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وبالتحديد فرع من فروع   ، أساليب الذكاء االصطناعي   ىحدإهي    (Genetic Algorithm)الخوارزمية الجينية    الملخص:

سلوب في إيجاد حلول للعديد من مسائل  ، حيث برزت أهمية هذا األ  (Evolutionary Computing)الحوسبة التطويرية  

 ، ل الحاسبات و هندسة البرمجيات ولغات البرمجة. إن التطورات الحديثة في مجاOptimization problems)األمثلية )

وخاصة في تدريس   ،  والمكتبات المصاحبة لها وانتشارها بسرعة كبيرة جدا     Rوالتي من أبرزها  ظهور لغة البرمجة  

العالمية الجامعات  الدراسية بمعظم  اللغة من تقنيات وأدوات  ،المناهج  العديد م   من خالل ما تقدمه هذه  ن  لدراسة وتحليل 

وا الرياضية  المسائل  و  العلمية  المختلفةإلالنظريات  هذه  ومفاهيم جديدة  بطرق    ، حصائية  تهدف  قبل.  متوفرة من  تكن  لم 

. الخوارزمية تم  ائع المتجول  في مجال األمثلية المركبةتقديم خوارزمية جينية  لحل نماذج و مسائل الب  إلىالورقة البحثية  

تطبيقها   ىوأد   ،المصاحبة لهذه اللغة  GAباستخدام البرمجة المتقدمة والدوال و الوظائف المتوفرة بالمكتبة    Rبناؤها بلغة  

إيجاد الحل األمثل. أداء الخوارزمية الجينية المقترحة تم مقارنته بأبحاث منشورة    ائع المتجول إلىعدد من نماذج الب  ىعل

األخرى  بالخوارزمياتو   والطرق  النملومنها    ،الجينية  مستعمرة  التفري  (Ant colony)  طريقة  طريقة    والتحديد  عو 

(Branch & Bound)   وأوضحت نتائج المقارنة أن الخوارزمية المقترحة فعالة ويمكن استخدامها بكفاءة لحل المسائل

 المشابهة

 .R، البرمجة المتقدمة بلغة  GA، الخوارزمية الجينية، المكتبة R، لغة ائع المتجول الب الكلمات المفتاحية:

 
 
 
 
 

 المقدمة  .1

المتجول   البائع  مسألة   Travel Salesmanتعد 

Problem (TSP)  الهامةمثلية  ألمن المسائل العلمية و ا 

وبالتحديد   الحاسوب،  وعلم  العمليات  بحوث  مجال  في 

المركبة   األمثلية  فروع  من   Combinatorial)فرع 

optimization) ،  إلى  التي الحل  تهدف    االمثل   إيجاد 

. مسألة  المتاحةالحل  من بين مجموعة كبيرة  من بدائل  

TSP    من العديد  اجتذبت  و  واسعة  شهرة  اكتسبت 

الم السنوات  خالل  لصياغتها   ،اضيةالباحثين  وذلك 

اذ   الهامة،  العملية  المعقدة وتطبيقاتها  البسيطة وتركيبتها 

ببساطة    اإتفترض  المسار  )األيجاد  للبائع ألمثل  قصر( 

عبر   مرة    nالمتجول  مدينة  كل  يزور  بحيث  المدن  من 

إل العودة  قبل  فقط  منها  ىواحدة  انطلق  التي  .  ]1]المدينة 

لالرياضية  صياغة  ال إن   المتجول نموذج  العامة  البائع 

الهدف أولها    عامة،عناصر  ثالثة  تحديد    تتطلب     ، دالة 

ويكون   ،وتبين هذه الدالة الهدف الذي نرغب في تحقيقه

إل الوصول  السفر    ىأدن  ىالهدف عادة هو  لتكاليف  قيمة 

 وثانيهما تحديد  أو غيرها من المقاييس،  ممكنةأو مسافة  

من بم  مجموعة  عنها  التعريف  و  تضمن   عادالتالقيود 

، مدينة  لكل  فقط  واحدة  دارة   أخيرا  و  زيارة  شرط 

هذا    ، (Hamilton Circuit)هاميلتون     الشرط ويعني 

إن    .]2].  مسارا  متكامال  الحل المتكون يجب أن يمثل  أن  

حل نماذج البائع المتجول الصغيرة  يتضمن توليد جميع 

ال بأخذ  الممكنة وذلك  مدينة   !(n-1)ل    تباديلالمسارات 
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لتحديد   المختلفة  المسارات  بين  البحث  تم  ومن  مختلفة، 

حالة  في  أما  األقصر.  المتجول   المسار  البائع  نماذج 

مسار في   362880سبيل المثال  ىالكبيرة فإنه يوجد عل

التعقيد   10  حالة ودرجة  المسارات  عدد  وتزداد  مدن، 

استخدام   إلي  اللجوء  يتم  وبالتالي  المدن،  عدد  زاد  كلما 

االستداللية    (Heuristic Algorithms) الخوارزميات 

عل وتعتمد  الحسابي،  الجهد  توفير  في  تساعد    ى التي 

في   والتخمين  مثلإالحدس  حلول  من   ىيجاد  قريبة  أو 

اال لمسائل  األمثل  تتضمن  الحل  المختلفة.  مثلية 

مسائل   لحل  االستداللية    TSPالخوارزميات 

الجينية    (Genetic Algorithms)الخوارزميات 

  (  (Simulated annealingوخوارزمية محاكاة التلدين  

النمل مستعمرة  (  Ant Colony)  وخوارزمية 

تابو بحث  وخوارزمية    (Tabu  Search)وخوارزمية 

وخوارزمية     (Branch$Bound)والتحديد  عالتفري

المستوي والخوارزميات    (Cutting plane)القطع 

   .]2]  وغيرها (Hybrid algorithms)المختلطة 

هي   الجينية  الذكاء    ىحدإ الخوارزمية  أساليب 

الحوسبة   ،االصطناعي فروع  من  فرع  وبالتحديد 

ا هذا  أهمية  برزت  حيث  في  ألالتطويرية،  يجاد إسلوب 

ا مسائل  من  للعديد  باإلمكان ألحلول  يكن  لم  التي  مثلية  

بالطرق  إ مقارنة  معقولة  أزمنة  في  لها  حلول  يجاد 

في   مرة   الجينية ألول  الخوارزمية  استخدمت  التقليدية، 

العالم   قبل  من  متشيغان  العام    Hollandجامعة  في 

العالم  ،  1975 انتشارها   في  وساهم  طورت  ثم 

Goldberg       من خالل كتابه مقدمة    1989في العام

 . ]3] في الخوارزميات الجينية

الجينية عل   الخوارزمية  مستنبطة    ىتعتمد  من أفكار 

للتطور داروين  التطور امحاك  من خالل  نظرية  ة وتقليد 

الحية، الكائنات  في  لألجيال  تستخدم   الطبيعي  حيث 

 والطفرة    (Crossover) تقنيات الوراثة والتقاطع 

( (Mutation    و االنتقاء الطبيعي(selection)  ار  يختال

جيلأفضل   كل  من  عل  ،األفراد  البقاء   ى باالعتماد  مبدأ 

في   الخوارزمية  عليه  تعتمد  الذي  الحل  إلألصلح  يجاد 

مثل للمسائل الرياضية و  ألأو القريب من الحل ا  ،مثلألا

 . ]4] الهندسية المختلفة

هندسة   و  الحاسبات  مجال  في  الحديثة  التطورات  إن 

البرمجيات ولغات البرمجة وفرت تقنيات عالية أدت إلى  

لغة   المصاحبة   Rالبرمجة    ظهور وانتشار  المكتبات  و 

من   ،لها العديد  وتحليل  لدراسة  استخدامها  يمكن  التي 

المسائل العلمية  بطرق لم تكن متوفرة من قبل. فقد قدم  

آخرون  Willighagenالباحث   مكتبة (2015)   و 

باسم   الدوال    genalgجينية  من  مجموعة  من  تتكون 

التشفير  ىواألوامر لحل المسائل الرياضية التي تعتمد عل

   قدم   في حين     .5]]   (Binary encoding)الثنائي فقط  

باسم   Tenorio (2015)الباحث جينية  مكتبة 

gaoptim  الدوال    تتكون من  مجموعة  واألوامر  من 

التشفير التبادلي    ىلحل المسائل الرياضية التي تعتمد عل

(Permutation)    الحقيقية .  valued-(Real   [[6)والقيم 

و بارز  تطور  الباحثوفي  قدم     Scruccaهام 

يمكن استخدامها  لحل   GA  مكتبة جينية باسم  2016))

عل تعتمد  التي  الرياضية  و   ىالمسائل  الثنائي  التشفير 

 قدم الباحث  . وفي جانب آخر[7]التبادلي والقيم الحقيقية   

السبعاوي نماذج    (2012)  أحمد  لحل  جينية  خوارزمية 

TSP،  عل تطبيقها  من خالل  فعالة  أنها  مسائل    ىأثبت 

لتحديد    10و    5تتكون من    وقيمة مدن  األمثل  المسار 

 والتحديد  عالمسار مقارنة بالحل االمثل لخوارزمية التفري

أخر  .8]] دراسة  الباحث    ى وفي  العبيدى  قدم   أحمد 

المنتشر (2013) االيقاعي  البحث  خوارزمية 

(Harmony search scatter)    بناؤها تم  التي 

أتبث أنها   TSP لحل مسائل  Visual Cباستخدام لغة  

بالخوارزميات   مقارنة  الحاالت  بعض  في  فعالة 

مسائل]9]األخرى تحليل  وفي   .TSP    باستخدام

الباحث قدم  المختلطة  عبدالجبار وعبدهللا    انالخوارزميات 

محاكاة 2017) خوارزمية  بين  مختلطة  خوارزمية   )

الباحث تابو وتوصل  أن    انالتلدين وخوارزمية بحث  إلي 

نتائج الخوارزمية المختلطة كانت أسرع في تحديد قيمة  

. وفي  ]10]  المسار مقارنة بتطبيق كل خوارزمية منفردة
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إل الوصول  في  الطبيعي  النمل  سلوك  أقصر    ى محاكاة 

الباحث قدم  الزبيدي    ان مسار،  و    ( 2013) الكسو 

مسائل   لحل  النمل  مستعمرة  تم  TSPخوارزمية  والتي 

عل النووي،   ىتطبيقها  الحمض  سلسلة  من    بيانات 

الباحث مستعمرة  خوارزمية    نتائجأن    إلى  انوتوصل 

والتفري التحديد  لخوارزمية  مساوية  كانت  في    عالنمل 

ا المسار  قيمة  قدم  1]1]مثل  ألتحديد  مماثلة  دراسة  .وفي 

استخدام لغة جافا في    (2013)  آخرون  الباحث حبيب و

.    ]TSP  [12بناء خوارزمية مستعمرة النمل لحل مسائل  

  ( 2015)بخيت وفياض    انوفي دراسة أخرى قدم الباحث

لمسألة العملي  التطبيق  بناء     TSP كيفية  خالل  من 

تم   نموذج رياضي في شركة الحبوب تحت بيئة ضبابية.

 Fuzzy multi)تطبيق طريقة البرمجة الخطية الضبابية

objective linear programming)  مثلية وطريقة األ

   (Intuitionists Fuzzy optimization)الحدسية

  ان مدن. وتوصل الباحث  7لحل النموذج الذي يتكون من  

طرق السابقة فعالة في  احتساب  المسار الذي  إلي أن ال

والكلفة  والمسافة  الوقت  وتقليل  الناقالت  مقارنة    ،تسلكه 

التفري خوارزمية  والبرمجية     عبنتائج    والتحديد 

Winsqb   األ في  ببحوث المتخصصة  العلمية  ساليب 

 ((2019كما قدم الباحثان ساجد وعلى      .]13]  العمليات  

حديثة  في   الددراسة  البرمجة   ميكية يناتطبيق 

(Dynamic programming)    التفريو   ع خوارزمية 

الباحث  ، TSPوالتحديد في حل مسائل     إلى   انوتوصل 

الديناميكية   خوارزمية    نتائجأن   مساوية  البرمجة  كانت 

المسار   قيمة  تحديد  في  والتفريع  التحديد  لخوارزمية 

حدود  ،األمثل ضبط  أهمية  إلى    ومتغيرات   باإلضافة 

   .]14] مقارنة النتائجخوارزمية التحديد والتفريع عند  

 

ففي   السياق  المكتبات   إحدى   هي  GAن  إ هذا 

لغة   في  بتاريخ إتم    R)البرمجيات(  صدارها 

األوامر     29/8/2016 تتكون من مجموعة عديدة من 

بتطبيق   الخاصة  لحل  والوظائف  الجينية  الخوارزميات 

المختلف الرياضية  الورقة البحثية ]91]ة  المسائل  . في هذه 

مثل ألا  لحل إليجاد اتم استخدامها لبناء خوارزمية جينية  

 .TSPومسائل نماذج ل

 البائع المتجول نموذج   .2
 

لنموذج   الرياضية  المتجولالصيغة  كتابته  البائع    ا يمكن 

 : [1]الصورة التالية  ىعل

Min  Z = ∑ ∑ cijxij

n

j=1

n

i−1

 , cij=∞for all i = j    (1) 

Subject to 

∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

= 1 , i = 1,2, … . . , n                 (2) 

∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

= 1 , j = 1,2, … . . , n                 (3) 

     𝑥𝑖𝑗  = (0,1)                                      (4) 

𝑈𝑖 − 𝑈𝑗 + 𝑛𝑥𝑖𝑗  ≤ 𝑛 − 1  𝑓𝑜𝑟 𝑖 ≠ 𝑗 , 𝑖

= 2,3, … . , 𝑛 , 𝑗
= 2,3, … . 𝑛         (5) 

 
𝑈𝑖 ≥ 0 , 𝑖 = 1,2,3 … . 𝑛 

 

 حيث أن
تقليل.   دالة الهدف  z 

 n عدد المدن. 
 𝑖𝑗 المسافة أو كلفة السفر بين المدينة  والمدينة.  

إلي الصفر  تكون إما مساوية  متغير القرارقيمة  
 أو الواحد 

𝑥𝑖𝑗(0,1) 

 𝑈𝑖 موقع المدينة في المسار.

 

نموذج    المتجوليتكون  من   البائع    خمسة   الرياضي 

دالة الهدف التي تعبر عن الهدف    أولها   ، عناصر أساسية

(، وهي عبارة عن  1للمعادلة )  المراد الوصول إليه وفقا  

القرارمعا متغيرات  بداللة  𝑥𝑖𝑗دلة     ،𝑐𝑖𝑗       تمثل التي 

المدينة  بين  المسافة   أو  السفر  المدينة    (𝑖)كلفة  و 

 (𝑗)  تقليلهاالتي نرغب في(Minimization)   ،  وثانيهما 

وفقا   األساسية  )للمعادال   القيود  عبارة    ،(3(و)2ت  وهي 

معادالت اتخاد  عن  يتم  سوف  حدودها  القرار    في 

  وفقا  القيد  وثالثهما    ،تضمن زيارة واحدة فقط لكل مدينةو

يضمن (4)   معادلةلل الذي  القرار   ،  متغير  قيمة    𝑥𝑖𝑗أن 

قيم   ,𝑖) لكل  𝑗) إل مساوية  إما  تم  ال  ىتكون  إذا  واحد 

وصفر إذا كان  (𝑖) من المدينة    (𝑗)الوصول إلي المدينة 

  ، هاملتونشرط    وأخيرا  غيرذلك  معادلة لل  وفقا    دارة 
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تتكون من   𝑥𝑖𝑗أي مجموعة ل  أن  ب  والذي  يعني(،  5)

للتطبيق قابلة  غير  ستكون  فرعي  أي   ،مسار  وأن 

مسارا    𝑥𝑖𝑗 مجموعة للتطبيق،   كامال    تكون  قابلة  تكون 

تتم زيارتها    𝑈𝑖ويمثل   أن  المسار بعد  المدينة في  موقع 

المتجول   ىوتسم.]8] البائع  مسألة 

كان     (Symmetric TSP)بالمتماثلة 𝑐𝑖𝑗=𝐶𝑗𝑖إذا 
لكل    

المدن   ,𝑖)زوج من  𝑗)  ذلك تسم المسألة غير    ىبخالف 

البائع  نموذج     ستخدمي  . (Asymmetric TSP)متماثلة  

وتوجيه المركبات،   ،تحديد مسار الطائراتفي    المتجول

لتوصيل  المثالية  المسارات  ايجاد  وفي  الثقب،  وأعمال 

المطبوعة،األ الدارات  في  الكهربائية  من    سالك  والعديد 

 . ]11] األخرىاالستخدامات 

 المنهجية العلمية  .3

   الخوارزمية الجينية  .1.3

الجينية   إحدى    (GA)الخوارزمية  الخوارزميات هي 

عل تعتمد  التي  مستنبطة    ىالذكية  نظرية أفكار  من 

محاكاة وتقليد التطور  من خالل    ، وذلك  داروين للتطور

الفكرة   الحية، حيث تعتمد  الطبيعي لألجيال في الكائنات 

عل و    ىاألساسية  المتغيرات  مناسب  إتحديد  تمثيل  يجاد 

.  [51]  لحل المشكلة قيد الدراسة من خالل عملية التشفير

العشوائي  التوليد   بعملية  تبدأ  الخوارزمية  عمل  فكرة 

االبتدائي يتكون    يالذ  ((Initial Populationللمجتمع 

و لكل فرد كروموزوم يتكون من   ،من عدد من األفراد

ويمثل المجتمع بعض الحلول الممكنة   ،عدد من الجينات

تقييم  باستخدام  الحلول  تقييم  يتم  ذلك  بعد  للمشكلة. 

الحلول    ((Fitness evaluation  الصالحية انتقاء  و 

بينها من  من    أمبد  ى عل  استنادا    ،األفضل  لألصلح  البقاء 

الصالحية   قيمة  ترتبط    (Fitness value)خالل  التي 

الهدف تعظيم    ،بدالة  إما  الدالة  هذه  تكون  ما  وعادة 

(Maximization)  أو تقليل(Minimization)     للمسائل

االنتقاء  [61]  المختلفة عملية  من  الناتجة  الحلول   .

(Selection)  التزاوج عملية  في  استخدامها  أو    يتم 

إلنتاج    (Crossover)  التقاطع المنتقاة  الحلول  خلط  أي 

في   للتطور   محاكاة  في  جديد(  )جيل  جديدة  حلول 

الحية عملية    ،الكائنات  خالل  من  جيناتها  بمزج  ذلك  و 

(  اءبناألد الجدد )افرألحيث يحمل ا  (Mutation)الطفرة  

الحلول  آبائهمصفات   توسيع  أفراد  ،بهدف  تكوين  في    و 

حلوال   تعطي  العملية  لم    هذه  الالحق  الجيل  إلى  جديدة 

ال .الحلول  السابقة  األجيال  في  تكوينها  من  يسبق  ناتجة 

أيض تدخل  التزاوج  االنتقاء    ا  عملية  و  التقييم  مرحلة 

مد األ  ى لمعرفة  الحل  من  عملية  اقترابها  تستمر  مثل. 

ا وتوليد  واالنتقاء  والتقييم  خالل ألالتزاوج  من  جيال 

يقاف الذي يحدده  إلط ايتحقق شر  ىالعمليات السابقة  حت

الخوارزمية التكرارات أو    ،مصمم  وعادة ما يكون عدد 

 . 16]] جيال أو غيرها من المقاييسألالعدد المطلوب من ا

 GAوالمكتبة  Rلغة   .2.3

لغة    المجانية    Rتعد  العلمية   البرمجة  لغات    التي من 

 Rوسميت بالحرف    ،بدأت في جامعة أوكالند بنيوزلندا

 , Ross Ihakaالحرف االول من الباحثين    ىلإنسبة  

Robert Gentlmen     اللغة لهذه  اصدار  أول  وكان 

صعد    .[71]1997سنة   الماضية  القليلة  السنوات  خالل 

اللغة   هذه  تقدمه  ما  جدا من خالل  كبيرة  بسرعة  نجمها 

من تقنيات وأدوات لدراسة وتحليل العديد من النظريات 

وا الرياضية  المسائل  و  المختلفة، العلمية  إلحصائية 

بطرق وأساليب متطورة لم  تكن متوفرة من قبل مقارنة 

 باللغات والبرمجيات المعروفة.  

تطوير    Rلغة    وبيئة  برمجة  لغة  بأنها  تعريفها  يمكن 

عل تعتمد  المصدر،  مفتوحة  البساطة    ىمجانية  فلسفة 

وا من إل والتطوير  كبيرة  مجموعة  من  تتكون  و  بداع 

و   إل  ،الدوالاالوامر  المكتبات    ى باإلضافة  آالف 

المسائل  و  العلمية  النظريات  وتحليل  لدراسة  المصاحبة 

المعقدة و  منها  البسيطة  االحصائية  و  كما    ،الهندسية 

البيانات اطر  مع  التعامل  في   كبيرة  بمرونة   ،تمتاز 

االبعاد إوكذلك   والثالثية   الثنائية    الرسومات   خراج 

انتشرت     . عالية  اعتمدت    Rبجودة  و  كبيرة  بسرعة 

عل متطورة  حديثة  معظم   ىكتقنية  في  واسع    نطاق 
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العلمية سواء في   االبحاث  العالمية  و مراكز  الجامعات 

ا انجاز  أو  الدراسية  المقررات  العلمية  ألتدريس  بحاث 

. Rفمعظم الكتب العلمية المطبوعة حديثا تستخدم  لغة   

 : ىلإيمكن تصنيفها   Rلغة  

من خالل استخدام وتنفيذ    ؛المبرمجين  لغة لغير •

 و تطبيق المكتبات المصاحبة لحل مشاكل علمية محددة. 

المكتبات   • بناء  خالل  من  للمبرمجين  لغة 

 .أو تطويرها المصاحبة

ا • تطوير  من خالل  والتحديثات    ضافاتإلبيئة 

   . ]81] التي تعكس تطور القطاعات العلمية المختلفة

   GA  المكتبات ) البرمجيات( في لغة    ىحدإ  هيR    تم

بتاريخ  إ مجموعة    2016/ 29/8صدارها  من  تتكون 

الخوارزميات  بتطبيق  الخاصة  والوظائف  األوامر  من 

الرياضية المسائل  لحل  الوظيفة    .المختلفة  الجينية 

نوضحها يمكن أن    GAالرئيسية للمدخالت في المكتبة   

 : [91]كما يليمن خالل النقاط التالية و

ga (type = c("binary", "real-valued", 

"permutation" ,fitness, population = 

ga Control (type)$population 

Selection, crossover, mutation= 

gaControl (type)$selection, 

pcrossover = 0.8 , pmutation 

run =, min, max, maxiter= ) [16]. 

 

1. ga(type=c("binary","real-valued", 

"permutation تحديد نوع التشفير ) "

 لة قيد الدراسة. أللمس

2. Fitness,     التي الصالحية  أو  اللياقة  دالة 

 ترتبط  بدالة الهدف للمسألة قيد الدراسة. 

3. population=gaControl(type)$pop

ulation  جيال لنوع التشفير الذي تم  ألتحديد ا

 .اختياره

4. selection=gaControl(type)$selec

tion.عملية االنتقاء  , 

5. crossover=gaControl(type)$cros

sover  عملية التقاطع. 

6. mutation=gaControl(type)$mutat

ion .عملية الطفرة , 

7. pcrossover = 0.8  بين عددي  رقم    ,

 صفر وواحد يمثل احتمال عملية التقاطع.

8. Pmutation=0.1   صفر بين  عددي  رقم 

 .الطفرةوواحد يمثل احتمال عملية 

9. ,min, max    قيم عددية تمثل الحد األدنى

 والحد األعلى  لفضاء البحث. 

10. run = ,maxiter=,      عدد  رقم عددي يمثل

 .إليقافشرط االتكرار و

 الخوارزمية الجينية   بناء  خطوات .3.3

من   GA  وتنصيب المكتبة  Rبعد إتمام عملية تنزيل لغة  

الرسمي .  https://cran.r-project.org  الموقع 

عدد  المقترحة  الخوارزمية  الخطوات    ا  تتضمن  من 

البعض بعضها  مع  المترابطة  بناؤها    ،األساسية  تم  التي 

باستخدام البرمجة المتقدمة والدوال و الوظائف المتوفرة 

مسائل  GAبالمكتبة   المتجولالب  لحل    ، TSPائع 

تباع الخطوات  وا   األول أدناه،نموذج  بيانات ال  دامباستخ

 التالية: 

المسافة أو كلفة   قيم متغيرات متجه يحدد .1

  الهدف  دالةب السفر بين المدينة  والمدينة

 وعدد المدن. 

vector  <- c(123,122,154,98 
,120,121,142,116, 
128,144,153,121, 
127,111,97,80 ) 

n=4 
لتحويل المدخالت السابقة إلى   (Loop) حلقة .2

 .مصفوفة
distcities <- matrix(vector,n,n) 

for(i in 1:n){ 
for(j in i:n){ 

if(i!=j){ 
vector[c(i,j)] <-    distcities[c(i,j)] 

 
vector[c(j,i)] <-   distcities[c(j,i)] 
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}}} 
 

distcities<-   cities 
  الكلية للرحلة بين أو الكلفة حساب المسافة .3

 . المدن
 

tourLength <- function(tour, cities) { 
tour <- c(tour, tour[1]) 

route <- embed(tour, 2)[, 2:1] 
sum(cities[route]) 

} 
 

 كتابة دالة الصالحية  .4
objectiveFun<- function(tour, cities) 

1/tourLength (tour, cities) 
 

لتحديد المتغيرات   gaاستخدام الدالة     .5

الخاصة بفضاء البحث وشرط التوقف 

باإلضافة إلى التشفير  ،للخوارزمية

واحتمال عملية الطفرة واحتمال  التبادلي

 . عملية التقاطع

 
GA <- ga(type = "permutation", fitness 

= objectiveFun, cities = cities, 
min = 1, max = attr(cities, "Size")<-

c(n,n), popSize = 30, maxiter = 5000, 
run = 500, pmutation = 0.1, 

pcrossover=0.9) 
 

عرض النتائج وتحديد المسار وقيمة المسار  .6
 األمثل.

summary(GA) 
apply(GA@solution, 1, tourLength, 

cities) 

 الجانب التطبيقي  .4

عل الخوارزمية  تطبيق  المتجول، نماذج    ىتم    البائع 

العربية   العلمية  المجالت  في  نتائج   ،منشورة  ومقارنة 

والطرق  الجينية  بالخوارزميات  المقترحة   الخوارزمية 

النملومنها    ،األخرى مستعمرة    Ant colony  طريقة 

التفري طريقة    Branch and Boundوالتحديد    عو 

 ن خالل اآلتي : م

المتجول  باألول لل  نموذج  ال -أ المؤلف    ا ئع  من 

استخدم    ،(2012)  السبعاويأحمد   الذي 

الهدف    جينيةالخوارزمية  ال دالة  قيمة  لتحديد 

األمثلو ا  المسار  الموضحة  لمصفوفة  لبيانات 

بين    ،(1)جدول    في السفر  تكاليف  تمثل  التي 

 :  [8]مدن   10

مدن   10تكاليف السفر   بين   (:1) جدول

 للنموذج األول

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
i 

j 

4 1 2 7 6 5 2 3 10 0 0 

6 15 1 1 2 10 5 3 0 20 1 

2 3 12 11 3 8 2 0 5 10 2 

8 1 6 10 4 2 0 5 4 3 3 

2 11 20 10 5 0 4 3 2 5 4 

1 20 9 6 0 2 10 3 5 8 5 

6 5 1 0 21 20 2 5 8 3 6 

3 8 0 6 3 15 25 4 2 5 7 

3 0 15 2 4 3 8 1 11 10 8 

0 2 5 3 1 15 4 6 10 1 9 

 

تطبيق   علتم  المقترحة  الجينية  نموذج   ى الخوارزمية 

حل الخوارزمية الجينية    نتائجو  ،السابق  ائع المتجول  الب

الذي    ،(2)المقترحة  لهذا النموذج موضحة في الجدول  

  6  8  7  2  5  4  3  9  1 مثل يبين أن المسار األ

 . 15وقيمة المسار المثلي       10

 نتائج مخرجات الخوارزمية الجينية (:2) جدول

+----------------------------------- + 
         |Genetic Algorithm          | 

+----------------------------------- + 
 

GA settings : 
Type                  =  permutation 

Population size       =  40 
Number of generations =  50000 

Elitism               =  2 
Crossover probability =  0.9 
Mutation probability  =  0.1 

 
GA results : 

Iterations             = 565 
Fitness function value = 0.06666667 

Solutions               = 
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 
[1,]  1  9  3  4  5  2  7  8  6  10 

apply(GA@solution, 1, tourLength, cities) ) 
15[1 ] 
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من الورقة  ائع المتجول  لبالثاني و الثالث ل نموذج  ال -ب

للمؤلف )  ينالعلمية   الزيدي  و    ،حيث (2013الكسو 

قيمة    Ant colonyخوارزمية    ااستخدم لتحديد 

بطريقة   ومقارنتها  الهدف    والتحديد   عالتفريدالة 

الذي   الثاني  )للنموذج  يمثل و،(  مدن  4  يتكون من 

التكرارية   االنتقال  القواعد مصفوفة  ألزواج 

  موضحة في ( ال(DNAلسلسلة ال  Oijالنيتروجينية  

حين  (3)جدول   في  الثالث  يمثل،  الذي    النموذج 

( من   (  16  يتكون  االنتقال   مدينة  مصفوفة  

النيتروجينية   القواعد  لرباعيات    Oijklالتكرارية 

 . ]11]في الملحق )أ(   رفقةمال

 

 مصفوفة االنتقال التكرارية ألزواج  (:3) جدول

 للنموذج الثاني  Oijالقواعد النيتروجينية  

T G C A  

127 128 120 123 A 

111 144 121 122 C 

97 153 142 154 G 

80 121 116 98 T 

عل  المقترحة  الجينية  الخوارزمية  تطبيق  اذج نم  ىتم 

المتجول   الخوارزمية    ة،السابقالبائع  حل  ومخرجات 

(  4)ذج موضحة في الجدولاالنم  هالجينية المقترحة  لهذ

   التوالي. ى( عل5و )

 نتائج مخرجات الخوارزمية الجينية (:4) جدول
 

+----------------------------------- + 
         |Genetic Algorithm          | 

+----------------------------------- + 
GA settings : 

Type                  =  permutation 
Population size       =  30 

Number of generations =  50000 
Elitism               =  2 

Crossover probability =  0.8 
Mutation probability  =  0.1 

 
GA results : 

Iterations             = 500 
Fitness function value = 0.002178649 

Solutions               = 
x1 x2 x3 x4 

[1,]  2  3  4  1 
(apply(GA@solution, 1, tourLength, cities) 

459  [1 ] 

 نتائج مخرجات الخوارزمية الجينية (:5) جدول

+----------------------------------- + 
         |Genetic Algorithm          | 

+----------------------------------- + 
 

GA settings : 
Type                  =  permutation 

Population size       =  50 
Number of generations =  5000 

Elitism               =  2 
Crossover probability =  0.8 
Mutation probability  =  0.2 

 
GA results : 

Iterations             = 1056 
Fitness function value = 0.02380952 

Solutions               = 
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 

x14 x15 x16 
[1,] 10  5 15 12 13  3 11  1 16   9   2   7   4   8   6  

14 
( apply(GA@solution,1, tourLength, cities) 

[1] 42 

 النتائج .5

الخوارزميححة الجينيححة  تنفيححذ نتححائج  (6يوضححح الجححدول)

ومقارنتهحححححححا  األول،نمحححححححوذج الالمقترححححححححة لححححححححل 

نتححائج الخوارزميححة أمححا مقارنححة  .بالخوارزميححة الجينيححة

الثحححاني والثالحححث  نمحححوذج الالجينيحححة  المقترححححة لححححل 

ع بخوارزميحححة مسحححتعمرة النمحححل وخوارزميحححة التفريححح 

 . (7الجدول )ب ةضحوالتحديد  فإنها مو

 

المقترحة  الجينية نتائج مقارنة الخوارزمية  (6):جدول

 . بالخوارزمية الجينية

لنموذج  لطريقة الحل 
 أألول 

قيمة دالة  
 الهدف 

 المسار األمثل 

 9 5 7 6 1 4 3 2 8 0 15 الخوارزمية الجينية 

  الخوارزمية الجينية
 المقترحة 

15 1  9  3  4  5  2  7  8  6  10 

 
(: نتائج مقارنة الخوارزمية المقترحة  (7جدول

 بالخوارزميات األخرى.
قيمة  لنموذج لطريقة الحل  

دالة  
الهدف  

لنموذج ل
 الثاني

قيمة دالة  
الهدف  

لنموذج ل
 الثالث 

 المسار األمثل 

خوارزمية مستعمرة النمل  
Ant colony 

459 42 ------------------------ 

 والتحديد ع خوارزمية التفري
Branch &Bound   

459 42 ------------------------ 

الخوارزمية الجينية 
 المقترحة 

459 42 4  8  6  5  15 12 13   
7  3  11   1   16    9    

2  14   10 
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أن  (6) يبحححين الجحححدولمحححن خحححالل نتحححائج المقارنحححة 

ق قيمححة دالححة يحح حقتوصححلت إلححى تالخوارزميححة المقترحححة 

متغيححرات القححرار المثلححي التححي تمثححل المسححار  و  الهححدف

 متطابقححةو نتححائج   النمححوذج األول،فححي حالححة األمثححل 

 لخوارزميحححة الجينيحححة فحححي تحديحححد قيمحححة دالحححة الهحححدفل

خححذ فححي االعتبححار أن مححع األ ،وكححذلك المسححار األمثححل

سححتخدم التححرقيم  قححد ا (2012)أحمححد السححبعاويالباحححث 

فححي  ،مححدن 10 عححددلتمثيححل المسححار ل  9مححن صححفر إلححي 

 10 ىتحححم اسحححتخدام التحححرقيم محححن واححححد إلححح أنحححه ححححين 

فحححي هحححذه الورقحححة  لتسلسحححل المحححدن لتمثيحححل المسحححار

وبالتحححالي زيحححادة رقحححم واححححد علحححي المسحححار   ،البحثيحححة

السحححابق  أو طحححرو رقحححم واححححد محححن المسحححار الححححالي 

أن  (7) يبححين الجححدول و. تحقححق نفححس المسححار األمثححل

و   قيمحححة دالحححة الهحححدف الخوارزميحححة المقترححححة حققحححت

نمححوذج الثححاني فححي حالححة ال  ىمتغيححرات القححرار المثلحح 

ونتحححائج متطابقحححة أيضحححأ محححع خوارزميحححة  والثالحححث،

 والتحديححححد، عمسححححتعمرة النمححححل وخوارزميححححة التفريحححح 

اسحححتخدامها بكفحححاءة االمحححر الحححذي يحححؤدي إلحححى امكانيحححة 

  (TSP)جححولائع المتفححي حححل نمححاذج البحح  سححواء عاليححة

 .في حالة المسائل المتماثلة أو الغير متماثلة

 االستنتاجات   .6

الخوارزميحححة الجينيحححة محححن خحححالل محححا تقحححدم تبحححين أن 

 والمقترححححة فعالحححة فحححي إيجحححاد الححححل األمثحححل لمسحححائل 

أدت إلحححى تحسحححين و، (TSP)ائع المتجحححول البححح  نمحححاذج

متغيححرات القححرار مححن خححالل تحديححد  كبيححر فححي النتححائج

 امكانيححة الوصححول إلححى االسححتنتاجات وكححذلك  ،ىالمثلحح 

أهميحححة ضحححبط متغيحححرات الخوارزميحححة  التحححي تتضحححمن

الجينيحححة، وخاصحححة عحححدد األجيحححال إذا كحححان الهحححدف 

أهميححة ضححبط باإلضححافة إلححى  مثححل، األ المسححارتحقيححق 

متغيححرات احتمححال عمليححة التقححاطع بححرقم عححددي كبيححر 

و احتمحححال عمليحححة الطفحححرة بحححرقم  ،بححين صحححفر وواححححد

  صغير بين صفر وواحد.عددي 

 

 التوصيات  .7

فلسححفة  ىالتححي تعتمححد علحح    Rلغححة. أهميححة  اسححتخدام 1

لتسححهيل   ،البسححاطة واالبتكححار فححي بنححاء الخوارزميححات

النمححححاذج مسححححائل األمثليححححة ووتوسححححيع طححححرق حححححل 

  .المختلفة الرياضية
أهميححة االسححراع فححي وضححع الخطححط والبححرامج ذات  .2

لغححة البرمجححة العلميححة الكفححاءة العاليححة  لنقححل وتطبيححق 

نطحححاق  ىباتحححت معتمحححدة علححح التحححي  Rوبيئحححة التطحححوير 

 مححن خححالل ،واسححع فححي كثيححر مححن الجامعححات العالميححة
الجامعححححات داخححححل  نشححححاء مراكححححز لهححححذه التقنيححححاتإ

دمجهحححا فحححي  ىتكحححون قحححادرة علححح  ،والكليحححات الوطنيحححة

 العملية التعليمية.

 فإنحححه يمكحححن ،أمحححا بخصحححوا األعمحححال المسحححتقبلية.3

يجحححاد إاسحححتخدام الخوارزميحححة الجينيحححة المقترححححة فحححي 

عنححدما  (TSP)ائع المتجححولمثححل لنمححاذج  البحح ألالحححل ا

وهححذا يتطلححب  ،تكححون  متغيححرات القححرار كثيححرة  جححدا  

 نتائجهححححاة يححححر طححححول كححححل متجححححه ومقارنحححح يفقححححط تغ

خوارزميححححححات المختلطححححححة و أسححححححاليب الححححححذكاء الب

 االصطناعي األخرى.
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 . Oijkl  [11]مصفوفة  االنتقال التكرارية لرباعيات القواعد النيتروجينية  بيانات النموذج الثالث التي تمثل 

TT TG TC TA GT GG GC GA CT CG CC CA AT AG AC AA 
i 

j 

1 4 7 9 10 19 11 22 6 5 8 9 10 12 18 15 AA 

5 5 5 4 2 7 8 6 7 3 12 8 11 8 16 9 AC 

5 1 0 1 5 1 6 8 2 12 11 5 5 9 13 13 AG 

3 10 7 3 11 17 8 8 2 8 11 3 7 9 9 4 AT 

4 2 9 5 6 10 11 12 8 7 6 5 6 11 4 6 CA 

5 11 3 5 4 13 7 9 6 7 4 4 8 18 7 8 CC 

3 4 8 7 15 14 15 16 11 13 12 12 5 4 5 9 CG 

5 15 11 1 6 19 4 4 5 13 2 3 4 14 5 2 CT 

21 4 7 24 3 4 5 9 13 5 8 18 7 7 3 11 GA 

8 17 9 10 9 21 7 11 10 12 11 7 6 7 6 11 GC 

9 14 15 6 9 0 13 4 9 5 13 9 4 7 10 2 GG 

5 12 2 2 8 7 4 12 9 11 5 9 2 7 2 6 GT 

6 1 2 4 3 5 11 10 4 0 4 2 10 1 2 5 TA 

6 8 8 6 6 3 3 3 9 4 7 5 11 7 7 10 TC 

3 1 15 6 3 10 10 14 8 15 12 18 7 16 7 12 TG 

2 2 6 4 5 11 6 2 5 2 9 4 2 10 8 3 TT 
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