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استعراض الكتاب
وكمل حم ،مل حمل وكمل ميا ما ممم.،م المممومممم

الوضع األمثل  optimum positionهو أمل كل مصمم

كل من ،ميما أن مصل إلا ها من أقصي طيمق كل من ،مح ل عن أعمىما نم.،مق حملقمل الم.مكم،لمممت إ ن م ممم.،منم،
كىه ،ح ل عن الوضع األمثل إنك لو .لمىت ا صنع هللا ا كل شما
لوجا .مخىموقم ،عمىما وضمع أممثمل ممنم،همف لموحممم م.م

مولمك حممم ،ما لمك افنهم،ن نم مهم

ما الم ممم،

وكل لك ح ضل نح ،وياثا اي.ق،ئا م ،ي الحشي ا هم إلما انن

هل نه.طمع حشا من العقل والقاي ال ه،حم الم ،.م

ما م،همحم،ت

ه ا العصي أن ن ،كا جز ا حهمط ،من طميممقم هم ا المنمحم ،الموياثما
العجمف ا الوصمول و الم م م،ح عمىما الموضمع األممثمل لم مل حمعم
مش،كىن ،المومم والح ثم و األك،اممم و ال.طحمقم

ه ا هو م ،مقمو حم

الخوايمز الجمنا  ، genetic algorithmال ى ان.مشمي اهم.مخماامم
مؤخيا ا الكثمي من ال.طحمق،ت العىمم ال.ا ال مج،ل لم مصميهم ،همنم،
من أجل لك يأمن ،أن نقا ه ا الخوايمز لىق،يى المه .ح،لح مل عمن

القمم المثىا أو الوضع األمثل ألى مشكى .واجه ولقا ،ولن ،أن نشمي هم ا المخموايممز حصموي همهمىم ولم م
محهط م همه ،الق،يى حههول حاون أى شيط لخى م،ت يم،ضم معمن هوى افلم ،حل ا لم م،ت المحميممجم
شي ن ،ه ا الخوايمز مع ال.طحمق حى
وخال كم ،أنه ،الى

الم.،الف مل أنه ،الى

لمقما

ال نم ح،لكثمي من األاوات ال.ا .ه،عا ما الميهم

الو ما ال.ا حه ،صناوق أاوات خ،ص ح،لخوايمز الجمنا وغميه من الكثمي من خوايمزم،ت

الوضع األمثل وال.ا ممكن الناا عىمه ،مح،شي حلمي وا ا لاله.خاا وال.ا م ضىه ،الكثمي من المه.خاممن ولمكمن
الق،يى ال ى ميجعم .ها الحيمج حلى ل

أخيى لن .كون لام أى مشكى

خالل ه ا الشي الممهي أن مقو حك،.ح حين،مق مق،حل خ،ص ح حلى ل

مل ممكن ح ه خطوات ال.منم ممم ممن

حيمج م ضىه،

ا النه،م نيجوا أن مكون ه ا الك.مف م ماا لىكثمي من الطالف والح ،ثمن ما شم.ما المممجم،الت .مقميممحم ،ونهمللمكم
الاع،

أ .د .محمد ابراهيم العدوى
شكر وتقدير
م.قا المؤلت ح،لشكي وال.قامي لىاك.وي أممن يجف لمياجع .ه ا الك.مف وال.قا ح،لكثمي من النص،ئح القمم ال.ا .م
األخ حه ،ا  .يمي النهخ األخمي
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الخواريزمات الجينية
Genetic Algorithms
.ع.حي الخوايمزم،ت الجمنم أ ا طيق ال صول عىا ال ل األمثل optimum solution

هموا المحم مل عمن

القمم العحما أو القمم الص يى لم .مي وا ا أو عا م .ميات مع.حي ه ا الخوايمز
أ ا الخوايمزم،ت الم.وازم

أى ال.ا .عمل عىا ل المشكى من أكثمي ممن طميممق

ول لك إنه. ،كون أهيع من الخوايمزم،ت الع،ام كم ،ممكن .ن م ه ،عىا الم م،همحم،ت
الم.وازم .ه.خا الخوايمزم،ت الجمنم ا الح ل عن القممممم المممثمىما ألى مشمكمىم
منم ،مصعف إمج،ا ه ه القم ح،لطيق الم.م مىمممىممم المممعميو م

لمقما .م اهم.مخماا هم ه

الخوايمزم،ت ا العاما من ال.طحمق،ت وح،ل ات مع .قا ال ،هح،ت ا ال .ي األخمي وان.ش،يه ،ما المنمحم الم كممم
و.عى انل الهات من ه ا الك.مف هو الشي حطيمق ههى وممهي له ه الخوايمزم،ت لمه،عا أى ح،اى ا هم ا
الموضوع ا االع.م،ا عىا ن ه ل.طومي الحين،مق الخ،ص ح فمج،ا القمم المثىا ألى مشكى م.ع،مل معه ،نعم.ممما
ا ه ا الك.مف عىا الحيمج حى
ن .ي

الم.،الف وح،لطحع ىمهت هن،ك يص لشي كمم ممم .شم مممل الممم.،مالف ولمكمنمنم،

أن الق،يى ه.كون لام كي عن ه ه الى

العيحم لىمؤلت حعنوان ".عى م.،الف حن هك" ح،لى

المهم من ميما االه.زاا عن الم.،الف إن هن،ك ك،.ف ح،لى

العيحم ضمن مطحوع،ت ج،مع المىك هعوا ح،لممىك المعميحممم

الهعوام
.ع.ما ه ه الخوايمزم،ت عىا ي

عا

ىول لىمشكى المياا ىه ،وه ه اال .ياض،ت .كون من.شي عىا الممماى

الم.وقع لى ل األمثل وكل ه ه ال ىول .عمل وم .أخ ال ل األ ضل منه ،حطيمق اي.ق،ئم كمم ،همنميى لم لمك مإن
ه ه الخوايمزم،ت ال .قع ا قم ص يى ج،نحم ( أو قم عحما ج،نحم ) كم ،م ال ا الكثمي ممن المخموايممزمم،ت
األخيى مثل الشحك،ت العصحم
الماى الم .ي

أى أن ه ه الخوايمزم،ت الحا أن .صل إلا ال ل و هو ال ل األمثل المعم ،عمىما

لىمشكى وال .قع ا أى ل ج،نحا ) . ( Local optimum

.ع.حي الخوايمزم،ت الجمنم .مثمالَ أو م ،ك ،لنحيم االي.ق ،الوياثا  genetic evolutionا جممع الك،ئنم،ت
ال م ال.ا خىقه ،هللا والم.ا همنقامه ،ح،خ.مص،ي واون الماخول ما ال، .صممل وال.عقمماات الحمولوجمم حقماي افمكم،ن
.وجا ما كمل خىمم

مم مجموعم ممن الكيوموزومم،ت  . chromosomesممل المص ،ت الوياثمم لهم ا الك،ئمن

ال ا كل كيوموزو م.كون من مجموع من الجمن،ت ال.ا م مل كل منه ،ص وياثم معمنم

عنما .ق،حمل ال كمي

واألنثا  ..ا الكيوموزوم،ت ال كيم مع األنثوم حطيمق معمن لمن.ق عن لك كيوموزوم،ت جامما  .ممل صم ،ت
األحومن ا الع،ا

وقا  .مل حع

الكيوموزوم،ت ص ،ت م هن أو م.ن م

وممع اهم.مياي الم.زاو mating

.نشل أجم،ل جاما .حيز مه ،الص ،ت الم هن ا ال ،لف مل .ىعف نحيم الحق ،لألصىح اويا َ مهم َ ،ا لك
3
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ولكن ا أثن ،نشو األجم،ل الجاما قا  .ال ط يات mutationمن.ق عنه ،صم م،ت مجم،ئممم غمممي مموجموا ما
الوالامن ومكون له. ،لثمي كحمي عىا ص ،ت وهىوك الك،ئن ال ا إن الخوايمزم،ت المجمممنممم حمحمهم،طم عمحم،ي عمن
م ،ك ،لكل ه ه العمىم،ت اله،حق
مما يتكون الخواريزم الجينى ؟
كم ،كين ،إن الخوايمزم،ت الجمنم . .ي
الم.وازى ا ه ه ال ىول عن أ ضىه،

مجموع من ال ىول لمىمممشمكمىم المممطميو م لمىم مل

مل م .االي.ق ،منه ،حمجموع

ومم.م المحم مل

ىول أخيى أ ضل عمن طميممق الم.مزاو

حمن ه ه ال ىول لى صول عىا أجم،ل جاما من ال ىول .كون أ ضل من ال ىول اله،حقم و .م.منم ما ممنمهم ،الم مىمول
الضعم أو غمي المؤثي م .ال ك عىا أ ضىم ال ىول الم،.

ا كل جمل عن طيمق ال.عوم

ا االم نمطمىمق

عىمه ،اال ال .ضمل أو اال المالئم  Fitness functionوه ه الاال .ممز المشكى المياا ىه،
م .وى الخوايمز الجمنا عىا المكون،ت ال،.لم :
•

.مثمل جمني لمجموع ال ىول ال.ي م .يضه،

•

طيمق لى صول عىا مجموع ال ىول االح.اائم محاأ منه ،الخوايمز

•

اال ال .ضمل أو المالئم  Fitness functionال.ا ه.ه.خا لى ك عىا ال ىول المخ.ى

•

طيمق لى.زاو حمن مجموع ال ىول ( كيوموزوم،ت )

•

طيمق وضع ط يات ا مجموع ال ىول المطيو

•

طيمق ان.خ،ف أجم،ل جاما من جمل ه،حق من ال ىول

كل ه ه المكون،ت ممكن .وضم ه ،من خالل المث،ل ال،.لا :
مثال :
لامن ،الاال
)( 1
والمطىوف هو الح ل عن قمم الم .مي  xا الماى من . x=0ا  x=2وال.ا .كون عناه ،الاال اله،حق أكحمي مم،
ممكن أو حمعنا آخي نيما الح ل عن القمم العحما لاال المع،ال ( )1وقمم الم .مي  xال.ا
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 .قق ه ه القمم العحما و لك ا الماى [ ]0 2مل مهما ه ا الماى لىم .مي  xحماى الح ل ونيما قمم ه ا
الم .مي  xحاق ا .ياضم .ه،وى وا ا ا المىمون ) )0.0000001أو .10-6
شكل  1محمن يهم َ ،لىاال ) F(xا الماى المطىوف .من الممكن ل ه ه المشكى ح،لطيمق ال .ىمممىممم المممعميو م
مل ممكن ه،ف ، .ضل الاال المعط ،ومه،وا ه ا ال، .ضل ح،لص ي و ه،ف قمم  xال.ا  .قق لك نال ح ممن
ه ا الشكل أن ه ه الاال . .وى عىا قمم عحما وا ا ا الماى الم .ي

من ص ي م.ما  2وهما ما وهمط

الشكل .قيمح ،وقمم،.ن ص يم،.ن أ اهم ،ا أقصا مه،ي المن نا والث،نم ا أقصا مممن القمم الصم ميى الم.ما
عىا المه،ي نقول عنه ،أنه ،قمم ص يى ج،نحم أو م ىم  localحمنم ،القمم الص يى ال.ا ا مممن المن نا ها

قمم ص يى ع،م أو ع،لمم  globalألنه. ،مثل أص ي قمم ص يى ا ماى الح ل ح ي

أنن ،نيما الح ل عن

القمم الص يى له ا المن نا إن مجف أن .كون القمم ال.ا م .الوصول إلمه ،ها القمم الع،لممم ولمممهمت المقممممم
الج،نحم ون س الشا مطحق ا ،ل الح ل عن قمم عحما ا ،ل وجوا أكثي من قمم عحما وا ا أى أنمنم،
نح ل اائم ،عن القمم المثىا الع،لمم .global
انن هن ،ول ل المهلل اله،حق ح،ه.خاا الخوايمزم،ت الجمنم

شكل  1مطلوب البحث عن القيمة العظمى هلذه الدالة وقيمة  xعندها
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تهيئة حلول المشكلة لتكون فى الوضع االرتقائى الجينى :
.ع.حي ه ه الخطو من أه خطوات الخوايمز الجمنا و ال.ا ..مثل ا .همئ

ىول المممشمكمىم المممياا المحم مل عمن

قمم.ه ،المثىا ا صوي .ن،هف ال.ع،مل معه ،ح،لطيمق االي.ق،ئم الجمنم مم ،معنا وضع ه ه ال مىمول ما صموي
كيوموزوم،ت وجمن،ت ن.مج ه ه الخطو ه..وقت حايج كحمي عىا طحمع المشكى ال.ا م .ال.ع،مل معه ،وعمىما
مه،ي المه.خا مع.حي .مثمل ه ه ال ىول ا صوي ثن،ئم (و ،ما وأص ،ي) من أ ضل الطيق وكىم ،ح ل المه.خا
مجهواا ا الوصول له ه الصوي ح،ل ات كىم ،ك،ن الوضع أ ضل ون ن هنوضح مم ،مىا كم م .همئ ال ىول ما
ه ه الصوي الثن،ئم عىا المث،ل ال ى ا .يضن،ه مع االخ ا االع.ح،ي أن هن،ك مواقت ممكمون ممن الصمعمف مممهم،
الوصول له ه ال.همئ الثن،ئم مثل مشكى مناوف المحمع،ت  sales manال.ا هن.كى عنه ،حم،لم.م مصمممل ممممم ،حمعما
ولكن اعن ،انن نعوا إلا مث،ل الاال ).F(x
حي

أن قمم الم .مي  xال.ا نح ل عنه ،عح،ي عن هىهى من الو ،ما واألص ،ي ا النح ،الثمنم،ئما وطمول هم ه

الهىهى هم .اا حمقااي الاق ال.ا هنمثل حه ،الم .مي  xح ي

أن الاق ال.ا هنمثل حه ،الم .مي  xها  6أيق ،حعما

العالم العشيم (أى .ا وا ا من مىمون كم ،كين )،وأن الماى ال ى م .مي م الم .مي  xهو و ا،.ن عشيمم.م،ن
(من الص ي .ا  )2إن لك معنا أن ه ا الماى لىم .مي  xمجف .قهمم إلا  2مىمون قه ) ( 2 * 1000000

.ا نضمن الاق المطىوح وها  6أيق ،حعا العالم العشيم حه ا ال.قهم ممكنن ،أن ن.خمل أنن ،قهممنم ،الممماى ممن
ص ي إلا  2إلا  2مىمون نقط .قهم عىا الم وي  xوأ ا ه ه النق،ط همكون عناه ،القمم العمحممما الم.ما نمحم مل
عنه ،وح،لاق المطىوح
هن ،مكون الهؤال :ك عاا الح،.ت الالزم ل.مثمل اليق  2مىمون؟ ه ا العاا من الح.م،ت همممكمون  21حمت مممل أن
 .221=2097152أى أن قم  xال.ا هن يضه ،ك ىول له ه المهلل ه.كون ا صوي أيق ،ثن،ئم مكون من 21
حت ك،ل،.لا:
X i = b0 b1 b2 …b20
والقمم ال قمقم العشيم لىم .مي xالمق،حى لىقمم الثن،ئم الممثى ا  21حت من الو ،ما واألص ،ي ا الممماى ممن
ص ي .ا  2ممكن ه،حه ،من المع،ال ال،.لم :
)( 2
مل القمم ص ي ا المع،ال (. ) 2مثل القمم االح.اائم لىماى (القمم المهيى وها ص ي ا ه ه ال ،ل ) والقممم
. 2مثل عي

ماى الح ل و . x10مثل القمم العشيم المق،حى لىقمم الثن،ئم المكون ممن  21حمت وهما .معمطما

حمع،ال ال .ومل من الصوي الثن،ئم إلا الصوي العشيم ال،.لم :
)( 3
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القم المخ.ى لىم .مي  xح،لنح ،الثن،ئا .مثل الكيوموزوم،ت ال.ا همم .اهم.خاامه ،ما الخوايممز الجممنا ح،لطحمع
إن القمم الثن،ئم

حه ،ا

(x=000…0المكون من  21ص ي) وال.ا .ق،حل القمم العشيم x10=0عنا ال.عوم

المع،ال ( )2ه.عطا القمم  x = 0والقمم ( (x=111…1المكون ممن  21وا ما) هم.عطا القممم  x = 2ح لمك
مكون قا . .كومن الكيوموزو الالز ل ل ه ه المهلل ا الصوي الثن،ئمم

ممل م.كمون كمل كيومموزو ممن 21

حت وكل حت من ه ه الح،.ت .ع.حي جمن وعىا لك همكون هن،ك  21جمن ا كل كيوموزو
تكوين مجموعة الحلول االبتدائية التى سيبدأ بها الخواريزم.
حعا .قهم ماى الم .مي  xمن ص ي .ا  2إلا  2مىمون نقط

إن كل نقط من ه ه النقم،ط .مثمل مال لهم ه الاالم

وأ ا ه ه ال ىول هو قمم  xال.ا عناه ،القمم العحما لىاال والمياا الح ل عنه ،ح،ه.خاا الخوايمز الجمنا
محاأ الخوايمز الجمنا ح. ،يا

عاا معمن اخ.م،يى من ال ىول أو من النق،ط ال.ا ا الماى من ص ي إلا  2وممن

حمن االثنمن مىمون نقط الم اا وه ه النق،ط أو هم ه ال ىمول همم .اخ.م،يهم ،حطيمقم عمشوائم .م،مم ،هم ه ال ىمول
هم .عىمه ،إجيا عمىم،ت ال.زاو والط ي واخ.م،ي األجم،ل الجاما كم ،هنيى ح،ل .مصمل ممم ،حعما همن .ي
ه ه المث،ل أنن ،هنخ،.ي  10ىول من ه ه االثنممن مىممون مال ل.كمون هما مجموعم ال ىمول االح.اائمم

ما

وهم ا العماا

مع.ما عىا المه.خا ولمهت هن،ك ق،عا ل يض عمىم اخ.م،ي ه ه ال ىول العشي عشوائم ،ه.ع.ما عىا الممه.خا

مل مه.طمع كل مه.خا أن مق.ي الطيمق ال.ا .يوق ل الطيمق ال.ا هن .يضه ،هن. ،ع.ما عىا اخ.م،ي عمشي
نق،ط عشوائم ..ياو أيق،مه ،من ص ي .ا  )221) 2097152وكل قمم من ه ه القم م.م  .ومىهم ،إلما النحم،
الثن،ئا المكون من  21حت
هنع.ما ا لك عىا اوال الم.،الف ال،.لم :
الاال ). randi(imax,Nعطا مص و  NxNمن األيق ،الص م العشوائم قمم كمل منهم ،أقمل ممن القممم
الص م  imaxمثال الاال ) randi(100,1,5ه.عطا ممص و ممن صمت وا ما وخممه أعمما (أى
خمه أيق ،عشوائم ) قمم كل منه ،أقل من  100كم ،مىا:
)>> randi(011,0,5
= ans
57

70

8

56

38

الاال )  . dec2bin(x,nول اليق  xمن الصوي العشيم إلا الصوي الثن،ئم ما عماا ممن الح.م،ت ال مزمما
عن  nمثال الاال ) dec2bin(ans,8ه .ول الخمه أيق ،العشوائم اله،حق إلا الصوي الثن،ئم

كمم،

مىا:
)>> dec7bin(ans,8
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ans =

00100110
00111000
00001000
01000110
00111001

ئم إلما المصوي العمشيم مثمال حمإجيا الاالم، ول من الصوي الثن. ا. الbin2dec(b) ك الاال،لمثل هن،ح
،نم كمم، ا العشيى مي ث،عطا المك. ه، مهحق، عىمه،ا صىن. العشيم ال، عىا األيقbin2dec(ans)
:مىا
>> bin7dec(ans)
ans =
38
56
8
70
57

عطما. و،ا القمم المثىما لهم،قو حلخ ثواحت الاال أو المشكى المياا إمج.ا ه.لم ال،.ح الاال ال،. انن ك،ح لك ممكنن
قا خطوات الخوايمز ه ه الثواحت ها ماى الح مل،خا ا ح.ه.ا ه.ت ال، من الكيوموزومpopulation جمال
ت ما كمل جممل،ف القمم المثىا وعماا الكيوموزومم،ئم والاق المطىوح ل ه،اائم والقمم النه.لقمم االح،مثال ح.م
initialization(initialvalue, : مىمما،م م كممم، الع،ه.كون صمموي. وهممinitialization( ) هنممهما ه م ه الاال م
: مىا،مل كم،لك،كون ه ه الاال ح. وهfinalvalue, accuracy, chromosomes)
:%This is a function to initialize the genetic algorithm ]M. eladawy[
%It takes the initial and final values of the search space
%and the accuracy, and the number of chromosomes in the population
%and give the initial population that will be used in the algorithm.
function ]population,binpopulation[=initialization(initialvalue,...
finalvalue,accuracy,chromosomes)
%initialvalue is the initial value of the search space
%finalvalue is the final value of the search space

%accuracy is the accurqcy of the optimum value
%chromosomes is the number of chromosomes in the population
steps=(finalvalue-initialvalue)/accuracy;
genes=ceil(log2(steps)); %number of bits (genes) in each chromosomes
population=randi(2^genes,1,chromosomes); %choosing random chromosomes
%disp(population);
binpopulation=dec2bin(population,genes); %binary version of %population disp(binpopulation);
end
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وممكن .ن م ه ه الاال ح،لناا عىمه ،من ن،

األوامي الخ.م،ي عشي قم عشوائم لىم .مي  xا الماى من ص ي إلا

 2اله.خاامه ،ا خوايمز إمج،ا القمم المثىا لىاال ) F(xال.ا ا شكل  1كم ،مىا:
)>> initialization(0,2,1*10^-6,10
1623755

477850

1563735

574000

1658990

15473

939969

1389900

731

906761

101010011010101001100
011100101011111000001
000000011110001110001
110010101000001101110
010001100001000110000
101111101110001010111
001110100101010011010
110001100011011001011
011011101011000001001
000000000001011011011

حعا ال صول عىا الجمل االح.اائا  initial populationمن الكيوموزوم،ت ممكنن ،االنم.مقم،ل انن إلما المخمطمو
الث،نم من خطوات الخوايمز الجمنا وها خطو ال.زاو حمن ه ه الكيوموزوم،ت

التزاوج بين الحلول أو الكروموزومات
ا الطحمع  ..عمىم ال.زاو حمن الوالامن من.ق عن ه ا ال.زاو جمل جاما م مل ص  .،الوياثممم ممن الموالماممن
كمت ه ..م ،ك ،عمىم ال.زاو  cross overا الخوايمزم،ت الجمنم ؟
لقا يأمن ،ا الجز اله،حق الخ،ص ح.همئ الجمل االح.اائا ال ى هنحاأ ح الخوايمز أنم .م .مولممما عماا ممعمممن ممن
ال ىول (الكيوموزوم،ت) االح.اائم وك،ن عااه 10 ،كيوموزوم،ت وكل منه ،عح،ي عن يق ثن،ئا مكون ممن 21
حت وها الم .مي  populationا الصوي العشيم والم .مي  binpopulationا الصوي الثنم،ئممم
ا ه ا الجز كم م إجيا ال.زاو عىا حع

همنميى

أعض ،ه ا الجمل ألن عمىم ال.زاو ال  ..عىا كل أعض ،الجمل

إ ا ك،ن ال.زاو لن م .عىا كل أعض ،جمل الكيوموزوم،ت كمت م .اخ.م،ي حع

األعض ،من ه ا الجمل لمكما

نجيى عىمه عمىم ال.زاو ؟
هم .اخ.م،ي أعض ،ال.زاو من الجمل ال ،لا حن ،عىا ا .م،ل اول ه ا ال.زاو

إ .م،ل ماول الم.مزاو مم.م

يض ا حاام  .اما المشكى من قحل المه.خا أو من قحل مصم الخوايمز ن ه و ا الع،ا .كون ه ه المنمهمحم
أكحي من  %50من العاا الكىا ألعض ،الجمل هن .ي

مكون من  10أعض،

هن ،أن ا .م،ل الم.مزاو همو  %50و مممل أن المجمممل

إن عاا األعض ،ال من هم .عىمه
9
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ال.زاو همكون  5أعض،

والهؤال هو كمت هم .اخ.م،ي هؤال األعض ،الخمه من الجممل المممكمون ممن 10

أعض ،؟ هم .لك حطيمق عشوائم أمض ،مل هم .ا الم.،الف .ن م اال اخ.مم،ي يقم عشموائما أقمل ممن 10
خمه ميات وم .اخ.م،ي العضو ال ى ل ن س اليق العشوائا الن.،ق من ه ه الاال
ال ح أن عمىم ال.زاو  ..اائم ،عىا اثنمن من أعض ،الجمل وح،ل،.لا إن عاا األعض ،الميش

لى.زاو مجف

أن مكون يقم ،زوجم ،إ ا ك،ن عاا األعض ،ال من م .اخ.م،يه حن ،عىا النهح الم اا يام ،إن إم ،أن نمزمما
عاا األعض ،المخ،.يمن لى.زاو حمقااي وا ا أو نطي من ه ا العاا وا ا ح مل مصحح الن.،ق ا النه،م يقممم،
زوجم ،وعىا لك إن الخمه أعض ،الن.،ج من المث،ل الم ى ممعمنم ،إمم ،أن نمجمعمىمهم 6 ،أو نمجمعمىمهم 4 ،وكمال
االخ.م،يمن م.ه،وى وميجع إلا المحيمق
الهؤال انن هو كمت ه ..عمىم ال.زاو ن هه ،حعا أن عي ن ،األعض ،ال من هم .عىمه الم.مزاو ؟ همنم،ك أكمثمي
من طيمق فجيا عمىم ال.زاو

هنشي منه ،الثالث األكثي اه.خاام:،

الطريقة األولى للتزاوج :ا ه ه الطيمق م .اخ.م،ي نقط وا ا  .ال عناه ،نقطم الم.مزاو
ح،.ت الكيوموزو هو  10ح،.ت وهم .اخ.م،ي نقط ال.زاو حطيمق عشوائم ول.كن 4

حم مي

أن عماا

مل ا ه ه ال ،ل م.م

اه.حاال الح،.ت من  1إلا  4ا الكيوموزو األول مع نحمي.ه ،ا الكيوموزو الث،نا كم ،ا شمكمل  2ممممكمن
اه.حاال الح،.ت ال.ا حعا نقط ال.قهم حاال من لك وه ا أمي اخ.م،يى لىمحيمق طيمق ال.زاو األ ،اى ها الم.ما
هن.حعه ،هن ،كم ،هنيى حعا قىمل

الكروموزوم األول قبل التزاوج b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10

األبوين

الكروموزوم الثاىن قبل التزاوج c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10
نقطة التزاوج بعد البت الرابعة

الكروموزوم األول بعد التزاوج c1 c2 c3 c4 b5 b6 b7 b8 b9 b10
الكروموزوم الثاىن بعد التزاوج b1 b2 b3 b4 c5 c6 c7 c8 c9 c10

األطفال

نقطة التزاوج بعد البت الرابعة

شكل  7عملية التزاوج بين اثنين كروموزوم بعد البت الرابعة
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الطريقة الثانية للتزاوج :ه ه الطيمق مزاوج ال.قهم

مل م .اخ.م،ي نقط.ا .قهم حطيمق عشوائم ح ممل مم.م

.قهم كل كيوموزو إلا ثالث أجزا وم .االه.حاال عىا الثىثمن ال من عىا أطيات كل من الكيوموزمن كم ،ا
شكل .3
الطريقة الثالثة للتزاوج :وها .هما طيمق ال.زاو المن.حم  uniform crossoverا ه ه المطميممقم مم.م
ا .يا

قن،ع  maskوهو عح،ي عن هىهى من الح،.ت حن س طمول المكميومموزو المممهم.مخما

ومم.م ا م.ميا

الو ،ما واألص ،ي ا ه ا القن،ع حطيمق عشوائم .م،م ،حعا لك م .النحي ا ح،.ت ه ا القن،ع ح،ل،..حع ح مل أنم
إ ا ك،نت ه ه الحت .ه،وى وا ا إن االثنمن حت المق،حى له ه الحت ا االثنمن كيوموزو م.م اهم.محماالمهممم ،وإ ا
ك،نت الحت ا القن،ع .ه،وى ص ي ال م .أى اه.حاال شكل  4محمن يهم. ،وضم م ،له ه الطيمق لى.زاو
هن،ك طيق أخيى لى.زاو ولكنه ،قىمى االه.خاا والطيمق األكثي شموع ،ها الطيمق األولا مع العى أن لمهت
هن،ك أى طيمق أو .لكما عن أ ضىم أ ا الطيق عىا الطيق األخيى عىا هيع .ق،يف الخموايممز (الموصمول
لىقمم المثىا) أو اق .ل لك إن ا.ح،ع أ ا ه ه الطيق ميجع لىمحيمق وماى اقم.منم،عم

ما همهمولم حميممجم أ ما

الطيق عىا الطيق األخيى
الكروموزوم األول قبل التزاوج b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10

األبوين

الكروموزوم الثاىن قبل التزاوج c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10
نقطىت التزاوج بعد البت الرابعة والثامنة

الكروموزوم األول بعد التزاوج

c1 c2 c3 c4 b5 b6 b7 b8 c9 c10

الكروموزوم الثاىن بعد التزاوج b1 b2 b3 b4 c5 c6 c7 c8 b9 b10

األطفال

نقطىت التزاوج بعد البت الرابعة والثامنة

شكل  3عملية تزاوج مزدوجة بين اثنين كروموزوم بعد البت الرابعة والثامنة
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األبوين

b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 الكروموزوم األول قبل التزاوج
c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 الكروموزوم الثاىن قبل التزاوج
1

0 0

0 1 0 1 1

0

1

القناع

c1 b2 c3 c4 b5 c6 b7 b8 b9 c10 الكروموزوم األول بعد التزاوج

األطفال

b1 c2 b3 b4 c5 b6 c7 c8 c9 b10 الكروموزوم الثاىن بعد التزاوج

 عملية التزاوج المنتظم بين اثنين كروموزوم4 شكل
، لمهمممoffspring’s ل،ما حملطم م.لضميوي أن ممل،زاو حمن اثنمن كيوموزو كلحومن لمس ح. كي أن ال.مجف أن ن
 ممع،ل ه األ ضمل وياثممم، زاو حلط.ا ه ا ال. مكون األمل هو أن مل،ت وياثم أ ضل من األحومن ولكن اائم، ص
س أن األ ضل همو الم ى ممحمقما، عىا أه،ي الجمل الجاما مكون اائم،م. م ال ألن اخ،زاو (وه ا م.كياي عمىم ال.
: زاو وا ا. خاا نقط.ه،زاو ح.ن م عمىم ال. حمن. لم،.الف ال.، حعا) اال م، هنيى مم،كم
%This is a function to do a cross over on a population
%of chromosomes ]M eladawy[.
function ]matedbinpopulation[=crossover(probofcrossover,chromosomes,...
genes,binpopulation)
numberofmatings=chromosomes*probofcrossover;%number of chrom. used %for cross over
if rem(numberofmatings,2)~=0
numberofmatings=numberofmatings+1;%make sure that numberofmatings %is even
end
%We want to make sure that the choosen chrom. for mating are not %repeated.
for i=1:chromosomes
rank(i)=i; %Temp array contain orders of chrom.
end
%A matingpool will contain the order of chrom. for mating, not the %chrom themselves.
matingpool(1)=randi(chromosomes);%First member of matingpool
rank(matingpool(1))=][; %Elemenate this chrom. number from the temp %array
for i=2:numberofmatings
temp=randi(size(rank));
matingpool(i)=rank(temp); %Add member to the matingpool
rank(temp)=][;%Elemenate this chrom. number from the temp array
end
%Now the mating pool contain an even number for the orders of the %chrom. to be mated.
n=size(matingpool);
for i=1:2:n(2)
matingpoint=randi(genes);
temp1=binpopulation(matingpool(i),1:matingpoint);
binpopulation(matingpool(i),1:matingpoint)=binpopulation(matingpool(i+1),1:matingpoint);
binpopulation(matingpool(i+1),1:matingpoint)=temp1;
end
matedbinpopulation=binpopulation;
%disp(matedbinpopulation)
end
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الطفرة
الط ي  mutationها خواص .حهي جل ا األجم،ل الجاما وه ه الخواص ل .كمن مموجموا ما األحموممن وال
.ن.قل ح،لوياث ممكنك أن .ال ح لك ا وجوا زهي حمض ،مثال ا شجي كل زهويه ،ميا
ا الخوايمزم،ت الجمنم م .م ،ك ،الط ي عن طميممق االخم.ممم،ي المعمشموائما لمعماا ممن المحم.م،ت إمم ،ما المجمممل
 populationكى أو ا كل كيوموزو عىا اه وم .عكس ه ه الح،.ت (إ ا ك،نت ص يا .قىف وا ا وإ ا كم،نمت
وا ا .قىف ص يا) عاا الح،.ت ال.ا هم .عكهه ،مع.ما عىا اال .م،ل الم.وقع لىط ي وم .ي

ه ا اال .م،ل ا

حاام الخوايمز مثل ا .م،ل ال.زاو ال ى .كىمن ،عن مهحق ،ه ه النهح .كون أقل من نهح ال.زاو حكثممي ولم لمك
ها  .ي

ا الع،ا من  %1إلا  %5ون ن هن .يضه ،ا المث،ل ال ى معن. %1 ،

ح.طحمق ه ه النهح الص مي  %1عىا كل كيوموزو عىا اه ( 21حت) إن عاا الحم.م،ت الم.ما هممم.م عمىمممهم،
إجيا الط ي همكون أقل من وا ا ( )0,21مم ،معنا عا إجيا الط ي عىا افطالق كحامل ل لك هنطحمق هم ه
النهح عىا جمل الكيوموزوم،ت كى ال ى م .وى  210=21×10من الح،.ت وح،ل،.لا إن  %1من ه ا العاا من
الح،.ت همكون  2,1حت أو ممكنن ،القول حلن هم .إجيا ط ي عىا ثالل ح،.ت ا جمل الكيوموزوم،ت كى
الهؤال هو كمت نخ،.ي ه ه الح،.ت الثالث ؟ ممكنن ،أن نخ،.ي ثالل كيوموزوم،ت من حممن أعضم ،المجمممل حمطميممقم
عشوائم ث نخ،.ي من كل منه ،أ ا الح،.ت حطيمق عشوائم ونقو حعكمهم

أو حماال ممن لمك نمقمو حم،خم.ممم،ي أ ما

الكيوموزوم،ت حطيمق عشوائم ونخ،.ي أ ا ح .،.حطيمق عشوائم أمض ،ونقو حعكهه ،ونكيي لك ثالل ميات
وممكن لىمه.خا أن مخ،.ي إ اى الطيمق.من ال.ا م ضىه،
المىت ال،.لا موضح اال فجيا الط ي عىا الكيوموزوم،ت ال.ا  .إجيا ال.زاو عىمه ،ا الجز اله،حق:
%This function will perform mutation on matedbinpopulation that we %get
%from the cross over function. ]M eladawy[. It gives a population %called
% mutatedbinpopulation.
)function ]mutatedbinpopulation[=mutation(probofmutation
;)]matedbinpopulation[=crossover(0.5
;chromosomes=10
;genes=21
;)nomberofmutations=ceil(probofmutation*chromosomes*genes
for i=1:nomberofmutations
;)temp=randi(chromosomes
;)temp1=randi(genes
)'if(matedbinpopulation(temp,temp1)=='1
;'matedbinpopulation(temp,temp1)='0
else
;'matedbinpopulation(temp,temp1)='1
end
end
;mutatedbinpopulation=matedbinpopulation
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دالة المالئمة
اال المالئم  fitness functionها الاال ال.ا م .الح ل عن قمم.ه ،المثىا  optimum valueما المممثم،ل
ال ى معن ،هن ،اال المالئم ها الاال . F(x)=x sin(πx)+1ىعف اال المالئم اويا مهم ،ا .قيمي جموا أى
ل أو كيوموزو عن ال ىول األخيى

مل م .ال.عوم

ا ه ه الاال حجممع المكميومموزومم،ت الممموجموا ما

الجمل ال ،لا من الكيوموزوم،ت وحن ،عىا لك م .اخ.م،ي الجمل الجاما حن ،عىا ن.مج ه ا ال.عوم

كم ،هنميى

ا الجز ال،.لا ح،لطحع ه.خ.ىت اال المالئم من .طمحمممق نخمي ممن
مل ال.عقما من الممكن أن .كون اال المالئم أ ،ام الحمعما كم،لماالم
ال.ا معن ،هن ،ومن الممكن أن .كون م.عاا األحع،ا (ثن،ئم أو ثالثم أو
أكثي من لك)
مثال مشكى مناوف المحمع،ت  sales man problemوال.ا .ع.حمي
جي أه،س ا مق،ين الكثمممي ممن خموايممزمم،ت المحم مل عمن الم مل
المث،لا ..ىخص ا أن مكون مطىوح ،من منماوف المممحمممعم،ت أن ممقمو
ح،لميوي عىا عاا معمن من المان الم اا اف ااثم،ت ح،ل.ي.مممف الم ى

معطا أقل مه ،ممكن مقطعه ،المناوف .ا معوا إلا المامن ال.ا حاأ منه ،مي ث،نم

ا ه ه ال ،ل ه.كمون االم

المالئم ها مجموع المه، ،ت حمن المان ا المه،ي ال ى مهىك المناوف والمطىوف هو الح ل عن أقصمي مهم،ي
من حمن العاما من المه،يات الممكن ح ي

أن لامن ،خمه مان إن المه،يات الممكن ه.كون ها جممع ال.حم،اممل

وال.وا مق الممكن ل.ي.مف المان ا المه،ي مثل 1و5و3و4و2و.1
لقا اه.خا أ اه الخوايمزم،ت الجمنم ا ال صول عىا القممم المممثمىما لمثمواحمت خموايممز األهمياف particle
swarm algorithm

مل .ع.ما خوايمزم،ت األهياف عىا قم مثىا لثالل ثواحت ا ه ه ال ،ل ه.كون اال

المالئم ها .ن م خوايمز األهياف ن ه وه.كون ال ىول المخ.ى ها القم المخ.ى له ه الثواحت
إ ن نخىص من لك أن اال المالئم ه.ع.ما عىا ال.طحمق المه.خا ويحم. ،ع.ما عىا مه،ي المحيمق ما صممم،غم
ه ه الاال وح،ل ات ا المش،كل األكثي .عقماا من المهلل ال.ا معن ،هن،
م .ك،.ح اال المالئم ا مىت ك،ل،.لا:
% The fitness function will be represented in this file. This function will
[% be called for execution and return the value of the function. ]M eladawy
)function ]f[=fitnessfunc(x
;f=x.*sin(pi.*x)+1

end
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إنتخاب األجيال الجديدة
حعا أن  .ال.زاو حمن أعض ،الجمل ال ،لا كم ،ا الجز  4عىا أمل ال صول عىا ىول أ ضمل وحمعما أن .م
إجيا الط ي أمض ،كم ،ا الجز  5عىمن ،انن أن نح ل عن طيمق الن.خ،ف أعض ،جما من حممن أعضم ،هم ا
الجمل لنحاأ حه ،اوي ح ل أخيى عن أ ضل ال ىول (هن .. ،النحميمم االي.مقم،ئممم وهما المحمقم ،لمأل ضمل و.منم ما
األهوأ) نؤكا هن ،أمض ،عىا أنن ،مجف أن نحاأ اوي الح ل الجاما حن س عاا األعض ،ا الجممل الهم،حمق أى أن
عاا األعض ،أو ال ىول أو الكيوموزوم،ت ا كل جمل همكون ث،حت وال م .مي مع االن.ق،ل من جمل نخمي همنم،ك
العاما من الطيق ل .قممق لمك وهم ه المطميق مموجموا ما
العاما من المياجع والاويم،ت أحهط ه ه الطيق ها أن م.م
ال.عوم

ح ىول الجمل ال ،لا ا اال الموائمم

م. .ي.مف ه ه ال ىول حن ،عىا ن.مجم الم.معمومم

وحمعما لمك
ما االم

المالئم م .أخ النصت األ ضل من ه ه ال ىول واأل ضل
هن. ،عنا نصت األعضم ،الم.ما .معمطما أعمىما قممممم عمنما
ال.عوم

ا اال المالئم إ ا كن ،نح ل عن قمم عحما أو

نصت األعض ،ال.ا .عطا أقل قمم عنا ال.عوم

ا االم

المالئم إ ا كن ،نح ل عن قمم ص يى حعا ال صول عمىما
النصت األ ضل ممن أعضم ،المجمممل الم م،لما مم.م .مكميايه
لى صول عىا عاا أعض ،مه،وى لعاا أعض ،الجمل ومكون ه ا هو الجمل الجاما الم ى هممماخمل اوي المحم مل
الجاما ولكن ه ه الطيمق ال ، .كا م ،م ال ا الطحمع حطيمق جما
الطيمق م الث،نم م الن.خمم،ف الجمممل الجاممما وهمما األكممثي شممموع ،مما الكثمممي مممن ال.طحمقمم،ت والمياجممع الخ،ص م حه م ا

الموضوع .هما طيمقم عجىم ال مح الماواي  roulette wheelهم ه العجىم الماواي .كمون مقمهم إلما أجمزا
م.ه،وم .م،م ،عىا م مط ه ه العجى وم. .يقم ه ه األجزا من الحاام

.ا النه،مم كمم ،ما شمكل  5عنما الىعمف

مقو المق،مي أو الالعف ح،ليه،ن عىا أن همضيف العجى ل.اوي وأنهم ،هم.قت عنما يقم م ماا مقم،مي عىمم ححعم
النقوا إ ا وق ت العجى عنا ه ا اليق إن همكهف وإ ا ل .قت عنا اليق ال ى ااه قا خهي ه ه العجى مجمف
أن .كون غمي من ،ز حمعنا أن جممع األقه ،عىا م مط الاائي .كون م.ه،وم .م،م. ،ا .كون ا .مم،الت وقو هم،
عىا أى قه م.ه،وم .م،م ،وإال إ ا ك،ن أ ا األقه ،أكحي قىمال إن ا .م،ل وقوت العجىم عىما هم ا القمه هم.كون
أكحي من ح،قا األقه ،و ا ه ه ال ،ل نقول أن ه ه العجى من ،ز
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العجى ال.ا هنه.خامه ،ا الخوايمز الجمنا عح،ي عن عجى من ،ز .م،م ،ولكمن انم ممم،زهم ،همممكمون لمىم مىمول
األ ضل كم ،ا شكل  6ل لك ممكنن ،أن ن.خمل ه ه العجى وقا قهمت إلا عاا من األقه ،مه،وى لعاا ال ىمول أو
عاا الكيوموزوم،ت ولكن كل قه ملخ مه،

من العجى ..ن،هف مع جوا ه ا ال ل ل لك إن المه.خا إ ا حماأ

الىعف مع ه ه العجى إن العجى همكون ا .م،ل .وق ه ،عىا ال ىول الجما أكحي ل لك إ ا ضيحن ،العجى (أى نهمح
له ،ح،لاويان) عاا من الميات مه،وى لعاا ال ىول إن ال ىول الجما ه..كيي أكثي من ممي ما المجمممل المجمامما
هنوضح خطوات م ،ك ،العجى الاواي مع مث،ل حهمط كم ،ا الخطوات ال،.لم :
•

هن .ي

أن عاا أ ياا الجمل (الكيوموزوم،ت) مه،وى  Nون .ي

محائمم ،أن  N=5كممم ،ما جماول 1

مل محمن العموا األول من المه،ي أيق ،ه ه ال ىول والعموا ال،.لا ل ممحمممن صموي ثمنم،ئممم مم م.ميضم لمهم ه
الكيوموزوم،ت
•

نقو ح،ل.عوم

حقم ه ه الكيوموزوم،ت ا اال الموائم لن صل عىا القممم المممقم،حمىم لمكمل وا ما ممن هم ه

ال ىول  f(vi), i=1, 2, 3,…, Nالعموا الث،لل من المه،ي محمن قمم ،م .يض لاالم الممموائممم ممقم،حمل كمل
كيوموزو
•

(الصمت األخمممي ما المعممموا

ن هف مجموع قم اوال الموائم لكل ال ىول كم ،مىا:
الث،لل) ه ا المجموع هممثل ك،مل م مط العجى الاواي

•

ن هف نهح مش،يك كل كيوموزو ا ه ا المجموع عن طيمق قهم قمم اال الممموائممم لمكمل كميومموزو
ه ه النمهمحم هم.مممثمل نهمحم مشم،يكم أو .مممثمممل كمل

عىا المجموع اله،حق كم ،مىا:
كيوموزو عىا م مط العجى ه ه النهح موض
نسبة دالة املوائمة من
اجملموع الكلى لدوال املوائمة

دالة املوائمة

ا العموا الياحع ا الجاول .1
قيمة الكروموزوم الرقمية

رقم الكروموزوم

01101

1
2

%14.4

169

%49.2

576

11000

%5.5

64

01000

3

%30.9

361

10011

4

%100.0

1170
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•

لكا م. .وقمع ه ه النهف عىا ال ىق ن هف المجموع ال.ياكما لكمل نهمحم  qiكممم ،ممىما:
ال ح أن  qiها مجموع نهف الموائم لكل الكيوموزوم،ت اله،حق لىكيوموزو  iحم ،مه ،نهح الكيوموزو
 iأمض،

•

نقو ح.وقمع ه ه المج،ممع ال.ياكمم لىنهف عىا م مط العجى كم ،ا شكل  6الم يو

أن هم ا المممجممموع

ال.ياكما لكل النهف مق ل م مط الاائي .م،م ،كم ،ا الشكل
•

انن هنخ،.ي يق عشوائا من  1إلا  100ونيى عىا أى قه ا الاائي همقع ه ا اليق العشوائا (إن لمك
مك ،ا ا ع العجى ل.اوي وان.ح،يه ،ل.قت عىا أى قه )

•

يق الكيوموزو المق،حل لىقه ال ى همحهي عناه اليق العشوائا م .ضم إلا الجمل الجاما

•

نكيي الخطو.من  7و  8عاا من الميات مه،وى لعاا الكيوموزوم،ت لنكمل كل أعض ،الجمل الجاما

•

ح،لطحع حه ه الطيمق إن الكيوموزوم،ت ال.ا له ،نهح موائم أ ضل وح،ل،.لا .ش ل مز كحمي عىا م مط
العجى همكون لامه ،ال يص ل..كيي عاا أكحي من الميات وأم ،الكيوموزوم،ت ال.ا .ش ل مز حهمط عىا
م مط العجى إن غ،لح ،م ،هم .ال.خىص منه،

شكل  6العجلة المنحازة المقسمة
على حسب المثال الموضح

شكل  5العجلة الدوارة غير المنحازة
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 ولمكمنم أ ضمل ممن مممل،ت ل ن س العاا ممن األعضم، عىا جمل جاما من الكيوموزوم،ح لك نكون قا صىن
ت األقيف لى ل األ ضل،مل عىا عاا أكحي من الكيوموزوم.مل أن مش

حق ل،ت الوياثم عن الجمل اله، الص

F  وهو الح ل عن القمم العحما لىاالم،ل ال ى معن، لىمث،حع. ف،خ.قو حعمىم االن. لا محمن كوا اال،.مق ال،الحين
، كين، كم2 ( ا الماى من ص ي إلاx)=x sin(πx)+1
%This function simulates the roulette wheel to get a new generation %of the mutated chromosomes after
they have been cross overed and %mutated.]M eleadawy[
function ]newpopulation,fitness,x[=newgeneration(mutatedbinpopulation,...
initialvalue,finalvalue,chromosomes,genes)
decmutatedpopulation=bin2dec(mutatedbinpopulation);
range=finalvalue-initialvalue;
x=initialvalue+decmutatedpopulation.*range/(2^genes-1);
fitness=fitnessfunc(x);
%Sometimes the fitness function is negative. In this case we will %shift the fitness values up so that all values will be +ve. We also %add some dc value such that the min. value is not zero in order to %let it participate in the calculation process.
minfitness=min(fitness);
shiftedfitness=fitness+abs(minfitness)+0.5;
accumulatedshiftedfitness=sum(shiftedfitness);
fitnessratio=(shiftedfitness./accumulatedshiftedfitness)*100;
%Here we calculate the accumulated fitness ratio for each fitness %ratio which will simulate the partition of
roulette wheel.
accumulatedfitnessratio(1)=fitnessratio(1);
for i=2:chromosomes
accumulatedfitnessratio(i)=accumulatedfitnessratio(i-1)+fitnessratio(i);
end
% Start to rotate the wheel.
newpopulation=char(zeros(chromosomes,genes));

for i=1:chromosomes
temp=randi(100,1);
for j=1:chromosomes
if(temp)<=accumulatedfitnessratio(j)
newpopulation(i,:)=mutatedbinpopulation(j,:);
break;
end
end
end
%Newpopulation is the pool for the new generation of chromosomes.
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البرنامج األساسى للخواريزم الجينى
لقا قمن. ،ا انن حك،.ح اوال م.،الف لكل أجزا الخوايمز الجمنا مم ،هحق وال.ا نىخصه ،مم ،مىا:
•

اال حاأ الخوايمز ال.ا .لخ القمم االح.اائم والقمم النه،ئم لماى الح ل عن القممم المممثمىما واقم المحم مل
وال.ا .مثل المه ،حمن كل ل أو كيوموزو مق.ي

وعاا الكيوموزوم،ت المق.ي

ا كل جممل و.معمطما

حن ،عىا لك قم ثن،ئم وعشيم لجمل اح.اائا عشوائا مق.ي وعاا الجمن،ت ما كمل كميومموزو ممن هم ه
الكيوموزوم،ت ه ه القم الن.،ج هم .اه.خاامه ،ا العمىم ال،.لم وها عمىم ال.زاو حمن أعض ،كل جمممل

من األجم،ل
•

العمىم الث،نم ها عمىم ال.زاو  crossoverال.ا .لخ جمل من الكيوموزوم،ت الثن،ئم
ا كل كيوموزو وعاا ه ه الكيوموزوم،ت ا كل جمل وك لك ا .م،لم

وعماا المجمممنم،ت

اول ه ا ال.زاو

هم ه الماالم

.عطا جمل جاما من الكيوموزوم،ت وقا  .إجيا ال.زاو عىمه،
•

العمىم الث،لث ها الط ي

مل م .إ اال شا غمي م.وقع عىا جمن،ت الجمل حعا ال.زاو

الم.وقع هو اخ.م،ي أ ا الجمن،ت وعكه

ه ا الشا غممي

إ ا ك،ن ص ي موضع حوا ا وإ ا ك،ن وا ا موضع حص ي مم.م

لمك

حن ،عىا ا .م،لم معمن له ه الط ي ل لك إن ه ه الاال .لخ كاخل ا .م،ل الط ي وعاا المكميومموزومم،ت
ا كل جمل وعاا الجمن،ت ا كل جمل والجمل الثن،ئا الخ،ي من عمىم ال.زاو

و.عطا ن س عاا الجممل

حعا .طحمق الط ي عىم
•

العمىم الياحع واألخمي ها عمىم ان.خ،ف الجمل الجاما ونه.خا ا لك عجى ال ح الماواي roulette
 wheelح،لطحع إن ه ه العمىم ه ،. .لى.عوم

ا اال الموائم ال.ا م .الناا عىمه ،من اال م.،الف م.

مه ،ك،.ح اال الموائم المياا إمج،ا قمم.ه ،المثىا ه ه الاال .لخ كاخل جمل الكميومموزومم،ت حمعما المطم مي
وال.زاو

والقمم االح.اائم والنه،ئم لماى الح ل وعاا الكيوموزوم،ت والجمن،ت و.عطا المجمممل المجمامما

من الكيوموزوم،ت وقمم اال الموائم لكل عضو من أعض ،الجمل والمواضع  xالمق،حى لكل قمم من قم
اال الموائم
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الحين،مق األه،ها ال ى همن،اى عىا ه ه العمىم،ت ح،ل.ي.مف اله،حق وم .م  .اما قم جممع الثواحت مثل:
•

القمم االح.اائم والنه،ئم لماى الح ل

•

واق .قهم الماى أو ال صول عىا القمم المثىا

•

وعاا الكيوموزوم،ت ا كل جمل

•

وا .م،ل اول كل من ال.زاو والط ي

•

وعاا الم ،والت المق.ي فجيا العمىم،ت اله،حق

حعا لك م .إجيا اال الحاأ ث م. .كمياي عمىمم،ت الم.زاو والط مي وان.خم،ف الجممل الجامما عماا ممن المميات
مه،وى لعاا الم ،والت اله،حق  .امماه ،أو أن م.م الوصمول إلما القممم المثىما المطىوحم الحينم،مق ال.م،لا ممثمل
الحينمم،مق األه،همما ال م ى همممن،اى عىمما كممل العمىممم،ت الممه،حق ومممحيز الن.مج م المطىوح م مما أى صمموي ميماهمم،
المه.خا وشكل  7عح،ي عن مخطط .ا ق أو همي له ه العمىم،ت
الحاام

 .اما الثواحت
ماى الح ل عاا الكيوموزوم،ت الاق ا .م،الت ال.زاو والط ي عاا
نع

هل  .قق شيط الخيو

ال

النه،م
ال.زاو

الط ي

ان.خ،ف جمل جاما

شكل  2مخطط تدفق للخواريزم الجينى
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%This is the main program for genetic algorithm, ]M eladawy[.
clear;
clc;
initialvalue=0;
finalvalue=2;
accuracy=1*10^-6;
probofcrossover=0.5;
probofmutation=0.01;
iterations=10; % It is the nomber of iterations.
chromosomes=30; %this is the nomber of chromosomes in the population.
]population,binpopulation,genes[=initialization(initialvalue,...
finalvalue,accuracy,chromosomes);
%population is a decimal version of the initial population, and
%binpopulation is a binary version of it.
for i=1:iterations
]matedbinpopulation[=crossover(probofcrossover,chromosomes,...
genes,binpopulation);
%matedbinpopulation is the binary population after making crossover
(probofmutation,chromosomes,genes,...

]mutatedbinpopulation[=mutation

matedbinpopulation);
]newpopulation,fitness,x [=newgeneration
(mutatedbinpopulation,...
initialvalue,finalvalue,chromosomes,genes);
]maxvalue(i), index[=max(fitness);%max.
value at each iteration
xvalue(i)=x(index);% position of the max.
value at each iteration
end
]MaximumValue,index[=max(maxvalue);

disp(MaximumValue)
PositionOfMaximumValue=xvalue(index)
plot(maxvalue)
axis(]0 iterations 0 2[)
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 كروموزوم03= عدد الكروموزومات،استقرارا عند القيمة املثلى

الخواريزمات الجينية Genetic Algorithms

هن،ك أكثي من طيمق لىخيو من الحين،مق مشيو
المق.ي

ا الكثمي من المياجع من ه ه الطيق ن ،ا عاا الم ،والت

مل م. .ن م الخوايمز عاا معمن من الاويات حعاه ،معطمك أ ضل قمم مثىا ا آخي جمل المحمعم

موقت الحين،مق حعا عاا معمن من القم المثىا م .ال صول عىمه ،ح،ل،..حع وه.،من هم ،أشمهمي طميممقم.مممن النمهم،
الحين،مق

من وجه نحين ،أن عىا المه.خا أن من الحين،مق ومال ح هىوك ال ل مع  .ممي المع،مالت المهممم ممثمل عماا

الم ،والت (الاويات) وعاا الكيوموزوم،ت ما المجمممل ممثمال ممع .مثمحمممت عماا المكميومموزومم،ت عمنما 30
كيوموزو ووضع عاا الم ،والت مي .ه،وى  40ومي .ه،وى  80م ،ول كم ،ا شكل  8نجا أن الخوايمز
مكون أكثي اه.قيايا عنا القمم المثىا مع زم،ا عاا الم ،والت م ،م .هن ،هو أنن ،نهجل أ ضل قممم ممثمىما ما
كل م ،ول ونيه ه ه القم مع الم ،والت كم ،ا الشكل
ا شكل  9قمن ،ح.ثمحمممت عماا الممم م،والت
عمممنممما  80مممم ممم،ولممم ووضمممعمممنممم ،عممماا
الكميومموزومم،ت ممي مهم،وى  40وممي
مه،وى  100كيوموزو ال ح من الشكل
أن مع العاا األكمحمي ممن المكميومموزومم،ت
ك،ن اه.قياي الخوايمز عنما أ ضمل قممممم
مثىا ممم.م،ز وشمحم ثم،حمت كممم ،نميى ممن
المن منما األ مممي ما الشمكمل لم لمك ممن
الم ضل أن نزما من عاا الكميومموزومم،ت
حقاي افمك،ن وإن ك،ن لك همزما حم،لمطمحمع
من زمن .ن م الخوايمز
شكل  9تثبيت المحاوالت عند  81محاولة ووضع
الكروموزومات تساوى  41و 81
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شكل  10محمن القمم المثىا وقا . .وقمعه ،عىا اال الموائم المطىوف الح ل عن قمم.ه ،العحما ومحمممن الشمكمل
أمض ،قمم الم .مي  xال ى .وجا عناه ه ه القمم العحما

شكل  01توقيع القيمة العظمى وموضعها على دالة الموائمة
البحث عن قيمة صغرى
ا كل م ،هحق كن ،نع.حي أن القمم المثىا ال.ا نح ل عنه ،ها قمم عحما مم ،ا لمو أيانم ،المحم مل عمن قممممم
ص يى لاال من الاوال؟ األمي مكون حهمط ،جاا مل نضيف اال الموائم ا االم مم.،مالف )(fitnessfunc
ا ) (-1حضيف اال الموائم ا  1-نقىف القمم العحما إلا قمم ص يى والقمم الص يى إلا قمم عحمما
ومصحح الح ل عن القمم العحما هو ا ال قمق ح ل عن القمم الص يى ولقا ن ن ،لك ا الاال الم.ما ممعمنم،
وها  F(x)=x sin(πx)+1مل قمن ،حضيحه ،ا  1-لصح مت ) .F(x)=(-1)( x sin(πx)+1شمكمل 11
محمن .وقمع القمم الص يى وموضعه ،عىا من نا الاال حه ه الطيمق

شكل  00استخدام الخواريزم الجينى فى تحديد القيمة الصغرى
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مشكلة مندوب المبيعات
مشكى مناوف المحمع،ت .ع.حي .قيمح ،ها جي األه،س  bench markال.ا .ه.خا ا .قمم كل خموايممزمم،ت
الح ل عن القمم المثىا ..ىخص ه ه المشكى ا أن مناوف المحمع،ت مكون لام عاا معمن من المان والمطىموف
من أن مزوي كل ه ه المان وميجع إلا المامن ال.ا خي منه ،مي ث،نم عىا أن مزوي كل مامن مي وا ا قط
وأن .كون المه ،المقطوع أقل م ،ممكن المشكى هن ،أن اال الموائم لمهت .عحمميا هم،حممم ،ممثمل الماالم الم.ما
اه.خامن،ه ،من الحاام ولكن اال الموائم هن ،ه.كون مجموع المه، ،ت حمن المممان ما المممهم،ي الم ى هممملخم ه
مناوف المحمع،ت ح ي

أن لامن ،خمس مان مثال وأن المناوف خي من المامن  1إلا  3ث إلا  5ث إلا  4ثم

إلا  2ث إلا  1مي أخيى إنن ،هنجمع المه، ،ت حمن ه ه المان ا ه ا المه،ي حن س الطيممقم همنم مي
المه،يات الممكن ون هف مه ،كل مه،ي ونح ل عن المه،ي ال ى ل أقل مه،

كمل

عاا المه،يات الممممكمنم ألى

عاا من المان همكون هو ال.ح،امل وال.وا مق الممكن له ا العاا من المان وهو مه،وى مضيوف ه ا العاا أى أن
لخمس مان همكون عاا المه،يات الممكن مه،وى  120مه،يا وإ ا ك،ن عاا المان مهم،وى  10ممان مإن عماا
المه،يات الممكن همكون  3628800مه،يا أى أن عاا المه،يات المطىوف الح مل عمن أقصمي مهم،ي مممهم،
مكون عااا مهوال كىم ،زاا عاا المان وهن. ،ىعف الخوايمزم،ت الجمنم اويا مهم. ،طحمق الخوايمز الجمنا هن،
همكون حن س الخطوات من مل اوال الحاأ وال.زاو والط ي واخ.م،ي الجمل الجاما ولكن مع اخ.مال م،ت حهمممطم
مجف أخ ه ،ا االع.ح،ي ا كل اال كم ،هنوضح ا الخطوات ال،.لم
دالة البدأ :ه ه الاال .لخ عاا المان وعاا الكيوموزوم،ت أو ال ىول ال.ا م .اخ.م،يه ،عشوائم ،ل.كون ها حاام
الخوايمز ه ه الاال ه.عطمن ،جمال من الكيوموزوم،ت وكل كيوموزو مكون ممن المممان المممي.محم عشموائممم،
حين،مق ه ه الاال همكون كم ،مىا:
[%This function will give an initial random population. ]M eladawy
)function]population[=initialize(no_of_cities,chromosomes
%Here we will propose an initial population
;)population=zeros(chromosomes,no_of_cities
for j=1:chromosomes
for i=1:no_of_cities
;elements(i)=i
end
;)x=zeros(1,no_of_cities
;)x(1)=randi(no_of_cities
;[]=))elements(x(1
for i=2:no_of_cities
;))temp=randi(numel(elements
;)x(i)=elements(temp
;[]=)elements(temp
end
;population(j,:)=x
end
end
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ممكن اخ.ح،ي ه ه الاال ح،لناا عىمه ،حخمس مان وعاا من الكيوموزوم،ت مه،وى  5أمض ،كم ،مىا:
)>> initialize(5,5
= ans
4
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3

2

1

4

2

5

3

1

4

3

5

2

1

2

3

1

5

4

1

4

5

2

3

ال ح أن ا كل مه،ي ال .وجا أى مامن هوى مي وا ا قط ال ح أمض ،أنن ،ن.ع،مل مع المان حليقم،ممهم ،مقمط
لى.حهمط وهمكون هن،ك حم،ن لم ،وي كل مامن هنحمنه ،ا الحين،مق األه،ها عنا ه،ف المه، ،ت حمن المان أمم،
هن ،ن ن ن ،.

قط أليق ،المان

دالة التزاوج  :cross_overإ ا قمن ،حإجيا ال.زاو حن س الطيمق اله،حق حلن نخ.م،ي ممثمال نمقمطم لمىم.مزاو
وإجيا اه.حاال لىجمن،ت ال.ا قحل أو حعا نقط ال.زاو حمن أى اثنمن من الكيوموزوم،ت إن .نشل من لك مشكى

خطمي وها حهوي .كياي لحع

المان ا المه،ي الوا ا كم ،هو موضح ا شكل 12أ ل لك الحما ممن .مجمنمف

اه.خاا ه ه الطيمق لى.زاو حمن الكيوموزوم،ت الطيمق الحامى ها أنمنم ،نم م.مي
الوالامن ون  .ح ح،لجمن،ت ال.ا عىا مه،ي نقط ال.زاو
نقط ال.زاو

نمقمطم لمىم.مزاو

ما أ ما

ا ه ا الوالا ونص ي ح،قا الجممنم،ت الم.ما عمىما ممممممن

حعا لك نحاأ حقيا الجمن،ت ا الكيوموزو انخي من المممن لىمه،ي مإن كم،ن المجمممن مموجمواا

ضمن الجمن،ت ال.ا ا  .حن ،حه ،ا الكيوموزو األول نهمى وإن ل مكن موجواا نضع ا الجمن المص مي ممن
الكيوموزو األول عىا ال.والا من المممن لىمه،ي كم ،ا شكل 12ف

أ -التزاوج التقليدى بطريقة االسستبدال

ب -التزاوج المقترح بحيث ال تتكرر المدن

شكل  07التزاوج التقليدى والتزاوج فى حالة مسألة مندوب المبيعات
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: مىا،زاو همكون كم.ي لاال ال.مق المق،الحين
% This function will perform cross over. It takes the first half of %the chromosomes list and perform crossover on them. This half
should %contain the best half of the list. Here we determine a mating point, %in each chromosome and fill in the rest of the missing
chromosomes %from the genes in the following chromosome. ]M eladawy[. This %function gives also the new generation which
contain the first half %of the population followed by the children resulted from mating on %members of this half.
function ]mated_population[=cross_over(population,chromosomes)
number_of_parents=ceil(chromosomes*0.5);
%number of chromosomes used for cross over
%these parents will be taken from the top half of population list
for i=1:number_of_parents
parent(i,:)=population(i,:);
end
%Getting the children
number_of_genes=numel(population(1,:));% it is the number of cities %in any tour
mating_point=ceil(randi(number_of_genes)/2);
for i=1:number_of_parents
child(i,:)=zeros(1,number_of_genes);
child(i,1:mating_point)=parent(i,1:mating_point);
k=number_of_genes;
for j=number_of_genes:-1:1
flag=0;
for n=1:mating_point
r=i+1;
if(r>number_of_parents)
r=1;
end
if child(i,n)==parent(r,j)
flag=1;
break;
end
end
if flag==0
child(i,k)=parent(r,j);
k=k-1;
end
end
end
%Forming the mated population. The first half is from the original
%population (it is the parents), and the second half is the children.
mated_population=zeros(chromosomes,number_of_genes);
temp=ceil(chromosomes/2);
mated_population(1:temp,:)=population(1:temp,:);
mated_population(temp+1:chromosomes,:)=child(1:(chromosomes-temp),:);
end
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هما،مق األه، أوال ا الحين،محه.ي. . م، له،ت المعط،ئم الكيوموزوم،لكا نحهط عمىم الحيمج له ه الاال إن ق
حمقم،زاو الهم.ألطول وهك ا اال ال، ي األقصي ا األول ث مىم األطول،ي ح مل مكون المه، لطول كل مه،حع.
ما.زاو حن س المطميممقم الم.جيى عىم عمىم ال.لخ النصت األعىا (األ ضل) و.ئم إلا نص من و،قه ه ه الق.
م. وح لك ممكمون قما

زاو.ق من ال.،ئم والنصت الن،ئم الجاما من النصت األول من الق،كون الق.  ث،ه،شي ن
 هحق،ج إلا العجى الاواي كم، شكمل جمل جاما ا ه ه الاال وال.

،جيى عمىمممهم.حق و،زاو اله.ج من اال ال.،ت الن،ئم الكيوموزوم،لخ ق.  ه ه الاال:mutation دالة الطفرة
،ي ل لك إنن،كياي أى مامن ا أى مه.  ح مل نياعا عا،ى أمض.كون مخ. ه،عمىم الط ي عمىم الط ي هن
مق، اا ا الحين.ا ه.ل الط ي ال،م.  قط و لك عىا هف نهح ا،كنهم،ي ونحال أم،من ا أى مه.نلخ أى مامن
: مىا،ي له ه الاال همكون كم.مق المق،ها الحين،األه

%This is the mutation function. It takes the mated population and %choose randomly any two genes and
exchange their positions according %to certain probability of mutation. ]M eladawy[
function ]mutated_population[=mutation(probability_of_mutation,chromosomes,...

mated_population)
number_of_genes=numel(mated_population(1,:));
number_of_mutations=ceil(probability_of_mutation*… numel(mated_population));
for i=1:number_of_mutations
temp=randi(chromosomes);% choose the chromosome to be mutated
temp1=randi(number_of_genes);% choose random gene
temp2=randi(number_of_genes);% choose another random gene
%Exchange these two random genes
temp3=mated_population(temp,temp1);
mated_population(temp,temp1)=mated_population(temp,temp2);
mated_population(temp,temp2)=temp3;
end
mutated_population=mated_population;
end
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كمل

، هف مه.ت و،يات أو الكيوموزوم،لخ جمال من ال ىول أو المه.  ه ه الاال:distance دالة المسافة

 ما االم،مخمااممهم.مممهممماا الهم. ألقصمي، حما ا حم، كل منهم،يات عىا هف مه،مف ه ه المه.ي.قو ح. ي ث،مه
: مىا،ي له ه الاال همكون كم.مق المق،الحين

زاو.ال

% This function calculates the distance of any tour passed to it
% We will pass to this function the cities_indices also. This %function will sort the tours according to their
lengths. ]M eladawy[
function ]sorted_population[=distance(cities_indices,...

mutated_population,no_of_cities)
tour=]mutated_population, mutated_population(:,1)[;
no_of_populations=numel(mutated_population(:,1));
for j=1:no_of_populations
tour_lengths(j)=0;
for i=1:no_of_cities
x(j,i)=cities_indices(2,tour(j,i));
y(j,i)=cities_indices(3,tour(j,i));
x(j,i+1)=cities_indices(2,tour(j,i+1));

y(j,i+1)=cities_indices(3,tour(j,i+1));
D(j,i)=sqrt((x(j,i)-x(j,i+1))^2+(y(j,i)-y(j,i+1))^2);
tour_lengths(j)=tour_lengths(j)+D(j,i);
end
end
]sorted_tour_lengths,I[=sort(tour_lengths);
%I is the indices of the sorted lengths
%Sorted population
for j=1:no_of_populations
sorted_population(j,:)=mutated_population(I(j),:);
end
end
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م وضمع قممم لمثمواحمت المخموايممز ممثمل عماا المممان وعماا.ممق مم، ا هم ا المحمينم:main البرنامج األساسى
م.مق مل مم، الحين،ا همن ه.والت ال، ل الط ي وعاا الم،م. ت أو ال ىول ا كل جمل ونهح ا،الكيوموزوم
يات،ي األ ضل من حممن هم ه المممهم،عممن المه. .والت م،  الم،ول وحعا انقض، ي ا كل م،هجمل أ ضل مه.
: مىا،مق من الممكن أن مكون كم،وعيض ث يهم ه ا الحين
%This is the main program for the sales man problem. Here we put %values for all constants and call different function to run the %algorithm and get the shortest tour and draw it. ]M eleadawy[
clear
clc
no_of_cities=5;
chromosomes=10; % or population
probability_of_mutation=0.01;
iterations=100;
%we did not used a probabilty for cross over because we sort each
%population in an ascending order according to the tour length, and %take the first half of this list and make
cross over between them to %get the second half of the population.
%Here we determine the x and y components of each city. These %components will fixed all over the algorithm
for i=1:no_of_cities
elements(i)=i;
end
x=zeros(1,no_of_cities);
x(1)=randi(no_of_cities);
elements(x(1))=][;
for i=2:no_of_cities
temp=randi(numel(elements));
x(i)=elements(temp);
elements(temp)=][;
end
for i=1:no_of_cities

elements(i)=i;
end
y=zeros(1,no_of_cities);
y(1)=randi(no_of_cities);
elements(y(1))=][;
for i=2:no_of_cities
temp=randi(numel(elements));
y(i)=elements(temp);
elements(temp)=][;

end
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for i=1:no_of_cities
number(i)=i;
end
% These are the cities indices that will be fixed all over the %algorithm
cities_indices=]number;x;y[;
]population[=initialize(no_of_cities,chromosomes);
minimum_tours=zeros(iterations,no_of_cities);
for i=1:iterations
]mated_population[=cross_over(population,chromosomes);
]mutated_population[=mutation(probability_of_mutation,chromosomes,...
mated_population);
]sorted_population[=distance(cities_indices,mutated_population,…
no_of_cities);
minimum_tours(i,:)=sorted_population(1,:);
end
]sorted_population[=distance(cities_indices,minimum_tours,…
no_of_cities);
best_tour=sorted_population(1,:);
best_tour=]best_tour best_tour(1)[;

for i=1:no_of_cities+1
x(1,i)=cities_indices(2,best_tour(1,i));
y(1,i)=cities_indices(3,best_tour(1,i));
end
plot(x,y,'k-o',...
'MarkerSize',10,...
'MarkerFaceColor','y',...
'LineWidth',1.5);
xlabel('X');

ylabel('Y');
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لقا حاأ الحين،مق ح .اما م ،وي المان ووضعه ،ا م ،مشح الجماول ممكمون الصمت األول ممم همو أيقم ،المممان
والصت الث،نا هو الميكح األ قم لكل مامن والصت الث،لل هو الميكح اليأهم له ه المان ما هم ا المحمينم،ممق
ا .يضن ،إ ااثم،ت عشوائم لكل مامن ح مل مكون كل إ ااثا عح،ي عن يق عشوائا من  1إلا عاا المان ما
،ل وجوا إ ااثم،ت معمن أخيى له ه المان ممكن وضعه ،ا ه ا الجز
حعا لك حاأ الحين،مق ح،لناا عىا اال الحاأ فمج،ا جمل اح.اائا محاأ ح الخوايمز ث اخل الحين،مق حمعما لمك ما
ىق لىناا عىا خوايمز ال.زاو واخ.م،ي الجمل الجاما ث الط ي ث

ه،ف المه، ،ت له ا الجمل من المهم،يات

واخ.م،ي أ ضل مه،ي منه ،حعا ان.ه ،ال ىق م .اخ.م،ي المه،ي األ ضل من حمن ه ه المه،يات الم مضمىما ويهممم
كم ،ا الحين،مق شكل 13أ محمن .ن م الحين،مق عىا خمس مان وعاا من الكيوموزوم،ت ا كل جمل مه،وى 5
وعاا من الم ،والت مه،وى  2قط أى أنن ،ل نعطا يص لىحين،مق لىوصول إلا ل نه،ئا شكل 13ف ممحمممن
ن س عاا المان ولكن مع زم،ا عاا الكيوموزوم،ت إلا  10وعاا الم م،والت إلما  20مممل نمجما أن أ ضمل
مه،ي انن ال م .وى أى .ق،طع ولكن ممي حم مط المان كم ،ا الشكل
شكل 14أ محمن .طحمق الحين،مق عىا عشي مان مع عاا كيوموزوم،ت مه،وى  5وم ،ول وا ا قط لكا نميى
أ ا المه،يات العشوائم قحل أن مصل الحين،مق إلا ل نه،ئا شمكمل 14ف ممحمممن نم مس عماا المممان ممع عماا

كيوموزوم،ت مه،وى  20ا كل جمل وعاا م ،وال مه،وى  10000م ،ول نال ح من لك أن كىم ،زاا عماا
المان كىم ،ك،ن األمي أكثي .عقماا مل م  ،.األمي إلا عاا كحمي من الم ،والت وعاا أكحي من الكيوموزومم،ت
ا كل جمل وح،ل،.لا وقت أطول .ا مصل الخوايمز إلا أ ضل ال ىول

أ -خمس مدن بعد محاولة واحدة

ب -خمس مدن بعد  71محاولة

شكل  03محاولتين مختلفتين على خمس مدن
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أ -عشر مدن بعد محاولة واحدة

ب -عشر مدن بعد  01111محاولة

شكل  04محاولتين مختلفتين على عشر مدن
ا النه،م إن الحين،مق المقا هن ،مجيا مق.ي ممكن ألى مه .أن م ميه ومزما عىم أو منقص منم عمىما همف
ال.طحمق المه.خا كم ،ممكن أمض. ،طومي الحين،مق و.وقم حلى طيمق أخيى مخ.ى عن طيمق الم.موقمممت حمعما
ن ،ا عاا معمن من الم ،والت إن عمف ال.وقمت حه ه الطيمق أن إ ا  .ا .يا

عاا كحمي جماا ممن الممم م،والت

إن قا م .الوصول إلا ال ل األ ضل محكيا و.ه.مي عمىم .ن م الحين،مق حال ،ئا

وإ ا كم،ن عماا الممم م،والت

قىمال جاا إن من الممكن أن منقضا عاا الم ،والت وال مزال الخوايممز لم مصمل إلما مل نمهم،ئما أو أ ضمل
ال ىول أ ا الطيق األخيى ل.وقمت الحين،مق ها .وقمت الحين،مق حعا .كياي ال صول عىا ن س ال ل حعما عماا
معمن من ال ىول ممكن لىق،يى أن مطوي ه ا الحين،مق لمضمت ه ه الطيمق لى.وقمت

ن ن نع.قا أن الخوايمز الجمنا عىا اليغ من أن مصل إلا ل نه،ئا عنا .طحمق عىا مشكى مناوف المحمع،ت
إال أن لمس الطيمق المثىا ل ل ه ه المشكى وهن،ك طيق أخيى ل ى مثل خوايمز ممىك النمل ant colony
 algorithmال ى معطا هىوك ،أ ضل ح،ل ات عنا ال.ع،مل مع ه ه المشكى
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الخواريزمات الجينية فى الماتالب MATLAB
الم.،الف عح،ي عن ل

حيمج ع،لم المه.وى . .وى المعمامما ممن صمنم،اممق األاوات  tool boxesالمخم،صم

ح،لعاما من المش،كل العىمم وال.طحمقم ال.ا .خطي عىا ح،لك والم.جاا من هن إلا أخيى ون ن هنم ،همنمعمي
قط أحهط الطيق لى.ع،مل مع صناوق أاوات الح ل عن القمم المثىا  optimization tool boxمل م .وى
ه ا الصناوق عىا العاما من الطيق المخ.ى لىح ل عن القمم المثىا ممكنمك المنماا عمىما واجمهم المممهم.مخما
الخ،ص حصناوق الخوايمزم،ت الجمنم ح،ألمي ال،.لا من مه،

.ش مل م.،الف:
)'>> optimtool('ga

حمجيا ك،.ح ه ا األمي ه.حهي لك واجه المه.خا الموض

ا شكل  15محائم ،هنه .قط ح،لجز األمهي من

ه ا الشكل مل موجا ا أعاله ميحع مك.وف عىا مه،يه كىم  solverأى طميممقم الم مل و ما ااخمل الممميحمع
حهيت عح،ي  ga. Genetic algoritmاالل عىا أن الطيمق المه.خام ه.كون ها الخموايممز المجمممنما
ممكنك الض ط عىا الهه الموجوا عىا مممن ه ا الميحع مل ه.هقط ق،ئم حكل طيق الح ل عن القمم الممثمىما
األخيى ال.ا ماعمه ،م.،الف مل ممكنك االخ.م،ي منه ،أو .حقا عىا طيمق الخوايمزم،ت الجمممنممم كممم ،معمىمنم،
 .ت ه ا الميحع ه.جا كىم المشكى  problemومقصا حه ،المشكى ال.ما .ميمما مىمهم ،أو حمممعمنما أصمح االم
الموائم ال.ا .يما الح ل عن قمم مثىا له ،وهم. .عيمت المشكى ا الميحعمن ال،.لممن  .ت كىم .problem

شكل  05واجهة المستخدم للخواريزم الجينى (أنظر األسهم الحمراء)
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الميحع األول مك.وف عىا مه،يه كىم اال الموائم  fitness functionمل هنك.ف ا هم ا الممميحمع ممؤشمي
لىمىت ال ى م .وى الاال ال.ا نيما الح ل عن قمم.ه ،المثىا ل لك هنك.مف ما هم ا الممميحمع @fitnessfunc
مل افه  fitnessfuncك،ن هو إه المىت ال ى م .وى الاال  F(x)=xsin(πx)+1ال.ا ح ثن ،عن قمم.ممهم،
العحما والص يى ح،ه.خاا الحين،مق ال ى قمن ،ح.صممم ا أول ه ا الك،.ف الميحع ال،.لا ل ممكم.موف حمجموايه
عاا الم .ميات  number of variablesومقصا ح عاا م .ميات الاال ال.ا نح ل مه ،وكم ،نيى إن الاال
) F(xاال ا م .مي وا ا ل لك هنك.ف  1ا ه ا الميحع
موجا أه ل ه ا الجز جز آخي مهما الشيوط  constraintsمل م .ا ه ا الجز وضع أى شميوط عمىما
اال الموائم وم ،مهمن ،ا ه ا الجز هو ال ا األانا لمج،ل الح ل وهو ص ي وال ا األقصا وهمو  2مممل .م
وضعهم ،ا الميحعمن المهمممن  Lowerو  Upperكم ،ا الشكل (أنحي األهه ال ميا ا شكل .(15
ح لك نكون قا ان.همن ،من إاخ،ل أه المع،مالت الالزم ل ل ه ه المهلل وال م.حقا إال أن نضيف عىا الزياي إحاأ
 Startمل .حاأ عمىم الح ل ن.مج الح ل م .عيضه ،ا الميحعمن الموض من ا شكل .16

شكل  06نتيجة البحث عن القيمة الصغرى للدالة F(x)=x sin(πx)+0
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ا ه ا الشكل نال ح وجوا ميحع ح اليق  59حجواي عح،ي الم ،ول ال ،لم  current iterationوه ا ممعمنما
أن الخوايمز قا .وقت حعا  59م ،ول موجا أه ل لك ميحع كحمي ح عح،ي قمم اال المموائممم

Objective

 function value=-0.5324933..والميحع األه ل من لك ح عح،ي  final pointو. .ه ،القمم 1.546
وه ا معنا أن الم.،الف قا صل عىا القمم الص يى لىاال ) F(xوها .ه،وى القمم اله،لح -0.5324933..
عنا  .x=1.546وها ن س القمم الص يى ال.ا صىن ،عىمه ،ح،ه.خاا الحين،مق ال ى قمن ،ح.صممممم ممن قمحمل
ال ح أن الم.،الف مح ل .ىق،ئم ،عن القمم الص يى وإ ا أيان ،أن نح ل عن القمم العحما مإنمنم ،نضميف االم
الموائم ا  1-ونن ن س الخطوات

ح لك نكون قا وض ن ،ححه،ط كم م اه.خاا واجه المه.خا فمج،ا القمم المثىا (الص يى أو المعمحممما) ألى
اال ح،ه.خاا الخوايمزم،ت الجمنم ا م.،الف

الجز الم.حقا من واجه المه.خا وهو الجز األممن منه ،م .وى ، .صمل مضع له ،الم.،الف قممم. ،مىمقم،ئممم ممن
عناه ولكنك ممكنك ال.اخل ووضع القم ال.ا .يماه ،أنت ح،لنقي عىا الهه المص ،ف لكل خ،صم واالخ.ممم،ي ممن
القوائ ال.ا .حهي لك من ه ه الخواص مثال عاا الم ،والت  iterationsوطيمق ال.زاو

وا .م،ل ال.زاو

وطيمق الط ي وا .م،ل الط ي وغمي لك من الخواص ال.ا ممكن لىق،يى أن مجيف حن ه كل منه ،هن،ك ا
أقصا مممن الواجه .وجا ق،ئم ح،لمه،عا لكل خ،صم من ه ه الخواص هن،ك أمض ،المكمثمممي ممن اوال الميهم
اف ص،ئا ال.ا ممكنك ال صول عىمه ،من ه ه الواجه من المجمز المممهممما اوال الميهم plot functions
،ول .جيح ه ه اليهوم،ت مع .ن م الحين،مق
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الهؤال ال ى م ي

ن ه هن ،هو إ ا ك،ن الم.،الف قا قا ه ه الواجه الههى لىمه.خا ل ل الكثمممي ممن المممشم،كمل

حه ه الههول (كع،ا الم.،الف ح،لطحع) ىم ،ا ال.عف إ ن وح ل كل ه ا المجهوا ا ك،.ح حين،مق لىخوايمز الجمنا؟
افج،ح عىا ه ا الهؤال من وجه نحين. ،شح .م،م ،المق،ين حمن األكل الحم.ا ال ى .صنع أنت حن مهمك ما حممم.مك
 hand madeواألكل الج،هز من المط،ع  deliveryوال يق حمنهم ،معي الكل وال م  ،.لم.موضمممح ولمكمن
من الممكن أن .كون هن،ك نصم

ا ه ا الشلن إ ا كنت من مه.خاما الخوايمزمم،ت المجمممنممم

ال.طحمق،ت ا ش ىك أو ا ح ثك أو أنك من الح ،ثمن أصال ا ه ا الموضوع ،لنصم

ما المكمثمممي ممن

ها أن .ك.ف أنت الحين،مق

حن هك وخصوص ،أنك ه.جا م.ع ا ك،.ح .و ه خواص وطيمق عمل الخوايمزم،ت الجمنم ممن خمالل كم.م،حم.مك
لىحين،مق و.ص مح م ،محهي لك من أخط ،أثن ،عمىم .طوميه و.ن م كل خطو من خطوا .عىا اه .م،م ،مثىمم،
.قو أنت حعمىم الطحخ و..ياا عىا الطع ،و .وق من وقت نخي و.ياقف حن هك عمىم ال.هوم أم ،إ ا كمنمت ممن
غمي مه.خاما ه ا الخوايمز حكثي و.يما اه.خاام ل ل مشكى حهيت لك

ا هم ه الم م،لم نمنمصمح حم،هم.مخماا

واجه المه.خا من م.،الف لى صول عىا ل هيمع لمشكى.ك ويحم ،ممكنك عمل لك .ما حماون مهم مم.معمممق
لىخوايمز الجمنا حج،نف لك إن مشكى مثل مشكى مناوف المحمع،ت مثال همكون من الصعف الوصول ل ل لمهم،
من خالل واجه المه.خا الج،هز ويحم ،. . ،لىكثمي من الىعف ح،لطيق المخ.ى لى.زاو والمطم مي وإعمااا االم
الموائم ا ه ه الواجه و ا ه ه ال ،ل .كون ك،.ح حين،مجك حن هك أههل وأو ي لىوقت وقس عىا لك المكمثمممي
من المش،كل ا ال م ،العمىم ال.ا قا .واجهك

فولة و انقسمت
أثنين يا والد !!

يا خرابي!!طفرة
ايه و بتاع ايه!!
أقول ايه البوه
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