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... مقـدمــــة عــامـــــة              
)General Introduction(

 هوالندعلى يد جون ) 1975(ظهرت الخوارزميات الجينية بشكلها الحالي في العام  
 )John Holland  (  ميتشيغانفي جامعة) University of Michigan .(

ل مع مسائل االستقصاء   تطورت في بداية الثمانينات لتصبح أحد الطرق الهامة والفعالة للتعام
 )Search ( األمثليةوتوخي ) Optimization (المعقدة.

نظرًا العتمادها الشديد على محاآاة عمل الجينات الوراثية في   ) Genetic( وصفت بالجينية 
.الكائنات الحية للتوصل للحل األمثلي

والتمثيل المستمر )  Binary( ظهرت بأآثر من تمثيل رياضي أشهرها هو التمثيل الثنائي  
 )Continues .(

لية للبرمجة واستفادتها يصطلح عليها في بعض المراجع بالبرمجة الجينية نظرًا لقابليتها العا
.للوصول للحل) Parallelism(من مفهوم المعالجة المتوازية 

اعي مثل الموسيقى  االنتشار الكبير لتطبيقاتها وخصوصًا في التطبيقات ذات الطابع اإلبد
. وغيرها جعلها تعتبر أحد أهم أدوات الذآاء الصناعي



.. .مقدمــة بيولـوجيــــة          
)Biological Introduction(

هو الوحدة الوراثية األبسط في الخاليا  )  Gene(الجين 
 ُتحمل على أحد زوجي الكروموزومات  التيالحية

 )Chromosome ( المؤلفة من الحمض النووي
 )DNA .(

 DNAآيميائيًا يترآب الـ 
من حلزون مضاعف 

يحمل نظام تشفير يحدد 
تسلسل األنزيمات 

. والبروتينات في الخاليا
هذا التسلسل ثابت ومحدد 

ويعرف بالكود الجيني 
 )Genetic Code  (

.للخاليا



.. .مقدمــة بيولـوجيــــة          
)Biological Introduction(

يتم انتقال الكود الجيني أو الصفات الوراثية عبر األجيال 
باالعتماد على قواعد الهندسة الوراثية التي صاغها جورج   

) . 1865(في  )  George Mendel (مندل
)...  Allele (للصبغياتقام بتعريف مفهوم السيطرة 

مقابل المتنحية ) dominate( السائدة الصبغيات
 )recessive .(

آتبرير علمي لعدم ) Mutation(تقديم الطفرات الجينية 
.انتقال الصفات عبر األجيال بشكل ثابت

...تتلخص عملية انتقال الصفات عبر األجيال
بنسخ جميع ) mitosis(في الكائنات وحيدة البسيطة      

.تمامًا) Chromosomes(الكروموزومات   
تتم هذه العملية من خالل  ) meiosis(في الكائنات األرقى       

تبادل نصف عدد الكروموزومات من األب واألم عند نقطة      
).kinetochore(مفصلية محددة  



.. .مقدمــة بيولـوجيــــة          
)Biological Introduction(

مفهوم التطور   ) Mendel (مندللم تعالج األسس التي وضعها    
)evolution (      في الصفات الوراثية عبر الزمن أو ديناميكية

.الصفات الوراثية    
بوضع نظريته ) Charles Darwin(قام تشارلز داروين       

إلعطاء    ) Natural Selection(الشهيرة لالنتقاء الطبيعي     
...البعد الديناميكي لتطور الصفات الوراثية والتي تعتمد على مبدأ            

 البقاء لألفراد ذات الصفات األآثر مالئمًة وتكون هي الذرية الناتجة           
.لتوليد األجيال القادمة      



. ..الخوارزميـــة األسـاسيــــة         
)Main Algorithm(

 أن هذه الخوارزميات باعتماد فكرة
محاآاة رياضية للتصرف البيولوجي 

... يمكنناللجينات في الكائنات الحية
وضع نموذج للمقابلة بين المراحل 
البيولوجية لتشكل الخاليا التي تم 

التعرض لها مسبقًا والمراحل 
.الرياضية لتشكل الحلول



... التمثيل الرياضي للبرمجة الجينية             
)Binary Genetic Programming(

)  Binary( يتميز التمثيل الرقمي الثنائي 
للخوارزميات الجينية بسهولة برمجته إضافة 
.لمحاآاته بشكل آبير آللية عمل الجينات الحية

تتلخص آلية عمل الخوارزمية الجينية الثنائية 
بمجموعة من الوظائف التي يمكن صياغتها بشكل 

...متسلسل للسهولة بالشكل التالي



ــ ع التكلف   ـوتاب   القرار د متغيرات     ـ تحدي   ... ة ـ
)Selecting the Variables and the Cost Function (

 لها بمصفوفة من المتغيرات التي األمثليةيبدأ التعبير عن متغيرات القرار المراد إيجاد القيم 
...المراد تبنيه)  Chromosome (الكروموزومتشكل 

...  الناتجالكروموزوم يكون p1,p2,…pnفعلى فرض آانت لدينا المتغيرات 
Chromosome = [p1,p2,…,pn]

الكروموزومات يتم تصميم تابع تكلفة أو تابع تقييم مناسب بأي ) fitness(لتقييم مالئمة 
. شكل رياضي دون التقيد بكونه مستمر أو منقطع

 = Cost = f(chromosome)... الكروموزومبالتالي تكون مدى مالئمة 
f(p1,p2,…,pn)

.يمكن صياغة قيود إضافية للمسألة على شكل توابع رياضية مناسبة
...  التاليالكروزموزملدينا ... على سبيل المثال 

...مع تابع التقييم وقيدين إضافيين  
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.. .ترميــز وفــك ترميـز المتغيـــرات             
)Variable Encoding and Decoding(

الخوارزميات الجينية       لمحاآاة الترآيب الكيمائي للكروموزومات الحية يتم في هذا الشكل من                      
بحيث     ) Binary Digits( على شكل أرقام ثنائية         للكروموزوم      ترميز قيم المتغيرات المشكلة             

. كافئ البيولوجي للعملية   تتم جميع العمليات الوراثية عليها بشكل أآثر سهولة وتوافقًا مع الم                    
لية من خالل فك الترميز              بعد االنتهاء من جميع العمليات تعاد قيم المتغيرات إلى قيمتها األص                       

)Decoding.(
)  Quantization(ميم    أحد أآثر الطرق انتشارًا وسهولة للترميز وفك الترميز هي طريقة التك                     

. ها بشكل ثنائي      حيث يتم تقسيم منطقة الحلول لمجاالت صغيرة متساوية يمكن التعبير عن                                 
تعبير عن المتغيرات ذات القيم             من أهم سلبيات هذه الطريقة أنها بحاجة ألرقام ثنائية آبيرة جدًا لل                        

ولكن نظرًا لسهولتها واقتصار سلبيتها على المتغيرات المستمرة يمكن                    .  المستمرة بدقة مقبولة        
.  المختلفة  االعتماد عليها لترميز وفك ترميز المتغيرات في عدد آبير من المسائل                           

: على الشكل التاليالمرمزة    آنتيجة تصبح الكروموزومات              
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.. .ترميــز وفــك ترميـز المتغيـــرات             
)Variable Encoding and Decoding(
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ــ  التجمع السك   .. .ات ــ  للكروموزم   اني   ـ
)The Population(

ية التي تعرف  تبدأ الخوارزمية بالعمل انطالقًا من مجموعة من الكروموزومات المبدئ                  
.بالتجمع السكاني األولي 

رات عادة يتم تشكيل هذه الكروموزومات من خالل إعطاء قيم عشوائية للمتغي            
 بأصفار تمأل آروموزمات    المؤلفة منها بحيث تتشكل لدينا بهذه الطريقة مصفوفة من       

. بشكل عشوائي    وواحدات     
قة هي يمكن اتباع وسائل أخرى لتشكيل الكروموزومات األولية ولكن هذه الطري        

 أآثرها بساطة وسيتم االعتماد عليها في تشكيل التجمع السكاني األولي      
.للكروموزومات    



... االنتخــاب الطبيـــعي          
)Natural Selection(

حساب تكلفة آل من    يتم قبل القيام بعملية االنتخاب الطبيعي على التجمع السكاني 
.الكروموزومات الناتجة في التجمع الناتج        

ظ على على أساس التكلفة الناتجة يتم استخدام مبدأ االنتقاء الطبيعي للحفا     
.الكروموزومات األآثر مالئمة بينما يتم التخلص من البقية األضعف        

د نسبة مئوية  أحد أآثر التقنيات سهولة لتحديد عدد الكروموزومات المالئمة هو تحدي            
.من التجمع السكاني   

...مثًال
 آروموزوم في التجمع السكاني األولي وآانت النسبة المحددة          30إذا آان هناك  

 آروموزومات فقط ذات        6يتم عندها الحفاظ على  % 20للكروموزومات المالئمة هي      
.التكلفة األقل



...اختـيــــار األزواج      
)Selection(

ع تتلخص هذه المرحلة في اختيار الزوج المناسب لكل آروموزوم من المجتم           
.المنتخب 

...هناك الكثير من األساليب المتبعة الختيار األزواج أهمها 
 األآثر مالئمة  للكروموزوم   حيث يحق  ) Tournaments(مبدأ التصفيات 

 للكروموزمات    اختيار ما يحلو له بحيث يحصل على الزوج األفضل بينما تبقى     
. األقل مالئمة الخيارات األضعف    

يعتمد هذه المبدأ على اختيار  ... في اختيار األزواج “ القسمة والنصيب   ”مبدأ 
. األزواج بشكل عشوائي دون أن يأخذ بعين االعتبار تكلفة الكروموزومات            

حيث يتم انتقاء األزواج عشوائيًا    ) Wheel of Fortune( مبدأ عجلة الحظ     
ومات  ولكن بعد أخذ تكلفة الكروموزومات بعين االعتبار بحيث يكون للكروموز         

.األفضل فرص أعلى في االنتقاء 



...الـتــزاوج    
)Mating(

بشكل مشابه لما يتم في إلنتاج الجيل الجديد منها تتم عملية التزاوج بين الكروموزومات
. التي تم التعرض لها مسبقًا)meiosis(الجينات الحية للكائنات الراقية 

 ) Crossing Over ( الكروموزوميتتلخص هذه العملية في ما يسمى بالعبور أو التبادل   
.التي يتم تحديدها بشكل عشوائي أيضًا)  kinetochore(حيث يتم تحديد مفصل التبادل 

ا الثنائية التي تفصلها بعد تحديد نقطة التبادل يقوم الوالدان بتبادل جزء من سلسلة أرقامهم
.نقطة التبادل

...مثال
. على فرض أن نقطة التبادل بعد البت الرابع

00001111: المولود األول←00000000: الوالد األول
11110000:  المولود الثاني←11111111: الوالد الثاني

:على فرض أن نقطة التبادل بعد البت الخامس
01010101: المولود الثالث←01010110: الوالد الثالث
10001110:  المولود الرابع←10001101: الوالد الرابع



... الطـفــــرات   
)Mutations(

حصول على خصائص آما في الجينات الحية يتم في الخوارزميات الجينية استحداث طفرات لل
.جديدة في التجمع السكاني للكروموزومات

بدل من الحلول ) Global Optimization(  العامة األمثلية تساهم في الوصول للحلول 
). Local Optimization( المحلية 

.استحداث طفرات بنسب آبيرة يؤخر الوصول للحل المطلوب
 البتاتوعة من تتلخص عملية استحداث الطفرات في الخوارزميات الجينية في اختيار مجم

 التي تحدد بشكل عشوائي أيضًا و قلب قيمة البت الكرومزوماتالعشوائية في مجموعة من  
).إذا آانت قيمته واحد يصبح صفر أو بالعكس(

.يتم تحديد عدد الطفرات عادة آنسبة مئوية من الكروموزومات المولدة

bitspop NNmutations ×−×= )1(# μ



... النخـبـويــــة         
)Elitism(

من الوارد أن    عند تطبيق الخوارزميات الجينية الثنائية بشكلها الكالسيكي قد يكون     
من العمليات تعجز بعض الكروموزومات الجيدة عن االستمرار نظرًا لعشوائية الكثير           

). الطفرات على سبيل المثال  (
).Elitism(لضمان استمرارية الكروموزومات الجيدة باستعمال طريقة النخبوية            

 عليها أي من  تتم بنقل الكروموزومات الجيدة مباشرة إلى الجيل التالي دون أن نطبق        
.عمليات الخوارزميات الجينية    

ي الوصول     من إيجابيات هذه الطريقة هي الزيادة في فعالية وسرعة الخوارزميات ف        
. للحل 

.من سلبياتها إمكانية طغيان آروموزوم واحد على بقية الكروموزومات              



ــ  تطبيق   . ..في الهندسة المدنية      ات  ـ
)Civil Engineering Applications(

...1مثال 
.  وحدة نقدية  11000يود أحد المستثمرين إنشاء ضاحية سكنية صغيرة بتمويل أقصى ال يتعدى    

. وعدد من المكاتب التجارية      الفلل  تتألف الوحدات السكنية من عدد معين من األبنية السكنية، عدد من          
.بح المتوقع من آل نوعيوضح الجدول التالي تكلفة إنشاء آل نوع من أنواع الوحدات إضافة للر            

تكلفة اإلنشاء   الربح الصافي المتوقع    

4000 3000 األبنية السكنية 
400 280 الفلل    
100 50 المكاتب التجارية     

غالل أآبر قدر ممكن من   المطلوب تحديد العدد األمثل الذي يجب بناءه من آل نوع بحيث يتم است      
طبعًا مع  . أآبر ربح ممكن التمويل المتوفر ودون أن تتجاوز التمويل األقصى المحدد وبحيث تحقق           

. ونصف مثًالفيلتيناء مراعاة أن تكون هذه األعداد صحيحة دون آسور ألنه من غير المنطقي بن            



ــ  تطبيق   . ..في الهندسة المدنية      ات  ـ
)Civil Engineering Applications(

...تحديد ثوابت عمل الخوارزميات الجينية
Population =  (50(التعداد السكاني للكروموزومات 

Generations =  (30(عدد األجيال 
Crossover Rate  =  (60%  ( الكروموزومينسبة العبور 

Bit Length =  (4( لكل آروموزوم البتاتعدد 
: نعرف المتغيرات والثوابت التالية

MAXc = (11000( التمويل األقصى المتوفر لإلنشاء   

العدد المطلوب تكلف اإلنشاء الربح الصافي المتوقع
n1 C1 = 4000 I1 = 3000

I2 = 280
I3 = 50

األبنية السكنية
n2 C2 = 400 الفلل
n3 C3 = 100 المكاتب التجارية



ــ  تطبيق   . ..في الهندسة المدنية      ات  ـ
)Civil Engineering Applications(

...قيمة الربح الصافي 

...قيمة التكلفة اإلجمالية  

 التي تعطي أآبر قيمة مالية ممكنة  n1, n2, n3الهدف هو البحث عن قيم       بالتالي
value      شريطة أن ال تتعدى التكلفة اإلجمالية القيمة المحددة MAXc=11000.

...يمكن تصميم تابع اللياقة التالي 

أعلى مستوياتها عندما نحصل على أعلى قيمة      ) Fitness(بهذا تصل قيمة اللياقة   
) MAXc(من التمويل األقصى   ) Cost(وأقرب تكلفة إجمالية     ) Value(للمتغير 

.وهو المطلوب    

332211 inininValue ×+×+×=

cMAXcncncnCost ≤×+×+×= 332211

2)(1 CostMAX
ValueFitness

c −+
=



.. . في الهندسة المدنية   ات ـــتطبيق
)Civil Engineering Applications(

...ترميز الكروموزومات
.بتتات 4على افتراض اعتماد الطول الالزم للكروموزومات هو              

.15 أي 1111 أو الشقق الكبيرة أو الصغيرة هو    الفلل يكون عندها الحد األقصى لعدد أي من        
 لمجال الحلول      تم افتراض هذا الرقم لتصغير مجال االستقصاء مع الحصول تغطية مناسبة       

.الممكنة 
.البتات  في حال الرغبة بتوسيع الحد األقصى يمكن زيادة عدد        

..فك ترميز الكروموزومات
.101100101001... في حال آان لدينا أحد الكروموزومات هو        

...يكون لدينا 
n1=1011=11

n2=0010=2
n3=1001=9



.. . في الهندسة المدنية   ات ـــتطبيق
)Civil Engineering Applications(

. آروموزوم آما اخترنا لهذه المسألة     50بتوليد تجمع سكاني يضم   
اختيار الوالدين، العبور   (تتم عليها جميع عمليات الخوارزميات الجينية       

) . جيل  30(  مرة 30والتي يتم تكرارها  ...) ، الطفرة،الكروموزومي     

من الرابع إلى الثالثين … الثالث الثاني األول الجيل
8060 … 0.2 0.2 0 اللياقة

التكلفة 
اإلجمالية

الربح الصافي  
المحقق

عدد المكاتب 
التجارية

الفللعدد  عدد األبنية 
السكنية

11000 8060 n3=2 n2=7 n1=2



.. . في الهندسة المدنية   ات ـــتطبيق
)Civil Engineering Applications(

...2مثال 
لنفس الضاحية السكنية السابقة مطلوب قبل 
القيام بعمليات التنفيذ واإلنشاء وفي مرحلة   

تنظيم موقع العمل تحديد المكان األمثل إلنشاء  
المخزن المرآزي لمواد اإلنشاء للضاحية  

بحيث يكون الزمن الكلي المستغرق للتوصيل 
.المواد ألماآن استخدامها أصغر ما يمكن

علمًا أن احتياجات نسب الطلب المتوقعة في  
:موقع العمل موضحة في الشكل التالي
والمعادلة التجريبية التي تحدد الزمن 

هي   )  r( حيث أن r*3.4+1.7:   المستغرق هي 
المسافة المقطوعة باألمتار و ناتج المعادلة هو 

.الزمن بالدقائق
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...يمكن تصميم تابع التكلفة التالي    

...حيث أن 
)xn,yn (   هي إحداثيات المرآز لكل مربع.
)xfs,yfs (    هي إحداثيات مرآز التخزين المقترحة.
)wn (       هي نسبة الطلب المتوقعة طلبها في آل

.مربع
...بفرض

) Population(التعداد السكاني للكروموزومات       
 =20.

 Mating(عدد الكروموزومات المؤهلة للتزاوج         
Chromosomes = (10.

Mutation Rate = (0.2(نسبة الطفرات    
.Generations = (25(عدد األجيال    

∑
=

−+−=
100

1

22 )()(cost
n
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...3مثال 
وآان ضمن ) أرض المشروع(على فرض تم تغيير الموقع المخصص لتنفيذ المشروع 

 يربط بينهما جسرين آما هو لجزئينجغرافية الموقع الجديد نهر يمر في األرض ويقسمها  
:موضح في الشكل التالي
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