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  سازي كنند. پيادهبه دلخواه هاي هوشمند زير را  سيستماز  يكيدر اين پروژه دانشجويان بايد 

يك نمايش بيتي (دودويي) براي افراد : نوردي ) با جستجوي تپهhybridالگوريتم ژنتيكي مركب ( .1

)individualsبا يك توزيع يكنواخت روي جمعيت اوليه به صورت تصادفي شود.  ) جمعيت در نظر گرفته مي

، تمام افراد جمعيت بر اساس برازندگي مرتب نسل از الگوريتمدر هر شود.  ها توليد مي مقادير هر يك از ژن

شوند.  ) انتخاب ميreproductionبهتر براي بازتوليد (از افراد  )ParentPercent#( مشخصيدرصد  وشده 

شود كه براي تشكيل هر زوج از بين افراد  سپس به تعداد نصف فرزندان مورد نياز زوج در نظر گرفته مي

هاي متعددي شركت  تواند بر اساس برازندگي خود در زوج يك فرد مي .شوند انتخاب شده دو فرد انتخاب مي

ابتدا عملگر بندي، در هر زوچ  پس از زوج. شودهاي جديد بايد هر بار كمتر  شركت در زوجانس كند اما ش

به هر يك از فرزندان به صورت جداگانه شود و سپس  اعمال شده و دو فرزند توليد مي اي دو نقطه تقطيع

پس شوند.  به صورت تصادفي انتخاب ميدر هر زوج نقاط تقطيع و مكان جهش شود.  جهش اعمال ميعملگر 

براي اينكار  .شود در صورت امكان بهبود داده مينوردي  جستجوي تپهاده از از آن هر يك از فرزندان با استف

گردد و اينكار را تا جايي  نوردي با شروع از يك فرد در همسايگي آن به دنبال افراد بهتر مي جستجوي تپه

بهبود مورد نظر فرد  )MaxImprove#( يا به تعداد دفعات مشخصي دهد كه فرد بهتري پيدا نكند ادامه مي

با بكارگيري يك ليست  )sideway movesنوردي امكان حركت به كنار ( جستجوي تپه .داده شده باشد

Tabu  از الگوريتم، فرزندان بهبود نسل در پايان اين  است. 30هاي به كنار  حداكثر حركت را دارد. 10با اندازه

. اين فرآيند تا برآورده شدن شوند داده شده، با افراد موجود در جمعيت مقايسه شده و جايگزين افراد بدتر مي

. يابد است، ادامه مي )MaxGen#( ممكنهاي  نسلشرط توقف كه همگرا شدن جمعيت يا رسيدن به حداكثر 

حاوي پارامترهاي تعيين كننده عملكرد الگوريتم به عنوان ورودي به  ”params.txt“يك فايل ورودي بنام 

 سطرهاي اين فايل به ترتيب شامل موارد زير است: شود. سازي شده داده مي برنامه پياده

• IndivSize xxx 

• PopSize xxx 

• ParentPercent xxx 

• OffspringPercent xxx 

• MaxGen xxx 

• CrossoverProb xxx 

• MutationProb xxx 

• MaxImprove xxx 



كند كه در استفاده  y=f(x)سازي شده بايد از يك تابع به صورت  براي تعيين برازندگي افراد، الگوريتم پياده

متعاقباً در  بايد بيشينه شود. تعريف اين تابع كه ميزان برازندگي آن است yنمايش بيتي يك فرد و  xآن 

  سازي شده داده شود). گيرد (ممكن است توابع متعددي براي آزمايش الگوريتم پياده شجويان قرار مياختيار دان

) ايجاد كند كه در آن براي هر نسل، بهترين فرد جمعيت، logيك فايل ثبتي (سازي شده بايد  الگوريتم پياده

متفاوت جمعيت و تعداد دفعات  ، تعداد افرادبرازندگي افراد جمعيتميانگين ميزان برازندگي بهترين فرد، 

  سازي الگوريتم به دلخواه است. نويسي براي پياده زبان برنامه فراخواني تابع برازندگي تا آن لحظه را نشان دهد.

هاي خود را حركت  مهرهبصورت نوبتي بازيكنان و است : اين بازي دونفره Checkersبازي براي  كنبازي .2

رنگ قرار مشكي هاي  توانند در خانه ها فقط مي شود و مهره انجام مي 8×8بازي در يك صفحه . دهند مي

 ها به صورت زير است: حالت اوليه مهرهگرفته و حركت كنند. 

  
كنند و اگر در حركت خود از روي مهره حريف رد شوند،  ) حركت ميdiagonalها به صورت قطري ( مهره

توانند به سمت جلو حركت  ها فقط مي مهره .شود) (و از صفحه بازي خارج مي مهره حريف زده خواهد شد

كنند، مگر اينكه به آخرين سطر مقابل خود برسند كه در اينصورت به يك مهره ويژه تبديل خواهند شد و 

هاي  يا تمام مهره انجام دهد يحركتهيچ هر بازيكني كه نتواند  كنند. قابليت حركت به عقب را نيز پيدا مي

و از چپ به راست  8تا  1سطرهاي صفحه بازي از باال به پايين با اعداد شود.  بازنده مي، خود را از دست بدهد

 )1A( صفحه بازي هميشه به شكلي قرار دارد كه خانه سمت چپ باالشوند.  گذاري مي شماره Hتا  Aبا حروف 

  .مراجعه كنيدموجود در اينترنت تكميلي مطالب به اطالع بيشتر از قوانين بازي براي باشد.  رنگ سفيد

هاي مبتني بر درخت بازي  با استفاده از يكي از روشبراي اين بازي برنامه بازيكن سازي يك  هدف پياده

فاقد ارزش است. استفاده از سازي  پيادهو در غير اينصورت است ) ، ...بتا، قطع و ارزيابي –(جستجوي آلفا 

(تابع،  مستقلبخش سازي شده بايد داراي يك  برنامه پياده ) در كنار جستجو بالمانع است.lookupمراجعه (

ها در  دريافت يك حالت از صفحه بازي (محل قرارگيري مهره ...) براي بازيكن باشد كه با فرآيند شيء،

حركت در هر نوبت برنامه با شروع از حالت اوليه بازي . بدنه اصلي كندانتخاب را معتبر صفحه)، يك حركت 

(در صورت نياز حذف برخي و حالت جديد صفحه  كند اعمال ميبازي را در  انسط بازيكنتوانتخاب شده 

تا جايي تكرار اين  شود. بازيكن شروع كننده بازي به صورت تصادفي انتخاب مي .آورد را بدست ميها)  مهره



انتخاب كند. در كه يكي از بازيكنان نتواند هيچ حركتي را براي حالت ورودي داده شده كند  ادامه پيدا مي

بدنه اصلي همچنين بايد بتواند يك . كند اينصورت برنامه اصلي بازيكن ديگر را به عنوان برنده مشخص مي

فايل مشخص كننده فايل ورودي شامل يك حالت از بازي را دريافت و بازي را از آن حالت به بعد ادامه دهد. 

مشكي رنگ هاي  اي صفحه بازي هستند و خانهتناظر با سطرهسطر خواهد بود كه م 8حالت ورودي شامل 

تواند خالي،  ميمشكي رنگ ويرگول وجود دارد). هر خانه  3در هر سطر اند ( هر سطر با ويرگول از هم جدا شده

و  براي يك مهره سياه 2مقدار  براي يك مهره سفيد ويژه، 11، مقدار براي يك مهره سفيد 1داراي مقدار 

باشد. به عنوان مثال فايل حاوي حالت اوليه بازي به شكل زير قابل بيان  اه ويژهبراي يك مهره سي 22مقدار 

  است:

1,1,1,1 

1,1,1,1 

1,1,1,1 

,,, 

,,, 

2,2,2,2 

2,2,2,2 

2,2,2,2 

هاي هر يك از  بازي، حركتحالت شروع با ذكر  ) ايجاد كند كه در آنlogبرنامه اصلي بايد يك فايل ثبتي (

زبان بازيكنان در هر نوبت و تأثير آن در صفحه بازي را نشان دهد و در نهايت بازيكن برنده را اعالم كند. 

  نويسي به دلخواه است. برنامه

  موضوع سوم متعاقباً اعالم خواهد شد. .3

  ها در نظر بگيرند: سازي پروژه دانشجويان نكات زير را براي پياده

 نفري انجام دهند. 3هاي حداكثر  ها را در گروه توانند پروژه دانشجويان مي •

 ها به صورت حضوري (زمان ارائه متعاقباً اعالم خواهد شد) بايد با حضور تمام اعضاء گروه ارائه شود. پروژه •

يل پروژه تهيه و افزارهاي مورد نياز براي اجرا شدن كامل برنامه خود را پيش از تحو دانشجويان بايد تمام نرم •

 در كامپيوتر مورد استفاده براي تحويل پروژه نصب كرده باشند.

تمام اعضاي گروه بايد با نحوه عملكرد برنامه  در هنگام تحويل پروژه از تمام اعضاي گروه سوال خواهد شد. •

 و بتوانند به سواالت مطرح شده پيرامون برنامه پاسخ دهند.بوده آشنا 

بر عهده در هنگام تحويل بيني نشده و نقص در كاركرد مورد نظر برنامه  مسئوليت هر گونه عملكرد پيش •

 دانشجو است.



هاي كد و اجرايي برنامه را به صورت فشرده شده در قالب يك  فايلقبل از تحويل پروژه دانشجويان بايد تا  •

ارسالي بايد حاوي  zipفايل  ،ارسال كنند. عالوه بر اين hkarshenas@chmail.ir از طريق ايميل zipفايل 

  اطالعات زير باشد:حاوي توضيحي يك فايل 

o سازي موضوع انتخاب شده براي پياده 

o نام اعضاي گروه همراه با شماره دانشجويي 

o هاي كد برنامه يلنام و توضيح مختصر هر يك از فا 

o اندازي و اجراي برنامه هاي مورد نياز براي اجرا و چگونگي نصب، راه شرح برنامه 

  

  

  موفق باشيد

  كارشناس

  

   


