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 ABSTRACT 

The proposes of the present work is to suggest the use of a purely Genetic 

Algorithm(GA) as a search technique for the global optimum estimates of the 

transformation parameters. Because Genetic Algorithms search optimal solutions 

from the entire solution space, they often can obtain reasonable solutions in all 

situations. The program is written in Matlab language.  
Keywords: Genetic Algorithm, Images Matching. 

 

 استخدام الخوارزمية الجينية في مطابقة الصور 
 حسين االسدي                                         غصون سالم بشير نضال 

 جامعة الموصل ، كلية علوم الحاسبات والرياضيات
 23/01/2007تاريخ قبول البحث:                     12/09/2006تاريخ استالم البحث: 

 الملخص 
أمثل للصور، تم التوصل إلى  يهدف العمل الحالي إلى اقتراح طريقة جينية صرفة إليجاد تطابق 

 Geneticمسألة أمثلية واستخدام الخوارزمية الجينية )بوضعها  دف من خالل صياغة مسألة التطابقهذا اله

Algorithms االستفادة من خواص الخوارزمية الجينية من حيث السرعة في  تتم. ( لتطبيق هذه المسألة
ة ال يمكن تجاوزها في حالة عدم استخدام الخوارزمية عديد إعطاء النتائج والمساعدة على تجاوز مراحل

الجينية، حيث تتجه الحلول في الخوارزمية الجينية بشكل سريع إلى الحل المثالي و تضمن هذه الطريقة عادة 
 .  matlab(  6.5, تمت البرمجة بلغة)عدم المرور بكل النقاط الموجودة في فضاء البحث الواسع

 زمية الجينية، مطابقة الصور. الخوار الكلمات المفتاحية: 
 : المقدمة.1

مددن  و( أسدداليا الددذااء االصددطناعي وهدد Genetic Algorithmالخوارزميددة الجينيددة)تعددد 
األساليا الحديثة، إذ برزت أهمية استخدام هدذا األسدلوف فدي حدل مسدائل معقددة) ابيدرة الحجدم تمتلد  

ندداتج مددن تطبيددق الخوارزميددة الجينيددة والحددل ال.(1كمددا هددائال مددن الحلددول البديلددة( خددالل زمددن مناسددا)
(،ويدوفر هدذا األسدلوف Near Optimal Solution يكون في أغلا األحيان حال قريبدا إلدى المثدالي)

اسدتخدمت الخوارزميدة الجينيدة بصدورة  (.4عند تطبيقه بحثا ذايا بين عددد هائدل مدن الخطدب البديلدة )
 Pattern) طوتمييز األنما( Image Processingواسعة في مجاالت عديدة منها: معالجة الصور)

Recognition) يعتمدد أسدلوف الخوارزميدة الجينيدة. ا وقدد القدت نجاحداب ابيدراب وعنايدة واسدعةموغيره 
شدكل عدام بكيةيدة إنتدا  تهدتم ب هدي ار مستنبطة مدن علدم الورا،دة، و في حل المسائل المختلفة على أفك
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غو ددة( وذلدد  مددن خددالل التعددديل أو التددداخل أو و غيددر مر أتمتلدد  صددفات معينة)مرغو ددة  داأفددراد جددد
إن عمليدددة معالجدددة . (4)دالمورو،دددة بهددددف تكدددوين أفدددراد جدددد التبدددديل الدددذ  يحصدددل علدددى المجموعدددات

( تلعدا دورا مهمدا فدي العديدد مدن Image Matching( ومطابقتها)  Image Processingالصور)
  .االتجاهات العلمية الحديثة اافةالتطبيقات الحديثة المتعلقة بمعالجة الصور الرقمية في  

 

 :استخدام الخوارزمية الجينية في مطابقة الصور. 2
(  Objective Functionق التقليدية المكلفة  تسدتخدم عددة دوال هددف)ائان  تقنيات الطر 

 Correlation ( مثددل دالددة التددرابب )  Image  Matchingلغددرت تحقيددق مطابقددة الصددور)

Function)   ق التقليديدددة فدددي مجدددال ائددد بدددين المسدددافات)اقل فدددر (، واسدددتخدام هدددذه الطر ومر دددع الفدددر
إن  مطابقدددة الصدددور يسدددتهل  الكثيدددر مدددن الوقدددت فضدددالب عدددن اونددده غيدددر عملدددي فدددي تطبيقدددات اثيدددرة.

الخوارزميدة الجينيدة تسدتطيع بطريقدة تكراريدة حدل مثدل هدذه األندواك مدن المشدكالت إذ أنهدا تعدد مناسددبة 
ق التقليديددددددة، وهددددددي مناسددددددبة جدددددددا فددددددي مسددددددائل ائا حلهددددددا بددددددالطر فددددددي حددددددل المشددددددكالت التددددددي يصددددددع

( ومنهدا مشددكلة Large Search Space( ذوات الفضداء البحثدي الواسددع)Optimizationاالمثليدة)
 (1التطابق.)

 Fitnessالغرت من هذا العمل  هو اعتماد  الخوارزميدة الجينيدة لتقليدل ةيمدة دالدة التقيديم)

Functionرو  في المسافات ما بين أبعاد اال الشكلين، نقوم بإنشاء دالدة تقيديم ( التي تتمثل فيها الف
إن . (6تعتمددد ةيمهددا علددى قددانون اقليدددف إليجدداد الفددر  بددين المسددافات مددا بددين حدددود اددال الشددكلين )

اسدتخدام الخوارزميددة الجينيدة فددي عمليدة مطابقددة الصدور لهددا الكثيدر مددن الفوائدد إذ أنهددا تجندا الباحددث 
جدددداه غيددددر المناسددددا عددددن الشددددكل المعنددددي و مطابقتدددده مددددع الشددددكل األول، و اسددددتخدام البحددددث فددددي االت

معددامالت  أفضددلالخوارزميدة الجينيددة يدتم تقيدديم نتدائج المطابقددة فدي اددل عمليدة تكددرار، ومدن ،ددم اختيدار 
لعمليددات التدددوير والتحويددل لحدددود الشددكل المددراد مطابقتدده، واسددتخدام هددذه المعددامالت فددي توليددد جيددل 

تبعددددنا عدددن حالدددة  ندددى ،خدددر، اسدددتبعاد ادددل الحلدددول أو األبعددداد غيدددر المرغدددوف فيهدددا و التددديجديدددد، بمع
 .فيها التطابق المرغوف

 هيكل عمل الطريقة المقترحة: .3
يدددتم إدخدددال ادددل مدددن الصدددورتين المحتدددويتين علدددى الشدددكلين المدددراد مطابقتهمدددا، ،دددم يدددتم علدددى 

( وفقددا للمدديم Rotation and Translationالصددورة الثانيددة اددل مددن عمليددات التدددوير و التحويددل)
الناتجة من خطوات الخوارزمية الجينية، ،م المقارنة بين النتدائج التدي رهدرت مدن عمليدات التحويدل و 
التدوير و ين إحدا،يات الصورة األولى، وتقاف في ال عملية تكرار درجة المطابقة والتي تتمثل بدالدة 

ير معينة تحددد ية الجينية، ويكون التوقف حسا معاي( بحسا الخوارزمFitness Functionالتقييم )
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يتم التوقف عند الوصول إلى حالة التطابق المطلو دة، أو فدي حالدة عددم الوصدول  إذفي الخوارزمية، 
إلددى حالددة مقنعدددة مددن التطدددابق بعددد عددددد معددين مددن التكدددرارات )هددذا يعتمدددد علددى  دددروط التوقددف فدددي 

 (.الخوارزمية الجينية
 

 : .خوارزمية العمل4
 .قراءة الصورتين المراد مطابقتهما.1.
 .تحويل الشكلين المراد مطابقتهما إلى مصفوفتين 2.
 .تحديد المعامالت المستخدمة في الخوارزمية الجينية 3.
 . مجتمع ابتدائي عشوائي من األفراد انشاء4.
 .اإحدا،يات في عمليات التحويل و التدوير الناتجاستخدام الجيل  5.
 .ئج من التحويل و التدويرتقييم النتا 6.
 .12او تحقق  رط التوقف: اذها الى  تحقق التطابق اذا7.
 جدد للجيل المقبل. الجيل الجديد واختيار أفرادافراد تقييم  8.
 .التزاو  و إنتا  جيل جديد .9

 .تطبيق الطفرة على الجيل الناتج10.

 . 5خطوة رقم الى الاذها 11.

 النهاية.12.
 

 : التمثيل العملي .5
تم في البدء إدخال الصورتين المحتويتين على األ كال المراد مطابقتها،وذل   إدخال الصور:.5.1

حويل ال صورة (حيث يقوم هذا األمر بتimage read) (وهو اختصارimreadعن طريق األمر)
و  0ما بين الد عدادالملونة)األبيض واألسود(، )وأ  ( في غير 1أو  0إما عدادأ  وهيإلى مصفوفة) 

هذه واحد من يمثل ال تدر  من تدرجات األلوان ب إذ ( في حالة اون الصورة ملونة، 255لدا
 . األعداد

 

الناتجة من قراءة الصورتين إلى  مصفوفتين، و  عدادتحول األ مصفوفات: ىالصور إلتحويل .5.2
مع  مطابقتهما موجودة في ال  كل من الشكلين  المراد pixel يتم بمعالجة رياضية تحويل ال

  عدد (،الb1 & b2 )  Boundaryفي مصفوفتي الحدود  عددين  الصورتين إلى في اال ابعضيهم
على  pixelالد الثاني موقع عدداإلحدا،ي السيني، بينما يمثل ال على  Pixelاألول يمثل موقع الد
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  و هذه المعالجة تكون مصفوفتا الحدود متمثلتين باالحدا،يين السيني و الصاد  اإلحدا،ي الصاد . 
 لكل نقطة في اال الشكلين . 

 

 تحديد المعامالت المستخدمة في الخوارزمية الجينية: .5.3
 .  50إلى  اوقد تم اختياره في هذه المسألة مساوي عدد أفراد الجيل االبتدائي:  •
 طريقة التشفير الثنائي .على  عتماد  االوقد تم  نوعية التشفير المستخدمة في المسألة:  •
  .( simple cross-overستخدام  التزاو  ذ  النقطة الواحدة ) تم انوعية التزاوج:  •
 .   0.01تم اختيار نسبة نسبة الطفرة:  •
 طريقة عجلة الروليت في انتقاء أفراد التزاو  .  على عتماداالتم  طريقة االنتقاء: •
  ختيار أفراد ذو  صالحية عالية و تم استخدام طريقة لإلحالل تعتمد على اطريقة اإلحالل:   •

 طئة من الجيل المتكون لكي ال يحصل إهمال أل  جزء من أجزاء الجيل الموجود .  وا
 

مجتمع ابتدائي من األفراد، إن إنشاء الجيل   يتم في البداية توليد مجتمع ابتدائي: وليدت.5.4
االبتدائي يعد نقطة االنطال  في حل المسألة، ومعظم الباحثين في هذا المجال بينوا أن عملية بناء 

وتم ذل  برمجيا عن طريق استخدام دالة توليد   (،Randomlyيل االبتدائي تتم بطريقة عشوائية)الج
( التي تأتي بميم عشوائية من الذاكرة  تتراوح بين الصفر و الواحد، ويكون  randالميم العشوائية)

  دتيار عد اخباالعتماد على نوعية المسألة وقد تم  ى عدد أفراد المجتمع مختلفاب من مسالة إلى أخر 
 .  اعنصر  50أفراد الجيل في هذه المسألة مساوياب لد

 
 

بوصفها ( pop1 ،pop2  ،  pop3تم بناء دالة تقوم بتوليد  ،الث مصفوفات) :Pop الدالة* بناء 
سيستخدم بصفة إزاحة على   المجتمع العشوائي الذ  pop1بأوليابعشوائياب، إذ تمثل مصفوفةجيال

المحور المجتمع العشوائي الذ  سيستخدم بصفة إزاحة على   pop2المحور السيني، وتمثل مصفوفة 
بها ال نقطة من نقاط الحدود  زاوية التدوير الذ  سوف تدور  pop3،وتمثل مصفوفة الصاد

لكل صف في المصفوفة   bitsللصورة التي تتم معالجتها،هذه الدالة تأخذ بصفة إدخاالت:عدد الد
  سيتم توليده .بما أن الطريقة المختارة هي طريقة التشفير وأيضا تأخذ عدد الجيل العشوائي الذ

بت(لكل من   (7( لذا فقد تم تخصيص128 * 128 الثنائي، وعلى اعتبار أن الصورة بحجم )
من المصفوفات الثالث  اانت البت ( لزاوية التدوير، لذا 7اإلزاحة األفمية والعمودية،وتم تخصيص)

ه الدالة و تنفيذها سيتكون عندنا الجيل االبتدائي بالصيغة بعد استدعاء هذ (.bit 7 * 50بحجم)
 ( . binary sample الثنائية)
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بما أن الجيل األولي العشوائي المتكون بالصيغة الثنائية، فالبد  التحويل من الصيغة الثنائية:.5.5
التي  من تحويله إلى صيغة يسهل التعامل معها بوصفها إزاحةب و تدويراب  إلحدا،يات الصورة

 .  bin2dec سيجر  عليها التغيير، وتم ذل  عن طريق  بناء الدالة 
 

( لغرت تغيير ال ةيم binary to decimal) bin2decدالة استخدام تم  :bin2decالدالة * 
إلى صيغة  (binaryالصيغة الثنائية) من popالصفوف في المصفوفات المتكونة ضمن الدالة

إحدا،يات تدوير وإزاحة.تستلم هذه الدالة  اتسهيل التعامل معها  لغرت (integerاألعداد الصحيحة) 
ذات   pop  (pop1،pop2 ،pop3 )الدالة المصفوفات الثال،ة المتكونة في 

اإلخرا  لها أيضا ،الث  ويكون  إدخاالت،ا (على التوالي 7*7،50*7،50*50األبعاد)
حيث تمثل   ، يلعلى التوا (2*2،50*2،50*50بأبعاد) (، temp1،temp2،temangمصفوفات)

الناتج والمؤ ر إليه ضمن   عددمن ال تمثل اال2 عدد الصفوف)عدد األجيال( بينما الد 50الد
: من الجدير مالحظةسيكون ذا أهمية فيما بعد عند تكوين األجيال الالحقة. والذ  pop (index)الد

وإجراء  ( b1بالذار أن خطة العمل تتطلا تثبيت واحدة من مصفوفة الحدود) إلحدى الصورتين()
 (.  b2 مصفوفة الحدود األخرى) ىالتغيير عل

 

  من بعد الحصول على الميم الصحيحة العمليات على مصفوفة الحدود للصورة الثانية:.5.6
 tempang (temp angle،)بالمصفوفة المتمثلةالتدوير و االبمن ةيم د تحد والتي  (in2de)الدالة
ويكون عدد   b2ة على المصفوف،التي ستطبق temp2وtemp1والمتمثلة بالمصفوفتين التحويل وةيم

على   والتزحيف ال من عمليات التدوير (،تتم50المتكون) الجيل  أفراد  هذه الميم مساويابإلى عدد 
 .  b2المصفوفة

 

والتي تقوم بعملية حساف زاوية   Rotتم تدوير الشكل عن طريق بناء الدالة عملية التدوير:.5.7
 طتدوير نقاا في عملية تدوير حدود الصورة الثانية، تم في هذه الدالة التدوير والتي يتم اعتماده

قد تم توليده في المجتمع االبتدائي  عدد الشكل حسا ال ةيمة من ةيم الجيل األول، بمعنى أن ال 
مصفوفة ال واحدة   50سيستخدم ازاوية تدوير يدور بها الشكل بكامله، و هذا فان هذه الدالة ستنتج

 .popدالة الزاوية الناتجة من  50وفات تمثل أبعاد الشكل المدور بزاوية من الد من هذه المصف
والتي تمثل الجيل االبتدائي األول وتكون ةيمه  tempang حسا الميم الناتجة من المصفوفة

لغرت تنسيا الزاوية الناتجة إلى   128دعلى العد عشوائية، تم قسمة ال ةيمة من هذه الميم
لتمثيل الزاوية الناتجة(،ومن ،م ضرف الميم الناتجة بالميمة   bit 7على ا اعتمدنا()ألنن1/128نسبة)

(لغرت تحويل الزوايا إلى زوايا نصف قطرية.ومن ،م استخدام  الميم الناتجة للزوايا (π*2الرياضية
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في الموضحة في حساف النقاط الجديدة للشكل باالعتماد على القوانين الرياضية الخاصة بالتدوير و 
 : تيةالمعادالت اال

 
x1 =x cos (θ) - y sin (θ) 

y1 =x sin (θ) + y cos (θ) 

1x.اإلحدا،ي السيني للنقطة الجديدة المدورة : 
  :x.إلحدا،ي السيني للنقطة األصلية المراد تدويرها 

1Y:  الجديدة المدورةاإلحدا،ي الصاد  للنقطة. 
Y هااالصلية المراد تدوير : اإلحدا،ي الصاد  للنقطة. 

sin(θ) يمثل جيا زاوية التدوير والتي تم الحصول عليها من العمليات الرياضية :               
 المذاورة سابقاب.
cos(θ)  .يمثل جيا تمام زاوية التدوير : 

عدد  )   b2بعد أن تم تطبيق المعادالت الذاورة أعاله،تم الحصول على ةيم مدورة لمصفوفة الحدود
 . المتكون( لعدد أفراد الجيل ول عليها مساوفوفات التي تم الحصالمص

 

إحدا،يات مدورة، وللحصول على  Rotالميم الناتجة من الدالة تم اعتبار  عملية التزحيف:.5.8
تم جمع الميم  الميم النهائية ألبعاد الشكل)الميم النهائية هي الناتجة من عمليتي التدوير واإلزاحة(،

والذ  تم تمثيله  العشوائي  ستحصلة من الجيل األوليمع الميم الم Rotالناتجة من الدالة
 temp2و   temp1بالمصفوفتين 

 1+ TEMP1= NEWX 2FINALB 

FINALB2 = NEWY1+ TEMP2 

(X)2FINALB.يمثل اإلحدا،ي السيني للمصفوفة النهائية : 
⒴2FINALB: .يمثل اإلحدا،ي الصاد  للمصفوفة النهائية 

1NEW X.يمثل اإلحدا،ي السيني الناتج من عملية التدوير : 
1NEW y .يمثل اإلحدا،ي الصاد  الناتج من عملية التدوير : 
1TEMP . الميم الناتجة من الجيل االبتدائي  لميم اإلحدا،ي السيني : 
2TEMP.  الميم الناتجة من الجيل االبتدائي  لميم اإلحدا،ي الصاد : 

في تمثيل الحدود  عليها عتماداالهي الميم التي تم   FINALB2فةإن الميم الناتجة من المصفو 
 الجديدة للمصفوفة المحورة . 
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 بعد استدعاء ال من دالة التدوير و عن المدى: معالجة القيم  الموجبة و السالبة الخارجة.5.9
تم  ظهر في ةيم االحدا،يين السيني والصاد  ةيم سالبة وموجبة خارجة عن الحدود التيتالتزحيف 
معالجة الميم السالبة بأخذ أعلى ةيمة سالبة من   ت( احدود  ا ة عرت, فتم128 * 128تعيينها)

ومن ،م إضافة الميمة المطلقة   بين الميم السالبة)في حالة وجود ةيم سالبة في اإلحدا،يات الناتجة(
من المدى غرت الحصول على ةيمة مقبولة ضلاافة  الميم إلى  (absolute valueللميمة السالبة)

معالجتها بأخذ أعلى ةيمة فيها ،م إيجاد الفر   تالمحدد.أما الميم الموجبة الخارجة عن المدى  فتم
ومن ،م طرح هذا الفر  من جميع النقاط للحصول   (128بين أعلى ةيمة وأعلى ةيمة مسموح بها)

 على إحدا،يات مقبولة .
 

  2FINALBوالحصول على المصفوفة  بعد ال عملية والدة جيل جديد استعراض النتائج:.5.10
يتم استعرات النتائج  التي نتجت من تغيير إحدا،يات الصورة الثانية حسا الميم التي تحملها 

 . showres، تم ذل  ببناء الدالة 2FINALBالمصفوفة 
 

،م تحول   2FINALBإدخاالت مصفوفة الداتستلم هذه الدالة  showres: (show result)الدالة*
،وذل  يتم من خالل  255و  0( تحمل ةيم128 * 128لمصفوفة إلى مصفوفة ذات أبعاد)ةيم هذه ا

 والتعويض عن موقع تل  اإلحدا،يات 2FINALB تتبع اإلحدا،يات التي تحملها المصفوفة
بعد تكوين  إضاءة(، ليس هناك )بمعنى255أو ((،pixelبالصفر)بمعنى وجود إضاءة على الشا ة)

 Matlab  ( imshow() image show.)مر الجاهز في لغة الدالمصفوفة يتم استخدام األ
 

بعد أن تم توليد المجتمع االبتدائي،وتحويل ةيمه إلى ةيم صحيحة و  تقييم أفراد المجتمع:.5.11
سيجر   تمثيل هذه الميم اميم تدوير و إزاحة، ومن ،م الحصول على إحدا،يات جديدة لحدود الشكل،

 خالل تطبيق دالة تقييم معينة .تقييم ال فرد من أفراده من 
 

(تم بناء دالة التقييم باالعتماد على قانون اقليدف Evaluation Function) :EvalFunالدالة *
()الصورة األولى(و ين األبعاد  b1لحساف مر ع فرو  المسافات ما بين أبعاد المصفوفة األولى)

تم ، ()الصورة الثانية( 2FINALBانية)المصفوفة الثإلبعاد الناتجة من عمليات التدوير والتزحيف 
 تين:إيجاد مر ع الفر  بين اإلحدا،ي السيني و الصاد  لكل من المصفوف

 

(I ,x))^21B –(I , x) 2 (FINALB DIF(I , x)  = 

 (I ,y))^21B –(I , y)  2FINALB )DIF(I , y)  = 
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DIF( I , x) : التسلسل   ذ يمثل الفر  في اإلحدا،ي السينيI. 
DIF( I , y ) : ذات التسلسل   يمثل الفر  في اإلحدا،ي الصادI. 

( I , x )2FINALB :2يمثل اإلحدا،ي السيني للمصفوفةFINALB التسلسل  تذاI . 
(I , y )2 FINALB 2 : يمثل اإلحدا،ي الصاد  للمصفوفةFINALB التسلسل  ذاتI . 
( I , x )1B  يمثل اإلحدا،ي السيني للمصفوفة :b1  ل ذات التسلسI . 
( I , y )1B  : يمثل اإلحدا،ي الصاد  للمصفوفة b1  ذات التسلسلI . 

 

 إيجاد الجذر التر يعي لحاصل جمع مر ع الفروقات في االحدا،يين وااآلتي:ذل  تم م بعد ،
 

DIF(I ) =√( DIF ( I, x )+DIF( I, y )) 
 

مصفوفة الحدود للشكل من الجيل االبتدائي ومصفوفتي الحدود للشكلين) اان ذل   بإدخال ال 
ود للشكل الثاني ومصفوفات الحد (b1األول في الصورة األولى و الذ  لم يتم عليها أ  تغيير)

، وهنا )) 2FINALBالتي تم تغييرها حسا الجيل الناتج من الخوارزمية الجينية)للصورة الثانية 
تم حساف الفر  ما بين  مصفوفة حدود جديدة(،  ون أو خمس  كال ون نا خمسكون لدييكجيل ابتدائي 

(، و ما أن  different)مختصر  DIFتوضع في مصفوفةو أبعاد الشكلين والناتج من هذه الفروقات 
(،  و االعتماد على هذه الفروقات  DIF)افرق ون فقد نتج لدينا خمس ا عنصر  50الجيل االبتدائي اان

 تم تقييم المجتمع االبتدائي.
 

تم ترتيا عناصر هذه المصفوفة تصاعديا)من  ( DIF)فوفةبعد تكوين المص ترتيب الفروق:.5.12
الميمة الدنيا إلى الميمة العليا الن  المطلوف هنا في هذا العمل هو تحقيق أقل فر  ما بين 

واان من خطوات العمل المهمة تحديد  المصفوفتين للوصول إلى حالة التطابق المطلو ة(،
دى إلى توليد ةيم أنتجت هذا الفر ،بعد الترتيا عنصر الجيل الذ  أ الذ  يؤ ر  (indexالمؤ ر)

نفسه سيتم استخدامه   index:إن هذا المؤ ر مالحظة) SDIF(sort dif.)ستتكون لدينا المصفوفة 
 في توليد المجتمع اآلتي الفضل ةيم لدالة التقييم والتي تعتمد على اقل فر (. 

 

وليت الختيار أفراد من الجيل الحالي  في هذا البحث تم اختيار طريقة عجلة الر  :االختيار.5.13
    .sel (selection)النتا  جيل جديد وتم ذل  عن طريق بناء الدالة 

 

في اختيار العناصر على طريقة عجلة الروليت، يكون   تعتمد التي sel تم بناء الدالة : selالدالة* 
 Fitnessي مصفوفة ةيم الده  sdif، تم اعتبار أن المصفوفة sdifاإلدخال إلى هذه الدالة المصفوفة 

Function،   وتم في هذه الدالة جمع ةيم جميع عناصر هذه المصفوفة والحصول على
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لجميع عناصر   fitnessيمثل حاصل جمع ةيم الد  المتغير الذ)totalfit(total fitness)المتغير
يل بقسمة  عناصر الج لكل عنصر من (prob)متمثل بالمتغير probabilityالد إيجاد  ،م الجيل(،

  ،prob يتكون من هذه العملية المصفوفة ،totalfitعلى   sdifالمصفوفة كل عنصر من عناصر
ومن ،م مقارنة ال ةيمة من الميم   randتم توليد مصفوفة أرقام عشوائية باستخدام الدالة الجاهزة

عندها  probلدإلى حين الحصول على ةيمة من الميم العشوائية أكبرمن ا probالعشوائية مع ةيم الد
عناصر تدخل في  تسلسل هذا العنصر امؤ ر إلى مصفوفة الجيل االبتدائي الختيار يتم استخدام

من عمودين،   تكون ت (،newpopوتم ذل  بتكوين مصفوفة جديدة) تكوين الجيل الجديد)الالحق(
ثاني فيمثل ، أما العمود ال probالتي تمت مقارنتها مع الميمة sdifالعمود األول يمثل ةيمة الد

pop (pop1   ، pop2، pop3  )إلى ذل  العنصر في  المصفوفات الناتجة من الدالة   indexالد
. 
 

عملية   بقيت (،newpopبعد أن تم تكوين المصفوفة) sfnew (:select from newpop)الدالة*
تستخدم   التي sfnewالمعنية في الجيل االبتدائي ويتم ذل  عن طريق  الدالة  الوصول إلى العناصر

ومن ،م توليد مجموعة   (  newpopالتابع لكل عنصر)العمود الثاني في مصفوفة الد  indexالد
 Fitnessجديدة من العناصر، بعض من هذه العناصر يكون مكرراب حسا دالة التقييم)

Function)  ل اإلخرا  لهذه الدالة يكون ،الثالتابعة لكل عنصر في الجيل األو 
 وتكون هذه المصفوفات ممثلة بالصيغة الثنائية (،  selpop1 ، selpop2 ، selpop3مصفوفات)

(binary.) 
 

بعد اختيار عناصر من الجيل األول ليكون لها دور في تكوين عناصر الجيل اآلتي  :التزاوج.5.14
لم تكن   ةديتأتي عملية التزاو  وتوليد عناصر جد ، newpopووضع هذه العناصر في المصفوفة

 ل السابق . موجودة في الجي
 

 بعد أن تم اختيار األفراد من الجيل االبتدائي ليكون لها دور في توليد الجيل اآلتي  :xoverالدالة*
يقوم ال فردين بتكوين فردين جديدين ضمن المجتمع الجديد، وتم في هذا   إذتبدأ عملية التزاو ، 

حيث تم توليد رقم عشوائي (، simple crossoverالتزاو  من النوك البسيب) على عتماداالالبحث  
واعتماده اإزاحة  ضمن الكروموسوم يتم عندها إجراء عملية  التداخل االبدالي )التزاو (، ويتكون من 

( ال مصفوفة من هذه المصفوفات xpop1،xpop2 ،xpop3هذه الدالة ،الث مصفوفات أخرى)
 عنصر ( .   100يكون حجمها ضعف حجم الجيل االبتدائي)
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في تغيير النتائج التي نتجت من عملية التزاو ، تم  ةدور الطفر بعد عملية التزاو  يأتي  الطفرة:.5.15
 Mut وتم تمثيل عملية الطفرة عن طريق تكوين الدالة ،0.01اخذ نسبة الطفرة مساوية إلى

(Mutation تأخذ هذه الدالة ،)إدخاالت المصفوفات الثال،ة الناتجة من عملية التزاو  ذات ا
  ، mxpop1 (، و عد إجراء الطفرة يكون اإلخرا  لها ،الث مصفوفات)7*100األبعاد)

mxpop2,mxpop3 . ) 
 

بعد توليد الجيل الجديد، يتم تقييم أفراده بنفس الطريقة التي تمت  الجديد: لأفراد الجيتقييم  .5.16
لكن  dif  التي اونت مصفوفة  EvalFunعلى الجيل االبتدائي، حيث تم استدعاء الدالة

بعد هذه الخطوة تم بنفس الطريقة ترتيا  ،)) ضعف الناتج من التقييم للجيل االبتدائي (100)جمبح
التي يكون لها الدور   ،م يأتي دور عملية اإلحالل sdifمصفوفة الفرو  و الحصول على المصفوفة

 الفعال في اختيار األفراد  ليكون لهم دور في الجيل المقبل . 
 

االعتبار ال أفراد الجيل من اال  طريقة تأخذ بنظرعلى عتماد االحث تم هذا الب في اإلحالل:.5.17
من األفراد السيئين، %( 40)من األفراد الجيدين ونسبة %(60)النوعين الجيد و الرد ء،فتم اخذ نسبة
عنصر،تمثل هذه المصفوفة العناصر  50التي تتكون من  bestتم ذل  عن طريق تكوين المصفوفة

 ختيار لتكوين الجيل التالي . عليها اال التي وقع
 

 :النتائج
تم في هذا البحث تقديم خوارزمية تتناول مطابقة صور ذات حدود معلومة وان مسألة تحديد          

الخوارزمية باستخدام   ر( خار  نطا  البحث, لذا تم اختباEdge Detectionحواف الصور)
من الصورتين ذات حدود معلومة، تحتل ، ال واحدة  paintصورتين مرسومتين بواسطة برنامج الد

والتزحيف على  على الشا ة،و تم إجراء عمليات التدوير امختلف اكل واحدة من الصورتين موقع
لتطابق غرت الوصول إلى حالة الائج ال جيل من األجيال المتكونة الصورة الثانية حسا نت

 لوصول إلى نتائج جيدة .، وتم تنفيذ البرنامج على عدة أ كال هندسية وافيها  المرغوف
ان دالددددة التطددددابق معتمدددددة علددددى قددددانون اقليدددددف لمر ددددع فددددرو  المسددددافات بددددين نقدددداط حدددددود         

الصورتين المراد مطابقتهما. في ال جيدل مدن الخوارزميدة الجينيدة تدم توليدد احددا،يات تحدوير جديددة ) 
ةيددداف مجمدددوك الفدددرو  بدددين نقددداط ازاحدددة وتددددوير( للصدددورة الثانيدددة و االعتمددداد علدددى هدددذه االحددددا،يات  

( 1الصورة الثانية الناتجة بعدد تحويرهدا باسدتخدام االحددا،يات و الصدورة االولدى الثابتدة. ومدن الشدكل )
يمكددن مالحظددة اقتددراف الصددورة الثانيددة مددن الصددورة االولددى بعددد توليددد خمسددين جيددل مددن االحدددا،يات 

( يمكددن اسددتنتا  الدددور 2( و الشددكل)1كل)(, ومددن المقارنددة بددين  الشدد Mutationو اسددتخدام الطفددرة) 
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الفعال للطفرة في التسريع من االقتراف من حالة التطابق, حيث يكون االقتراف من التطابق اسرك فدي 
 ( .1حالة استخدام الطفرة اما في الشكل)

 

 
 

للخوارزمية الجينية    جيال 50( : يوضح اقتراب الصورة الثانية من األصلية بعد 1الشكل)
 دام الطفرة.باستخ

 

 
 

من  للخوارزمية الجينية    جيال 50( : يوضح اقتراب الصورة الثانية من األصلية بعد 2الشكل)
 الطفرة. استخدام دون 

 ا ر تكرا 50بعد  الثانية

 االولى

 الثانية

 ا تكرار  50بعد  الثانية

 االولى

 الثانية
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