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  لوافصل  
  

  
  
  
  
  
  

  مقدمه
  شرح مساله پژوهشی 1-1

است و با این ایده به وجود آمده است  2مفهوم جدیدی در زمینۀ محاسبات تکاملی 1لگوریتم تخمین توزیع
های  با ارزش در نسل 3های ساختاری تا با ساخت یک مدل احتمالی از جمعیت مورد بررسی به حفظ بلوک

های متفاوتی از این  تحقیقات روزافزونی در این زمینه در حال پیگیری است و گونه. متوالی بپردازد
  . شده استارائه های مختلف  الگوریتم توسط محققان دانشگاه

یا   PMBGAs(4( های ژنتیک ساختار مدل احتمالی الگوریتمهایی همچون  برخی از محققین از نام
کنند، اما همۀ این اسامی  برای توصیف این الگوریتم استفاده می IDEAs(5(های تخمین چگالی تکرار  الگوریتم

ها بر اصول ژنتیکی زیادی متکی نیستند و بجای آن در هر نسل،  این الگوریتم. به مفهوم واحدی اشاره دارند
نمونه در -گام مدل. سازند مدل احتمالی صریحی از توزیع افراد خوب برگزیده شده در فضای جستجو می

EDA نقطه قوت یا ضعف یک . با چندین والد تصور کردتقاطع توان چیزی شبیه عمل  یرا مEDA  ویژه به
  . گردد طور عمده توسط همین مدل احتمالی تعیین می

                                                 
1 Estimation of Distribution Algorithm (EDA) 
2 Evolutionary Computation(EC) 
3 Building Blocks (BBs) 
4 Probabilistic Model Building Genetic Algorithms(PMBGAs) 
5 Iterated Density Estimation Algorithms(IDEAs) 

ا
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  پیشینه و تاریخچه 1-2
و  1انتخـاب طبیعـی  های بهینه سـازی هسـتند کـه از نظریـۀ      کالسی از الگوریتم) GAs(های ژنتیکی  الگوریتم

هـای   این الگوریتم با استفاده از دو عمل انتخاب و بازترکیـب جـواب  . شده استالهام گرفته  2بازترکیب ژنتیکی
این روش در دامنـۀ مسـائل متنـوعی خـوب کـار      . کند امیدبخش، سعی در یافتن جواب بهتری برای مساله می

. باشند ندازۀ کافی برای رسیدن به پاسخ بهینه موثر نمیساده با ا 3کند، اما برخی اوقات هم انتخاب و تقاطع می
یـا  ) BBs(هـای سـاختاری   کـه مـا آنهـا را بـه عنـوان بلـوک      (این موضوع بخاطر عدم حفظ موثر الگوهای مهم 

آیـد کـه در    این مورد بیشتر مواقعی  پـیش مـی  . آید در کروموزوم به وجود می) شناسیم می 4های جزئی جواب
  .ستی توزیع شده باشندسُهای ساختاری بِ دامنۀ مساله بلوک

منجـر بـه ظهـور کـالس      ،های سـاختاری محافظـت بیشـتری بکننـد     جستجو برای یافتن تکنیکی که از بلوک
هـای   در این تکنیک بـدیع از انحـالل جـواب   . شد) EDA( تخمین توزیع الگوریتمها به نام  جدیدی از الگوریتم

یعنی با دادن احتمال زیاد بـه آنهـا   . آید جزئی موجود در کروموزوم تا آنجا که ممکن است ممانعت به عمل می
کنیم آنها را در نسـل فرزنـدها هـم داشـته باشـیم و بـه ایـن ترتیـب          برای پدیدار شدن در نسل بعد سعی می

هـای سـاختاری در    بـرای دادن احتمـال بـه بلـوک    . ای جزئی خوب با احتمال باال حفظ خواهنـد شـد  ه جواب
یـا همـان   (ها در کوروموزوم  الگوریتم تخمین توزیع، یک مدل احتمالی که نشان دهندۀ همبستگی بین متغیر

ایـن ایـده   . کنـیم  مـی  سازیم و با استفاده از این مدل احتمالی نسل بعدی را ایجاد است، می  )متغیرهای مساله
جمعیتـی بـر   او مـدل خـود را   . ترین فرم ممکنش ارائه شد در ساده 1994در سال  5نخستین بار توسط بالوجا
گرفـت بـا    ای که روی این الگوریتم صورت مـی  البته کارهای اولیه. (نام نهاد 6 )PBIL(اساس یادگیری افزایشی 

 الگـوریتم تخمـین توزیـع   تا کنون بیش از صدها گونه از ) شد شناخته می EGA(7(نام الگوریتم تعادل ژنتیکی 
های اولیـه  EDAبسیاری از . های تکاملی و ژنتیکی است ارائه شده است و یک موضوع پرکار در زمینۀ الگوریتم

کردند که فقط برای کار روی حوضه مسائل بـا دامنـۀ گسسـته مفیـد      بر نمایش باینری بردار جواب تمرکز می
هایی برای کار روی مسـائل بـا دامنـۀ پیوسـته هـم ابـداع        ا این نگرش پیشرفت کرد و الگوریتمبودند، اما بعده

  .کنیم های با دامنۀ گسسته تمرکز می برای راحتی کار ما هم در این تحقیق بیشتر روی مساله. شدند
جو شـناخته  سـازی قـوی و ابـزار جسـت     ها بـه عنـوان بهینـه    در بسیاری از زمینه EAs(8(های تکاملی  الگوریتم

  .  شوند می

                                                 
1 Natural selection 
2 Genetic recombination 
3 Crossover 
4 Partial solutions 
5 Baluja  
6 Papulation Based Incremental Learning (PBIL) 
7 Equilibrium Genetic Algorithm (EGA) 
8 Evolutionary algorithms 
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  اهداف پژوهش 1-3
  .دهیم ، ارائه میۀ کلی برای الگوریتم تخمین توزیعدر این پژوهش، چندین گون

  : شوند، عبارتند از اهدافی که در این پژوهش دنبال می
 .مندندهای ساختاری در مساله عالقه  هایی که به حفظ بلوک توضیح کلی الگوریتم •

 . های تخمین توزیع بر اساس وابستگی بین متغیرهای مساله به همراه معرفی هر کدام انواع الگوریتم •

 .باشد های احتمالی که به نوعی گلوگاه الگوریتم تخمین توزیع می مساله یادگرفتن مدل •

 .مقایسۀ کارایی این الگوریتم و الگوریتم ژنتیک معمولی •

 .کنند ها را از دید ریاضی بررسی می الگوریتماین هایی که  ارائۀ تئوری •

 .کاربرد این روش در یادگیری ماشین •

  اهمیت و ارزش این پژوهش 1-4
هـای   شـود، تکـرار   های تکاملی باعث کند شدن روند یافتن پاسخ بهینه مـی  ترین موضوعی که در الگوریتم مهم

عالوه بر این هر تکرار حلقه بعضـاً دارای سـربار زمـانی زیـادی     . اصلی تولید نسل استمتوالی و به نوعی حلقۀ 
هـا   ارزش این نوع الگـوریتم ) ها های جهش، تقاطع و برخی اوقات مرتب کردن کروموزوم ناشی از عملگر. (است

مفهـوم پایـۀ   کنـد بـه عبـارت بهتـر،      هـا اسـتفاده نمـی    هم در این است که در بسیاری از موارد از این عملگـر 
 شده استن های جهش و تقاطع بنا نهاده  در مبنای تکامل طبیعی و عملگر در واقعهای تخمین توزیع  الگوریتم

  . شود ساده می GAنسبت به  EDAو این همان چیزی است که در اغلب اوقات باعث سریعتر بودن 
 1اما بایاس کردن. معمولی بایاس کردن الگوریتم است GAدانیم روش دیگری برای تسریع در  همانطور که می

الگوریتم ژنتیک برای یک مسالۀ بخصوص باعث از بین رفتن خاصیت عمومی بودن الگوریتم برای انواع مسائل 
توان با بکار گیری این الگوریتم به نوعی هم سرعت الگوریتم را افزایش داد و هم خاصیت عمـومی   می. شود می

باشـد و همـواره درگیـر     آل نمـی  البته همان طور که خواهیم دید این موضوع ایده. را حفظ کردبودن الگوریتم 
نتایج این دو روش با هـم قابـل   . (نیست GAخیلی هم بهتر از  EDAمشکالت خاص خودش است بطوری که 

 )مقایسه هستند

  کاربرد نتایج پژوهش 1-5
تواند به عنوان یک راهنمای نسبی خوب برای انتخاب نوع الگوریتم تخمین توزیع  بـرای   هش مینتایج این پژو

 .  باشد ها برای تمام مسائل مناسب نمی زیرا هر گونه از این الگوریتم. هر حوضه از مسائل باشد

 
                                                 

باشد را بایـاس   ی که طراح مطمئن است جواب در آن نواحی نمی دادن اطالعات به الگوریتم ژنتیک به جهت عدم جستجو در فضاهای بیهوده 1
 . نامند می GAکردن 
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  روش پژوهش 1-6
  :ل انجام کار به صورت زیر دسته بندی شددر این پژوهش برای رسیدن به اهداف مورد نظر مراح

  های تخمین توزیع انجام مطالعات و تحقیقات الزم برای بررسی الگوریتم -
هایی  انجام مطالعات و تحقیقات الزم برای بررسی کارهای انجام گرفته روی این الگوریتم و دانشگاه -

  که بطور خاص روی این الگوریتم فعالیت دارند
  ها های مطرح در این کالس از الگوریتم کارگیری انواع روشبررسی به  -
  های خاص تعیین گونۀ مناسب برای بعضی کاربرد -
  پیاده سازی و تست -
  ارزیابی مدل طراحی شده -

  ساختار پژوهش 1-7
  : ساختار پژوهش به این شرح است

همچنـین در ایـن فصـل ایـن     . پـردازیم  هـای تخمـین توزیـع مـی     به بررسی اصول کلی الگوریتم فصل دومدر 
تقسـیم   3و با مدل چند متغیری 2، با مدل دو متغیری1ها را به سه کالس مختلف با مدل یک متغیری الگوریتم

  . کنیم می
ها بیشتر کاربرد دارنـد   ها در کجا پردازیم و اینکه اصوالً این مدل به توصیف مدل یک متغیری می مسوفصل در 

  .شوند و در چه نوع مسائلی با افت شدید روبرو می
نمایم و نتایج حاصل  پردازیم و سپس مدل مذکور را ارزیابی می متغیری می دوبه توصیف مدل  مچهارفصل در 

  .مدل یک متغیری مقایسه خواهیم نمودمعمولی و  GAاز آن را با 
کنیم و نشان خواهیم داد کـه ایـن مـدل در بـر گیرنـده همـۀ        مدل چند متغیری را معرفی می مپنجفصل در 

  .استهای قبلی  مدل
ها برای رسـیدن بـه همگرایـی بحـث      در مورد اثبات همگرایی و تعداد تکرار الزم این الگوریتم  فصل ششمدر 
  .شود می
هـا بـا الگـوریتم ژنتیـک کالسـیک روی سـه مسـالۀ         ای بین نوع خاصی از این الگوریتم مقایسه مهفتفصل در 

  .مختلف خواهیم داشت
یادگیری ماشین در مـوردی  های  ها با الگوریتم هم در مورد کاربرد و نحوه تعامل این الگوریتم مهشتفصل در  

  .خاص پرداخته شده است

                                                 
1  Univariate model 
2  Bivariate model 
3  Multivariate model 
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  فصل دوم 
 
 
 
  

  الگوریتم تخمین توزیعمدل کلی 
  مقدمه 2-1

لگوریتم ژنتیک کالسیک، برای یافتن جواب مساله ابتدا جمعیتی از جوابهای اولیۀ بعضاً تصـادفی را ایجـاد   
های متوالی این الگوریتم  سپس در نسل) گیریم در نظر می µاندازۀ جمعیت اصلی یا نسل فعلی را (کند  می

 1های ژنتیکی با دستکاری روی جمعیت اصلی بـه تولیـد جمعیـت فرزنـدان     تکرار شد و در هر نسل عملگر
در انتهای هـر نسـل، افـراد منتخـب از بـین      . پردازد می) گیریم در نظر می λاندازۀ جمعیت فرزندان جدید را (

ایـن الگـوریتم در زیـر    . شـوند  اصلی شده و جایگزین افرادی که کمتر مفید هستند، مـی  فرزندان وارد جمعیت
  .آمده است

BEGIN 
Generate initial population of size µ. 
Evaluate each individual. 
While (Termination candidate is not satisfied) 

1. Select parents;  
2. Recombine pairs of parents; /* Recombination rate */ 
3. Mutate the resulting offspring; /* Mutation rate */ 
4. Evaluate each new offspring; /* Now we have λ offsprings */ 
5. Select individual for the next generation; 

END 
  الگوریتم ژنتیک کالسیک -1جدول 

                                                 
1 Offspring 

ا
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  . تطبیق داد 2.1توان با شکل  این الگوریتم را می

  
  شمای کلی الگوریتم ژنتیک : 2.1شکل

در این فصل سعی بر آن است که شرح کلی از فرم توسعه یافتۀ این حالت کالسیک به نـام الگـوریتم تخمـین    
  )ندگان انتخابیبر اساس روش انتخاب بازما(. اند های ژنتیکی حذف شده توزیع ارائه دهیم که در آن عملگر

  1(EDA)الگوریتم تخمین توزیع  2-2
بـا انـدازۀ   (بـا یـک جمعیـت اولیـه      الگوریتم تخمـین توزیـع  های  همانند الگوریتم ژنتیک کالسیک تمام گونه

µ(سپس . کنند کارشان را آغاز میλ  فرد از اینµ گزینیم فرد جمعیت اصلی را بر اساس معیار انتخابمان برمی .
توزیع احتمال توأم افراد محاسـبه  (شود  به وسیلۀ همین مجموعه افراد انتخاب شده محاسبه می تخمین توزیع

 نمونه برداری با استفاده از توزیع احتمال(و سپس با این تخمین از توزیع آنها، فرزندان را ایجاد کرده ) شود می
 . کنیم و آنها را جایگزین نسل والد می) توأم تخمینی جمعیت

BEGIN 
Generate initial population of size µ. 
Evaluate each individual. 
While (Termination candidate is not satisfied) 

1. Select λ promising individual where λ ≤  µ;  
2. Calculate joint probability distribution of selected individuals; 
3. Generate offspring according to the calculated probability distribution; 
4. Evaluate each new offspring;  
5. Replace offspring into main population based fitness rank; 

END 

                                                 
1 Estimation of Distribution Algorithm 
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  الگوریتم تخمین توزیع کلی -2جدول 

اش تخمـین   بجای دو عمل جهش و تقاطع، واحـد دیگـری کـه وظیفـه     1.1 شکلتوان گفت که در  در واقع می
آورده  2جـدول  این الگـوریتم در  . توزیع و نمونه برداری افراد جدید با استفاده از آن است قرار داده شده است

  .مقایسه نمود 1.1شکل با  یاتوان با شکل زیر تطبیق داد  این الگوریتم را می .شده است

  
  شمای کلی الگوریتم تخمین توزیع: 2.2شکل

توان گفت که در شکل دوم ضمن حذف دو عملگر ژنتیکی جهـش   می 2.2و  2.1با نگاهی مختصر به دو شکل 
زیرا این دفعه . (رسد تر به نظر می نیز بعنوان نقش مستقیم در تولید فرزندان کمی کمرنگ والدو تقاطع، مفهوم 

در ) شـود  کنند بلکه توزیع کلی والدین منتخب، منجر به تولید فرزنـدان مـی   یماً فرزند تولید نمیوالدین مستق
  . شود با افزودن دو عمل تخمین و نمونه برداری به تولید جمعیت فرزندان پرداخته می) 2.2شکل (مدل دوم 

مـدلی از   3واب امیـدبخش جـ  λدر این مرحله با توجه بـه  . شود هم گفته می 2، گام محاسبه1به مرحله تخمین
شود که به نوعی گلوگاه کار هم در همین مرحله است و همانطور که بعـداً خـواهیم    توزیع جمعیت ساخته می

سازند و البته یک نوع  های مختلف این الگوریتم ناشی از نوع ساختار مدلی است که آنها می دید تفاوت در گونه
EDA پس نباید تعجب کرد که بخـش عمـدۀ ایـن    . ی مناسب نباشدا خاص ممکن است اصالً برای مسالۀ ویژه

  . های احتمالی باشد پژوهش هم معطوف به همین انواع مدل
هـای   های ژنتیکی پایه را نداشتیم اما بـه هـر حـال در برخـی از گونـه      هرچند در این روال هیچ کدام از عملگر

 . شوند هایی شبیه مجاز شمرده می الگوریتم تخمین توزیع عملگر

                                                 
1 Estimation 
2 Calculation step 
3 Promising solution 
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پـردازش انجـام   ) BBs(هـای سـاختاری   های ژنتیکی ساده که به صورت ضمنی بر روی بلوک برخالف الگوریتم
خـوبی ایـن مـدل    . های اینجا به طور کامل و صریح وابسته به استفاده از مدل احتمالی است دهند، پردازش می

ایـن مـدل احتمـالی بیشـتر     هر چه دقـت  . آید به حساب می EDAای در کارایی  احتمالی فاکتور تعیین کننده
  .  ورزد های ساختاری مهم اجتناب می باشد الگوریتم به طور موثرتری از تخریب بلوک

  معرفی نمادهای مورد استفاده 2-3
  . های ریاضی مورد استفاده است قبل از ادامه مطلب الزم به یادآوری نماد

یا برای ( . یک مقدار از دامنۀ مقادیر ممکنش باشد  باشد و 1یک متغیر تصادفی  فرض کنید 
  . دهد را نشان می روی متغیر تصادفی  gpdf(2(تابع چگالی احتمال کلی ) سادگی نمایش

,اکنون فرض کنید که  , … ,متغیر باشد و  nبا  3)یا فردی(برداری  , , … یک  ,
های تصادفی موجـود مقـدار معتبـری بـه خـود       مقدار ممکنه برای این بردار باشد که در آن هر کدام از متغیر

 روی بـردار  jgpdf(4(تابع چگالی احتمال کلی توأم ) یا برای سادگی نمایش ( . گیرد می
  . دهد را نشان می

گیرد البته  را می که مقدار  متغیر تصادفی تابع چگالی احتمال کلی شرطی توانیم  به همین ترتیب می
 |را بخود گرفته باشد تعریف کنیم و آن را با نمـاد   مقدار  وقتی که متغیر تصادفی 

    )|یا برای سادگی نمایش . (دهیم نشان می
.  ( گسسته وقتی که دامنۀ مقادیر  توزیـع کنـاری    باشد، آنگـاه ) .

نشـان   کـه بـرای سـادگی نمـایش آنـرا بـه صـورت        (دهد  را نشان می متغیر تصادفی  5یک متغیرۀ
توزیع  گسسته باشند  های تصادفی موجود در بردار  و اگر تمامی متغیر )دهیم می
یا به عبارت کتب آمار و احتمال مهندسـی تـابع جـرم احتمـال      دهد را نشان می بردار  6حتمال توأم کاملا

را بگیرد  که مقدار  اینکه متغیر تصادفی  احتمال شرطیتوانیم  بطور مشابه می .دهد را نشان می بردار 
|را بخـود گرفتـه اسـت را بـا نمـاد       مقـدار   زمانی که متغیر تصـادفی     )|یا برای سادگی نمایش . (دهیم نشان می |

.  (پیوسـته   در مواردی که دامنـۀ مقـادیر    تـابع   باشـد، آنگـاه  ) .
نشـان   دهد که بـرای سـادگی نمـایش آنـرا بـه صـورت        ا نشان میر متغیر تصادفی چگالی احتمال 

                                                 
1 Random Variable (R.V.) 
2 The generalized probability density function 
3 Individual 
4 The joint generalized probability density function 
5 Univariate Marginal Distribution (UMD) 
6 Complete joint probability distribution 
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چگالی   پیوسته باشند  های تصادفی موجود در بردار  دهیم و اگر تمامی متغیر می
را  کـه مقـدار    اینکه متغیر تصـادفی   احتمال شرطیتوانیم  همچنین می. دهد را نشان می بردار توأم 

ــرد  ــادفی  بگی ــر تص ــه متغی ــانی ک ــدار  زم ــاد    مق ــا نم ــرا ب ــیم و آن ــف کن ــه اســت تعری ــود گرفت   را بخ
 | دقـت  ) |یا برای سـادگی نمـایش   . (دهیم نشان می |

، pکنید برای احتمال شرطی پیوسته همانند کتب آمار و احتمـال مهندسـی از همـان نمـاد گسسـته، یعنـی       
  .کنیم استفاده می

کنیم، با جزئیات بیشتری از احتمال کناری و  های گسسته کار می بعلت اینکه در این پژوهش بیشتر روی دامنه
  .پپردازیم های گسسته می شرطی متغیر

را با جمـع احتمـاالت   )یا برای سادگی  ( امین متغیر بردار  iمتغیرۀ  توزیع کناری یک
 .توان آنرا به صورت زیر نوشت و می) .(هستند برای  کلیۀ بردارهای جمعیت که دارای مقدار 

 |   

توانـد بـه خـود     مـی  ای باشد که  مجموعه مقادیر ممکنه باشد و  زیربرداری از  حال فرض کنید که 
نشـان داد و  ) یـا  ( را به صورت  زیربردار توزیع کناری توان  بگیرد به همین ترتیب می

  . عریف کردگیرند، ت به خود می را برای زیر بردار  ها این زیربردار مقدار  آن را با جمع احتماالتی که در آن

 |   
دو زیرمجموعه از مقـادیر ممکنشـان باشـد     و  باشند و  دو زیر بردار مجزا از  و  فرض کنید که 

|  .توان به صورت زیر محاسبه کرد را می) |یا برای سادگی ( |احتمال شرطی  ,  
یا بـرای سـادگی   ( را با  1بر طبق نظریه احتماالت توزیع احتماالت توأم کامل یک مجموعه از افراد

,دهیم که در آن هر متغیر  نشان می)  , … ,دارای مقدار  , , … اسـت و   ,
|  .توان مقدار این احتمال را به صورت زیر محاسبه کرد می , … , | , … , … |  

کننـد   ها را با توجه به مدل احتمـالی کـه اسـتفاده مـی     EDAدر بسیاری از منابع پژوهشی برای این موضوع، 
ها را بـه سـه کـالس مختلـف بـر طبـق مـدل احتمـالی مـورد           EDAتوان  در حالت کلی می. کنند متمایز می

این سه . دهد را به خود اختصاص می 5و  4، 3تقسیم کرد که این سه کالس موضوع اصلی فصول  شان استفاده
  . کالس به قرار زیرند

 

                                                 
1 Individuals 
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 )Univariate models(مدل یک متغیره  .1

 )Bivariate models(مدل دو متغیره  .2

  )Multivariate models(مدل چند متغیره  .3
متغیره  مثالً در مدل یک. های دیگر است متغیر به متغیرتفاوت در این سه مدل بر اساس تعداد وابستگی هر 

در ادامه به معرفی مهمترین مراکز تحقیقاتی در . شود هر متغیر مستقل از سایر متغیرها در نظر گرفته می
 .پردازیم های تخمین توزیع می مورد الگوریتم

   ارائه یک مثال 2-4
الگوریتم ژنتیک معمولی را بـا الگـوریتم تخمـین توزیـع      کنیم با ارائه مثالی تفاوت بین در این بخش سعی می

  .صورت مساله به صورت زیر است .شرح دهیم
. خود مساله اهمیتی ندارد. خواهیم به جواب مساله برسیم ، میبا داشتن یک کروموزوم با چهار ژن بصورت زیر

  . Bاست یا  Aفقط باید دانست که محتوای هر ژن یا 

  
  ها کروموزومساختار : 2.3شکل
  .شود به صورت زیر است کاری که در الگوریتم ژنتیک کالسیک انجام می

  
  اعمال الگوریتم ژنتیک کالسیک روی مساله: 2.4شکل

یا هر الگـوریتم تکـاملی   (است که در الگوریتم ژنتیک ) هایی(نوع عملگری  Variationدر شکل فوق منظور از 
شـرط  ! شود تا شاید الگوریتم آنقدر تکرار می. گیرد فاده قرار میبرای جستجوی فضای حالت مورد است) دیگری
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توجه کنید که در اینجا فرض . حال این الگوریتم را با الگوریتم تخمین توزیع مقایسه کنید. خاتمه برآورد شود
اسـتفاده   ها در کروموزوم، تعداد ژنای به  از آرایه ،ها از یکدیگر مستقل هستند و برای ساخت مدل شده که ژن
 ابتدادر . کند بودن در ژن متناظر در کروموزوم را مشخص می Aمحتوای هر سلول از مدل، احتمال . شده است

  ) مقداردهی اولیه به مدل. (دهیم را می 5/0به تمام عناصر مدل مقدار یکسان 

  
  )مقداردهی اولیه مدل(اعمال الگوریتم تخمین توزیع روی مساله : 2.5شکل

های منتخب را با استفاده از روال  سپس کروموزوم )2.6شکل . (کنیم ز مدل فعلی نمونه برداری میا اولدر گام 
در  )2.7شـکل  . (ندین بار استفاده کردچتوان از یک کروزوم  توجه کنید که می. گزینیم انتخاب بکار رفته برمی

یـد بهتـری جمعیـت بعـدی را     گام آخر با توجه به جمعیت منتخب، مدل فعلی را اصالح کرده تـا بتـوان بـا د   
  ) 2.8شکل . (ساخت

  
  )اولگام (اعمال الگوریتم تخمین توزیع روی مساله : 2.6شکل
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  )گام دوم(اعمال الگوریتم تخمین توزیع روی مساله : 2.7شکل

  
  )گام سوم(اعمال الگوریتم تخمین توزیع روی مساله : 2.8شکل

توجه کنید که این ) 2.9شکل (. تا در نهایت بعد از چند بار اعمال الگوریتم، مدل باالخره همگرا خواهد شد
ساختار نهایی ( .دارای اثبات ریاضی است) شود می جمعیت یکسان(شود  موضوع که الگوریتم باالخره همگرا می

  )آورده شده است 2.9این الگوریتم در شکل 

  معرفی مراکز تحقیقاتی  2-5
است که از سال  ایالت سنت لویس آمریکادر کشور  Missouriترین مراکز تحقیقاتی در دانشگاه  یکی از فعال

نام این . دهد آغاز نموده است و امروزه نیز به فعالیت خود ادامه می 1کار خود را با هدایت مارتین پلیکان 1990

                                                 
1 Martin Pelikan 
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های  گونه این مرکز روی. است) Missouri )MEDAL1توزیع دانشگاه  مرکز آزمایشگاه الگوریتم تخمیناین 
  . کند مختلف الگوریتم بطور فعال فعالیت می

های  های الگوریتم های تخمین توزیع بلکه در سایر زمینه مرکز تحقیقاتی دیگری که نتنها در زمینۀ الگوریتم
کار خود  1989نتیکی ایلینوس است که در سال های ژ پردازد مرکز آزمایشگاه الگوریتم تکاملی به فعالیت می

  . را تحت نظارت دیوید گلدبرگ آغاز نموده است
مرکز غیر رسمی هم در دانشگاه توکیو با هدایت کامار و هیتوشی ایبا آغاز  2003الزم به ذکر است که در سال 

  . به کار کرد است

  
  )ارضا شدن شرط پایانی(حالت همگرا شدۀ مساله : 2.9شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Missouri Estimation of Distribution Algorithms Laboratory 
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  مسوفصل  
  
  
  
  

  مدل یک متغیره
 مقدمه 4-1

متغیر که مشخص کننده نوع وابستگی آنها به یکدیگر است، را ارائه دهیم  nقتی قرار باشد مدلی از 
راس  nیعنی (های مساله است  توانیم این کار را با رسم گرافی نشان داد که رئوس متناظر متغیر می

البته باید حتماً این گراف دارای . هایش متناظر با وجود وابستگی بین دو متغیر است و یال) داریم
 nراحتترین راه برای تصور مدل بین . دار باشد زیرا وابستگی بین دو راس الزاماً دوطرفه نیست های جهت یال

در این حالت توزیع احتمال . داردن ییالهیچ  ولیراس  nیک گراف تهی دارای . است گراف تهیمتغیر یک 
  . آید متغیر بدست می nتوأم آنها به وسیلۀ ضرب احتماالت کناری 

 
جمعیتی ، UMDA1یا الگوریتم توزیع کناری یک متغیره هایی مثل  بر طبق این ساختار تا کنون الگوریتم 

هر چند حیطۀ . اند بکار گرفته شده CGA3یا الگوریتم ژنتیک متراکم و  PBIL2یا براساس یادگیری افزایشی 
ها وجود دارند خیلی وسیع نیست اما بعلت سادگی و کارایی خوبشان نسبت به  مسائلی که برای این الگوریتم

  . پردازیم ها می در این فصل به شرح و انواع بسط این الگوریتم کاربردهای زیادیالگوریتم ژنتیک کالسیک 

                                                 
1 Univariate Marginal Distribution Algorithm (UMDA) 
2 Population Based Incremental Learning (PBIL) 
3 Compact Genetic Algorithm (CGA) 
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  شرح مدل یک متغیره 4-2
گیرنـد، در واقـع    در نظـر نمـی  ) هـا  کرومـوزوم ( ای بین متغیرها در افراد های این دسته هیچ وابستگی الگوریتم

شود و بـه صـورت    بنابراین توزیع احتمال آنها خیلی ساده می. از مرتبۀ اول هستند) BBs(های ساختاری بلوک
  .شود ها در هر فرد محاسبه می متغیرۀ تمام متغیر ضرب احتماالت کناری یک

 

احتمـال   و ) اسـت  همان طول کروموزومبه عبارتی یا (ها در یک فرد است  تعداد کل متغیر nکه در آن 
هـای موجـود در ایـن کـالس از      الگـوریتم  .متغیـر موجـود اسـت    nمتغیر  در بـین   ینام  iکناری یک متغیرۀ، 

. کننـد  و خیلی عـالی عمـل مـی    1شان در حوزه مسائل خطی بسیار محاسبه پذیرند ها، بخاطر سادگی الگوریتم
ها با مسائل  اما این الگوریتم) های موجود در آنها خیلی وابسته به هم نباشند که متغیر   سازی مثل مسائل بهینه(

خیلـی رفتـار    هـا وجـود دارد،   ای بـین آن  یچیدهارتباطات پاند و  ای که متغیرهایشان خیلی بهم وابسته پپچیده
هـا در چنـین شـرایطی اسـتفاده      شود که از این الگـوریتم  پیشنهاد میو همانطور که خواهیم دید ! خوبی ندارد

های تخمین توزیع در  سادگی فهم تئوری پشت سر الگوریتم ،ها ی این الگوریتم و شاید تنها دلیل مطالعهنشود 
یـا  توزیـع کنـاری یـک متغیـره      توان به الگـوریتم  ها می ترین این الگوریتم ی معروف هاز جمل. حالت کلی است

UMDA یا جمعیتی براساس یادگیری افزایشی ، الگوریتمPBIL  یـا  الگوریتم ژنتیـک متـراکم   وCGA   اشـاره
  . دهد می ها را نشان  در زیر نمایی از مدل احتمالی این الگوریتم 3.1شکل . کرد

  
  موجود ندارد)های خاکستری دایره(ها  ای بین متغیر از مدل احتمالی که در آن هیچ وابستگی نمایی: 3.1شکل

های معروف مطرح شده در باال پرداخته  ای از نحوۀ پیدایش الگوریتم در زیر به توصیف عملکرد و خالصه
  .خواهد شد

  )PBIL(الگوریتم جمعیتی بر اساس یادگیری افزایشی 4-2
او . بود 2صورت گرفت توسط بالوجا) EDA( های تخمین توزیع یکی از اولین کارهایی که در زمینۀ الگوریتم

از این الگوریتم غالباً در آموزش . نامید )PBIL(جمعیتی بر اساس یادگیری افزایشی الگوریتم خودش را 
  . کند ار میبا نمایش باینری افراد ک PBIL. شود استفاده می 1های عصبی مصنوعی شبکه

                                                 
1 Computationally 
2 Baluja 

 

 

 

 

 

www.icaSite.info



 

16 

های  کند و در خالل پردازش را مقدار دهی اولیه می) بردار احتمالی(در ابتدای کار، الگوریتم مدل 
   )دارد کند یا آنرا ثابت نگاه می اصالحش می. (کند اش با مدل کار می محاسباتی

   .در زیر آورده شده است PBILالگوریتم کلی 
  BEGIN 

Initialize probability vector p = {p1,p2,…, pn} with 0.5 at each position. Each variable 
represent probability of value ‘1’ being presented in same position of child chromosomes. 
While (Termination candidate is not satisfied) 

1. Sample 0 individual according to probability in p;  
2. Evaluate each individual; /* individuals that sample in pervious step */ 
3. Update probability vector according to fittest individual S ={s1, s2, …, sn} using 

following rule: 1.0  

/* Where LR is Learning Rate Value */ 
4. If mutation condition passed, mutate probability vector using following rule: 1.0 0  1  

/* Where MS is amount of mutation to effect the probability vector */ 
END 

 PBILالگوریتم  -3جدول 

اینجا هم با . وجود دارد 3نزول گرادیانی در بحث 2ماشینالگوریتم فوق خیلی شبیه موردی است که یادگیری 
  . سعی در یافتن بهترین مدلی هستیم که قادر به تولید جواب مساله است 4دخیل کردن نرخ آموزش

های مختلف از نزول گرادیانی برای آموزش استفاده  به یاد داریم که یادگیری ماشین هم وقتی در تکنیک
جمعیتی بر اساس و دقیقاً به همین خاطر اسم این الگوریتم  پذیرد تقریباً چنین کاری صورت می ،شود می 

  . است افزایشییادگیری 
یکی از این . اند های مختلفی از این الگوریتم با گسترشی ساده در روش اصالح بردار احتمال، ارائه شده گونه
فرد از جمعیت نمونه برداری شده سوق ) (  ها این است که بردار احتمال را به سمت بهترین روش

  ) بجای اینکه آنرا بسمت فقط بهترین فرد متمایل کنیم(دهیم 
( های ارائه شده  این است که ضمن اینکه بردار احتمال را به سمت بهترین  یکی دیگر از این روش

  . فرد نیز دور کنیم بدتریندهیم، آنرا از  فرد از جمعیت نمونه برداری شده سوق می) 
تواند به مقاالت و  مند می های این الگوریتم خواننده عالقه برای یافتن جزئیات بیشتر در مورد انواع توسعه

  .پردازیم بالوجا مراجعه کند ولی در این پژوهش بیش از این به این مورد نمی 1994تحقیقات سال 

  
                                                                                                                                               
1 Artificial neural networks  
2 Machine Learning 
3 Gradient descent 
4 Learning Rate (LR) 
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  )UMDA(الگوریتم توزیع کناری یک متغیره 4-2
اولین ) گسترش  داده شد FDAو  BMDAتری مثل  های پیچیده که بعدها به مدل) (UMDA(این الگوریتم 

این الگوریتم از جملۀ اولین کارهایی بود که در زمینۀ   .ارائه شد 1996در سال  2و پاب 1بار توسط ماهنبین
این الگوریتم به صورت مدلی یک متغیره در  در EDAشد و اصول  انجام می) EDA(الگوریتم تخمین توزیع 

که جزئیات اثبات ریاضی آنها توسط ماهنبین و  شده استارائه  UMDAاَشکال مختلفی از . شود نظر گرفته می
  . بصورت کلی در زیر آورده شده است UMDAالگوریتم . است همکارانش انجام گرفته

  BEGIN 
Generate initial population of size 0 randomly. 
While (Termination candidate is not satisfied) 

1. Select  promising individuals (or solutions) where ;  
2. Calculate univariate marginal probability  from selected individuals; 
3. Replace parent with new individuals that generate according to the bellow 

distribution: 

 

END 
 UMDAالگوریتم  -4جدول 

کرد، الگوریتم فوق  که از برای اصالح بردار احتمال از احتماالت کناری استفاده می PBILبر خالف الگوریتم 
با  PBILاما به هر حال . کند جدید، برپایۀ احتماالت کناری یک متغیره عمل می) فرد(برای تولید جواب 

ع نمونه برداری ای توزی تواند به طور فزاینده می) وجود داشت PBILبردار احتمالی که در (مطرح کردن حافظه 
  .کار کند UMDAرا بهبود دهد و از این جنبه اصوالً باید بهتر از 

 5الگوریتم بعد که در جدول . توان بحث یادگیری را اینجا هم استفاده نمود برای رفع این ایراد الگوریتم، می
 ن الگوریتم،اسم دیگر ایSUMDA(3 )(الگوریتم توزیع کناری یک متغیره ساده آورده شده است، به نام 

معروف است،  با بخاطر سپردن توزیع نمونه )IUMDA(4(الگوریتم توزیع کناری یک متغیرۀ افزایشی 
و همچنین احتمال کناری یک متغیرۀ فعلی، توزیع نمونه برداری ) همان بردار احتماالت(های قبلی  برداری

  . شباهت دارد PBILجهت با از دو  SUMDAجدا از قانون اصالح، روال  .  کند فعلی را محاسبه می
ها استفاده شده است و دیگری به خاطر  یکی به خاطر استفاده از ضریبی است که در آن برای اصالح وزن

  . است) ی قبلی ها به عنوان نمایندۀ توزیع نمونه برداری(استفاده از بردار احتمال 
   .است UMDAتر از  تر و کارا طفمنع SUMDA، راهکار UMDAبدلیل عدم وجود دو مورد فوق در الگوریتم 

                                                 
1 Mühlenbein 
2 Paaβ 
3 Simple Univariate Marginal Distribution Algorithm (SUMDA) 
4 Incrimental Univariate Marginal Distribution Algorithm (IUMDA) 
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 BEGIN 
Initialize probability vector p = {p1,p2,…, pn} with 0.5 at each position. Each variable 
represent probability of value ‘1’ being presented in same position of child chromosomes. 
While (Termination candidate is not satisfied) 

1. Generate 0 individual according to distribution ∏ ;  
2. Select N promising individual & calculate univariate marginal probability of 

selected individual ; 
3. Update probability vector according to the following rule: .  

/* Where  is a controlling parameter for convergence */ 
/* The smaller  is the slower convergence speed. It’s better that 1*/ 

END 
 SUMDAالگوریتم  -5جدول 

  )CGA(الگوریتم ژنتیک متراکم 4-3
 . انگیزۀ الگوریتم ژنتیک متراکم از کارهای قبلی صورت گرفته در زمینۀ مدل حرکت تصادفی بوجود آمد

در . (ها وجود ندارد های ساختاری در کروموزوم کنیم که هیچ همپوشایی بین بلوک در این الگوریتم فرض می
، بعدها )CGA(ین الگوریتم با الهام از ا) های ساختاری از مرتبۀ یک هستند کند که بلوک واقع فرض می

 . بوجود آمد ECGA(1( الگوریتم ژنتیک متراکم توسعه یافته
BEGIN 

Initialize probability vector p = {p1,p2,…, pn} with 0.5 at each position. Each variable 
represent probability of value ‘1’ being presented in same position of child chromosomes. 
While (probability vector is not  converges) 

1. Sample 2 individuals according to probabilities in p & label according to their 
fitness: winner to fittest & loser to less fit;  

2. Update probability vector using  following rule; 
 For i = 1  to   n  do 
  If   winner[i ]  ≠   loser[i ]   then   
   If   winner[i ] = 1   then 
      

   Else  
     

/* Where  is a update rate */ 

/* Where  is small value that usually defined as   */ 

END 
 CGAالگوریتم  - 6جدول 

در این الگوریتم پس از مقداردهی اولیه به بردار احتمال . آمده است 6صورت کلی این الگوریتم در جدول 
 1بندی سازیم و پس از ارزیابی، آنها را درجه فرد را به وسیلۀ بردار احتمال به صورت تصادفی می 2، )5/0تماماً (

                                                 
1 Extended Compact Genetic Algorithm (ECGA) 
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 2نمونه 2اصالح مقادیر بردار احتمال، بر اساس بهترین از بین این  کنیم و در انتهای هر مرحله هم به می
 . این روال تا زمان همگرایی بردار احتمال تکرار خواهد شد. پردازیم می

های قبلی  فرد در هر حلقۀ این الگوریتم پیچیدگی حافظه و زمان نسبت به روش 2به دلیل استفاده از تنها 
های  ما در این حالت زمان همگرایی بردار احتمال ممکن است بیشتر از روششود، ا کم می) فقط در یک تکرار(

یعنی با وجود کاهش زمان هر حلقه، تعداد تکرارها زیاد . (قبلی برای رسیدن به فرد مورد نظر طول بکشد
توان به طور دقیق مشخص کرد که آیا در این رقابت بین کاهش پیچیدگی و افزایش  اما بازهم نمی) شود می
تر مشکل تعداد  به طوری که در مسائل پیچیده. کند عداد تکرارها کفه ترازو به سمت کدامیک سنگینی میت

  . شود تکرارها باعث کند عمل کردن الگوریتم می

  موارد کاربرد و نتیجه گیری 4-4
های ذکر شده نسبت به الگوریتم ژنتیک کالسیک، برای مسائلی که هـیچ ارتبـاط قابـل تـوجهی      تمام الگوریتم

کنـد، امـا وقتـی کـه در      نتایج بهتـری را ارائـه مـی   ) ارتباط مرتبه اول(بین متغیرهای آن وجود نداشته باشد، 
  . ها دیگر کارایی خوبی نخواهند داشت ریتماین الگو ها از مراتب باالتر از یک باشد، ای ارتباط بین متغیر مساله

  
  
  
  
   

                                                                                                                                               
1 Ranking 
2 Winner 
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 مچهارفصل  
  
  

  مدل دو متغیره
 مقدمه 5-1

های تخمین توزیع عنصری که باعث تفاوت در کارایی  ر فصل پیش نشان دادیم در الگوریتم
در فصل قبل . ایم وابسته است شود تا حدود زیادی به نوع مدلی که ما تعیین کرده الگوریتم می

موارد ها در بسیاری از  در مورد مدل یک متغیره صحبت شد و نشان داده شد که این نوع از مدل
هم معلوم است زیرا   های ژنتیک کالسیک ندارد و چه بسا از آنها بدتر کارایی چشمگیری در مقایسه با الگوریتم

آید مدل یک متغیره با در نظر نگرفتن روابط بین  در مورد مسائل پیچیده که کارایی الگوریتم پائین می
عنصر پراندگی و عملگر ایجاد پراکندگی را از دست  شود که اوالً ها عمالً تبدیل به الگوریتم ژنتیکی می متغیر

برای حل مسائلی که بین . افتد ها محلی می داده و در رابطه با مسائل بهینه سازی، به احتمال زیاد در بهینه
که بدون ) های مساله متناظر با متغیر(وجود دارد، در نظر گرفتن گرافی با رئوسی  1متغیرهایش روابط جفتی

در چنین مواردی بهتر است . رسد شان و کامالً مستقل از هم هستند چندان مفید به نظر نمی بینهیچ یالی در 
. ها بین آنها روابط دوتایی در نظر بگیرد سازی بین متغیر گراف را کاندید مدل شود که بر اساس اطالعات بهینه

بر طبق . هاست ای از درخت ههمانطور که از درس گسسته بخاطر مانده چنین گرافی قطعاً یک درخت یا مجوع
یا  بندی ورودی سازی اطالعات دوطرفه برای خوشه الگوریتم بیشینههایی مثل  این ساختار تا کنون الگوریتم

2MIMIC ،یا سازها با درخت اطالعات دوطرفه  الگوریتم ترکیب بهینهCOMIT3  الگوریتم توزیع کناری دو و
  . پردازیم ها می صل به شرح و انواع بسط این الگوریتمدر این ف. اند گرفته شده BMDA4یا متغیره 

                                                 
1 Pairwise interaction  
2 Mutual Information Maximaization for Input Clustering (MIMIC) 
3 Combining Optimizers with Mutual Information Trees (COMIT) 
4 Bivariate Marginal Distribution Algorithm (BMDA) 
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  شرح مدل دو متغیره 5-2
گیرند، به بیان بهتر  در نظر می) ها کروموزوم(های دوتایی بین متغیرها در افراد های این دسته وابستگی الگوریتم

مدل توزیع احتمال نسبت به مدل یک متغیره بنابراین . شود از مرتبۀ دوم ایجاد می) BBs(های ساختاری بلوک
امـا چـرا واقعـاً    . آورد تر خواهد شد و فرمی شبیه شبکه احتماالتی را بـین متغیرهـا بوجـود مـی     قدری پیچیده

  :دو دلیل خیلی مهم برای این موضوع وجو دارد. تر برای ما اهمیت دارد های پیچیده مدل
همـانطور کـه   . کنـد را بدسـت آوریـم    ها را توصیف می ژنبین  واقعی تا بهتر بتوانیم مدلی که ارتباط .1

رسید در نظر گرفتن مدل یک متغیره یک نوع ایدهĤل گرایـی اسـت و شـاید     خیلی واضح به نظر می
پس بهتـر اسـت   . ای را بتوان یافت که هیچ ارتباطی بین متغیرهایش وجود نداشته باشد کمتر مساله

 . زودتر خود را از این حصار بیرون بکشیم

. نیست 1تر از ارزیابی شایستگی تر خیلی گران ها در یک مدل پیچیده پردازش تخمین و تولید در نسل .2
های ژنتیک کالسیک بارها و بارهـا اسـتفاده    دانیم ما از ارزیابی شایستگی در الگوریتم همانطور که می

یای زیادی فراهم کنیم و این موضوع چندان برایمان اهمیت ندارد پس پیچیدگی مدل برای ما مزا می
هـای   کند که به سمت مـدل  برد، عقل حکم می کند و از ارزیابی شایستگی هم زمان بیشتری نمی می

  .  تر متمایل شویم پیچیده
بین هر دو متغیر تنها یـک  (های جفتی  ها در مواردی مسائلی که بین متغیرهایش رابطه این کالس از الگوریتم

در واقع هدف از ایجـاد  . کنند بهتر عمل می) های موازی دور داریم و نه یالرابطه وجود دارد یعنی در گراف نه 
امـا عیـب ایـن کـالس از     . اسـت  هایی، حل مسائلی با رابطۀ جفتی بـین متغیرهـایش بـوده    این چنین الگوریتم

  . کنند خوب عمل نمی) بیش از دوتا(ها این است که برای مسائلی با روابط چندتایی  الگوریتم
بنـدی   سازی اطالعات دوطرفه بـرای خوشـه   توان به الگوریتم بیشینه ها می ترین این الگوریتم معروفی  از جمله

و الگـوریتم توزیـع    COMIT3سازها با درخت اطالعات دوطرفه یـا   ، الگوریتم ترکیب بهینهMIMIC2ورودی یا 
هـا را نشـان    یـن الگـوریتم  در زیر نمایی از مدل احتمالی ا 5.1شکل . اشاره کرد BMDA4کناری دو متغیره یا 

توجه کنید که رابطه بین دو متغیر اجباری نیست ولی اگر دو متغیر بهم وابسته باشند این وابسـتگی  . دهد می 
 . نیست 5در واقع این یعنی گراف مدل دوری ندارد اما الزاماً همبند. تواند بیش از یک بار تکرار شود نمی

های معروف مطرح شده در باال پرداخته  نحوۀ پیدایش الگوریتم ای از در زیر به توصیف عملکرد و خالصه
  .خواهد شد

  
                                                 

1 Fitness evalution 
2 De Bonet, Isbell & Viola (1997) 
3 Baluja & Davies (1997) 
4 Pelikan & Mühlenbein (1999) 
5 Connected 
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 مدل جنگلی. ج

  BMDAمثالً در 
  مدل درختی. ب

  COMITمثالً در 
  ای مدل زنجیره. الف  

 MIMICمثالً در 

  .دوتایی است )های خاکستری دایره(ها  ای بین متغیر که در آن وابستگی های احتمالی نمایی از مدل: 5.1شکل

ــدی     5-3 ــه بن ــرای خوش ــه ب ــات دوطرف ــازی اطالع ــینه س ــوریتم بیش الگ
  )MIMIC(ورودی

ای بـرای توزیـع احتمـالش     از ساختار زنجیـره  1997این الگوریتم که توسط دی بونت، ایزابل و ویوال در سال 
…  .الگوریتم به صورت زیر استپس توزیع احتمال مورد استفاده در این . کند استفاده می  

πکه در آن  1 2 … n  تا  1جایگشتی از اعداد بینn از  توزیع . استπ  برای مرتب کردن احتماالت
تـوان نتیجـه گرفـت کـه      پس می. شود در واقع در اینجا گراف همبند فرض می. کند شرطی جفتی استفاده می

تا جاییکه ممکن است به  به صورتیکه توزیع  πای است، زیرا که با یافتن  πهدف در اینجا یافتن چنین 
توزیـع احتمـال تـوأم     . توان گراف حاصله را رسم کرد مینزدیک شود،  توزیع احتمال توأم کامل 

|  .شود ای از افراد است و به صورت زیر تعریف می کامل مجموعه … | … … |  
. شـود  استفاده مـی  و  گیری شباهت بین  برای اندازه || 1لیبر-دیورژانس کالبک

اسـت، بنـابراین    MIMICکار مشـکلی از نظـر محاسـباتی بـرای      πهای ممکنۀ  جستجو در بین تمام جایگشت
MIMIC  از یک الگوریتم حریصانۀ ساده برای یافتنπ کند که اما با این کـار    ای با دیورژانس بهینه استفاده می

  . همیشه به مدل دقیق نخواهیم رسید
ای در نظریـۀ   ارائـه شـده، معادلـۀ پایـه     1991در سال  2که توسط توماس و کاور) KL(یبر ل-دیورژانس کالبک

هرچند درک این معادله با طور شـهودی و بـا   . کند اطالعات است که نزدیکی دو توزیع احتمال را مشخص می
ن بـه ایـ  . های معمولی سخت است و در واقع نوعی رابطۀ خودمانی بـرای سـنجش درسـتنمایی اسـت     آزمایش

  .گویند هم می 4انتروپی نسبی، 3دیورژانس اطالعاتمعادله همچنین 

                                                 
1 Kullback-Liber divergence 
2 Tomas & Cover 
3 Information divergence 
4 Relative entropy 
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یـا کاندیـدای   (با مدل توزیـع   لیبر مالکی آماری است که نزدیکی توزیع احتمال -دیورژانس کالبک
ایـن مـالک بـه    . سـنجد  های هر مدل می های الزم برای نمایش نمونه را به وسیله تعداد بیت ) توزیع

||  .  شود صورت زیر تعریف می  

در صـورتی  ) 0(این مالک همواره مثبت است . نوعی مالک غیر متقارن است و   بهاین مالک نسبت 
. نهایت هم بشـود  تواند بی شابه باشند مقدار فوق صفر شود و این مقدار همچنین میکه دو توزیع کامالً با هم م
بوجـود   بـرای توزیـع    نامیدکه با انتخـاب توزیـع    1توان این مقدار را جریمۀ کد در واقع بطور خودمانی می

بکه با رابطه دوطرفه شود که قرار است یک ش از این معادله، در بسیاری از موارد زمانی استفاده می. خواهد آمد
  . بین اجزایش را بسنجیم

  )COMIT(های اطالعات دوطرفه  سازها با درخت الگوریتم ترکیب بهینه 5-4
ارائه شد، هرچند از توزیع مـدل دو متغیـره اسـتفاده     1997در سال  2این الگوریتم که توسط بالوجا و دیویس

از  COMIT. باشـد  گیرد در تضـاد مـی   و مورد استفاده قرار می MIMICای که در  کنند، اما با توزیع زنجیره می
  ) ب توجه کنید -5.1به شکل (کند  توزیع درختی استفاده می

تـوان بـه    ای را مـی  این مزیت است که هر سـاختار زنجیـره  ای دارای  ساختار درختی نسبت به ساختار زنجیره
باشد، یعنـی ایـن کـه     عنوان یک ساختار درختی استفاده کرد، اما عکس این موضوع در حالت کلی برقرار نمی

بخاطر وجود روابطـی  . (ای معادلی برای آن یافت ممکن است نتوان با داشتن یک ساختار درختی، مدل زنجیره
  ) در ساختار درختی مثل والد و فرزندی

COMIT  الگوریتم بزرگتـرین درخـت پوشـای وزنـدار    برای ایجاد یک ساختار درختی از )MWST(3   اسـتفاده
کند کـه ایـن    اش استفاده می بعالوه اینکه از این بزرگترین درخت پوشای وزندار بعنوان مدل احتمالی. کند می

  . توان به صورت زیر نوشت مدل احتمالی را می

 

) ریشـۀ اسـت   iمثالً وقتی کـه  (وجود ندارد  iاشاره دارد، اما وقتی که  پدر  iبه مکان پدر  jکه در عبارت فوق 
معمـوالً بهتـر از    COMITدهـد کـه کـارایی     نتایج تجربی نشان می. خواهد بود معادل  مقدار 

MIMIC ،PBIL  وGA است .  
  

                                                 
1 Coding penalty 
2 Baluja & Davies (1997) 
3 Maximum Weight Spanning Tree (MWST) 

 

 

 

 

 

www.icaSite.info



 

24 

  )BMDA(متغیره دوتوزیع کناری الگوریتم  5-4
 BMDA. اسـت  UMDAارائه شده گسترش یافتـۀ   1999در سال  1این الگوریتم که توسط پلیکان و ماهنبین

یعنی اینکه همانطور که قـادر  . باشد می) COMITو  MIMIC(تر از دو الگوریتم دیگر در این کالس  خیلی کلی
هـایش مـورد    تواند برای مسائلی با ارتباط دوتـایی بـین ژن   همان اندازه هم می ، به کار روی مسائل خطی است

بر خالف دو الگوریتم دیگر در این کالس کـه از سـاختارهایی مثـل سـاختار درخـت و یـا       . استفاده قرار گیرد
 اش اسـتفاده  بـرای نمـایش مـدل احتمـالی     2از ساختار جنگلـی  BMDAکنند،  ای استفاده می ساختار زنجیره

  . سازی کشف خواهد شد ها در خالل روند بهینه کند و وابستگی بین متغیر می
  .شود ها به صورت زیر استفاده می گیری وابستگی برای اندازه 3آمارهای مربع کای پیرسوناز  BMDAدر 

 
) i ≠ jکـه  ( j و  iهـای   تر، در موارد تکرار کناری یک متغیره و دو متغیره، برای وابستگی بین متغیر بطور خاص

  .عبارت زیر را خواهیم داشت

,  ,
,  

  ., 84/3مستقلند اگرکه  jو  iهای  متغیر٪ 95گوئیم که  بعنوان مثال می 
  . ای از کارکرد واقعی این الگوریتم است حاوی خالصه 7جدول 

BEGIN 
Generate initial population of size 0 randomly 
While (Termination criteria is not satisfied) 

1. Select N promising solution where ; 
2. Calculate univariate marginal probability  and bivariate marginal probability  ,  of selected individuals; 
3. Construct probability model by measuring dependencies among each pair of 

individual using pearson’s chi-square statistics. 
4. Replace K individuals in parent with K new individual generated according to 

constructed probability model. 
END 

 BMDAالگوریتم  -7جدول 

 
 
 

                                                 
1 Martin Pelikan & Mühlenbein 

 ای درختان مستقل دوطرفه  ساختار جنگلی متشکل از مجموعه ٢
3 Pearson’s chi-square statistics 
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  مپنجفصل  

  
  
  
  
 
 
  

  متغیره چندمدل 
 مقدمه 6-1

تمـام  . هـای دو متغیـره رفتـیم    رای رفع ایرادات وارده بر مدل یک متغیره به سـراغ مـدل  
هـایی کـه هـیچ     به آنها پرداخته شد گرچه نسبت به الگوریتم 5هایی که در فصل  الگوریتم

دهنـد،   تری از مسائل را پوشش مـی  گیرند، گسترۀ وسیع ارتباطی بین متغیرها در نظر نمی
  . بازهم شاهد همان مشکل قبلی هستیم 2های از مرتبۀ باالتر از  ا برای وابستگیرفتار بهتری دارند، ام

هایی با روابطی از مرتبـۀ بـاالتر بـین     بدنبالۀ آنچه تا کنون گفتیم، در این فصل طبعاً قصد داریم در مورد مدل
الگوریتم شوند شامل  های معروف ارائه می هایی که در این فصل بعنوان مدل مدل. متغیرها بحث به میان آوریم

الگـوریتم بهینـه سـازی    ، ECGA2یـا  الگوریتم ژنتیک متراکم توسعه یافته ، FDA1یا توزیع فاکتورگیری شده 
های مراتب باال  باشند که همگی از وابستگی می EBNA4یا های بیزی  الگوریتم تخمین شبکهو  BOA3یا بیزی 

  . کنند برای متغیرهایشان استفاده می

                                                 
1 Factorized Distribution Algorithm (FDA) 
2 Extended Compact Genetic Algorithm (ECGA) 
3 Bayesian Optimization Algorithm (BOA) 
4 Estimation of Bayesian Networks Algorithm (EBNA) 
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  چند متغیرهشرح مدل  6-2

توان در این کالس از  در نظر بگیرد را می 2های از مرتبۀ باالتر از  هر الگوریتمی که بین متغیرهایش وابستگی
تر از حاالت قبلی  دهد پیچیده طبیعتاً شبکۀ احتماالتی که وابستگی متغیرها را نشان می. ها قرار داد الگوریتم

های  لی زیادتر خواهد شد و یافتن مدل هدف در خالل مدلهایی خی است و زمان احتساب ساخت چنین شبکه
  . بهمین دلیل سعی در ساده کردن جستجو داریم. سازد ممکنه را گاهاً غیرممکن می

برای جستجوی مدل هدف استفاده  1ای ها در این کالس از مکاشفۀ حریصانه بخاطر سادگی اغلب الگوریتم
با این . باشند کنندۀ دقت نمی های حریصانه همواره تضمین کنند، اما باید به یاد داشته باشیم که مکاشفه می

اند و این باعث شده تا تحقیقات فعلی در  ای هم در این هدف موفق بوده های جستجوی پیچیده حال الگوریتم
  . تر متمرکز شوند های دقیق بر یافتن مکاشفه های تخمین توزیع الگوریتمزمینۀ 

ماهنبین و ( FDAیا الگوریتم توزیع فاکتورگیری شده توان به  های معروف این کالس می از جملۀ الگوریتم
 الگوریتم ، 3)1999هریک ( ECGAیا یافته  الگوریتم ژنتیک متراکم توسعه، 2)2002و  1999مهنیگ 

الگوریتم یادگیری توزیع فاکتورگیری شده ،  4)1999پاز -گلدبرگ و کانتوپلیکان، ( BOAیا سازی بیزی  بهینه
اتزبریا و الرنگا ( EBNAیا های بیزی  الگوریتم تخمین شبکهو ) 1999ماهنبین و مهنیگ ( LFDA5یا 

ها استفاده  های احتمالی که در این الگوریتم شکل زیر نمایش عمومی از انواع شبکه.  اشاره کرد 6)1999
  . دهد را نشان می شود می

 
 . ج

 EBNAو  BOAمثالً در 

  مدل مثلثی. ب  
  FDAمثالً در 

  ضرب کناریمدل . الف  
 ECGAمثالً در 

  .چندتایی است )های خاکستری دایره(ها  ای بین متغیر که در آن وابستگی های احتمالی نمایی از مدل: 6.1شکل
  )ECGA(یافته  الگوریتم ژنتیک متراکم توسعه 6-3

  ارائه شد، مدعی است که با استفاده از روشی متفاوت با سایرین که  1999این الگوریتم که توسط هریک در 

                                                 
1 Greedy heuristic 
2 Mühlenbein & Mahnig (1999 & 2002) 
3 Harik (1999) 
4 Pelikan, Goldberg & Cantú-paz (1999) 
5 Learning Factorized Distribution Algorithm (LFDA) 
6 Etxeberria & Larrañaga (1999) 
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 1مسالۀ یادگیری رابطهگیری از مفهوم الگوریتم ژنتیک با ساختار مدل احتمالی است، توانسته بر  مانا بهرهه
است که باید پس از  2های ساختاری وکهای ژنتیک بمعنای یافتن بل یادگیری رابطه در الگوریتم. فائق آید
یافته ) ها الل(های ساختاری  محفوظ بمانند و سپس الگوریتم ژنتیک را وادار کند با این بلوک بازترکیبیعملگر 

  .شده کار کند
ECGA  گسترش یافتۀCGA که در   مدل احتمالی. استECGA مدل ضرب شود که اصطالحاً  استفاده می
های توصیف شدۀ پیشین به دلیل  ، از دیگر مدل)را نگاه کنید 6.1شکل (شود  نامیده می 3)MPM( کناری
البته . (های کناری یک متغیره و چند متغیره را در مدل احتمالی خود دارد، متمایز است توزیع MPMاینکه 

  )شود شامل احتماالت شرطی نمی MPMمدل احتمالی 
ای از  شود و احتمال کناری مجموعه نظر گرفته نمی ای بین متغیرها در در این مدل هیچ وابستگی دوطرفه
مناسب  MPMاز جستجوی حریصانه برای یافتن یک مدل  ECGA. شود متغیرها به صورت فوری محاسبه می

  . کند را روی مدل یافته شده اجرا می CGAکند و  استفاده می
  .شود شود به صورت زیر تعریف می استفاده می ECGAمدل احتمالی که در 

 

 دهیم و  نشان می را با ) شده مشخص  cکه با (ای از متغیرها  که در آن احتمال کناری مجموعه
  . شده استهای گروه بندی  ای از الل مجموعه

خوب  ECGAها نباشد آنگاه  شده صحیح باشد و حوزۀ مساله شامل همپوشایی بین وابستگی اگر مدل ساخته
توان موردی را یافت که حاوی  کند، اما تمام مسائل در واقع به این صورت نیستند و همواره می کار می

  .شکست خواهد خورد) و شاید حتماً(احتمال زیاد  ECGAها باشد، که در این حالت  همپوشایی وابستگی

  )FDA(الگوریتم توزیع فاکتورگیری شده  6-4
 UMDAارائه شد، در واقع بسطی از  1999ه که توسط ماهنبین و مهنیگ در الگوریتم توزیع فاکتورگیری شد

 BEDA( 4(الگوریتم توزیع تخمینـی بـولتزمن   به ) UMDA( الگوریتم توزیع کناری یک متغیرهدر ابتدا . است
 سـازی از توزیـع   اند که توزیع بولتزمن به عنوان یک کاندید مناسب برای بهینـه  مولفین مدعی. توسعه داده شد

ای از تمـام   بـه مجموعـه   BEDAشـود کـه    ثابـت مـی   )2002ماهنبین و مهنیـگ  . (کند استفاده می 5جستجو
یک الگوریتم عملی نیست زیرا محاسبه توزیـع آن مسـتلزم    BEDAهای سراسری همگرا خواهد شد، اما  بهینه

  .های توزیع است محاسبۀ مجموع احتماالً تعداد نمایی از پارامتر

                                                 
1 Linkage learning problem 

 .است شود که ارتباطشان به طور واضح مشخص نشده های مرتبط با هم اتالق می ای از متغیر های ساختار به مجموعه که در این پژوهش بلوک ٢
3 Marginal Product Model (MPM) 
4 Boltzmann Estimated Distribution Algorithm (BEDA) 
5 Search distribution 
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) 1999مـاهنبین و مهنیـگ   (تئوری فاکتورگیری توان با استفاده از  می 1)ADF( افزایشی تابعتجزیۀ با داشتن 
  ) را نگاه کنید 6.1شکل . (محاسبۀ فاکتورگیری توزیع بولتزمن را به طور موثری انجام داد

مین الگـو  تئوری فاکتورگیری مبین این است که کل توزیع باید الزاماً از روی کـدا  2تئوری الگو برداریبر طبق 
قادر است به یـک الگـوریتم عملـی     BEDAبا استفاده از تئوری فاکتورگیری، . قبلی ساخته شود) یا الگوهای(

اگر شرایط تئوری فـاکتورگیری محقـق شـود، اثبـات     . گذاریم می FDAگسترش یابد، که اسم این الگوریتم را 
را با جزئیات بیشـتری نشـان    FDAم زیر الگوریت. نیز معتبر خواهد بود FDAبرای الگوریتم  BEDAهمگرایی 

   . دهد می
BEGIN 

Using given Additive decomposition of function calculate  (residual) and  (separators): 
the set of variables correlated to each other. 
Generate  individuals according to uniform distribution ∏ ; 
While (Termination criteria is not satisfied) 

1. Select N individuals ( ) using Boltzmann selection where probability of an 
individual X being selected is computed as ∏ ,∏  

Where, k is a number of correlated set of variables &  is a Boltzmann 

distribution calculated as 
 

 where, ∑  is a 

partition function,  is fitness of individual a & T is a temperature value which 
makes Boltzmann selection suitable for optimization problems. 

2. Estimate the conditional probabilities  from selected individuals; 
3. Generate  new individuals according to conditional distribution  ∏ ; 

END 
 FDAالگوریتم  -8جدول 

های  توان آنرا در مقاالت متفاوتی که در خالل فاز است که می FDAهای  شبه کد فوق یکی از جدیدترین گونه
کـه علـت وجـود بخـش ضـروری        اما هنوز به مفهـوم کلیـدی  . تکامل این الگوریتم ایجاد شدند، مشاهده نمود

  . ایم دهد، نپرداخته انتخاب بولتزمن را توضیح می
تـوان دریافـت کـه هـر روش انتخـاب دیگـری هـم قابـل          گفته شده می FDAراجع به از ظاهر آنچه تا کنون 

شـد بـرای ایـن موضـوع      می BEDAاما دیگر اثبات همگرایی که مربوط به   جایگزینی با انتخاب بولتزمن است،
دارد کـه ممکـن اسـت در     3 احتیاج به ساختار مسالۀ مناسبی به فرم تجزیۀ تابع FDA. مصداق نخواهد داشت

                                                 
1 Additive Decomposition of Function (ADF) 
2 Schemata theorem (Goldberg & Mahnig 1999) 
3 Decomposition of function 
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قـادر اسـت مسـائل     FDAاما اگر تجزیۀ داده شده دقیق باشد، . ائل دنیای واقعی چنین شرطی مهیا نباشدمس
بوجود آمد که احتیـاج بـه سـاختار مسـالۀ      FDAبعدها نیز بسطی از . را بطور کارا و موثر حل کند GAسخت 

که در ادامه توضـیح داده    نامیده شد LFDA(1(الگوریتم یادگیری توزیع فاکتورگیری شده  مناسبی نداشت و 
  .خواهد شد

  )BOA(سازی بیزی  الگوریتم بهینه 6-5
ارائه شد، توزیع احتمال  1999سازی بیزی اولین بار توسط پلیکان، گلدبِرگ و کانتوپاز در سال  الگوریتم بهینه

شبکۀ بیزی با یک مجموعه برگزیده از ) را نگاه کنید 6.1شکل . (کند توأم را به صورت یک شبکۀ بیزی کد می
  . شود امیدبخش آموزش داده می) های حل  یا راه(افراد 

توانند با هم ترکیـب شـده و ضـمن بهبـود تخمـین ارائـه شـده         اطالعات پیشین در مورد مساله می BOAدر 
هایی را بر  محدودیت BOAبه منظور کاهش اندازۀ فضای جستجوی مساله، . کند تری ایجاد می همگرایی سریع

ایی که برای هر گره بیش ه زیرا برای مساله. کند تواند داشته باشد اعمال می روی تعداد والدینی که هر گره می
  .  ای درگیر خواهیم شد والد ممکن است وجود داشته باشد با وضیعت پیچیده 2از 

های اخیر استفاده از شبکه بیـزی بعنـوان تخمـین توزیـع بـین محققـین خیلـی رایـج شـده اسـت و            در سال
  . اند یزی ارائه شدههای ب گیری از این نوع شبکه متفاوتی با بهره) EDA(های تخمین توزیع  الگوریتم

الگـوریتم یـادگیری توزیـع فـاکتورگیری شـده      . شود البته استفاده از شبکۀ بیزی منحصر به این الگوریتم نمی
)LFDA (هـای بیـزی    و الگوریتم تخمین شبکه)EBNA (  هـایی هسـتند کـه از     الگـوریتم   همچنـین از جملـه

  .  کنند های بیزی در مدل خود استفاده می شبکه
 BOAمعمـوالً در  . شـود  کیفیت شبکه، عامل مهمی در شبکۀ بیزی محسـوب مـی  ) امتیاز دادن بهیا (سنجش 

های دیگـری   رود، اما امکان استفاده از معیار برای سنجش کیفیت شبکه بکار می BD(2(دیریکله  -معیار بیزین
 . وجود دارد  در این الگوریتم MDL(3( طول تشریح کمینهمثل 

شـبه  . کنـد  های ممکنه از یک الگوریتم حریصانه اسـتفاده مـی   و در بین فضای شبکهاین الگوریتم برای جستج
  . آورده شده است 9کدی از این الگوریتم در جدول 

سـازی   الگـوریتم بهینـه  بـه   2000بعدها توسط پلیکان و گلدبِرگ در سال ) BOA(سازی بیزی  الگوریتم بهینه
تجزیه مساله به چنـدین گونـۀ    HBOAهوم پشت پردۀ مف. گسترش داده شد HBOA (4( بیزی سلسله مراتبی

  . روی هر کدام از آنها بود BOAسلسله مراتبی و سپس اجرای 
  

                                                 
1 Learning Factorized Distribution Algorithm (LFDA) 
2 Bayesian- Dirichlet (BD) 
3 Minimal Description Length (MDL) 
4 Hierarchical Bayesian Optimization Algorithm (HBOA) 
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BEGIN 
Generate initial population of size 0 randomly 
While (Termination criteria is not satisfied) 

1. Select N promising solution where ; 
2. Construct a Bayesian Network B using chosen metric & constraints ; 
3. Generate  new individual according to joint distribution encoded by constructed 

Bayesian Network B; 
4. Create new population by replacing  individuals in parent with generated  new 

individuals; 
END 

 BOAالگوریتم  -9جدول 

نشان دهندۀ بیشترین تعداد یال ورودی به هر راس است، که همان محـدودیت   در شبه کد فوق محدودیت 
  . باشد که در ابتدای همین بخش به آن اشاره شده بود تعداد والدین هر گره می

شـود و همچنـین زمـان الزم بـرای سـاخت شـبکه        مـی هایی که بوسیلۀ شبکه در نظر گرفتـه   مرتبۀ وابستگی
، زمـان الزم بـرای سـاخت شـبکه هـم افـزایش       است، به این معنا که با افزایش  مستقیماً وابسته به مقدار

  .یابد و این بدلیل افزایش پیچیدگی مساله است می

  )LFDA(الگوریتم یادگیری توزیع فاکتورگیری شده   6-6
ارائه شد، در واقع بسطی از الگوریتم پیشتر معرفی شـدۀ   1999این الگوریتم که توسط ماهنبین و مهنیگ در 

FDA برخالف . استFDA در ،LFDA     نیاز به ساختار مساله مناسبی ندارد و بجای آن از شـبکه بیـزی بـرای
بسیار شبیه رویکـردی  ) بکۀ بیزیاستفاده از ش(این رویکرد . کند محاسبۀ مدل احتمالی در هر گام استفاده می

بـرای  ) BD(دیریکلـه   -معمـوالً از معیـار بیـزین    BOAوجود داشت بجز اینکه در  BOAاست که در الگوریتم 
محک که به نام ) MDL(از تغییر یافتۀ معیار طول تشریح کمینه  LFDAشد اما در  سنجش شبکه استفاده می

  . کند سنجش شبکه استفاده میشود برای  شناخته می BIC (1(اطالعاتی بیزین 

  )EBNA(الگوریتم تخمین شبکۀ بیزی   6-7
ارائه شد، نیز برای کد کردن توزیـع احتمـال تـوأمش از     1999این الگوریتم که توسط اتزبریا و الرنگا در سال 

از آن  BOAو  LFDAتقریباً مشابه همان رویکردی است کـه در   EBNAرویکرد . کند شبکۀ بیزی استفاده می
این الگوریتم در سه گونه ارائه شده که هر یک از معیاری متفاوت برای سنجش شبکۀ بیزی بهره . استفاده شد

  :گیرند عبارتند از می
1- EBNAPC  
2-  EBNABIC  
3-  EBNAK2+pen   

                                                 
1 Bayesian Information Criterion (BIC)  
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های فوق مشخص کنندۀ معیاری است که در الگـوریتم متنـاظرش جهـت سـنجش      زیرنویس هر کدام از گونه
  . شود اده میشبکۀ بیزی استف

EBNAPC هماننـد  . کنـد  های شرطی در شبکه استفاده می اسکور برای بررسی وابستگی-از تست کایLFDA ،
هم  EBNAK2+pen. شود هم با محک اطالعاتی بیزین به سنجش کیفیت شبکۀ بیزی پرداخته می EBNABICدر 

  .ورزد شبکۀ بیزین اجتناب میبا یک عبارت جریمه اضافی، از پیچیده شدن  EBNABIC  با ترکیب رویکرد
هـا را تولیـد    بهتـرین خروجـی   EBNAK2+penدهد که در بین سه شبکۀ مـذکور، شـبکۀ    نتایج تجربی نشان می

 .کند تولید می) با خطای بیشتر(بدترین شبکه را  EBNAPCکند، در حالی که شبکۀ  می

  یادگیری شبکۀ احتمالی 6-8
دهد که موفقیت یا شکست در یک الگوریتم تخمـین توزیـع صـرفاً     تحقیقاتی که تا کنون انجام شده، نشان می

محاسبۀ . گیرد است که مورد استفاده قرار می) یا به تعبیری شبکۀ وابستگی احتمالی(وابسته به مدل احتمالی 
  . توان ترکیبی از دو روال دانست شبکۀ وابستگی را می

 . مناسبی برگزینیم تا بوسیلۀ آن کیفیت شبکه را بسنجیم) سنجش(ابتدا باید معیار امتیازدهی  -1

ای کـه معیـار سـنجش منتخـب را      سپس باید روش مکاشفۀ جستجوی مناسبی را برای یافتن شبکه -2
 .بهینه نماید، برگزینیم

های ممکنه هستیم که خود یک  متاسفانه برای یافتن بهترین شبکه، نیازمند جستجو در بین فضای کلیۀ شبکه
ای  محققین برای غلبه بر این مشکل بیشتر مایلند که از مکاشفۀ جستجو محلی سـاده . است NP-Hardمسالۀ 

، اما در موارد زیادی الگـوریتم حریصـانه رسـیدن بـه     )اش بخاطر کارایی(نظیر الگوریتم حریصانه استفاده کنند 
شـان   های جستجوی سراسری هم بخـاطر هزینـه   استفاده از الگوریتماز طرفی . کند پاسخ بهینه را تضمین نمی

  . قابل بکارگیری نیستند
انـد بـه کـارایی خـوب      وابستگی توانسـته   شبکه 1در سالیان اخیر برخی محققین با استفاده از محاسبات موازی

  . زمانی دست یابند، اما هنوز هم مشکل به طور کامل حل نشده است
ارائـه   2003در سال  2کند رویکردی است که توسط تُمویوکی اً بر این مشکل غلبه میرویکرد دیگری که ظاهر

هـای   سـاختار مـدل احتمـالی الگـوریتم    ای از الگوریتم تخمین توزیع را معرفی کرد که اصـطالحاً   او گونه. شد
ای از  هبرای انتقـال مجموعـ   PCA(4( اصل تحلیل اجزاشود و از  نامیده می 3)DPMBGAs(ژنتیک توزیع شده 

هـای مسـاله وجـود نـدارد، اسـتفاده       ای بـین متغیـر   افراد منتخب به فضای دیگری که در آن هیچ همبسـتگی 
کنـد و دو   را با نمونه برداری از توزیع تک متغیرۀ این فضا تولیـد مـی  ) نسل جدید(سپس افراد جدید . کند می

                                                 
1 Parallel computation 
2 H.Tomoyuki (2003) 
3 Distributed Probabilistic Model building Gas (DPMBGAs) 
4 Principle Component Analysis (PCA) 
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همیشه کـارا نبـوده و خـود یـک      PCA  ش شده،اما اینطور که گزار. گرداند مرتبه آنها را به فضای اصلی باز می
  . مسالۀ وابسته است

ای سعی در روشی هستند تـا زمـان یـافتن توزیـع احتمـالی مناسـب را بهبـود         بسیاری از محققین بین رشته
در مـدل  (اند این موضوع شامل علومی نظیر آمار  گفته 2002همانطور که ماهنبین و مهنیگ در سال . بخشند

روش (، فیزیـک آمـاری   )1های تکاملی و انتشار باور در بینایی کامپیوتر، الگوریتم(مصنوعی  ، هوش)گراف گونه
  . باشد می) آنتروپی بیشینه(و احتماالت منطقی ) فیلد میدان پیشرفته

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
 

                                                 
1 Belief Propagation 

 

 

 

 

 

www.icaSite.info



 

33 

  
  
  
  
  
 

  مششفصل  
 

  
  
  
 
 
 
  

  پیچیدگی محسباتی 
  مقدمه 7-1

های  و الگوریتم ژنتیک کالسیک هر دو از نوع الگوریتم الگوریتم تخمین توزیعدانیم که  ی
های آشکاری در مقابل الگوریتم ژنتیک  دارای تواناییاما الگوریتم تخمین توزیع . سازی هستند بهینه

 در واقع. کالسیک هستند و البته این موضوع بخاطر ساخت مدلی از شرایط حاکم بر مساله است
باعث شده تا نتایج  این توانایی. ها به مساله تنها منحصر به شایستگی افراد جمعیت نیست دید این الگوریتم

همین دلیل از سوی بسیاری از محققین کارهای ه ها قرار بگیرد و ب این الگوریتم همواره در باالیی نمودار
  . بسیاری روی آنها صورت گرفته است

باید به این موضوع اشاره کرد که بر خالف . شده استث جذابیت این الگوریتم اما این تنها چیزی نیست باع
شود که  برد و این باعث می ه می پشتوانۀ قوی ریاضی بهرالگوریتم ژنتیک کالسیک، الگوریتم تخمین توزیع از 

  . در هنگام کار با این الگوریتم اطمینان بیشتری برای ما وجود داشته باشد
  . های ریاضی موجود در این زمینه را داریم ای از تمام اثبات در این فصل قصد ارائه خالصه

م

 

 

 

 

 

www.icaSite.info



 

34 

   الگوریتم تخمین توزیع با اندازه جمعیت نامحدود 7-2

خواهیم بیشترین مقدار  می :و یک تابع پیوسته و مثبت به صورت  با داشتن فضای جستجو 
  .عبارت زیر را داریم را بیابیم به عبارتی قصد یافتن 

1  max :    
. رسد، باشد با آنها به مقدار ماکزیمم خود می مجموعۀ تمام نقاطی باشد که تابع  فرض کنید که 

  :ای به صورت زیر است چنین مسالههای الگوریتم تخمین توزیع برای حل  گام
 شود و شامل  نشان داده می 0تولید جمعیت اولیه که با ) Initializing( :اولیهمقدار دهی  -1

 .فرد است

) ام الگوریتمnدر تکرار ( فرد از جمعیت ) که ( برگزیدن ) Selection( :انتخاب -2
 هایی مثل  روشروش انتخاب هم . گوئیم می برای تشکیل جمعیت والدین که اینجا به آنها 

 .است 3یا روش انتخاب نسبی 2، روش تورنمنت1برشیروش 

به (ام nهای بروز نمایی روی افراد جمعیت والدین در تکرار  اعمال عملگر) Updating( :بروز کردن -3
که ( nبرای ساخت جمعیت جدید در زمان ) فرزندان(تولید افراد جدید  و) عبارتی همان 

 ) است 1همان 

|اگر  :شرط خاتمه -4  2رسد وگرنه به مرحلۀ  الگوریتم به پایان می 1
 .برگرد

 1توان عملگری داشت که جمعیت جدید را با رابطۀ  می 3با توصیفات فوق در گام 
  .ۀ چندانی نداشته باشد سازد البته این عملگر شاید در اکثر مواقع فاید می

شود که تمام افراد در جمعیت یک راه حل بهینه باشد و  از الگوریتم فوق زمانی محقق می 4شرط توقف گام 
  . به صورت سراسری همگرا شده باشد EDAتر وقتی که  به عبارت دقیق

 به ترتیب  و جمعیت والد  حال فرض کنید که تابع توزیع احتمال افراد در جمعیت 

تابع چگالی احتمال تجربی حاصل با افراد در  4کنتلی-طبق قضیۀ معروف گلیونکو. باشد و 

و  همگرا خواهد شد هرگاه که اندازۀ و  به سمت  و  جمعیت 

توان به عنوان جمعیت اصلی و  را می و  بنابراین . نهایت میل کند به بی 
  .در نظر گرفت جمعیت نامحدود با ام الگوریتم تخمین توزیعnجمعیت والد در تکرار 

                                                 
1 Truncation selection  
2 Tournament selection 
3 Proportional selection  
4 Glivenko- Canteli theorem 
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  .های انتخاب در این فصل توضیح داده خواهد شد در ادامه قبل از هر چیز روش 
کنیم و  شان مرتب می را بر اساس شایستگی در این روش ابتدا افراد جمعیت  :روش انتخاب برشی

0در این روش با داشتن آستانۀ . کنیم آنها را برای جمعیت والد انتخاب می  سپس بهترین تنها  1 100µ% شوند از افراد برای ورود به جمعیت والدین در نسل بعد انتخاب می.  
  .صورت زیر مدل کردتوان به  زمانی که اندازۀ جمعیت نامحدود باشد این موضوع را می

 0  2

µ   ،زمانی که داشته باشیم  

کنیم و  فرد از جمعیت فعلی انتخاب می 2در این روش  :2روش انتخاب تورنمنت با اندازه تورنمنت 
شود تا مجموعۀ والدین  مرتبه تکرار می Seاین روال . شوند بهترین آنها به عنوان یکی از والدین برگزیده می

  .ساخته شود 
  .توان به صورت زیر مدل کرد زمانی که اندازۀ جمعیت نامحدود باشد این موضوع را می

3  2    

تایی زمانی  2با انتخاب برشی یا تورنمنت  EDAثابت کردند که  2004در سال  1ژانگ و ماهنبین: 1تبصرۀ 
  . که از اندازۀ جمعیت نامحدود استفاده کنند، به طور سراسری همگرا خواهند شد

. باشد نیستند، به اندازه  باشد که متعلق به  نسبت تعداد افرادی در جمعیت  فرض کنید که 
;دنبالۀ  0, 1, 2, شود، در حالت  اش تولید می های تکاملی در طی گام EDAکه به وسیلۀ  …

 عضو مجموعۀ باشد، تمام افراد موجود در جمعیت  0زمانی که . کلی یک دنبالۀ تصادفی است
به فرم  ) کنتلی-طبق قضیۀ گلیونکو(کند  نهایت میل می هستند و وقتی که اندازۀ جمعیت به بی 

  .زیر قابل محاسبه خواهد بود
4  1    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : 1 تعریف

min  .شود به صورت زیر تعریف می زمان توقف همگرایی سراسری الگوریتم تخمین توزیع   
  )( داریم  بزرگتر از  که در آن به ازاء هر    

                                                 
1 Zhang & Mühlenbein (2004) 
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min  .به صورت زیر تعریف کرد توان  به همین طریق می    0  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تواند  می پس با این اوصاف . شده استبه صورت سراسری همگرا  EDAاولین باری است که  یعنی اینکه 
  .شود معرفی می و  در ادامه دو لم برای نشان دادن ارتباط بین . متناهی یا نامتناهی باشد

گویاتر   یا به عبارت برابر است با  زمان توقف همگرایی سراسری الگوریتم تخمین توزیع یا همان  :1لم  0.  
باشد،  0 باید طبق تعریف . کنیم که  ابتدا فرض می )از طریق برهان خلف( :اثبات

توان  به عبارتی می )مثالً . (نیست است که متعلق به  یعنی اینکه حداقل یک 
  ،بنابراین. 0چنین در نظر گرفت که 

5  . . 1 .    
که  توان نتیجه گرفت که  است، می و این حقیقت که  5با استفاده از 

  )تناقض اول. (خالف فرض اولیه است
  ،داریم 4و با استفاده از  و  طبق تعریف . کنیم که  بار دوم فرض می

6  0   
  ،و با توجه به حقایق علم احتمال داریم 6استفاده از با 
7  0;    

  ،توان نوشت می بنابراین با استفاده از تعریف 

8  
∑ . ∑ .∑ .  

  

  ،خواهیم داشت 8و  7حال با توجه به روابط 
  1 ∑ 0     

  . شود در تناقض است و اثبات کامل می) (و این موضوع با فرض اولیه 
minاگر  :2لم    0، )که ( tآنگاه برای هر  0

وجود دارد که متعلق  پس حداقل یک  0فرض کنید که  )از طریق برهان خلف( :اثبات
  . پس خواهیم داشت 0و ) مثالً . (نیست به 

9  . . 1 .    
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گیریم که خود حکم صحیح  شود نتیجه می رسیم و با توجه به اینکه نقیض حکم رد می و بنابراین به تناقض می
  . است
همان زمان توقف  مبین این است که ) 1با کمک تبصرۀ ( 2لم . است کند که  مشخص می 1لم 

;دنبالۀ  0, 1, 2, همان زمان توقف دنبالۀ به بیان دیگر است و البته  … ; 0, 1, 2,   .هم است …
به جای اینکه روی . (کنیم کار می به همین علت در ادامۀ این فصل در مورد پیچیدگی زمانی عبارت 

  )کار کنیم پیچیدگی زمانی 
  : ان به صورت زیر توصیف کردتو های فوق، الگوریتم تخمین توزیع را می ها و لم با استفاده از نماد گذاری

0 به عبارتی برای هر  :مقداردهی اولیه -1 گذاریم  می تمام آنها را برابر   مثالً. (0
0که  1( 

 .از  تولید : انتخاب -2

 .کنیم نو می را با  1 :بروز کردن -3

1اگر : شرط خاتمه -4  .برگرد 2رسد وگرنه به مرحلۀ  الگوریتم به پایان می 0

   کران باالیی برای پیچیدگی زمانی همگرایی سراسری 7-3

الگوریتم تخمین توزیع را برای همگرایی سراسری  ،کران باالی پیچیدگی زمانیمربوط به توان نتایج  می
  . بواسطۀ دو قضیۀ زیر بصورت خالصه بیان کرد

نامحدود و با استفاده از روش انتخاب برشی برای الگوریتم تخمین توزیع با اندازۀ جمعیت  ازاگر : 1قضیۀ 
.   ،برابر است با شود، که مقدار  ضا میتکرار ار استفاده شود، شرط خاتمه حداکثر با  بهینه کردن تابع  01 . 1 0 1 

µ )0 واضح است که ، پارامتر مهمی کند از روش انتخاب برشی استفاده می EDAزمانی که یک ) 1
منجر به کران پائینی برای زمان  µ، کمترین مقدار با توجه به فرمول . شود محسوب می EDAبرای توقف 

  . شود می EDAمنجر به کران باالیی برای زمان توقف  µشود و بیشترین مقدار  می EDAتوقف 

با (تورنمنت  توزیع با اندازۀ جمعیت نامحدود و با استفاده از روش انتخاباگر از الگوریتم تخمین : 2قضیۀ 
شود، که  تکرار ارضا می استفاده شود، شرط خاتمه حداکثر با  برای بهینه کردن تابع ) 2اندازۀ تورنمنت 

01  ،برابر است با مقدار  0 1 
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  .م است تا دو لم مفید بیان شودقبل از اینکه به اثبات دو قضیه فوق بپردازیم الز
1  ،داشته باشیم و برای هر جمعیت مفروض  ،)0که در آن ( اگر  :3لم  0 1  

0با  0ای مثل  با شروع از هر جمعیت اولیه   ،ای خواهیم داشت 0
10  0 0 .    

1 از آنجا که :اثبات    ،گیریم که ، نتیجه می 0
;دنبالۀ  0, 1, 2, نتیجه  0و از آنجا که  است 1سوپر مارتینگلیک ابر  …

lim 0  ،به عبارتی خواهیم داشت. شود گیریم که نهایتاً این دنباله همگرا می می  0 0 
  گیریم که ، بنابراین نتیجه می0توان گفت که در این موقع  ، میτحال طبق تعریف زمان توقف 

 0 0 0 
0  ،خواهیم داشت 1برای هر  0  1 1 0 0  

1از آنجا که    : داریم) 1( 1، برای  0

11  1 1 1 1  1
   

   توان چنین گفت که، می 11توجه به  با

12  0 0 1 1 0 0    

  ،رسیم که به این نتیجه می nو استقرا روی  12با استفاده از 
  0 0 0 0 0    

  ،و بنابراین

13  0 0 0 0 1 0 0    

0  ،داریم و اینکه  13با استفاده از  0 0 .  

  . شود و به این ترتیب حکم ثابت می
  .هستیم 2و  1های  حاال آمادۀ اثبات قضیه

                                                 
1 Super martingale  
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قضیه را اثبات  3برقرار است و سپس با استفاده از لم  3دهیم که شرایط لم  ابتدا نشان می :1اثبات قضیۀ 
  . کنیم می

   ،گیریم که نتیجه می EDAالگوریتم  3و  2های  و گام با استفاده از تعریف 

14  

1 0∑ 1 ∑ 0 ∑ ∑ 0 = 

  

توانیم رابطۀ  برقرار است، می رابطۀ و این حقیقت که برای تمام  2طبق رابطۀ 
  ،را به صورت زیر نوشت 14

15  

1 0∑ ∑ 0 1 . ∑ 0 1 . 1 = 

  

  
  ،خواهیم داشت 15در رابطۀ  nبا استقرا روی 

16  0    
  داریم، 16با استفاده از رابطۀ 

17  

1 0 1 1 . 1 011 . 1 0 1
 

  

0  که،توان نتیجه گرفت  برقرار بوده و بنابراین می 3گیریم که شرایط لم  نتیجه می 17و  16با استفاده از روابط  0 . 01 . 1 0  

  .شود و به این ترتیب قضیه اثبات می
  گیریم که،  نتیجه می EDAالگوریتم  3و  2های  و گام با استفاده از تعریف  :2اثبات قضیۀ 

18  

1 1
 

  

توان  برقرار است، می  رابطۀ )(ها و این حقیقت که برای تمام  3با استفاده از رابطۀ 
  را به صورت زیر نوشت، 18رابطۀ 
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19  

2
1  

 

 خواهیم داشت، 19در رابطۀ  nبا استقرا روی 

20  0    
1  گیریم که، نتیجه می 20و  19، 18حال بکمک روابط  1 0 1  

|  گیریم که، ارضا شده است، نتیجه می 3و از آنجا که شرایط لم  0 0 01 0  

  .شود قضیه اثبات میو به این ترتیب 

   محاسبۀ زمان توقف همگرایی سراسری 7-4

همانطور که قبالً هم گفته . را ارائه کنیم EDAخواهیم برخی نتایج مهم مربوط به همگرایی  در این بخش، می
;بودیم دنبالۀ  0, 1, 2, درحالت کلی یک دنبالۀ تصادفی است و زمانی که اندازۀ جمعیت به  …

 1به عبارت دیگر با دانستن . شود نهایت میل کند، این دنباله تبدیل به یک دنبالۀ قطعی می بی
توان نتایج مهمی را در مورد  حال با این توضیحات می. را محاسبه کنیم توانیم مقدار دقیق  می

  . الگوریتم تخمین توزیع ارائه کرد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : 2تعریف 
;فرض کنید که ): Convergence rate(نرخ همگرایی   0, 1, 2, ای باشد که به  دنباله …

  lim  حال اگر داشته باشیم، .شود می همگرا سمت 
  .شود همگرا می با نرخ همگرایی  گوئیم که دنبالۀ فوق به  می   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، نیاز داریم تا به بهینۀ سراسری برسیم در این فصل در EDAنتایج در مورد تعداد دقیق تکرارهایی که برای 

  . شود ارائه دو قضیۀ بعد خالصه می
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سطح با ( برشی م تخمین توزیع با اندازۀ جمعیت نامحدود و با استفاده از روش انتخاباگر از الگوریت: 3قضیۀ 
  استفاده شود،  برای بهینه کردن تابع )  آستانۀ

1  به صورت زیر است، که در آن . تکرار شرط خاتمه ارضا خواهد شد  بعد از. الف log 1 0 / log  

;دنبالۀ . ب 0, 1, 2,   .به سمت صفر همگرا خواهد شد ⁄1با نرخ همگرایی  …
با (اگر از الگوریتم تخمین توزیع با اندازۀ جمعیت نامحدود و با استفاده از روش انتخاب تورنمنت : 4قضیۀ 

  استفاده شود،  برای بهینه کردن تابع ) تایی 2اندازۀ تورنمنت 
1  به صورت زیر است، ر آن که د. تکرار شرط خاتمه ارضا خواهد شد بعد از . الف log 1 0 / log 0.5  

;دنبالۀ . ب 0, 1, 2,   .به سمت صفر همگرا خواهد شد 2با نرخ همگرایی  …
  .شود ارائه می قبل از اثبات قضایای فوق، ابتدا دو لم مفید برای محاسبۀ 

با سطح (برای یک الگوریتم تخمین توزیع با اندازۀ جمعیت نامحدود و با استفاده از روش انتخاب برشی  :4لم 
1  را توسط رابطۀ زیر محاسبه کرد،  توان  می برای بهینه کردن تابع ) آستانۀ  1 0 1  

0که در آن    .آستانۀ روش انتخاب استسطح  1
  خواهیم داشت،  2و رابطۀ  طبق تعریف  :اثبات

21  

1 1 1 11 1 1 1 1  
  

  گیریم که، نتیجه می 21از رابطۀ 

22  1 1 1 1
   

  به صورت زیر است، 22رابطۀ  با توجه به اینکه معادلۀ مشخصۀ

23  1 1 1 0   

1  گیریم که،  نتیجه می 1 0 1  
  .شود و اثبات کامل می

با (برای یک الگوریتم تخمین توزیع با اندازۀ جمعیت نامحدود و با استفاده از روش انتخاب تورنمنت  :4لم 
  را توسط رابطۀ زیر محاسبه کرد،  توان  می برای بهینه کردن تابع ) 2اندازۀ تورنمنت 
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  خواهیم داشت،  3و رابطۀ  طبق تعریف  :اثبات
24  1 2 1 0   

  آید،  به صورت زیر درمی 24معادلۀ مشخصۀ 
25  3 2 0   

1  پس از حل معادلۀ فوق داریم، 1 0 2  
  .شود و اثبات کامل می

   :3قضیۀ اثبات 
  خواهیم داشت، 4طبق تعریف زمان توقف و با استفاده از لم . الف

26  1 1 0 1
   

  گیریم که، نتیجه می 26با استفاده از 
27  log 1 0 log    

logو بنابراین بعد از  1 0 log تکرار باالخره به شرط خاتمه خواهیم رسید.  
  داریم، 4با استفاده از لم  .ب

 28  lim 1 00 1
   

; دنبالۀ 2طبق تعریف  0, 1, 2, د و اثبات کامل ش دخواهبه سمت صفر همگرا  با نرخ  …
  .شود می

   :3اثبات قضیۀ 
  خواهیم داشت، 4طبق تعریف زمان توقف و با استفاده از لم . الف

26  1 1 0 1
   

  گیریم که، نتیجه می 26با استفاده از 
27  log 1 0 log    

1و بنابراین بعد از  log 1 0 log تکرار باالخره به شرط خاتمه خواهیم رسید.  
  داریم، 4با استفاده از لم . ب

   lim 1 00 1
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;دنبالۀ  2طبق تعریف  0, 1, 2, به سمت صفر همگرا خواهد شد و اثبات کامل  با نرخ  …
  .شود می

   :4اثبات قضیۀ 
  خواهیم داشت، 5طبق تعریف زمان توقف و با استفاده از لم . الف
28  1 1 0 2    

  گیریم که، نتیجه می 28با استفاده از 
29  log 1 0 log 0.5    

1و بنابراین بعد از  log 1 0 log   .تکرار باالخره به شرط خاتمه خواهیم رسید 0.5
  داریم، 5با استفاده از لم . ب

 28  lim 1 00 2    

;دنبالۀ  2طبق تعریف  0, 1, 2, به سمت صفر همگرا خواهد شد و اثبات کامل  2با نرخ  …
  .شود می

   نتیجه گیری 7-5

توان نتیجه  هایی که در این فصل ارائه شد می طبق آنچه که در فصول قبل گفته شده و با توجه به اثبات
های تخمین توزیع در صورتی جمعیت مورد نظر به اندازۀ کافی بزرگ باشد تا بتواند در  گرفت که الگوریتم

هد بود و این خود باعث اطمینان از های آینده نمایندۀ واقعی جمعیت در نظر گرفته شود، حتماً همگرا خوا گام
  . همگرایی این جواب در گام نهایی خواهد داشت

این الگوریتم در تعداد گام متناهی و قبل  همچنین در این فصل گفتیم که اگر شرایط بند قبل ارضا شد،
وده های رایج در الگوریتم ژنتیک کالسیک آس رسد و این موضوع ما را از سردرگمی دانسته به جواب می

  . گرداند می
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  تمفهفصل  
  

  
  
  
  
  

  آزمایشات
  مقدمه 7-1

نتایج . حاصل شده است ارائه شده است UMDAبرخی نتایج تجربی که توسط مدل  ر این فصل
  :این بخش مربوط به سه مسالۀ زیر است

 ها مسالۀ حاصل جمع زیرمجموعه -1

 1یک تابع بیشترینمسالۀ  -2

 وزیر nمسالۀ  -3

گردیم که مجموع  ای از یک لیست اعداد صحیح می ها، به دنبال زیرمجموعه در مسالۀ حاصل جمع زیرمجموعه
ی وجود دارد که مقدار خود  در این مساله، به ازا هر عنصر لیست اعداد صحیح متغیر. آنها عدد بخصوصی باشد

,0را از مجموعۀ  تغیر یعنی اینکه آن متغیر در زیر مجموعۀ تحت بررسی صفر برای یک م. کند انتخاب می 1
. اسـت ) یا همان زیـر مجموعـه تحـت بررسـی    (وجود ندارد و یک متناظر با وجود عنصر متناظر در کروکوزوم 

 ∑به نوعی یک مسالۀ بهینه سازی است که در آن باید مقدار تابع بیشترین یک مسالۀ 
,1,1به وضوح نقطۀ بهینه در این مساله  .را بیشینه کند … وزیر هم معادل یـافتن   nمساله . است 1,
  . نکنند تهدیدای در صفحۀ شطرنج قرار دهیم تا یکدیگر را  وزیر را به گونه nراهی است تا 

                                                 
1 OneMax function 
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  ها مسالۀ حاصل جمع زیر مجموعه 7-2
سپس حاصل جمع مورد انتظـار  . کنیم در این مساله ابتدا به صورت تصادفی یک سری اعداد تصادفی تولید می

کنـیم و بـدین ترتیـب     را با انتخاب یک زیرمجموعۀ تصادفی از مجموعۀ اعداد تصادفی تولید شده، تولیـد مـی  
ل جمع مورد انتظـار را برابـر   توان حاص در یک حالت خاص می. همواره حاصل جمع مورد انتظار در وجود دارد

,1به عبارتی . (مجموع کل اعداد در نظر گرفت و متناظر با آن جواب بهینه تماماً یک خواهد بود 1, … , 1(  
  : های مساله برای الگوریتم ژنتیک کالسیک به صورت زیر هستند پارامتر

Total run = 50; 
Population size = 1000; 
Crossover rate = 0.7;  Mutation rate = 0.1; 
Elite = 10%; 

 لاشکا. شی مورد استفاده قرار گرفته استروش برتنها پارامتر روش انتخاب است که در اینجا  UMDAو برای 
  . دهد نشان می) هدف تماماً یک(برای مورد خاص معرفی شده زیر نتایج حاصل را 

  
   )مورد خاص( ها مساله حاصل جمع زیرمجموعهحل های مورد نیاز برای  میانگین تعداد پیشروی نسل: 8.1شکل

   .مربوط به زمان مورد نیاز برای رسیدن به هدف را مشاهده کردج نتایتوان  میشکل زیر در 

  
  )مورد خاص(ها  مساله حاصل جمع زیرمجموعهحل مورد نیاز برای  زمانمیانگین : 8.2شکل
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  .دهد میاشکال زیر نتایج حاصل را برای موردهای تصادفی نشان 

  
  )مورد تصادفی(ها  های مورد نیاز برای حل مساله حاصل جمع زیرمجموعه میانگین تعداد پیشروی نسل: 8.3شکل

  .توان نتایج مربوط به زمان مورد نیاز برای رسیدن به هدف را مشاهده کرد در شکل زیر می

  
  )مورد تصادفی(ا ه میانگین زمان مورد نیاز برای حل مساله حاصل جمع زیرمجموعه: 8.4شکل

  مسالۀ بیشترین یک  7-3
  . گرداند ها در یک رشتۀ ورودی را بر می روبرو هستیم که تعداد یک OneMaxبا تابعی به نام در این مساله 

 
,که در آن  , … تـوان فهمیـد کـه     با توجه به تعریف این تابع براحتی می. است 0,1و  ,

,1,1نقطۀ بهینه در  … این تابع یک تابع جزئی است که از آن بعنوان یک تابع تست بـرای  . است 1,
 UMDAبـا اصـالح الپـالس    . شـود  های ژنتیک و الگوریتم تخمین توزیع استفاده مـی  ارزیابی کارایی الگوریتم

در این آزمایش مـا ابتـدا یـک جمعیـت     . د که نقطۀ بهینه را با کمترین تعداد تکرار خواهد یافتکن تضمین می
ایم و سپس نصفۀ بهتر آنها را انتخاب کرده تا از آن برای ساخت توزیع احتمـالی اسـتفاده    تصادفی ایجاد نموده

   .ای استفاده شده است تقاطع و جهش تک نقطهبرای الگوریتم ژنتیک هم از . کنیم
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  .به صورت زیر است) های الزم از لحاظ زمان مورد نیاز و تعداد گام(نتایج این آزمایش 

  
  های مورد نیاز برای حل مساله بیشترین یک میانگین تعداد پیشروی نسل: 8.5شکل

  
  میانگین زمان مورد نیاز برای حل مساله بیشترین یک: 8.6شکل

  
  وزیر  nمسالۀ  7-4

ای در یک  وزیر را به گونه nهدف این است که . وزیر یک مسالۀ بهینه سازی ترکیباتی کالسیک است nمسالۀ 
برای نمایش یک کاندیدا برای جواب مساله، . قرار دهیم که برای یکدیگر تهدیدی نیایند صفحۀ شطرنج 

,تایی از اعداد صحیح به صورت  nتوان از یک رشتۀ  می x , … , x  ها استفاده کرد که هر کدام از
ها از هم متمایز باشـند، دو  در این حالت اگر مقادیر . کند م را مشخص میا iم در سطر ا iشمارۀ ستون وزیر 

برای تست کردن اینکـه  ) مسالۀ ترکیباتی. (ایم شرط یکسان نبودن سطر و ستون دو وزیر دلخواه را ارضا نموده
کنند یا نه هم از این ویژگـی   در یک قطر همددیگر را تهدید می ,و  ,های  ستقر در خانهدو وزیر مآیا 
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کنیم که اگر قدر مطلق اختالف سطر دو خانه با قدر مطلق اختالف ستون دو خانه برابـر باشـد بـه     استفاده می
  . بریم وجود یک تهدید پی می

های هر فرد از جمعیـت بایـد متمـایز و از     مقادیر متغیرابتدا یک جمعیت تصادفی با این شرط که  UMDAبا 
تعـداد تهدیـدات قطـری مشـخص     منفـی  شایستگی هر فرد هم بـر اسـاس   . کنیم باشد ، تولید می nتا  1بین 
را بـا   توزیع احتمال توأمنسل قبل  )بر اساس شایستگی( نیمۀ باالی جمعیتِبا استفاده از در هر نسل . شود می

هـم از   توزیع کناری هر متغیربرای محاسبۀ . کنیم حساب می) مثالً (کناری هر متغیری  استفاده از احتمال
شویم که احتماالت مربوط بـه هـر متغیـر     با اعمال اصالح الپالس مطمئن می. شود اصالح الپالس استفاده می

  .اهد داشتبیش از صفر خواهد بود و به این ترتیب احتمال انتخاب مقادیر دیگر هم وجود خواهد خو
متمایز بودن عناصر نمایشی (در هنگام ایجاد هر فردی با استفاده از یک تعدیل احتمالی محدودیت اول مساله 

به این صورت که بعد از انتخاب مقداری برای یک متغیر در یک فرد، برای انتخاب . کنیم را برآورد می) یک فرد
خود را مقادیر دیگر شود و احتمال  صفر میدر این متغیر قبلی  های متفاوت مقادیر دیگر احتمال انتخاب مقدار

  )به نسبت مساوی. (کند تقسیم می های یکسان در موقعیت های دیگر بین متغیر
احتمـال  ایـن مقـدار    را به خود بگیـرد بعـد از انتخـاب    1مقدار  اگر متغیر . به جدول زیر دقت کنید :مثال

  . کند می انتخاب مقادیر دیگر برای خود را صفر کرده و آنرا بین متغیرهای دیگر تقسیم 
After Selection Before Selection  

3 2 1 3 2 1 
Position/ 
Variables 

0.0 0.0 0.7 0.5 0.1 0.7  
0.35 0.65 0.1 0.1 0.6 0.1  
0.65 0.35 0.2 0.4 0.3 0.2  

مثالی از نحوۀ عملکرد تعدیل احتمالی بکار رفته -10جدول 
هنگام استفاده از چرخ رولت، مقادیر متمایزی بـرای هـر فـرد جمعیـت      که توانیم مطمئن باشیم کار میبا این 

کنـیم و الگـوریتم زمـانی خاتمـه      برای انتخاب بازماندگان از استراتژی نخبه گرایی استفاده می. شوند تولید می
  ) بیشترین مقدار ممکن. (شایستگی بهترین فرد جمعیت صفر شودیابد که  می

که قابل اعمـال بـه مسـاله هسـتند،     هایی برای بهبود شایستگی  با استفاده از هیوریستیکالبته توجه کنید که 
برای مسائل بهینه سـازی ترکیبـاتی اسـتفاده از    . برسیم! کور UMDAتوانیم به تاثیر بهتری نسبت به یک  می

  . بسیار مرسوم است PMXو  opt-2 الگوریتم
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کنـیم و بـا اسـتفاده از جهـش      در الگوریتم ژنتیک کالسیک هم در ابتـدا یـک جمعیـت تصـادفی تولیـد مـی      
نتـایج اعمـال    .کنـیم  و روش انتخاب شایسته ساالری اقدام به حل ایـن مسـاله مـی    PMX، تقاطع 1ای معاوضه
  . های مذکور در شکل زیر آورده شده است روش

  
  وزیر nمیانگین زمان مورد نیاز برای حل مساله : 8.7شکل

   نتیجه گیری 7-5
گیریم که در مسائلی مثل مسالۀ بیشترین یک و حاصل جمـع زیـر    های ارائه شده نتیجه می با توجه به نمودار

 UMDAهای مساله وجود نداشته باشد  هیچ ارتباطی بین متغیرگیریم که در مسائلی که  ها نتیجه می مجموعه
  . کند عمل می GAبا توجه به اینکه از دو عمل وقتگیر تقاطع وجهش صرف نظر کرده است، بهتر  از 

علت ایـن  . اما زمانی که متغیر های مساله به هم وابسته باشند این موضوع ممکن است کامالً وارون جلوه کند 
در چنین حالتی ممکن است هر بار به طریقی خود را گمراه کند و از توزیـع اشـتباهی کـه     UMDAاست که 
  .  کند توزیع فضای مساله است استفاده کند تصور می

  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
1 Swap 
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 مشتهفصل  
 
  
 
 
 
  
  
  

  یادگیری ماشین والگوریتم تخمین توزیع 
  مقدمه 8-1

های تخمین توزیع در ترکیب بـا یـادگیری    داریم تا به کاربرد مهمی از الگوریتمر این فصل قصد 
باید گفت که امروزه تحقیقات بسیاری در زمینـۀ ترکیـب ایـن دو روش انجـام      .ماشین بپردازیم

هـای   انـواع کـاربرد  . هـا بـوده اسـت    ای در روش  گرفته است و نتایج حاکی از بهبـود فـوق العـاده   
  . های یادگیری ماشین به قرار زیر است توزیع در الگوریتم های تخمین الگوریتم
 )SI3Eالگوریتم (یادگیری درخت تصمیم گیری  •

 )RELEDAالگوریتم (یادگیری تقویتی  •

  )BOAالگوریتم (های بیزی  یادگیری شبکه •
بـه ایـن منظـور از    . سازی توابع صحبت کنیم موضوع بهینهدر این فصل قصد داریم از ترکیب این دو روش در 

  کنیم با الگوریتم تخمین توزیـع باعـث   کنیم و سعی می استفاده می ID3درخت یادگیری و بخصوص الگوریتم 
 )SI3Eالگوریتم (. بهبود کارایی آن در مسالۀ طبقه بندی فضای فرضیه شویم
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   ماشینیادگیری الگوریتم تخمین توزیع در  کاربرد 8-2

 هـای  هـدایت  از) یـادگیری اسـتقرایی  (یـادگیری ماشـین    تـوان در  خش به بررسی اینکه چگونـه مـی  در این ب
به خصوص از . به منظور بهینه سازی توابع استفاده نمود) به ویژه الگوریتم تخمین توزیع(های تکاملی  پردازش

با استفاده از دانـش نهفتـه    افراد،) ها نوع دسته بندی داده(های خوب و بد  درخت تصمیم برای تشخیص ویژگی
به عبارت بهتر یادگیری استقرایی را با یادگیری آماری ترکیب کرده تا به . گیریم برای اهداف هوشمند بهره می

بـه   کنیم هدف چنین پردازشـی بهینـه کـردن تـابع هـدف      فرض می. ای دست یابیم های تقویت شده پردازش
  .باشد) ینه بصورت همزمانیافتن بیشینه و کم(صورت دو طرفه 

  پیش زمینۀ یادگیری ماشین 8-3

هـای تخمـین    های تکاملی بـه نـام الگـوریتم    در فصول قبل گفته شد، رویکرد جدیدی از الگوریتمهمانطور که 
های  که یک رسم معمول در الگوریتم  ها، توزیع وجود دارد که بجای اعمال عملگرهای جهش و تقاطع روی ژن

هـای   ع از الگـوریتم این نو. کنند تکامل خویش استفاده میهای صریحی برای  ژنتیک کالسیک هستند، از آماره
  . شود معموالً شناخته می EDAو  PMBGAهای  تکاملی به نام

کنند که توزیع احتمـالی هـر    ها، با این فرض کار می های صورت گرفته روی این دسته الگوریتم برخی از تالش
ث البته این موضوع در بسـیاری از مسـائل جهـان واقعـی صـادق نیسـت و باعـ       . هاست ژن مستقل از سایر ژن

ها دید خود را قدری بازتر کرده و به وجـود وابسـتگی    برخی دیگر از تالش. شود خوردن این فرض میشکست 
هـایی   های چنین وابستگی کنند، اما حقیقت این است که در چنین حاالتی یافتن ویژگی ها اعتراف می بین ژن

  . شوند نوعی گلوگاه برای الگوریتم محسوب می
کارهـای  . را یادگرفـت ) هـای مسـاله   متغیر(ها  توان وابستگی بین ژن دهد که می میمطالعات دانشمندان نشان 

کـه   BOAبه عنوان مثال الگـوریتم  . کردن وابستگی و یادگیری اتصال صورت گرفته است متعددی برای مدل
ن کـار  ارائه شده بر پایۀ توزیع احتمالی روی یک شبکۀ بیـزی  1999پلیکان، گلدبِرگ و کانتوپاز در سال توسط 

که همـان وابسـتگی بـین    . (کند اد خوب در جمعیت را مشخص میای توزیع احتمالی افر چنین شبکه. کند می
اند که بخـاطر عـدم ارتبـاط بـا      البته رویکردهای غیر آماری دیگری هم برای ساخت مدل ارائه شده )هاست ژن

توانـد بـرای مطالعـۀ ایـن      کنکـاو مـی  به هر حال یک خواننده . موضوع این پژوهش به آنها پرداخته نشده است
   .رجوع کند 1998در سال  1سکییکالرویکردهای غیرآماری به مقاالت م

های آماری و یادگیری استقرایی را برای هدایت یک پـردازش تکـاملی    در این بخش از پژوهش ترکیبی از مدل
یتمی بسازیم که از دانشـی کـه   در واقع هدف این است که الگور. کنیم به عنوان یک رویکرد جدیدتر مطرح می

به منظور کاوش جمعیـت بـرای یـافتن دانـش مفیـد      . توان از جمعیت فعلی نتجه گرفت، بهره برداری کند می

                                                 
1 Michalski (1998) 
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تا روال جستجوی تکاملی را با استفاده از دانـش   کنیم می استفادهروش یادگیری ماشین  از یک) تقویت شده(
ارگیری یک الگوریتم یادگیری ماشین را بـرای اسـتفاده در یـک    در واقع در اینجا نحوۀ بک .نهفته تقویت کنیم
هـا یـک روش یـادگیری     توان به جای هر کدام از این قسـمت  دهیم که می شرح می آماری را الگوریتم تکاملی

وابستگی بین یافتن الگوریتم یادگیری آماریی که بدنبال . (یا یک الگوریتم تکاملی آماری دیگر را قرار داد دیگر
  ) رهاستمتغی

شـود، بـا اعمـال بـه برخـی مسـائل بهینـه         نامیـده مـی  SI3E 1این الگـوریتم یـادگیری جمعیـت محـور، کـه      
عالوه استفاده از یادگیری استقرایی روش جالبی برای یـافتن انـدازۀ   ب. شایستگی خود را نشان داده است سازی،

  . دهد جمعیت ارائه می
SI3E     در واقـع  . حاصل ترکیب الگوریتم تخمین توزیع و یـادگیری ماشـین اسـتقرایی اسـتSI3E   چـارچوب

  . کند ایجاد می 2)1993و  1986یلن ئکو( ID3و الگوریتم ) 1994بلوجا ( PBILمشترکی برای الگوریتم 
اسـت یـادآوری    امـا الزم . کنیم دیدیم و از تکرار مجدد آن خودداری می 4را در فصل  PBILتوصیف الگوریتم 

 . داشته باشیم ID3مختصری از الگوریتم 

 ID3الگوریتم  8-4

وظیفۀ درخت تصمیم گیری استقرایی مربوط به دسته بندی یک سری مثال آموزشی است که در حیطۀ بحث 
 ID3استقرایی، های تصمیم گیری  اولین رویکرد برای درخت) یادگیری با ناظر. (گیرد یادگیری ماشین قرار می

را  C4.5توسط خود کوئیلن بهبود یافت و نـام   1993ارائه شد و در سال  1986بود که توسط کوئیلن در سال 
  . سازد میبه صورت زیر یک درخت نتیجه گیری بر اساس استراتژی تقسیم و غلبه  ID3. به آن داده شد

بـرای سـاخت ریشـه درخـت      ها مربوط به مفهوم هدف، الگوریتم یـک ویژگـی را   ای از مثال مجموعهبا داشتن 
ها بر اساس مقادیر ایـن ویژگـی تقسـیم     بمحض اینکه ریشۀ درخت انتخاب شد، مجموعۀ داده. کند انتخاب می

ایـن  . یابـد  ادامه میهای تقسیم شده، روند پردازش به صورت بازگشتی  برای هر کدام از این مجموعه. شوند می
  . ها به یک کالس از مفهوم هدف تعلق بگیرند در مجموعۀ دادهها  یابد تا زمانی که تمام مثال روند ادامه می
 ID3در . های تقسیم کننده برای درخت تصمیم گیـری اسـتقرایی یـک موضـوع اساسـی اسـت       انتخاب ویژگی

. شـود  سـنجیده مـی   3اطالعـات  ۀبهـر خلوص تقسیم بندی یک ویژگی برای انتخاب توسط معیار هیوریستیک 
ای را برای درخت تصمیم  هدف کمینه کردن عدم خلوص یک تقسیم بندی است، که با این کار ساختار فشرده

  . سازد می

                                                 
1 Statistical and inductive tree based evolution (SI3E) 
2 Quinlan (1986 &1993) 
3 Information Gain 
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طبق تعریف  آنتروپی یک مجموعۀ . هیوریستیک بهرۀ اطالعات بر اساس مفهوم آنتروپی بنا نهاده شده است
ای از مفهـوم مسـالۀ    تعمـیم نسـخه  (کالس تصمیم  Cبا نسبت به یک طبقه بندی  1997در سال  1تام میشل

lg  . شود به صورت زیر تعریف می) های مثبت و منفی یادگیری از مثال  

بهرۀ اطالعات   با استفاده از معیار آنتروپی،. متعلق است iاست که به کالس  نسبتی از  که در معادلۀ فوق  هـا از   ، مقدار مورد انتظار کاهش آنتروپی است که به سبب جداسـازی مثـال  مربوط به ویژگی  ,
,  . آید آید است و طبق رابطۀ زیر بدست می طریق این ویژگی بدست می | || |  

است کـه بـرای    ای از  زیرمجموعه است و  مجموعۀ کلیۀ مقادیر ممکن ویژگی  که در آن 
  . وجود دارد آن مقدار  ویژگی 

 SI3Eترکیب یادگیری استقرایی و یادگیری آماری در الگوریتم  8-5

در این بخش به توضیح چگـونگی ترکیـب یـادگیری    . ارائه شد SI3Eهای قبل پیش زمینۀ الزم برای  در بخش
  . های ژنتیک ارائه کنیم پردازیم تا مدلی را برای الگوریتم استقرایی و یادگیری آماری می

قصد داریم که با یادگیری استقرایی، الگوریتمی بسازیم که از دانش قابل استخراج از جمعیـت فعلـی اسـتفاده    
هایی برای اینکار وجود دارد، با ایـن حـال بکمـک یـادگیری      اً خواهیم دید محدودیتاما همانطور که بعد. کند

  .  ها چیره شد توان به این محدودیت استقرایی و یادگیری آماری می

  ID3استخراج دانش از جمعیت با استفاده از  8-6

توابـع تعریـف شـده در    ارهای ارائه شده در زمینۀ استخراج دانش در این فصل صرفاّ مرتبط با بهینـه سـازی   ک
Ω. (شود فضای باینری می . اسـت در جمعیت توسط یـک رشـتۀ بـاینری    ) فرضاً (بنابراین یک فرد ) 0,1

Ω :شود به عبارتی  تابع هدف هم همان تابع شایستگی در نظر گرفته می) Ωیعنی اینکه (   .است  
و بـدترین  ) (افراد را به عنوان مثال مثبـت   بهترین. به این ترتیب افراد خوب و بد را خواهیم شناختپس 

ها شامل بهتـرین و بـدترین افـراد مشـاهده      این مجموعه. گیریم در نظر می) (افراد را به عنوان مثال منفی 
های موجـود   توانیم به صورت مصنوعی مجموعۀ داده می  با این روش،. تا کنون در پردازش تکاملی هستندشده 

توان دانش موجود را بـا اسـتفاده از هـر الگـوریتم یـادگیری       بسازیم و از آن می را به صورت 
وظیفۀ افراد جمعیت هستند، بنابراین با یک  ها در مجموعۀ دادۀ  تمام نمونه. ماشین با ناظری استخراج نمود

ری هسـتند و هـدف   ویژگی بـاین  مواجه هستیم که در آن تمام ) های مثبت و منفی مثال(بندی باینری  طبقه

                                                 
1 Tom. M. Mitchell (1997)  
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از آنجـا کـه مسـالۀ طبقـه     . است) افراد جمعیت(های مثبت و منفی  یافتن نمایش صریحی از تفاوت بین نمونه
برای یـافتن یـک درخـت فشـرده      ID3هم نداریم،  1بندی که باید حل شود خیلی ساده است و مقدار گمشده

شـکل  . ورزد هست اجتنـاب مـی   C4.5مثل هایی  های زیادی که در الگوریتم روش مناسبی است و از پیچیدگی
بـرای   تـوان بـه یـک مجموعـه دادۀ      را مـی  دهد که چگونه یک جمعیت تصادفی تولید شدۀ  زیر نشان می

  . یادگیری با ناظر تبدیل کرد
Rules  Artificially created data set  

Class Condition  Class f(x) Genotype Rank 
 0    4 1111 0 
 10    3 1110 1 
 11    3 1110 2 

    3 1110 3 
   Not used 3 1101 4 
   Not used 3 1110 5 
   Not used 3 0111 6 
   Not used 2 1100 7 
    2 0101 8 
    2 1010 9 
    1 0001 10 
    1 0001 11 
دقت کنید که . ()OneMax(در مورد تابع بیشترین یک  برای یادگیری نظارت شده   مجموعه دادۀ بهجمعیت  انتقال: 9.1شکل

  )بدست آمده است ID3قوانین توسط درخت تصمیم گیری حاصل از 

|اسـت در حـالی کـه انـدازۀ جمعیـت       4افراد در جمعیت برابر در این مثال اندازۀ  | تـابع  . اسـت  12
بعد از مرتب کـردن جمعیـت بـر     )2002و  1989گلدبرگ (. شود محاسبه می OneMaxشایستگی هم با تابع 

جمعیت بهتـرین، جمعیـت بـدترین و جمعیـت     . (کنیم زیرمجموعه افراز می 3جمعیت را به  اساس شایستگی، 
را ساختیم با استفاده  بمحض اینکه مجموعۀ . کنیم بعداً در مورد چگونگی چنین تقسیمی صحبت می) میانه

. کنـیم  کنیم و یک سری قانون را استخراج می تنتاج درخت تصمیم گیری استفاده میاسبرای  ID3از الگوریتم 
 1یـا   0در قسمت شـرط قـوانین   . دهد را هم نشان می ID3قوانین حاصل توسط الگوریتم همچنین  9.1شکل 

موجـود در  نشان دهنده این است که مقـدار   *اشاره به مقدار الل مورد استفاده در ژن دارد در حالی که مقدار 
در قسمت کالس قـوانین مشـخص شـده    ) 1یا  0. (تواند هر مقداری به خود بگیرد و می 2آن ژن اهمیتی ندارد

توان از  می )اند مشخص شده و افراد بد  با  افراد خوب با . (است که این شرط متعلق به کدام کالس است
شـمای افـراد     توان به عنوان نمادگـذاری  ن را میاین قوانی. شود برای مرحلۀ بعد استفاده میتفسیر این قوانین 

                                                 
1 Missing value 
2 Don’t care 
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بواقـع همـان    ID3تـوان فـرض کـرد کـه دانـش بدسـت آمـده بـا          در این نقطه می. 1خوب و بد در نظر گرفت
  . های ساختاری افراد خوب و بد است بلوک

کثر کننـد دارای رأی حـدا   هایی که افراد خـوب را توصـیف مـی    دهد که یک نشان می 9.1بررسی قوانین شکل 
کننـد دارای رأی حـداکثر    کردن هر موقعیت هستند، در حالی که قوانینی که افراد بد را توصیف می برای یک

  .است برای صفر کردن یک موقعیت هستند و این موضوع ماحصل ذات 
  . شود استفاده می SI3E، اساس ساخت مدلی هستند که بوسیلۀ شوند می تولید ID3قوانینی که بوسیلۀ 

شـوند فضـای بـاینری ژنـوتیپی را بـه روش غیرهمپوشـا و بـه صـورت          تولید می ID3اما قوانینی که به وسیلۀ 
بعـالوه تعـداد   . توانند با هم به روشی سودمندی ترکیـب شـوند   یعنی اینکه قوانین نمی. کند بازگشتی افراز می

ه جهت تولید یک فـرد خـوب انتخـاب    خورند، پس اگر یک قانون را ب عالمت می *ها در قوانین با  زیادی از ژن
 *ای راجع به مقداری که باید به جای  کنیم، ژنوتیپ دارای ابهاماتی است زیرا که قانون برگزیده شده هیچ ایده

  . وظیفۀ خود را باید انجام دهد EDAاینجا جایی است که . گذارد قرار داد در اختیار ما نمی

  PBIL نقش 8-7

بـا ایـن وجـود    . دهـد  بدست آمده، الگوهای اساسی افراد خوب و بد را نشان مـی  ID3قوانینی که با استفاده از 
  . های بی اهمیت موجود در قوانین وجود دارد های مختلفی برای پر کردن ژن روش

PBIL بـا  . هـای مثبـت و منفـی اسـت     های آسان برای چنین کاری با استفاده از مجموعـه مثـال   یکی از روش
توانیم احتمال ظهور یک الل صفر یا یک را در هـر ژن محاسـبه    می و  استفاده از هر دو مجموعه دادۀ 

های مشـخص شـده را پـر     توانیم به طور احتمالی مکان می ID3کنیم و سپس برای قوانین تولید شده بوسیلۀ 
هـای   یک الل برای یک ژن خالی باید دو بردار احتمالی را با استفاده از مجموعۀ مثـال  به منظور انتخاب. کنیم

  . نامیم می و  این دو بردار را . مثبت و منفی محاسبه کنیم
  . شود رت زیر محاسبه میصوبه  با اندازۀ  |بردار احتمالی  با داشتن یک مجموعۀ دادۀ 

 | | , | , … , |  

بنابراین با ترکیـب قـوانین بـا    . دارد م از ا iاشاره به احتمال یافتن یک در مکان  |که در عبارت فوق 
که باید قبل از اینکه از  ماند بحث باقی می 2اما هنوز . توانیم افراد خوب و بد را تولید کنیم اطالعات آماری می

این دو بحث در بخش بعدی آورده شـده  . این روش برای ساخت افراد جدید استفاده کنیم، به آنها اشاره کنیم
 . است

  
  

                                                 
1 Holland 1975 
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  ها های ثابت و تشکیل مجموعۀ مثال مکان 9-8

ن هـایی بـا   اولین بحث ناشی از ظهـور ژ . موضوع مهم بپردازیم 2، الزم است به SI3Eقبل از توصیف الگوریتم 
با اسـتفاده   و  های  است و دومین موضوع مربوط به تشکیل مجموعه داده و  مقادیر ثابت بین 

  . از جمعیت فعلی است
یک الل مشـابه در یـک    ،ها در مجموعه دادۀ  افتد که برای تمام نمونه های ثابت زمانی اتفاق می موضوع مکان
,  . توان به صورت زیر بیان کرد این موضوع را می. ژن ظاهر شود  ;   1, 2, … , | | 1 

 امین نمونـه در مجموعـه دادۀ    jاشاره به  مجموعه دادۀ موجود است و  امین ژن است و  i، که در آن 
,  . توان به صورت زیر نشان داد های ثابت را می مجموعه مکان. دارد , , ,  

 در مجموعه دادۀ  الل مکان ثابت  و  است در مجموعه دادۀ  الل مکان ثابت  که در آن 
  . است
مشکل . کنند و هیوریستیک بهره اطالعات را گمراه می ID3های ثابت  ای که هست این است که مکان نکته

الل متفاوتی رخ دهد اما  و  کند که در یک ژن مشابه یک مکان روی هر دو مجموعۀ  زمانی بروز می
  . ی ثابت نشان داده شده استها ها با مکان در شکل زیر مجموعۀ داده. در این مکان ثابت وجود داشته باشد

ClassGenotype1100000101101111
  ای دارای مکان ثابت مجموعه داده: 9.2شکل

دارای الل یک  های  دارای الل صفر است، در حالی که برای تمام نمونه ها  برای تمام نمونه ژن 
اگر بهرۀ اطالعات را با . کنند های ثابتی هیوریستیک بهرۀ اطالعات را براحتی گمراه می این چنین مکان. است

,یابیم که  محاسبه کنیم در می برای ژن  استفاده از مجموعه دادۀ  1 .
و  با انتخاب . آید بدست می  ژن موجود برایبعبارتی یعنی اینکه بیشترین مقدار بهره نسبت به چهار 

بمحض (در این نقطه  ID3پس . خواهیم رسیدبه توصیف کاملی از افراد خوب و بد  تقسیم مجموعه دادۀ 
0  .سازد شود و دو قانون زیر را می متوقف می) انتخاب    1   

های ثابت اطالعات  با این وجود، مکان. دهند را نیز تحت تاثیر قرار می PBILهای ثابت همچنین روند  مکان
  . کند ها منع می را از کاوش به منظور یافتن ارتباط بین ژن ID3زیرا الگوریتم کنند  زیادی را فراهم نمی
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م پوشی از البته این کار بمعنای چش. ها، رفع کرد های ثابت از مجموعۀ ژن توان با حذف مکان این مشکل را می
  . است و  نیست، بلکه هدف فراهم آوردن اطالعات کافی برای ) مکان ثابت(یک ژن ثابت 

در این پژوهش . است و  های  همانا ساخت مجموعه داده SI3Eمشکل بحرانی دیگر در 
 9.1همانطور که در شکل .کنیم است، استفاده می) 2000سال (ای که منتسب به میکالسکی  از راهکار ساده

 3شود، در ابتدا جمعیت فعلی را بر اساس  شایستگی مرتب می کنیم و سپس افراد جمعیت را در  دیده می
، بدترین افراد را بعنوان ) ها دستۀ برترین(ن افراد بهتری. کنیم های یکسان افراز می مجموعۀ مجزا با اندازه

اما اگر از این سیاست . مانند زنیم و باقی افراد بدون استفاده می برچسب می را بعنوان ) ها دستۀ بدترین(
به یاد داریم که آخرین  1در شکل . تقسیم به صورت اکید استفاده شود، ممکن است با اختالالتی مواجه شویم

فرد با چنین  3است، درحالی که اگر دقت کنیم خواهیم دید که  3ها دارای شایستگی  در مجموعۀ بهترینفرد 
بنابراین باید . ای بدترین افراد هم رخ داده استهمین موضوع بر. اند ای وجود دارد اما انتخاب نشده شایستگی

های  ستگی مشابه را هم در مجموعهقدری در سیاست تقسیم تغییر ایجاد کنیم تا بتواند این افراد با شای
ها  اما باید به این نکته اشاره شود که شایستگی بدترین افراد در مجموعۀ بهترین. متناسب در نظر بگیرد

  . ها باشد همواره باید بهتر از شایستگی بهترین فرد در مجموعۀ بدترین

  و نحوۀ تنظیماتش SI3Eالگوریتم  8-9

  . توصیف شده است 11کنند در جدول  سازی می را پیاده SI3Eالگوریتمی که پروسۀ تکامل 
BEGIN 0 

Initialize ,  &  //  is input variable 
Evaluate and Sort .  
While (Termination criteria is not satisfied) 

1. Spilt  into  & ; 
2. Compute 1  & 1 ; 

3. Identify fixed locus , ,  using 1  & 1 ; 

4. Obtain the rule set R using ID3, , , ,  & ; 
5. 1 1 . . 1 ; 
6. 1 1 . . 1 ; 
7. Breed a new population 1  using R, 1 , 1 , , 

& t; 
8. 1; 
9. Evaluate and Sort ; 

Return ; 
END 

 SI3Eالگوریتم  -11جدول 
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که همان نرخ یادگیری است و دیگری  که یکی  وجود دارد، SI3Eپارامتر برای تنظیم  2توان دید که  می
  . شود ها شرح داده می در ادامه برخی نتایج در مورد تنظیم پارامتر. اندازۀ جمعیت است

این بازۀ اعداد همان . شود انتخاب می ]2/0،1/0[عددی از بازۀ  این پارامتر معموالً. پردازیم می ابتدا به تنظیم 
  . ویتی هم مرسوم هستندبازۀ اعدادی هستند که در یادگیری تق

شود تا رسیدن به  پارامتر دیگری که باید تنظیم شود اندازۀ جمعیت است که معموالً طوری انتخاب می
 و  یک حالت رایج این است که اندازۀ جمعیت را به صورت عباراتی مبنی بر . موفقیت را تضمی کند

 برابر  3فصل گفته شد، یک راه این است که اندازۀ جمعیت را همین  6-2-9مثالً در بخش . بیان کنند
|. (باشد | در این . است PBILو  ID3های  های یادگیری الگوریتم وابسته به توانایی اما اندازۀ  )3

به . تخمین بزنیم کنیم کران پایینی برای  شویم و سعی می متمرکز می ID3پژوهش ما روی بدترین حالت 
ای از  قادر به یادگیری توصیف شایسته ID3ای که  داریم به گونه دیگر نیاز به تخمین کمینۀ مقدار  عبارت

  . مفهوم هدف باشد
این مساله تعداد . توان به صورت یک مسالۀ یادگیری ماشین فرموله کرد مشخص کردن اندازۀ جمعیت را می

. کند یادگیری مفهوم هدف نیاز دارد، را مشخص می که الگوریتم یادگیری برای) از فضای فرضیه(هایی  نمونه
 19842با استفاده از قضیۀ ارائه شده توسط والینت در سال چنین کران پایینی را  19881هاسلر در سال 

  . بود PAC(3(محاسبات او مبتنی بر مدل اصالح تقریباً احتمالی . محاسبه نمود
های آموزشی  با استفاده از مثال Cهای مفاهیم  ، یک مفهوم هدف را از برخی کالسID3، مثل PACیادگیری 

این کار نیازمند . گیرد شود، یاد می که به صورت تصادفی از توزیع احتمالی نامعلوم اما ثابت، بیرون کشیده می
  . درست باشد) ای با خط(ای را یاد بگیرد که تقریباً  فرضیه) 1با احتمال حداقل (این است که یادگیر 

. است که  متناهی مثل ادگیر سازگاری روی یک فضای فرضیۀ ، هر یPACبا تنظیم مدل یادگیری 
| SI3Eدر ( | مثال  mاز مفهوم هدف را بعد از مشاهدۀ  یک فرضیه با خطای  1 ، با احتمال)2

ی چنین کاری کافی است که تعداد آموزشی که به صورت تصادفی انتخاب شده تولید خواهد نمود که برا
1   . ، به صورت زیر انتخاب شودmها یعنی  مثال ln 1 . ln 2  

پس تعداد . باشد باید از مرتبۀ  mدر واقع رشد . آورد به بار می SI3Eعبارت فوق نتیجۀ جالبی را برای 
رشد داشته ) (افراد جمعیت ، باید به صورت خطی نسبت به طول MAXافراد جدید تولید شده یا همان 

  .لگاریتمی نسبت به سایز فضای جستجو رشد داشته باشد یا به عبارتی به صورت. باشد

                                                 
1 Haussler (1988) 
2 Valiant (1984) 
3 Probably Approximately Correct (PAC) 
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که در   SI3Eشود و در الگوریتم  در انتهای بخش اول الزم است الگوریتمی که منجر به ساخت جمعیت می 
  . به آن اشاره شده بود را ارائه کنیم 11جدول 

Breed ( , R, , , , , t ) 
BEGIN 1 . 

While ( ) 
1. Draw a rule r from R at random; 
2. IF(r ) 

 THEN        P x P  
ELSE        P x P  

3. 1  
4. 1; 

Return ; 
END 

 Breedالگوریتم  -12جدول 
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  نهمفصل  
 
  
 
 
 
 
 
  
  
  

  نتیجه گیری
  مقدمه 9-1

های تخمـین توزیـع    به نام الگوریتمهای تکاملی  ر این پژوهش به نوع جدیدی از دستۀ  الگوریتم
 هـای  های ژنتیک و الگوریتم ها در حقیقت از ترکیب الگوریتم این دسته از الگوریتم. پرداخته شد

   .اند یادگیری ماشین به وجود آمده
) های ژنتیکی نسبت به الگوریتم(کند  ها می از این الگوریتمترین دالیلی که ما را تشویق به استفاده  یکی از مهم

یکی . اند ژنتیکی را مخاطب قرار داده  های الگوریتم های تخمین توزیع در واقع محدودیت این است که الگوریتم
الگـوریتم  . آنها به مساله تنها از لحاظ شایسـتگی اسـت   یعدهای ژنتیکی دید یک بُ از ایرادات اساسی الگوریتم

هـای مسـاله دارد و بـه     ضمن استفاده از شایستگی در تمام مراحل کارش سعی تخمین ویژگـی تخمین توزیع 
   .های ژنتیکی کالسیک هستند ها هوشمندتر از الگوریتم نوعی این الگوریتم

  توان به،  اند، می ها از خود بجا گذاشته هایی که الگوریتم ژنتیک در این الگوریتم از جمله ایده
 ها  این الگوریتمحور بودن جمعیت م -1

 . های امیدبخش اشاره کرد ترکیب و اغتشاش در جوابتکامل با  -2
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اوالٌ . شـود  جمعیت محور بودن یک الگوریتم در مقابل الگـوریتم تـک نفـری، یـک نـوع امتیـاز محسـوب مـی        
ثانیاً داشتن یک . هستندهای جمعیت محور قادر به جستجوی همزمان نقاط مختلفی از فضای مساله  الگوریتم

جمعیت باعث کاهش حساسیت نسبت به نویز در الگوریتم خواهـد شـد و در آخـر بـا داشـتن یـک جمعیـت        
  . های آماری و یادگیری ماشین آموخت های موجود در مساله را با تکنیک نظمتوان  می
   .ها را  در شکل زیر مشاده کرد توان تفاوت اساسی این دو دسته از الگوریتم می

  کلیت الگوریتم ژنتیک کلیت الگوریتم تخمین توزیع
  مقایسه الگوریتم ژنتیک و الگوریتم تخمین توزیع: 9.1شکل

های اصلی الگوریتم ژنتیک، دو  ی تخمین توزیع، بجای علگرها لگوریتمهم گفته شده بود در اهمانطور که قبالً 
   . عمل ساخت یا اصالح مدل و نمونه برداری از مدل جایگزین شده است

ها شده است به طوری که امروزه  ها باعث تمایل دانشمندان برای کار روی این مدل تئوری قوی این الگوریتم
  : هایی مثل کاربرد. ایم ها بوده شاهد رشد روزافزون کابر این الگوریتم

 DNAهای  های ریزآرایه طبقه بندی عکس -1

 بهینه سازی زمان بندی تعمیرات -2

 بهینه سازی لیگاند در شیمی -3

 یادگیری ماشین  -4

    ... های خبره و  سیستم -5
   . ها به همراه معایب و مزایایشان آورده شده است های این الگوریتم ای از انواع گونه ودار صفحۀ بعد خالصهمدر ن
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