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ABSTRACT

In this paper the genetic algorithm has been used to estimate the parameter θ
which exist in Boltzmann Distribution which controls the structure of the Ribo Nucleic
Acid (RNA). Two algorithms have been suggested. The first found the value of the
estimator which maximizes the likelihood function of Boltzmann Distribution. The
second minimized the generation constraint of Boltzmann Distribution by using the
genetic algorithm. Matlab (7.0) has been used in writing the programs of algorithms
and achieved the following results: The maximum value for the likelihood estimator for
Boltzmann Distribution appear at the value -4.1614 where the value of θ is 0.1457, and
the minimum value for the Constraint Generation for Boltzmann Distribution appear at
the value 0.951039101*17 where the value of θ is -4.4066.
Keyword: Genetic Algorithm, Boltzmann Distribution, RNA Estimator.
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 الموجودة في توزيع بولتزمان الذذ خخعذعθ تم في هذا البحث استخدام الخوارزمية الجينية لتقدير المعلمة
وارزميتذذان لبلامذذا تقذذوم قخجذذاد قيمذذة المقذذدر الذذذ خع ذذم

) إذ تذذم ارتذ ارRNA لذذت تركيذذح الحذذامو النذذوب الراي ذذي

 بلقذد، بالثانية تقوم بتقليل دالة ريد الجيل لتوزيع بولتزمان استخدام الخوارزميذة الجينيذة،دالة الترجيح لتوزيع بولتزمان
بالتذذي خالذذلنا مذذل الاذا تلذ النتذذا و التاليذذةأ لت ذذم

 فذذي كتا ذذة بذرامو الخوارزميذذاMatlab (7.0) اسذتخدم ن ذذام

 بلرذل قيمذة،0.1457  هذيθ  خيذث كانذق قيمذة-94.1614 قيمة لمقدر الترجيح لتوزيذع بولتزمذان راذر تنذد ال يمذة
-4.4066  هيθ  خيث كانق قيمة0.951039101*107 لدالة ريد الجيل لتوزيع بولتزمان رار تند ال يمة

RNA  مقدر، توزبع بولتزمان، الخوارزمية الجينية:الكلمات المفتاحية
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 .1مقدمةIntroduction :
شذذاد القذذرن الع ذريل تقذذدما هذذا ا فذذي ايسذذاليح العلميذذة الميذذتخدمة فذذي البحذذث العلمذذي فذذي خقذذو المعرفذذة
كافذذة بي ذذمل هذذذا التمذذور تلذذم ا خالذذاع الذذذ لصذذبح تلمذذا ميذذتقا لذذت لهميتذذت بوصذذتت بسذذيلة للبحذذث العلمذذي بلداتذذت،

بن ار يهميتت باستخدامت في العديد مل مجاال
عو المجاال

الحياة ،فقد اهتم العديد مل الباخثيل ذت برذاموا بد ارسذتت باد الذت فذي

الحياتية بمناا دراسة عو ايخماض النوبية التي تد ل في التركيح الدا لي لجيذم ا نيذان بمذل

لهماا الذ  RNAبالذ  ،DNAاذ لن ساسل هذه ايخماض تعت ر متغي ار ت ذوا ية تخعذع لتوزيعذا
].[7

اختماليذة ][6

بالمقالود بتوزيع المتغير الع وا ي لب التوزيع ا ختمذالي لمتغيذر ت ذوا ي) نذت تعريذل اليذلوك الريا ذي

ختماال

قيم المتغير .ل لن التوزيع ا ختمالي للمتغير الع وا ي هو القانون ا ختمالي لذلك المتغير ].[2

لن لن ريذة التقذذدير لهميذة ك يذذرة فذي تم يقذذا
يتم موج اا تقدير معلما

الن ريذة ا خالذذا ية فذي الجوانذذح العلميذة ،إذ لناذذا تذوفر رواتذذد

مجاولة ل اهرة معينة في الوارع العملي بلمختلف المجاال .

بيمكذذل تجز تاذذا إل ذ جذذز يل متاذذامليل ،ايب ياذذتم البحذذث تذذل لفعذذل تقذذدير لمعلمذذة مجاولذذة فذذي المجتمذذع

بييذذم

التقذذدير النقمذذي  ،)Point Estimationبياذذتم الجذذزع الثذذاني البحذذث تذذل لفعذذل فتذرة خمكذذل خالذذر قيمذذة

المعلمة المجاولة الاا بهذا ما خيم بتقدير التترة .[5] Interval Estimation
لقذذد كذذان هنذذاك اهتمذذام ك يذذر فذذي اليذذنوا

اي ي ذرة تل ذ مريقذذة التذذرجيح ايت ذذم لاوناذذا لكت ذ بلفعذذل مريقذذة

لتق ذ ذ ذذدير المعلم ذ ذ ذذا  ،بف ذ ذ ذذي ت ذ ذ ذذام ) (1996ر ذ ذ ذذدم الباخث ذ ذ ذذان  Lehrب  Liiالخوارزمي ذ ذ ذذة ايساس ذ ذ ذذية للت ذ ذ ذذرجيح ايت ذ ذ ذذم
 )Maximum Likelihood Estimationالتي تعمي تقدي ار ثابتة بكتوعة للمعلما  ،إن تقدير العينذا

الا يذرة

خمكل لن تاون مكلتة لب خت ميتحيلة بلاذا مور كل مل  Xuب  Voglفي تام ) (2000مريقة التذرجيح ايت ذم
بتمكنا مل تقدير معلما

هذه العينا .

بهناك تدة حوث تختص بتقدير المعلما

يلي عو مل هذه ايتما ب البحوثأ

استخدام توزيع بولتزمان الذ خمثل تركيح سليلة الذذ  RNAبفيمذا

بصف  Pondبآ ربن في تام  )2006مريقة لساساا دالة ا مكان

تيار النموذج التمور

استخدام

الخوارزمية الجينية  )GAلييتا ف يرتة مجموتة ك يرة متحدة لال نماذج ماركوف القابلة لانعكاس مع تدد
ثابق خا النيح .بخققوا لخعا فا دة لعدة مقاييس ميافة للمقارنة بالتغاير للنماذج التمورية الميتنتجة ].[10

بفذي العذام نتيذت بصذذف  Dingبآ ذذربن إجذراع بذديل لتمثيذل تركيذذح الحذامو الراي ذي الم ارسذذل ،mRNA

الذذذ ا ت ذذر فيذذت التراكي ذذح مذذل مجموت ذذة بولتزمذذان  )Boltzmannالمرجح ذذة لتراكيذذح سلي ذذلة الذ ذ  RNAالثانوي ذذة
المتجمعذذة ،االتتمذذاد تل ذ تينذذة ت ذوا ية مذذل مذذو م يعذذي ل نيذذان بل ذذذ الذ ذ  mRNAمنذذت ،باراذذربا الذذا ص

الميتوى العنقود

ناا رابلة ل نتاج

كل إخالا ي في مقارنة بيل هيكلة  mRNAب .[8] RNA

كما ردم  Andronescuبآ ربن في العام نتيت مريقة ريذد الجيذل  ،)CGبهذي المريقذة الحيذابية ايبلذ

لتقذذدير معلمذذة المارذذة الح ذرة ليليذذلة الذ ذ  RNAالتذذي خجذذح لن تذذدر
فعا تل بيانا

ذذكل كتذذوع تل ذ هيكليذذة المجموتذذا

الا ي ذرة

الديناميكيذة الح ارريذة .ببينذوا لن مريقذة ريذد الجيذل  )Constraint Generationتورذف مخممذا

تا ارريا م تا ار ،إذ تم خيا

المارة لبال كحل لميالة ايمثلية ،ثذم اسذتخدموا معلمذا

لدالة ايمثلية ،لاي خحينوا لمثلية معلما

المارة في التارار القادم ].[3
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برد استعمل الباخثان  Chanب  Dingفي تام ) (2008لسلو العينا

بجمعوا تناريد لمجموتذة بولتزمذان

 )Boltzmannلتركيح  RNAالثانو  ،للتحقذ فذي هي ذة المجموتذة المعرب ذة للياسذل الحيويذة التذي ميذز مذل
تعذذدياتام الع ذوا ية ،برذذاموا بتحليذذل لسذ اس تركيذذح الذذذ  MicroRNAالمتمثذذل بذ ذ  )miRNAلذذذ 9مجموتذذا

ممي ذزة

].[4
في هذا البحث تم تقدير معلمة توزيع بولتزمان المتمثل بمعلمة  RNAباستخدام الخوارزمية الجينية بذلك بذ

أ

 .1تع يم دالة الترجيح لتوزيع بولتزمان استخدام الخوارزمية الجينية.
 .2تقليل ريد الجيل لتوزيع بولتزمان استخدام الخوارزمية الجينية.
.2الخوارزمية الجينيةGenetic Algorithm :
تتعذذمل الخوارزميذذة الجينيذذة تذذددا مذذل الخم ذوا
التم يقذذا
موا

ايساسذذية ،هذذذه الخم ذوا

بيكذذون اال ذذتاف فذذي صذذيا ة كذذل مذذوة مذذل الخم ذوا

ثابتذذة لمختلذذف الميذذا ل بلاذذل

بتم يقاذذا خيذذح المي ذ لة لب مجذذا تم يقاذذا ،إن

هذه الخوارزمية تاون مت ار مة ععاا مع البعو اآل ر ،بال خمكل تم يذ هذذه الخوارزميذة تلذ لخذة ميذ لة

مذذا لذذم تم ذ جميذذع هذذذه الخمذوا

بتالق تتقذذد الخوارزميذذة الجينيذذة قيمتاذذا بفا ذذدتاا فذذي إخجذذاد لب تحيذذيل الحذذل[13] .

] [12] [1بال كل  )1يو ح المخمط العام للخوارزمية الجينيةأ

الشكل ( )1يمثل خطوات الخوارزمية الجينية
خطوات عمل الخوارزمية الجينيةWorking Steps in Genetic Algorithm :
-1البداية  :Startتوليد مجتمع ت وا ي مل الاربموسوما  ،ل

معن إخجاد خلو مناسبة للمي لة.

-2اللياقــة  :Fitnessهذذي تحويذذل دالذذة الاذذدف  )Objective Functionإلذ دالذذة مناسذذبة للحذذل فذذي الخوارزميذذة
الجينية.

-3مجتمع جديد  :New Populationتوليد جيل جديد بتارار الخموا
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•

اال تيذذار Selectionأ يذذتم ا تيذذار اثنذذيل مذذل الاربموسذذوما

بالذذديل  )Parents Chromosomesمذذل

المجتمع االبتدا ي استنادا إل دالة الليارة لفعل ال يم التي لاا فرص اك ر لا تيار).
•

التدا ل االبدالي Crossoverأ إجراع إخدى تمليا

التعابر للحالو تل الذرية  )Offspringبيكون

بيل كربموسوميل.
•

المت ذ ذرة Mutationأ م ذ ذذع اختمالي ذ ذذة بج ذ ذذود المت ذ ذرة ي ذ ذذتم تم ذ ذذل المت ذ ذرة للي ذ ذذلف الجدي ذ ذذد مور ذ ذذع مع ذ ذذيل ف ذ ذذي

•

)Replacementأ تمليذ ذذة ب ذ ذذع اليذ ذذلف الجديذ ذذد المتاذ ذذون فذ ذذي الجيذ ذذل الجديذ ذذد للحلذ ذذو محذ ذذل

الاربموسوم ،بتجر بيل الجينا
االسذ ذذت دا

في الاربموسوم الواخد.

المجتمع االبتدا ي.
•

اال تبار Testأ تند تحق شرط التورف ،فقن الخوارزمية الجينية تتورف بتعيد الحذل الجيذد مذل آ ذر جيذل

•

الدبرة  :Loopيتم الرجوع إل الخموة .2

متاون.

سذذقن كذذل تا ذرار لاذذذه العمليذذة خيذذم
الحقا

الجيذذل  ،)Generationببعذذد نااخذذة التنتيذذذ خقذذوم الباخذذث بتقذذدخم تقريذذر تذذل

التي تم التوصل إلياا.

 .3األحماض النووية في الخليةNucleic of the Cell :
توجد ايخماض النوبية في الخلية" ،إذ لن الخلية هي بخدة ال ناع بالوريتة في الاذا ل الحذي بهذي تلذ
نوتيلأالحذذامو النذذوب الراي ذذي  )Ribo Nucleic Acidبيرمذذز لذذت ا تالذذا ار  RNAبالحذذامو النذذوب الراي ذذي
منقوص ايبكيجيل  )Deoxyribo Nucleic Acidبيرمز لت .[11] DNA

إن مو وع دراستنا يتناب الحامو النوب الراي وسومي  )RNAبهو يوجد في كل مل النواة باليذايتوبازم،
خيث يوجد في النوية بفي الراي وسوما

بفي تراكيح ل رى.

بيمكل تعريل اليايتوبازم) نت جزع المذادة الحيذة للخليذة الذذ خقذع ذارج النذواة.

لناا لك ر تعية متميزة دا ل الخلية بللنواة لهمية ك يرة في نقل الالتا

بتعذرف النذواة) تلذ

الوراثية بفي الن اط ايخعي للخلية ].[9

تتا ذذون جزي ذذة الح ذذامو الن ذذوب الراي ذذي  )RNAم ذذل شذذريط باخ ذذد ،إذ لن النيوكليوتي ذذدا

تركيح الذ  RNAتت لف مل ثاث جزي ا

الدا ل ذذة ف ذذي

ييمة مرتبمة ععاا ببعو مباشرة بهيأ

 -1راتدة نتربجينيةأ بهي مركح خلقي خحتو تل النيتربجيل فعا تذل الاذاربون بالايذدربجيل بايبكيذجيل تذدا
ايدنيل الذ ال خحتو بدبره تل ايبكيجيل ،بيوجد نوتان منااأ
ل-ال ريميدينا

))Pyrimidinesأ بتتاون مل خلقة باخدة بت مل القواتد االتيةأ

-1اليايتوسيل ) )Cytosineبيرمز لاا .)C
-2اليوراسيل  )Uracilبيرمز لاا .)U
 -ال يورينا

)Purinesأ بتتاون مل خلقتيل بت ملأ

 -1ايدنيل  )Adenineبيرمز لاا .)A
 -2الاوانيل  )Guanineبيرمز لاا .)G

فايدنيل يرتبط دا ما مع اليوراسيل آصرتيل هيدربجينيتيل  A=Uباليايتوسذيل يذرتبط دا مذا مذع الاذوانيل
بثاث لباصر هيدربجينية .C ≡ G
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 -2سكر ماسي الااربون بهو الراي وز بصيغتت الجزي ية هي .)C5H10O5
-3خامو التيتوريك.
بال كل اآلتي ي يل العرض الايكلي ليليلة الذ RNA

الشكل (  ) 2يمثل العرض الهيكلي لسلسلة الـ RNA
بفذذي خذذاال

نذذادرة رذذد خكذذون الحذذامو النذذوب الراي وسذذومي  RNAهذذو المذذادة الوراثيذذة كمذذا فذذي عذذو

الرباشح التيربسا ) ،بلال لهميتت لت م بلتم في ايخياع يذ ح الذدبر الذذ خقذوم ذت فذي تمليذة بنذاع ال ذربتيل مذا
في ذلك اينزيما .
بيمكذذل تمييذذز ثاثذذة لن ذواع مذذل الذ ذ  RNAبكلاذذا تالذذنع فذذي الن ذواة بتنتقذذل إل ذ اليذذايتوبازم لت ذذارك فذذي صذذنع

ال ربتيل

كل اص بهيأ

 -1الحذامو الراي ذي الم ارسذل )Messenger RNA (mRNAأ بيقذوم بنقذل المعلومذا

الوراثيذة مذل DNA

النواة إل منام ن امت في اليايتوبازم.
 -2الح ذذامو الراي ذذي الراي وس ذذومي )Ribosomal RNA (rRNAأ بي ذذد ل ف ذذي تركي ذذح الراي وس ذذوما
خ ترك مع ال ربتيل في بنا اا.

إذ

 -3الح ذذامو الن ذذوب الراي ذذي النار ذذل )Transfer RNA (tRNAأ بيوج ذذد ف ذذي الي ذذايتوبازم بيق ذذوم بنق ذذل
ايخماض ايمينية إل الراي وسوما .
 .4توزيع بولتزمان:

Boltzmann Distribution

تعرف دالة كثافة االختما لتوزيع بولتزمان ال كل اآلتيأ ][3
)…(1

G ( x; )  0

) − G ( x;
kT

if

G ( x; )  0

if
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P( x; ) = 
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إذ لنأ  Gأ التغير في المارة ،بتعرف الاليغة اآلتيةأ
y −1

1
!y
 (−1)i i!( y − i)! ( y − i) x 
y! i =0

G = 
x

kأ ثابق بولتزمان ب Tأ درجة الح اررة المملقة.
 .5تقدير معلمة توزيع بولتزمان باستخدام الخوارزمية الجينية:
The Estimate Parameter of the Boltzmann Distribution Using Genetic Algorithm
سذذوف يذذتم فذذي هذذذا البحذذث ارتذ ار

التي بدبرها سوف تقوم الماام التاليةأ

ذوارزميتيل لتقذذدير معلمذذة توزيذذع بولتزمذذان اسذذتخدام الخوارزميذذة الجينيذذة

ل) تع يم دالة الترجيح لتوزيع بولتزمان.
) تقليل ريد الجيل لتوزيع بولتزمان.
 .5.1تعظيم دالة الترجيح لتوزيع بولتزمان باستخدام الخوارزمية الجينية:
Maximizing the Likelihood Function of Boltzmann Distribution by Using Genetic Algorithm

سوف يتم إخجاد تقدير المعلمة  θلتوزيع بولتزمان ال رمي استخدام مريقة الترجيح ايت م ،بهنذا سذنعرف

سليذذلة الذ ذ  ) RNAبذ ذ  ،)xبنعذذرف االختماليذذة لتركيذذح سليذذلة الذ ذ  )RNAبذ ذ  ،) yبنيذذتخدم النمذذوذج الخمذذي-
اللو اريتمي ال رمي لتوزيع بولتزمان  )Boltzmann Distributionثم نقوم بتع يم دالة الترجيح لتوزيع بولتزمان
قستخدام الخوارزمية الجينية.
 5.2اشتقاق الـ  MLEلتوزيع بولتزمان
فيم ذذا خ ذ تي االش ذذتقال الاام ذذل لتق ذذدير الت ذذرجيح ايت ذذم  ) M.L.E.لتوزي ذذع بولتزم ذذان ال ذذرمي ،إذ لن دال ذذة
كثافة ايختما لتوزيع بولتزمان ال رمي  )(Conditional Boltzmann Distributionتعرف كاآلتيأ[]3
1
−1
(exp
) G( x, y, 
) z ( x, 
kT

)…(2

= ) p( y / x, 

إذ لن  ∆Gتعرف الاليغة اآلتيةأ
y −1

)…(3

1
!y
(−1) i
( y − i) x 

y! i =0
!) i!( y − i

بلن الدالة الجز ية ( z(x,θتمثل بذأ
)…(4

−1
)) G( x, y,
kT

x

(z ( x, ) =  exp
y

−1
1 y −1
!y
(−1)i
) ( y − i) x 


kT x y! i =0
!) i!( y − i
= ) p ( y / x, 
y −1
−1
1
!y
(−1)i
) ( y − i) x 
y exp( kT x y! 
i
!
(
y
−
i
!)
i =0
(exp

)...(5

G = 

ب خجاد مقدر الترجيح ايت م لتوزيع بولتزمان ال رمي نتبع الخموا
لبال"أ نجد دالة ا مكان ) L(θكاآلتيأ
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n

) L( ) =  p( y / x,
r =1

16

16

n

إذ لنأ  = 
m =1 m =1

r =1

−1
1 y −1
!y
(−1)i
) ( y − i) x


n
kT x y! i = 0
!) i!( y − i
=
)…(6
y −1
−1
1
!y
i
x
r =1
)(−1
) ( y − i) 
y exp( kT x y! 
!) i!( y − i
i =0
(exp

−1
1 y −1
!y
(−1) i
) ( y − i) x 


kT
y
!
i
!
(
y
−
i
!)
r =1
x
i =0
(=
)
n
−1
1 y −1
!y
i
x
(exp
(
−
1
)
(
y
−
i
)

)
 

kT x y! i =0
!) i!( y − i
r =1 y
n

)…(7

( exp 

ثانيا"أ ن ذ اللو اريتم لدالة ) L(θلتالبح المعادلة كاآلتيأ
y −1

)…(8

−1
1
!y
(−1) i
) ( y − i) x 


kT x y! i =0
!) i!( y − i
ln L( ) = log( n r =1
)
−1
1 y −1
!y
i
x
(exp
)   (−1) i!( y − i)! ( y − i) 

kT x y! i =0
r =1 y
n

( exp 

ببتبييط المعادلة لتاه نحالل تل ما يليأ
y −1

−1
1
!)y (m
(−1) i
( y ( m) − i ) x ( m )  ) −


kT x y (m)! i =0
!) i!( y (m) − i
)…(9

16

4

16

4

(log L( ) = −  (ln  exp

!)y (m
)) ( y (m) − i ) x ( m ) 
!) i!( y (m) − i

m =1 m =1

y −1

i

x =1 y =1

−1

1

16

16

)  ( kT  y(m)! (−1
i =0

x

m =1

m =1

إن دالذة كثافذة ايختمذا لتوزيذع بولتزمذان ال ذرمي  )(Conditional Boltzmann Distributionتعذرف
كاآلتيأ ].[3

1
−1
(exp
) G ( x, y,
) z ( x,
kT

= ) p ( y / x, 

 5.3الخوارزمية الجينية المقترحة (Proposed Genetic Algorithm (1):)1
إيجاد قيمة المقدر الذي يعظم دالة الترجيح لتوزيع بولتزمان
Finding the Value of the Estimator which Maximizes the Likelihood Function for
Boltzmann Distribution
ت ذذم اس ذذتخدام دال ذذة الت ذذرجيح ايت ذذم لتوزي ذذع بولتزم ذذان ف ذذي الخمذ ذوا

المقترخ ذذة للخوارزمي ذذة الجيني ذذة ،بالخمذ ذوا

مو حة في لدناه أ
الخطوة األولى -:البيانات األولية ( :)Initial Dataبهذي رذراعة لمجموتذة مذل المتغيذ ار التذي اسذتخدمق فذي

الخوارزميةأ
•

العداد mأ بهو خمثل المو لال مل سليلتي  xب . y
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•

)x(mأ خمثذذل متجذذت يخ ذذد النيوكليوتيذذدا

الدا ل ذذة فذذي تركي ذذح الذ ذ  RNAبيمث ذذل القواتذذد النتربجيني ذذةأ

لدنيل  ،Aيوراسيل  ،Uسايتوسيل  ،Cكوانيل  )Gبكذل تنالذر مكذرر لربذع مذ ار  ،إذ تذم ت ذتير هذذه
التراكي ذذح برمزن ذذا لبدن ذذيل ذذالرمز  ،)000بلليو ارس ذذيل ذذالرمز  ،)001بلليايتوس ذذيل ذذالرمز ،)111
بالاوانيل الرمز .)010
•

) y(mأ خمث ذذل متج ذذت التراكي ذذح الناتج ذذة م ذذل ت ذذدا ل ه ذذذه القوات ذذد النتربجيني ذذة بللتاذ ذ ار ار لت ذذاه فق ذذط
التراكيح المق ولة التي فياا يرتبط ايدنيل  Aمع اليو ارسذيل  Uآصذرتيل هيذدربجينيتيل  A=Uبيذرتبط

اليايتوسذذيل  Cم ذذع الا ذوانيل  Gب ذذثاث لباص ذذر هيدربجينيذذة  ،)C≡Gببا ذذذا س ذذوف خال ذذبح تركي ذذح الذ ذ
 AUهذ ذذو  ،)000001بتركيذ ذذح الذ ذ ذ

 CGهذ ذذو  ،)111010بتركيذ ذذح الذ ذ ذ  UAهذ ذذو ،)001000

بتركيح الذ  GCهو .)010111

•

kأ خمثل ثابق الغاز.

•

Tأ تمثل درجة الح اررة المملقة.

الخطــوة الثانيــة -:إنشــاء الجيــل اتبتــدائي ( :)Initial Generationالجيذذل االبتذذدا ي فذذي هذذذه الخوارزميذذة

يتاون مل كربموسوميل اخدهما خمثل القواتد النتربجينية باآل ر خمثل تراكيح هذه القواتد النتربجينية  ،برذد تذم
ب ع ال يم الح ي ية في جينا

الاربموسوميل ل لن الت تير كان ت تي ار خ ي يا للاربموسوما .

الخطوة الثالثة -:قيمة الجودة (  :)Fitness Valueإن قيمة الجودة في هذه الخوارزمية تمثل ُمقذدر التذرجيح
ايت م لتوزيع بولتزمان ،إذ تم استخدام اللو اريتم ينت ايساس في استخراج المقد ار التي تجعل المقدر لت ذم
ما خمكل.
الخطوة الرابعة -:تم استخدام االنتقاع مل النوتيل اآلتييل (.)Uniform ،Roulette

الخطـوة الخامسـة -:تذم اسذتخدام التعذابر مذل اينذواع اآلتيذة ،Single Point) )Scattered ،Intermediate
Heuristic
الخطوة السادسة -:تم استخدام المترة مل اينواع اآلتية (.)Gaussian ،Uniform
بتم التحديد المي

لعدد ايجيا في تورف الخوارزمية الجينية.

بال كل اآلتي خمثل المخمط االنييابي للخوارزمية الجينية المقترخةأ
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الشكل ) (3يمثل المخطط اتنسيابي لتقدير قيمة المعلمة θ
الذي يعظم دالة الترجيح لتوزيع بولتزمان

تم تالميم برنامو بلغة ) )MATLABثم تذم اخجذاد قيمذة دالذة الجذودة لت ذم قيمذة لدالذة التذرجيح) بمذل
الذذت تذذم تحديذذد المعلمذذة التذذي سذذتحق ال يمذذة الع مذ للدالذذة بتذذم االتتمذذاد تلذ التحديذذد الميذ

لعذذدد ايجيذذا

ل يذذان مذذدى التقذذر مذذل الحذذل ايمثذذل برمنذذا ا تيذذار تذذدة لن ذواع لاذذل مذذل االنتقذذاع  ،التذذدا ل االبذذدالي بالمت ذرة)

بكذذذلك تذذدد م ذ ار توليذذد ايجيذذا بماخ ذذة النتذذا و عذذد كذذل جيذذل إذ كانذذق لفعذذل النتذذا و لذذدى توليذذد ايجيذذا
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مابيل  25إل  1500جيل بلقد خققذق هذه الخوارزمية لت م قيمذ ذة لمقذدر التذرجيح لتوزيذع بولتزمذ ذان تنذ ذد ال يمذة
 )-94.1614بقيمة  θهي  )0.1457بالتي رار تند الجيل  )1387إذ كانأ
 .1االنتقاع مل نوع .)Roulette
 .2التدا ل االبدالي مل نوع .)Intermediate
 .3المترة مل نوع .)Uniform
كما مو ح في الجدب

. )1

جدول ( )1يمثل تقدير المعلمة  θبأسلوب تعظيم دالة الترجيح لتوزيع بولتزمان
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 5.4تقليـل قيـد الجيـل لتوزيـع بولتزمـان باسـتخدام الخوارزميـة الجينيـةMinimizing :
Constraint Generation (CG) of Boltzmann Distribution Using Genetic Algorithim
المريقذ ذ ذذة ال ديلذ ذ ذذة لمريقذ ذ ذذة التذ ذ ذذرجيح فذ ذ ذذي تقذ ذ ذذدير المعلمذ ذ ذذة هذ ذ ذذي مريقذ ذ ذذة ريذ ذ ذذد الجيذ ذ ذذل بالتذ ذ ذذي ارترخذ ذ ذذق مذ ذ ذذل

ر ل  Andronescuبآ ذربن فذي تذام  )2006بالمريقذة تذتلخص بتقذدير قيمذة  θلتوزيذع بولتزمذان حذل ن ذام القيذود
المو ح في المعادلة اآلتيةأ[]10
)…(10
لال) Ѕ  ( x,yxبYx\{ yx }  y
إذ لنأ
Ѕأ تمثل مجموتة بيانا

)G(x,yx,θ) ≤ ΔG(x,y,θ

تتاون مل مجموتة لزباج ).( x,yx

yxأ تمثل مجموتة كل التراكيح الثانوية للمتيليلة .x

هذذذه القيذذود تعذذمل لن لاذذل سليذذلة  xجميذذع تراكي اذذا الثانويذذة  yيذذر المثلذ بالتذذي يرمذذز لاذذا بذ ذ  )yxلاذذا
لتل ذ ذ مارذ ذذة خ ذ ذرة دنيذ ذذا .مذ ذذل ذ ذذا ذلذ ذذك نتذ ذذرض انذ ذذت ال يوجذ ذذد تركيذ ذذح آ ذ ذذر لذ ذذت نتذ ذذس المارذ ذذة الح ذ ذرة الذ ذذدنيا
 (MFE )Minimum Free Energyكالتركيح المعرف لدينا).

رد خحدث لن هذا الن ام مل القيود خكون ير رابل للتم ي  ،ل انت ال يوجد خل للمعلمة  )θالموجذودة

ف ذذي توزي ذذع بولتزم ذذان بالت ذذي تع ذذرف ك ذذل القي ذذود

ذذكل آن ذذي .بللتعام ذذل م ذذع التم يق ذذا

ي ذذر الممكن ذذة ،سنع ذذيل

المتغيذ ذ ذ ار البمي ذ ذ ذذة  δx,y ≤ 0إلذ ذ ذ القيذ ذ ذذود ،بالتذ ذ ذذي سذ ذ ذذوف يذ ذ ذذتم تقليذ ذ ذذل قيمتاذ ذ ذذا ،بهذ ذ ذذذا يذ ذ ذ د إلذ ذ ذ اسذ ذ ذذتر اع
 )Relaxationالقيود ل تحييل قيمتاا) كما مو ح في المعادلة اآلتيةأ
Δ G(x,y x,θ) ≤ ΔG(x,y,θ) + δ x,y
)…(11
بتل اتتبار لن دالة المارة  ΔGمعرفة سا قا في المعادلة  ،)3بيمكل تحويل المتراجحة لتاه إل
معادلة معرفة كاآلتيأ
Δ G(x,y x,θ) - ΔG(x,y,θ) = δ x,y
)…(12
ببالتالي خجح لن تتحق دالة ريد الجيل بالممثلة المعادلة اآلتيةأ
2
║minimize ║δ
)…(13
مع تحق القيدأ
δ≤0
)…(14
تم استخدام المعادلة  )13مع القيد  )14كدالة هدف للخوارزمية الجينية المقترخة التالية بالتي يتم فياا
تقليل دالة الادف مع تحق ريدها.
 5.5الخوارزمية الجينية المقترحة (Proposed Genetic Algorithm (2):)2
إيجاد قيمة المقدر الذي يقلل قيد الجيل لتوزيع بولتزمان
Finding the Value of the Estimator which Minimizes the Constraint Generation for
Boltzmann Distribution
اس ذذتخدمق دال ذذة ري ذذد الجي ذذل  )CGلتوزي ذذع بولتزم ذذان ف ذذي الخمذ ذوا
مو حة في لدناهأ
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الخطوة األولى والخطوة الثانية كما في مثيلتيهما في الخوارزمية السابقة.

الخطــوة الثالثــة -:قيمــة الجــودة (  :)Fitness Valueإن قيمذذة الجذذودة فذذي هذذذه الخوارزميذذة ممثلذذة المعادلذذة

 )3.14إذ استُخدم الرمز  zليمثل ناتو مر دبا المارة في الحالتيلأ تند تارار تدد التراكيح )∆G(x,y x,θ
 ،بتند ث و تدد التراكيح التي ُرمز لاا بذ ) ، ΔG(x,y,θل لنأ
)z = ∆G(x,y x,θ) - ΔG(x,y,θ
بفي هذه الحالة خجح تحقذ ال ذرط التذالي بهذو لن  zلك ذر لب تيذاب الالذتر ،تنذدها سذوف يذتم خيذا م يذار
المو

 )Normلذ  zالتي تمثل المعادلة  )3.14عدها سوف يتم تقليل قيمتاا.

الخطوة الرابعة -:تم استخدام االنتقاع مل النوتيل اآلتييل (.)Uniform ،Roulette
الخطـوة الخامسـة -:تذم اسذتخدام التعذابر مذل اينذواع اآلتيذة ،Single Point) )Scattered ،Intermediate

Heuristic ،Two Point

الخطوة السادسة -:تم استخدام المت ار اآلتية (.)Gaussian ،Uniform
بتم التحديد المي

لعدد ايجيا في تورف الخوارزمية الجينية.

بال كل التالي خمثل المخمط االنييابي للخوارزمية الجينية المقترخةأ
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الشكل ( )4يمثل المخطط اتنسيابي إليجاد قيمة المعلمة θ
الذي يقلل دالة قيد الجيل لتوزيع بولتزمان
عد لن تم اخجاد قيمة الجودة لرل قيمة لدالذة ريذد الجيذل) ،بذلذك بتالذميم برنذامو بلغذة  MATLABبمذ ل
الت تم تحديد المعلمة التي ستحق ال يمذة الذدنيا للدالذة بتذم ا تيذار تذدة لنذواع لاذل مذل االنتقذاع ،التذدا ل االبذدالي
بالمترة) بكذلك تدد م ار توليد ايجيا بماخ ة النتا و عذد كذل جيذل إذ كانذق لفعذل النتذا و لذدى توليذد ايجيذا
مابيل  25إل  1500جيل بتم االتتماد تل التحديد المي

لعدد ايجيا ل يان مدى التقر مل الحل ايمثل بلقد

خققق هذه الخوارزمية لرل قيمة لدالذة ريذد الجيذل لتوزيذع بولتزمذان تنذد ال يمذة  )95.1039101107بقيمذة  θهذي
 )-4.4066بالتي رار تند الجيل  )80إذ كانأ
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 .1االنتقاع مل نوع .)Uniform
 .2التدا ل االبدالي مل نوع .)Intermediate
 .3المترة مل نوع .)Gaussian
كما مو ح في الجدب
جدب

.)2

 )2خمثل تقدير المعلمة  θسلو تقليل ريد الجيل  CGلتوزيع بولتزمان
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 .6اتستنتاجات:

إخجذذاد قيمذذة المقذذدر الذذذ خع ذذم دالذذة التذذرجيح لتوزيذذع بولتزمذذان اسذذتخدام الخوارزميذذة الجينيذذة المقترخذ ة ايبل ذ

استُنتو ما خ تيأ
لت م قيمة لمقدر الترجيح لتوزيع بولتزمان رار أ
.1تند ال يمة (-94.1614خيث كانق قيمة  θهي .)0.1457
.2تند الجيل .)1387

.3االنتقاع مل نوع .)Roulette
.4كذلك التدا ل االبدالي مل نوع .)Intermediate
.5المترة مل نوع .)Uniform
خ تيأ

إخجاد قيمة المقدر الذ خقلل ريد الجيل لتوزيذع بولتزمذان اسذتخدام الخوارزميذة الجينيذة المقترخذ ة الثانيذة اسذتُنتو مذا
لرل قيمة لقيد الجيل لتوزيع بولتزمان رار أ
.1تند ال يمة  )-0.95103910107خيث كانق قيمة  θهي .)-4.4066
 .2تند الجيل .)80
.3االنتقاع مل نوع .)Uniform

.4التدا ل االبدالي مل نوع .)Intermediate
.5المترة مل نوع .)Gaussian
اس ذذتنتجنا مم ذذا سذ ذ

ذ ذ ن الخوارزمي ذذة الجيني ذذة كان ذذق ايس ذذلو ايفع ذذل لتحقيذ ذ لت ذذم قيم ذذة لدال ذذة الت ذذرجيح

بالحالذذو تلذ لمثذذل قيمذذة للمعلمذذة  θبكذذذلك خققذذق لدنذ قيمذذة لدالذذة ريذذد الجيذذل بالحالذذو لخعذذا تلذ لمثذذل قيمذذة
للمعلمة .θ
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