 

یابد. چرا که دهد ، با پیشرفت تكامل، معنای درختان جمعیت نیز افزایش میچنانچه این شكل نشان می
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استخراج شِمای  ود.ریابد و به سمت جواب بهینه پیش میدر اثر تكامل، شِمای غالب جمعیت نیز تكامل می

تواند موجب ایجاد جهش در روند این نمودارها باشد. تغییرات معنای بهترین فرد لزوماً هماهنگ جدید می

 با تغییرات خطای آن نیست. چرا که این دو معیار نشان دهنده تكامل در دو فضای مختلف هستند.

 

  

  

  
 در فضای معنایي و میانگین جمعیت امل بهترین فردروند تک 9 -5شکل 
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 کنترل رشد بي رویه درختان 5-6-5

 دهد. رشد بی رویه که با نام تورممیانگین انداره درختان جمعیت را در طی تكامل نشان می 10-5شكل 

 شود اندازه درختان در طی تكامل بیشتر شود، حال آن کهایست که موجب میشود پدیدهشناخته می

 بهبود شایستگی متناظر افزایش اندازه نیست. 

  

  

  

 در طول تکامل جمعیتاندازه میانگین  10-5شکل 
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. در نتیجه این تحقیقات مهمترین عوامل صورت گرفته است تاکنون مطالعات فراوانی برروی علل این پدیده

های متنوعی برای کنترل است. همچنین تكنیکشناخته شده ر مؤثرتورم بازترکیبی استاندارد و کدهای غی

 تورم پیشنهاد شده است.

کند، نماید و فرزندان را به سمت شِما بایاس میهای محلی استفاده میاز بازترکیبی SBGPاز آنجا که 

ای سازنده فعال جا که حضور واحدهگیرد. و از آنکمتر تحت تأثیر اثر مخرب بازترکیبی استاندارد قرار می

شود. در نهایت این الگوریتم ذاتاً اثر در درخت کاسته میشود، حجم کدهای بیدر درختان تشویق می

 گردد. کنترل این اندازه در اکثر نمودارها مشهود است.موجب کنترل تورم می

 تنوع معنایي 5-6-6

در فصل گذشته نشان داده  هند.دتنوع معنایی جمعیت را در طول تكامل نشان می 11-5نمودارهای شكل 

کند. با وجود تولید افراد با میانگین معنایی مطلوب، تنوع معنایی را نیز حفظ می ICSSشِمای  که شد

همچنین تعریف تنوع معنایی به صورت انحراف معیار معنای جمعیت معرفی گردید. از آن جا که تنظیم 

 کند،بنای تنوع، به حفظ تنوع جمعیت کمک میو عملگرهای استاندارد بر م محلی احتمال عملگرهای

این احتمال بر مبنای تنوع تنظیم گردید. عالوه بر این، درنظر گرفتن شرط  (2-5و ) (1-5مطابق معادالت )

 گذر شِما بر مبنای تنوع، قدم دیگری است که در راستای حفظ تنوع جمعیت برداشته شده است. 

برای حفظ تنوع، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تنوع در نتیجه تمهیدات در نظر گرفته شده  

یابد به خوبی تا انتهای تكامل حفظ شده است. مطابق نمودارها همزمان با تكامل شِما، تنوع افزایش می

گردد و در صورتی که زیرا تنوع معنایی معیار گذر شِماست. در حقیقت در هر نسل این تنوع محاسبه می

شود. تولید شِمای جدید موجب ی گذشته کاهش یافته باشد، شِمای بعدی استخراج میهابه نسبت نسل

گردد. تولید درختان با واحدهای سازنده جدید است و منجر به اکتشاف نقاط جدیدی از فضای معنایی می

 یابد. یابد و این روند تا انتهای تكامل ادامه میبنابراین تنوع افزایش می

های پایانی ثابت شده و جمعیت به همگرایی ، تنوع در نسلUBall5Dو  RatPol2Dدر توابع محک 

های انتهایی در حال ، تنوع تا نسلToxicityو  Concreteتر مانند های پیچیدهرسیده است ولی در محک

 باشد.تغییر و حتی افزایش می
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 ي در روند تکاملتغییرات تنوع معنای 11 -5شکل 
 

 شِما هاینمونهتعداد  5-6-7

که هنگامینشان داده شده است.  12-5 های مختلف در شكلشِمای غالب جمعیت در نسل هاینمونهتعداد 

در جمعیت دارد. با پیشرفت تكامل، عملگرهای محلی  گردد تعداد اعضای کمییک شِما استخراج می

که تنوع معنایی جمعیت  یابدزمانی ادامه میتا این روند دهند. میشِما را در جمعیت افزایش  یهانمونه
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تعداد بار دیگر د و شوشِمای بعدی استخراج می شرایط گذر شِما محقق گردد. در این زمان، شود وکم می

یابد و این روند تا پایان تكامل ادامه پیدا کاهش می ی غالب که به تازگی استخراج شده است،اعضای شِما

 ند.کمی

  

  

  
 شمای غالب در طول تکامل هاینمونهتعداد  12 -5شکل 

 

 شِمانرخ استخراج  5-6-8

در حقیقت در اجراهای مختلف دهند. نرخ استخراج شِما را در هر نسل نشان می 13-5های شكل نمودار

دهد در چه کسری راج شِما در یک نسل نشان میگردد و نرخ استخهای مختلفی شِما استخراج میدر نسل
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های شِما و تنوع از اجراها شِما در آن نسل استخراج شده است. این نرخ متناسب با تغییرات تعداد نمونه

 های پیشین بررسی شدند.آزمایشباشد که در معنایی می

  

  

  
 های مختلفنسل در نرخ استخراج ِشما 13-5شکل 

 

 استاندارد نویسي ژنتیکبرنامهمقایسه با  5-6-9

استاندارد  نویسی ژنتیکبرنامه و SBGPالگوریتم بهترین فرد جمعیت در روند تكامل  14-5در شكل 

به مراتب بیشتر  SBGPشود، کارایی الگوریتم همانطور که در این نمودارها مشاهده می مقایسه شده است.

 استاندارد است. سی ژنتیکنویبرنامهاز 
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 استاندارد نویسي ژنتیکبرنامهبا  SBGP همگرایي مقایسه 14-5شکل 
 

 محلي بودن 5-6-10

و این تعریف کردیم  (4-5)را مطابق رابطه   SDفاصله معنایی SBGPبرای بررسی میزان محلی بودن 

 آمده است. 15-5در شكل  آزمایشنتایج این  والی محاسبه نمودیم.فاصله را برای هر دو نسل مت
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 استاندارد نویسي ژنتیکبرنامهبا  SBGP فاصله معنایي مقایسه 15-5شکل 

 

 محلی تری خواهد داشت. در این نمودارها هر چه مقدار این فاصله کمتر باشد الگوریتم مربوطه عملكرد 

 استاندارد مقایسه گردیده است. نویسی ژنتیکبرنامهرسم شده و با  SBGPاین معیار را برای 
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 هاروشبا سایر  SBGPمقایسه کارایي  5-6-11

ای هبا سایر نسخه SBGPبهترین فرد را در الگوریتم  آزمایش( آموزش و RMSEخطای ) در این بخش

داول ذکر همچنین میانگین اندازه درختان جمعیت نسل آخر در جکنیم. مقایسه می نویسی ژنتیکبرنامه

نویسی هبرنامهای باشند. دسته اول شامل بهترین نسخهمیدو دسته کلی ها شامل این نسخهشده است. 

ی تدریجی وعبا الیه الیه سازی مبتنی بر داده به نکه معنایی است و دسته دوم الگوریتم هایی  ژنتیک

استاندارد  سی ژنتیکنویبرنامههمچنین  اندپذیری الگوریتم تمرکز داشتهاند و بر روی تعمیمسازی انجام داده

برای  ژنتیک نویسیبرنامهات تنظیمات عمومی آزمایشدر این  برای مقایسه در جداول آمده است. GPبا نام 

و  9/0، به ترتیب SBGPهای غیر از رای روشب همه روش ها یكسان بوده است. نرخ بازترکیبی و جهش

 در نظر گرفته شده است. 1/0

 معنایيهندسي  نویسي ژنتیکبرنامههای روش مقایسه با 5-6-11-1

ی اخیر هادر سال نویسی ژنتیکبرنامهی معنایی در هااستفاده از روشبیان شد،  5-3همانطور که در بخش 

سازی و استفاده از خواص هندسی های ارائه شده عمداً برمحلیشست. روبا استقبال فراوانی روبرو شده ا

ی عملگر بازترکیبی که اولین نمونه SGX [74]اند. از میان این روش ها،  درفضای معنایی استوار شده

 2016و در سال باشد که نسخه بهبود یافته آن می  SSGX [105]معنایی هندسی مستقیم است همراه با 

که از جدیدترین  RDO [96 ,97]و  AGXهمچنین عملگرهای  مورد توجه قرار گرفت.ارائه شده است، 

باشند برای مقایسه به کار رفتند. برای پیاده سازی این روش و معتبرترین عملگرهای بازترکیبی معنایی می

نظر بنابه  RDOو  AGXاندازه کتابخانه برای  .1استفاده شده است SSGXنویسندگان مقاله  ها از کد

نرخ استفاده از بازترکیبی استاندارد  فرض شده است. 4و عمق درختان کتابخانه  1000خود نویسندگان 

فرض  80تا  2در نظر گرفته شده و اندازه زیردرخت انتخابی برای تخمین درخت، بین  SSGX 3/0برای 

 می باشد. [105]شده است که مطابق با فرض نویسندگان در 

 

و میانگین اندازه برای تک تک مسائل، میانگین و انحراف معیار خطای بهترین فرد  9-5تا  3-5در جداول 

 29در  SBGPدهد که های این جدول نشان میداده در اجراهای مختلف، گزارش شده است.درختان 

                                              
1  https://github.com/jmmcd/GP-SSGX. 
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و تعمیم پذیری نیز  آزمایشموزش کمتری داشته است. از نظر خطای مورد مقایسه، خطای آ 30مورد از 

  مقایسه، خطای کمتری را نشان داده است. 30مورد از  28در 

 (Pollenمجموعه داده )معنایي  نویسي ژنتیکبرنامهبا خطا مقایسه  3 -5جدول 
آزمایشخطای  خطای آموزش الگوریتم تابع محک گین اندازه درختانمیان   

Pollen 

 

SBGP  1/46 + 0/02  1/57 + 0/24  154/6 + 88/7 

GP  4/14 + 0/37  6/78 + 0/93  5349/8 + 407/2 

AGX  1/83 + 0/47  1/85 + 0/48  304/6 + 94/6 

RDO  1/61 + 0/40  1/62 + 0/41  194/6 + 67/5 

SGX  3/14 + 0/09  3/18 + 0/11  65/25 + 10/8 

SSGX  1/97 + 0/28  1/98 + 0/28  100/45 + 22/1 

 

 (Concreteمجموعه داده ) نویسي ژنتیک معنایيبا برنامهمقایسه خطا  4 -5جدول 

آزمایشخطای  خطای آموزش الگوریتم تابع محک  میانگین اندازه درختان 

Concrete 

 

SBGP  7/98 + 0/51  8/89 + 0/46  270/0 + 58/1 

GP  13/13 + 1/62  17/49 + 1/89  5113/8 + 411/3 

AGX  11/51 + 1/12  12/48 + 1/48  271/1 + 31/4 

RDO  11/79 + 16/40  8/02 + 1/64  390/5 + 47/7 

SGX  26/51 + 3/43  27/38 + 3/28  53/2 + 14/2 

SSGX  11/81 + 1/42  12/80 + 1/73  114/9 + 31/0 

 

 (Bioavailability)مجموعه داده  نویسي ژنتیک معنایيبا برنامهمقایسه خطا  5-5جدول 

آزمایشخطای  خطای آموزش الگوریتم تابع محک  میانگین اندازه درختان 

Bioavailability 

SBGP  26/20 + 1/50  31/23 + 1/26  302/5 + 160/6 

GP  34/85 + 1/87  36/34 + 2/80  4114/5 + 361/1 

AGX  30/97 + 3/64  33/70 + 2/78 21/5 + 4/6 

RDO  29/97 + 0/87  33/97 + 0/47 188/5 + 16/6 

SGX  48/71 + 2/12  46/57 + 2/09 114/8 + 56/8 

SSGX  30/41 + 2/46  36/28 + 13/34 90/3 + 15/6 

 

ها است. در اکثر توابع محک، ی قابل مقایسه با سایر روشاز نظر میانگین اندازه درختان، روش پیشنهاد

SSGX  کمترین اندازه درختان را داشته است. چرا که این روش ابتدا درخت را با یک زیردرخت آن تخمین

 کند.زدند و سپس بازترکیبی را اعمال میمی
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 (Toxicity)مجموعه داده  ک معنایينویسي ژنتیبا برنامهمقایسه خطا   6 -5جدول 
آزمایشخطای  خطای آموزش الگوریتم تابع محک  میانگین اندازه درختان 

Toxicity 

SBGP  1585/4 + 97/3  1902/10 + 52/37 301/89 + 79/03 

GP  1859/3 + 65/2  2125/5 + 101/1 9081/1 + 434/7 

AGX  2271/2 + 111/1  1931/2 + 28/13 207/6 + 22/85 

RDO  2176/2 + 119/67  1978/1 + 198/4 310/8 + 28/6 

SGX  2530/6 + 125/01  2243/7 + 417/38 340/1 + 53/6 

SSGX  2141/03 + 65/3  2017/36 + 312/51 109/44 + 25/23 

 

 (UBall5D تابع) نویسي ژنتیک معنایيبا برنامهمقایسه خطا  7 -5جدول 

آزمایشخطای  خطای آموزش الگوریتم تابع محک  میانگین اندازه درختان 

UBall5D 

SBGP 0/19 + 0/01 0/21 + 0/01  246/8 + 100/01 

GP  0/551 + 0/044  0/690 + 0/088  181/435 + 119/968 

AGX 0/23 + 0/01  0/23 + 0/07  142/3 + 144/6 

RDO 0/22 + 0/02  0/45 + 0/93 167/4 + 53/47 

SGX 0/47 + 0/07 0/48 + 0/07  640/10 + 9/45 

SSGX 0/20 + 0/01 0/19 + 0/01  622/05 + 38/91 

 

 (RatPol2Dتابع ) نویسي ژنتیک معنایيبا برنامهمقایسه خطا   8-5جدول 

آزمایشخطای  خطای آموزش الگوریتم تابع محک  میانگین اندازه درختان 

 
RatPol2D 

SBGP  1/05 + 0/21 2/18 + 0/31  189/430 + 46/198 

GP 1/43 + 0/42 5/81 + 4/83  239/586 + 228/848 

AGX 1/15 + 0/62  6/05 + 2/01  414/624 + 171/515 

RDO  0/46 + 0/19  17/01 + 13/11  509/5 + 135/79 

SGX 2/71 + 1/07 5/36 + 4/81  197/93 + 51/29 

SSGX 1/15 + 0/39 9/53 + 5/29  111/05 + 25/36 

 

 نویسی ژنتیکبرنامهشود، تكامل به سمت اعضای یک شمای خاص بایاس می SBGPاز آنجا که در 

برازش و های آموزشی تطبیق دهد و این امر موجب کاهش بیشتواند آزادانه افراد جمعیت را با دادهنمی

قیقت این تدریجی سازی موجب شده است نوسانات جستجو که باعث گردد. در حپذیری میافزایش تعمیم
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شده، تا حد زیادی مهار شود. در عین حال تكامل تدریجی فرصت جستجوی محلی را به برازش میبیش

رساند. البته این الگوریتم در تعداد نسل بیشتر نتایج دهد و خطای آموزش را نیز به حداقل میالگوریتم می

 های دیگر تنظیم شده است. د داشت. اما به دلیل مقایسه عادالنه پارامترها مانند روشتری خواهمطلوب

 ایالیه نویسي ژنتیکبرنامههای مقایسه با روش 5-6-11-2

با کنند تالش مینویسی ژنتیكی است که های برنامهای از روشای شامل دستهالیه نویسی ژنتیکبرنامه

ها را فراهم نمایند. هدف اصلی این روشپذیری باالیی و تعمیمتدریجی کنند ها، تكامل را دادهبندی الیه

های مورد ها با اعمال محدودیت بر دادهپذیری است. در حقیقت این دسته از الگوریتمافزایش تعمیم

نمایند. در روش پیشنهادی محدودیت به جای داده بر روی افراد جمعیت میبرازش را کنترل استفاده، بیش

  عمال شده و شرط عضویت در شِما برای آنها در نظر گرفته شده است.ا

های یاد شده و اندازه درختان با روش آزمایشآموزش، در این بخش الگوریتم پیشنهادی را از نظر خطای 

 روش  و GPC[109] ،RST [108]ها از میان این روش نماییم.آمده است مقایسه می 6-3که در بخش 

Stage-based[110] به عنوان کارهای مطرح در این حوزه و VBLL-GP[111]  وSGP [112 ,130] 

نتایج اجرای الگوریتم اند. ارائه شده اند به عنوان کارهای جدید انتخاب شده 2017و  2014که در سال 

در  GPاستاندارد نیز با نام  نویسی ژنتیکبرنامهنتایج آمده است.  14-5تا  9-5های این بخش در جداول 

  جداول ذکر شده است.

خطای آموزش کمتری را به خود  SBGPها، مقایسه با سایر روشدر دهد نتایج به دست آمده نشان می

یش تعمیم های افزاهای انتخاب شده اغلب از تكنیکروش اختصاص داده است. همچنین با وجود آنكه

 تعمیم پذیری بهتری دارد. SBGPاند، پذیری برای بهبود کاراریی خود بهره برده

 (Pollen)مجموعه داده ای الیهنویسي ژنتیک با برنامهمقایسه خطا  9 -5جدول 

 

 

 

 

 

آزمایشخطای  خطای آموزش الگوریتم تابع محک  میانگین اندازه درختان 

Pollen 

SBGP  1/46 + 0/02  1/57 + 0/24  154/68 + 88/7 

GP  4/14 + 0/37  6/78 + 0/93  5349/8 + 407/2 

VBLL-GP  3/74 + 0/25  3/76 + 0/53  4021/0 + 532/3 

SGP  3/01 + 0/29  5/22 + 0/64  1107/6 + 165/5 

GBC  3/98 + 0/20  4/42 + 0/46  3649/2 + 366/1 

RST  3/55 + 0/44  4/30 + 0/87  4190/3 + 426/9 

Stage-based  3/57 + 0/16  6/54 + 0/72  4651/0 + 372/8 
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 (Concrete)مجموعه داده  اینویسي ژنتیک الیهبا برنامهمقایسه خطا  10 -5جدول 

آزمایشخطای  خطای آموزش الگوریتم تابع محک  میانگین اندازه درختان 

Concrete 

 

SBGP  7/98 + 0/51  8/89 +  0/46  280/01 + 58/1 

GP  13/13 + 1/62  17/49 + 1/89  5113/8 + 411/3 

VBLL-GP  9/09 + 1/21  11/39 + 1/35  6043/1 + 468/8 

SGP  8/11 + 1/48  15/73 + 1/54  1563/2 + 220/9 

GBC  12/81 + 1/38  13/65 + 1/51  4331/8 + 366/5 

RST  12/30 + 1/57  15/13 + 2/04  5763/4 + 548/8 

Stage-based  11/67 + 1/49  15/10 + 0/83  5300/6 + 372/1 

 

 (Bioavailability )مجموعه داده اینویسي ژنتیک الیهبا برنامهمقایسه خطا  11 -5جدول 

مایشآزخطای  خطای آموزش الگوریتم تابع محک  میانگین اندازه درختان 

Bioavailability 

SBGP  26/20 + 1/50  31/23 + 1/26  302/58 + 160/6 

GP  34/85 + 1/87  36/34 + 2/80  4114/5 + 361/1 

VBLL-GP  31/48 + 1/05  31/79 + 1/16  3076/6 + 282/2 

SGP  27/53 + 1/26  34/97 + 1/21  875/3 + 103/6 

GBC  33/75 + 1/92  35/47 + 2/01  2036/5 + 281/4 

RST  30/30 + 2/57  34/87 + 2/30  3842/1 + 340/6 

Stage-based  30/83 + 2/98  36/22 + 2/93  3522/0 + 265/1 

 

 (Toxicity )مجموعه داده  اینویسي ژنتیک الیهبا برنامهمقایسه خطا  12 -5جدول 

محکتابع  آزمایشخطای  خطای آموزش الگوریتم   میانگین اندازه درختان 

Toxicity 

SBGP  1585/4 + 97/3  1902/10 + 52/37 301/89 + 79/03 

GP  1859/3 + 65/2  2125/5 + 101/1 9081/1 + 434/7 

VBLL-GP  1839/9 + 45/3  1954/0 + 73/2 5033/2 + 562/1 

SGP  1703/2 + 88/90  2053/4 + 67/6 1026/3 + 105/2 

GBC  1863/2 + 71/1  2065/1 + 66/4 5642/1 + 382/3 

RST  1817/7 + 151/3  2092/1 + 185/7 7680/3 + 547/2 

Stage-based  1714/5 + 80/3  2198/3 + 216/0 7996/2 + 321/6 
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ر عملگرهای داز آنجا که  .ستهابه مراتب کمتر از سایر روش SBGPاندازه درختان جمعیت نیز در  میانگین

ان تا حدی شود، اندازه درختمحلی از کوچكترین فرم واحدهای سازنده برای تولید فرزندان استفاده می

رازش بشود تكامل قبل از بیششود همچنین استفاده از مجموعه داده معتبرسازی موجب میکنترل می

 آید.تری به دست تر و کوتاههای سادهحلقطع گردد و راه

 UBall5D) )تابع اینویسي ژنتیک الیهبا برنامهمقایسه خطا  13 -5جدول 

آزمایشخطای  خطای آموزش الگوریتم تابع محک  میانگین اندازه درختان 

UBall5D 

SBGP 0/19 + 0/01 0/21 + 0/01  264/8 + 100/01 

GP  0/551 + 0/044  0/690 + 0/088  1651/2 + 239/9 

VBLL-GP  0/495 + 0/021  0/589 + 0/057  806/7 + 176/0 

SGP  0/372 + 0/045  0/647 + 0/051  263/0 + 54/9 

GBC  0/503 + 0/027  0/627 + 0/051  1002/8 + 184/5 

RST  0/491 + 0/061  0/631 + 0/076  1456/8 + 357/3 

Stage-based  0/520 + 0/073  0/656 + 0/093  1574/1 + 254/9 

 

 ( RatPlo2Dتابع ) اینویسي ژنتیک الیهبا برنامهمقایسه خطا  14 -5جدول 

آزمایشخطای  خطای آموزش الگوریتم تابع محک  میانگین اندازه درختان 

 
RatPol2D 

SBGP  1/05 + 0/21 2/18 + 0/31  189/430 + 46/198 

GP 1/43 + 0/42 5/81 + 4/83  239/586 + 228/848 

VBLL-GP  1/27 + 0/14  2/27 + 0/52  2138/1 + 197/6 

SGP  0/42 + 0/08  3/32 + 0/56  548/9 + 88/0 

GBC  1/37 + 0/39  2/72 + 0/70  1765/5 + 201/4 

RST  1/24 + 0/27  3/19 + 0/66  2682/7 + 249/8 

Stage-based  1/10 + 1/52  4/38 + 1/03  2891/9 + 286/0 

     

 مقایسه با سایر روش های تقریب تابع 5-6-11-3

 

های مطرح یادگیری ماشین بخش خطای آموزش و آزمایش روش پیشنهادی را با برخی از روش در این

ها شامل مدل این روش های غیرتكاملی مشخص گردد.در میان روش SBGPکنیم تا جایگاه مقایسه می

ذکر  Quadratic Modelو  Linear modelای رگرسیون است که در جدول با عناوین دوجملهخطی و 
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های تخمین بهترین روش ( که ازSVM-LS) 1مربعات نیکمتر بانیبردار پشت نیماشهمچنین  .شده است

 Randomهای درخت تصمیم با نام ای از الگوریتمشناخته شده و نمونه RBF2تابع است و شبكه عصبی

Forrest .برای سه روش آخر از سه مجموعه داده آموزش، آزمایش و  برای مقایسه استفاده شده است

استفاده شده است. مجموعه معتبرسازی برای یافتن پارامتر اصلی هر روش  SBGPمعتبرسازی مشابه با 

 به کار رفته است. 

ها، انحراف معیار برای ولر این جدد گزارش شده است. 20-5تا  15-5داول نتایج به دست آمده در ج

اهای مختلف ها، انحراف معیار در اجرروش پیشنهادی ذکر شده است اما با توجه به قطعی بودن سایر روش

 باشد. ها صفر میبرای سایر روش

 

 (Pollen)مجموعه داده سایر روش های تقریب تابع  مقایسه خطا با 15 -5جدول 

لگوریتما تابع محک آزمایشخطای  خطای آموزش   

Pollen 

SBGP  1/46 + 0/02  1/57 + 0/24 

Linear model 26/8  29/8  

Quadratic model 23/8  26/8  

LS-SVM 78/1  79/3  

RBF 82/2  01/8  

Random Forrest 22/11  41/31  

 

 (Concrete)مجموعه داده  یب تابعسایر روش های تقر مقایسه خطا با 16 -5جدول 

 

 

 

 

 

                                              
1 Least Squares Support Vector Machine 

2 Radial Basis Function 

آزمایشخطای  خطای آموزش الگوریتم تابع محک  

Concrete 

SBGP  7/98 + 0/51  8/89 +  0/46 

Linear model 67/99  75/102  

Quadratic model 57/84  19/49  

LS-SVM 35/1  15/31  

RBF 08/21  74/19  

Random Forrest 54/2  40/7  
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 (Bioavailability)مجموعه داده  سایر روش های تقریب تابع مقایسه خطا با 17 -5جدول 

 

 

 

 

 

 

 (Toxicity)مجموعه داده  سایر روش های تقریب تابع مقایسه خطا با 18 -5جدول 

 

 

 

 

 

 

 (UBall5D)مجموعه داده سایر روش های تقریب تابع  مقایسه خطا با 19 -5جدول 

آزمایشخطای  خطای آموزش الگوریتم تابع محک  

UBall5D 

SBGP 0/19 + 0/01 0/21 + 0/01 

Linear model 739/0  836/0  

Quadratic model 255/0  531/0  

LS-SVM 901/0  472/0  

RBF 182/0  541/0  

Random Forrest 156/0  301/0  

 

 

به طور قابل توجهی  SBGPپذیری عمیمتوان نتیجه گرفت که کارایی و تبر اساس نتایج به دست آمده می

مجموعه  4پذیری این روش، در باشد. همچنین تعمیمبهتر از روش های رگرسیون خطی و درجه دو می

آزمایشخطای  خطای آموزش الگوریتم تابع محک  

Bioavailability 

SBGP  26/20 + 1/50  31/23 + 1/26 

Linear model 56/203  88/1463  

Quadratic model 81/147  12/736  

LS-SVM 56/51  58/29  

RBF 85/18  04/32  

Random Forrest 22/11  4/31  

آزمایشخطای  خطای آموزش الگوریتم تابع محک  

Toxicity 

SBGP  1585/4 + 97/3  1902/10 + 52/37 

Linear model 43/332691  92/332718  

Quadratic model 51/52577  66/52214  

LS-SVM 90/0141  76/1893  

RBF 32/278  27/2275  

Random Forrest 33/958  25/7208  
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-LSمجموعه داده بهتر از  5مورد از  3بوده است و در  Random Forrestو  RBFهای داده بهتر از روش

SVM پذیری، روش ارائه شود که از نظر تعمیمن برداشت میارزیابی شده است. به طور کلی از نتایج چنی

 ها داشته است.تر عملكرد بهتری نسبت به سایر روششده در مسائل پیچیده

 

 (RatPlo2D)مجموعه داده  سایر روش های تقریب تابع مقایسه خطا با 20 -5جدول 

آزمایشخطای  خطای آموزش الگوریتم تابع محک  

RatPlo2D 

SBGP  1/05 + 0/21 2/18 + 0/31 

Linear model 67/3  58/4  

Quadratic model 32/3  42/3  

LS-SVM 073/0  34/0  

RBF 024/0  56/0  

Random Forrest 384/0  35/1  

 جمع بندی 5-7  

فرآیند  ( معرفی شد. این الگوریتمSBGPمبتنی بر شِما ) نویسی ژنتیکبرنامهدر این فصل الگوریتم 

ای با یكدیگر را به گونهنماید تا جستجوی محلی و عمومی را تدریجی می نویسی ژنتیکبرنامهجستجوی 

نماید که کارایی نهایی بهبود یابد. این الگوریتم با استفاده از عملگرهای محلی که فرزندان را به ترکیب می

پس از معرفی  فصلبخشد. در این بود میرا به نویسی ژنتیکبرنامهکند، جستجوی سمت شِما بایاس می

های ، عملكرد این روش را تحلیل و ارزیابی نمودیم و با نسخهSBGPهای الگوریتم عملگرهای محلی و قدم

دهد روش پیشنهادی نتایج به دست آمده نشان می مقایسه کردیم. نویسی ژنتیکبرنامهای از شناخته شده

  از لحاظ خطای آموزش و تعمیم پذیری برتری دارد. ی ژنتیکنویسبرنامههای نسبت به سایر نسخه
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 مقدمه 6-1  

های خودکار کامپیوتری به وجود آمد. اما بعدها با توجه در اصل با هدف تولید برنامه نویسی ژنتیکبرنامه 

برای دسته وسیعی از مسائل مورد توجه قرار گرفت.  مسألهروش حل به قابلیت تولید مدل، به عنوان یک 

هایی در ارائه مدل قابل فهم برای انسان دارد، دچار چالش نویسی ژنتیکبرنامههایی که با وجود قابلیت

تواند به راحتی در مسائل دنیای واقعی به کار گرفته شود. یكی از مسایلی که باعث عدم است که هنوز نمی

-های مرتبط نشان میپژوهش شود، جستجوی غیرمحلی آن است.می نویسی ژنتیکبرنامهی مناسب کارای

قرار  تأثیربودن بازنمایی و عملگرهای ژنتیكی به شدت کارایی یک الگوریتم تكاملی را تحت دهد، محلی

نویسی برنامهازی سهدف اصلی این رساله، توسعه نظریه شِمای کاربردی و استفاده از آن برای محلیدهد. می

نام دارد، ارائه گردید. این الگوریتم  SBGPمبتنی بر شما که  نویسی ژنتیکبرنامهاست. در این راستا  ژنتیک

برد. سپس با استفاده کند و به صورت محلی به پیش میجستجو را به سمت افراد عضو یک شِما هدایت می

 نماید.یب میاز تكامل شِما این جستجو را با جستجوی سراسری ترک

 رساله هاینوآوریدستاوردها و  6-2

 نویسی ژنتیکبرنامهارائه ما و نظریه شِتوسعه اصلی  های این رساله در دو حوزهدستاوردها و نوآوری

ای توسعه نظریه شود، نوآوری ها در راستمیکه در ادامه مطرح  6تا 1موارد  گیرد.ما قرار میمبتنی بر شِ

 باشد.می نویسی ژنتیکبرنامهها در راستای بهبود  وآورین 8و  7شِما و موارد 

 نویسي ژنتیکبرنامهدر  ی درختمعناجدیدی از تعریف ارائه  (1)

در این رساله معنای یک درخت به صورت اطالعات متقابل نرمال شده میان خروجی درخت و 

ن اساس سازی، تعریف شد. همچنین برابری معنایی دو درخت توصیف شد و بر ایهدف بهینه

فضای معنایی مشخص گردید. نتایج مطالعه و ارزیابی نشان داد در این کاربرد استفاده از اطالعات 

های بالفعل را شناسایی و تشویق زیردرختتواند متقابل بهتر از سایر معیارهای سنجش شباهت می

 نماید.

 هاو ارائه روش استخراج آن واحدهای سازنده معنایيتعریف  (2)

های پیشین در فضای معنایی تعریف شد. ر، واحد سازنده برخالف پژوهشر پژوهش حاضد

گردد برشمرده شد و الگوریتمی برای خصوصیاتی که منجر به شناسایی واحد سازنده معنایی می
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استخراج این واحدها از یک جمعیت دلخواه ارائه گردید. این واحدها فارغ از شكل و ساختار 

گردند و مید معنای درخت در افراد شایسته جمعیت شناسایی درختان، بر اساس فرکانس رخدا

روند. پیش از این واحدسازنده معنایی فقط در حوزه میمؤلفه های اصلی فضای معنایی به شمار 

دودویی در نظر گرفته شده بود. اکنون به عنوان دستاورد این رساله برای مسائل رگرسیون نمادین 

از آنجا که شناسایی این واحدها بر مبنای معنا صورت  باشد.میل در حوزه اعداد حقیقی قابل اعما

 باشد.ها میگیرد، وابسته به بازنمایی نیست و به راحتی قابل تعمیم به سایر بازنماییمی

 ما در فضای معنایيعریف شِت (3)

 ما به صورت نحوی تعریف شده بود، به دلیل انتقادات کاربردی وارد به ایندر مطالعات پیشین شِ

ما از چرخه انتشارات علمی به دور مانده بود. در این رساله ها بود که مطالعات شِماها، سالنوع شِ

های قبل از نقطه نظر جدیدی مورد توجه قرار گرفت. برخالف روش نویسی ژنتیکبرنامهمای شِ

ما به صورت دانستند، شِما را مجموعه از افراد جمعیت با خصوصیات نحوی مشترك میکه شِ

قابلیت کاربردی  این نوع تعریف موجب شد که شِما افرادی از جمعیت با معنای مشابه تعریف شد.

 داشته باشد و از انتقادات پیشین رهایی یابد.

 مانحوی شِ سازیمدل (4)

نویسی برنامهاز آنجا که هدف این رساله ارائه شمایی است که قابلیت استفاده کاربردی در بهبود 

شناسایی و تولید  سازی،بایست از لحاظ نحوی نیز مدل، اعضای شما میرا داشته باشد ژنتیک

سازی خداد واحدهای سازنده، سه روش مدلشوند. در این رساله پس از توصیف درختان بر مبنای ر

 PSS و GSS مایسازی در شِگردید. این مدل ماشِ سه نظریه نحوی ارائه شد که موجب معرفی

توسط  GSSدر صورت گرفت که ما واحدهای سازنده در اعضای شِاز طریق تخمین توزیع رخداد 

نیز مدلی بر مبنای  ICSSتوسط توزیع پوآسن انجام شد. در  PSS مدل مخلوط گوسی و در

نشان داد،  هابندی اطالعاتی واحدها و رخداد خوشه ها در افراد ارائه شد. نتایج ارزیابیخوشه

ICSS این است. همچنین  دیگر مایشِدو رون به صرفه تر از از نظر محاسباتی و زمانی بسیار مق

د و به خوبی کنما تولید میما در مجموع بهتر از دو مدل دیگر، نمونه هایی با معنای مطلوب شِشِ

 نماید.تنوع را در افراد تولید شده حفظ می

ی سازنده را رود. این الگوریتم واحدهامی رهای رساله به شمااطالعاتی نیز از نوآوری بندیخوشه

ها بتوانند در کنار هم حداکثر اطالعات را راجع به که مراکز خوشهکند بندی میخوشه ایبه گونه
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های لفهای از مؤهای مختلف، نمایندهکه خوشه رودمیهدف فراهم سازند. در حقیقت انتظار 

 مختلف هدف باشند. 

 جمعیت مای غالباستخراج شِ ي برایروشارائه  (5)

مای غالب جمعیت را شِ ،گرفتن هر جمعیتدر نظر ارائه شده است که با ه الگوریتمی ن رسالدر ای

ماهای شمار شِمای جمعیت، حجم بیکند. این روش با یافتن مهمترین شِمیسازی شناسایی و مدل

 نماید.استفاده میردگیری، تحلیل و ما را قابل گیرد و شِ ممكن را نادیده می

 مای پیشنهادیمتناسب با شِ مانظریه شِارائه معادالت  (6)

را در نسل بعد تحت انتخاب و بازترکیبی  شِماهای امید ریاضی تعداد نمونه شِمامعادالت نظریه 

مقایسه تعداد ی پیشنهادی استخراج شد. شِمااین معادالت برای هر سه د. نکنمی بینیپیش

عد حاکی از دقت تخمین این بینی شده توسط این نظریه با تعداد واقعی در نسل بهای پیشنمونه

باشد. این دقت مرهون ماهیت مینظریه نه تنها برای یک نسل بعد بلكه برای چندین نسل بعد 

 سازگار است. نویسی ژنتیکبرنامهست که بسیار بیشتر از ژنوتایب با رفتار شِمامعنایی 

 ارائه عملگرهای محلي (7)

ی غالب شِمادند که فرزندان را به سمت در این رساله چندین عملگر بازترکیبی و جهش ارائه ش

در  نمایند.میرا محلی  نویسی ژنتیکبرنامهکنند و به این ترتیب جستجوی میجمعیت بایاس 

در نظر گرفته شد. هنگامی که فرزندان  بودنحقیقت در این رساله تعریف وسیعتری برای محلی

ی رخ داده است. در این تعریف یک نسل عضو شِمای والدین باشند، تولید فرزند به صورت محل

همچنین عملگر عالوه بر نزدیكی معنایی والدین و فرزندان، تنوع الزم نیز لحاظ گردیده است. 

 نماید.میرا تولید  شِمااست که نمونه های تولید فرزند بدون والد معرفی شده

 (SBGP) شِمامبتني بر  نویسي ژنتیکبرنامهالگوریتم  توسعه (8)

نماید تا جستجوی محلی و میرا تدریجی  نویسی ژنتیکبرنامهآیند جستجوی این الگوریتم فر

بهبود یابد. این  نویسی ژنتیکبرنامهای با یكدیگر ترکیب نماید که کارایی نهایی عمومی را به گونه

-برنامهکند، جستجوی میبایاس  شِماروش با استفاده از عملگرهای محلی که فرزندان را به سمت 

-میی غالب از جمعیت استخراج شِمابخشد. در طی تكامل ابتدا یک میرا بهبود  کنویسی ژنتی

تا های بعدی با بایاس به سمت شِما تا تولید نسلشود. میتولید  شِماگردد و نسل بعد با بایاس 
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شود که میی جدیدی از جمعیت استخراج شِماسپس  .یابدمیادامه  شِمابرقراری شرایط گذر 

را به سمت  نویسی ژنتیکبرنامهاز آن جا که این روش جستجوی  ی قبلی است.ماشِتكامل یافته 

دهد. همچنین رشد بی رویه درختان میرا در افراد جمعیت کاهش  برازشبیشکند، میبایاس  شِما

، گرددمیپیچیدگی کاهش  کوچكتر منجر بهنماید و از آن جا که تولید درختان میرا کنترل 

دهد این الگوریتم از مینماید. نتایج ارزیابی نشان میرا برای الگوریتم فراهم  تعمیم پذیری باالیی

 برتری دارد. نویسی ژنتیکبرنامهنظر دقت و تعمیم پذیری در مجموع نسبت به سایر نسخه های 

 کارهای آیندهراه 6-3

 نه دنبال شود.هدایت پژوهش های بعدی در این زمیهادی و تواند برای بهبود روش پیشنمیموارد زیر 

-خوشهافزایی بیشتری را در تواند هممیعدی واحدهای سازنده ابل چندبفاده از اطالعات متقاست( 1)

های اطالعاتی فراهم کند. در پژوهش فعلی به علت کاهش حجم محاسبات این کمیت با کمیت بندی

 تر تخمین زده شده است.ساده

-ا را تحت بازترکیبی و انتخاب پیشماجع تعداد اعضای شِفعلی مانند اکثر مرنظریه شِما ( معادالت 2)

تری نسبت به تغییرات شِما گرایانهدر نظر گرفتن جهش در استخراج معادالت دید واقعبینی می کنند. 

تر تواند استفاده عملی از این نظریه را سادهمی ی ماکروسكوپیشِماارائه نظریه همچنین دهد. بدست می

 سازد.

به کار بست و توسط آن  نویسی ژنتیکبرنامهبرای بهبود توان را میما تخمین نظریه شِ نتایج (  3) 

 پارامترهای تكامل را به صورت تطبیقی تنظیم نمود.

است اما به سادگی مبتنی بر شِما برای مسائل رگرسیون نمادین ارائه شده نویسی ژنتیکبرنامه( 4)

 باشد.بندی و قوانین انجمنی نیز میهقابل تعمیم برای کاربردهای دیگر مانند طبق
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Abstract 

Genetic programming (GP) is a subfield of evolutionary computation, in which 

computer programs evolve to solve a specified problem. Despite the empirical 

success in various applications, GP is still not known as a reliable problem-solving 

technique. One of the most important issues of GP is its ineffective search procedure. 

In contrast to natural evolution, which is based on the gradualism, in GP neither the 

representation nor the operators are local. This feature, cause GP to have sudden 

movement in genotype and semantic spaces. We employed schema theory as a tool 

for investigating and addressing this issue.  

Schema theory is the most well-known model of evolutionary algorithms. Imitating 

from genetic algorithms (GA), nearly all schemata defined for GP refer to a set of 

points in the search space that share some syntactic characteristics. In GP, 

syntactically similar individuals do not necessarily behave similarly. Hence, there 

are several major issues with relying on prior schema theories as a behavioral model 

of GP. As a result, these theories have been rarely applied practically in the literature. 

In this study, we propose and utilize the first semantic schema theory for GP. The 

proposed theory is a more realistic model of GP that could be potentially employed 

for improving GP in practice. This schema partitions the search space according to 

semantics of trees, regardless of their syntactic variety. We interpret the semantics 

of a tree in terms of the mutual information between its output and the target. The 

semantic schema is characterized by the occurrence of semantic building blocks in 

promising individuals. These building blocks are introduced and extracted in the 

proposed semantic space. An extraction method that looks for the most significant 

schema of the population is provided. Moreover, an exact microscopic schema 

theorem is suggested that predicts the expected number of schema samples in the 

next generation. 

The main purpose of this study is proposing schema based genetic programming 

(SBGP), which control and guide the GP search. SBGP is equipped with some 

semantic local operators that bias offspring toward a specfied schema and perform a 

local search around it. To achieve this aim, initially the significant schema of the 

population is extracted. Then, predefined local operators are applied to generate 

offspring. The schema is upgraded incrementally during the evolution. Therefore, 

local in-schema search is combined with schema evolution as a global search towards 

the target. In this reaerch, the algorithm is devoted to symbolic regression problems. 

However, it can be simply extended to other problem types. 



Abstract 
 

 

 

For evaluating the proposed method, we use both synthetized and real world 

problems. Experiments are conducted in two sections of schema theory and SBGP. 

Results demonstrate the capability of the proposed schema definition in both 

generalization and diversity preserving aspects and the high accuracy of schema 

theory estimations. The results of second class of experiments indicate that SBGP 

has overally superior performance in terms of accuracy and generalization, in 

comparison to other GP versions. 

Keywords: Genetic programming, Schema theory, Building blocks, Locality, 

Mutual information, Semantic genetic programming. 
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