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تشًاهًَِیؼی طًتیک 1ؿاخِای اص الگَسیتنّای تکاهلی 2هیتاؿذ کِ هؼائل سا تذٍى ًیاص تِ کاستش (کِ ؿکل یا ػاختاسی سا دس
پیـشٍی ساُحل هؼالِ تؼییي هیکٌذ) حل هیکٌذ .دس تشًاهًَِیؼی طًتیک ػؼی هیؿَد تا اػتفادُ اص الگَسیتنّای طًتیکٍ 3
هفاّین دسختّای تدضیِ ،4تِ خای ایٌکِ کذ تشًاهِ الصم ًَؿتِ ؿَد ،تِ کاهپیَتش ایي اهکاى دادُ ؿَد کِ تٌْا تا داًؼتي
هفَْم کلی اص کاس ،تشًاهِ هَسد ًظش سا آهادُ کٌذ .دس ٍاقغ یک دػتَس ػغح تاال تِ کاهپیَتش دادُ هیؿَد ٍ خَد کاهپیَتش تشًاهِ
الصم سا تشای اخشای تشًاهِ هَسد ًظش آهادُ هیکٌذ ،ػپغ تشًاهِ سا اخشا ٍ خشٍخی هغلَب سا اسائِ هیدّذ.
الگَسیتنّای تکاهلی اص ؿاخِّای صیش تـکیل ؿذُ اػت:
 .1الگَسیتنّای طًتیک ()GA
 .2تشًاهًَِیؼی طًتیک ()GP
 .3اػتشاتظیّای تکاهلی)ES( 5
 .4تشًاهًَِیؼی تکاهلی)EP( 6
تاسیخچِ تشًاهًَِیؼی طًتیک تِ اٍائل دِّ  90هیالدی تاص هیگشدد ٍ اص افشادی کِ تیـتشیي تالؽّا سا تشای پیـشفت ایي
ؿاخِ اًدام دادُ اػت هیتَاى تِ خاى کَصا 7اؿاسُ کشد.
دس تشًاهًَِیؼی طًتیک یک خوؼیت اص تشًاهِّای کاهپییَتشی ایداد هیؿَد .کِ ًؼل تِ ًؼل ،تِ كَست تلادفی تثذیل تِ
خوؼیتی اص تشًاهِای خذیذ ٍ احتواالً تْیٌِ هیؿَد .ؿکل  2سًٍذ کٌتشل تشای تشًاهًَِیؼی طًتیک سا ًـاى هیدّذ .کِ دس آى
اًتخاب عثیؼی تشای پیذا کشدى ساُحلّا اػتفادُ ؿذُ اػت .تشًاهًَِیؼی طًتیکّ ،واًٌذ عثیؼت ،یک فشآیٌذ تلادفی اػت ٍ
ّشگض ًویتَاًذ ًتایح سا تضویي کٌذّ .نچٌیي GP ،هَفقیتّای صیادی دس اسصیاتی ساُّای ًَ ٍ غیشهٌتظشُ دس حل هؼائل داسد.
ساُحل
))(* (SIN (- y x
)(IF (> x 15.43
)(+ 2.3787 x
)(* (SQRT y
))))(/ x 7.54

اخشای تشًاهِّا ٍ

تَلیذ تلادفی

اسصیاتی کیفیت آًْا

خوؼیتی اص تشًاهِ

تِ دًیا آٍسدى
تشًاهِّای کوکی
ؿکل  :2سًٍذ کٌتشل تشای تشًاهًَِیؼی طًتیک

آدرس :تبریس ،خیبببى اهبم ،ببزار کبَد ،طبقِ زیرزهیي ،پالک 143
تلفي09144030032-09144024936-04135255991-04135255980 :
www.EasySoft.ir – info@EasySoft.ir

genetic programming

1

evolutionary algorithms

2

genetic algorithms

3

parse trees

4

evolutionary strategies

5

evolutionary programming

6

John Koza

7

شرکت آسبى سیستن هبٌب
www.EasySoft.ir

شوبرُ ثبت35855 :
ببهسئَلیت هحذٍد

طراحی ًرم افسار
طراحی ٍبسبیت
طراحی ببًک اطالعبتی
برًبهِ ًَیسی سخت افسار
برًبهِ ًَیسی اًذرٍیذ

هشاحل اػاػی یک ػاهاًِ  GPدس الگَسیتن ً 1ـاى دادُ ؿذُ اػت GP .تِ ٍػیلِ اخشای ایي الگَسیتن ایذُآلتشیي تشًاهِ سا
پیذا هیکٌذ .اتتذا ایي الگَسیتن یک خوؼیت اٍلیِ اص تشًاهِّا تِ كَست تلادفی تَلیذ هیکٌذ .ػپغ ،تا اػتفادُ اص اخشای ّش
یک اص تشًاهِّا قاتلیت یا تشاصًذگی 8آىّا سا تؼییي هیکٌذ (ػغش  .)3یک یا دٍ تشًاهِ اص خوؼیت تا یک احتوال تشاػاع قاتلیت
آىّا تشای ؿشکت دس ػولیات طًتیک اًتخاب هیؿَد (ػغش .)4تشًاهِّای خذیذ تِ ٍػیلِ تِ کاس تشدى ػولیات طًتیک تشای
ًؼل تؼذی تَلیذ هیؿَد (ػغش  .)5تا صهاًی کِ یک ساُ حل قاتل قثَل پیذا ًـَد یا تؼضی ؿشایظ تَقف هحیا ًـَد ایي کاس
اداهِ هییاتذ .دس آخش تْتشیي تشًاهِ تَلیذ ؿذُ تا ایٌدا تشگـت دادُ هیؿَد.
ػولیات طًتیک اٍلیِ تشای تَلیذ تشًاهِّای خذیذ دس صیش آهذُ اػت:


بازترکیبی ( :)Crossoverخلق یک تشًاهِ فشصًذ خذیذ تِ ٍػیلِ تشکیة قؼوتّای اًتخاب ؿذُ تلادفی اص دٍ
تشًاهِ ٍالذ.



جهص ( :)Mutationخلق یک تشًاهِ فشصًذ خذیذ تِ ٍػیلِ تغییشات تلادفی یک قؼوت اًتخاب ؿذُ تلادفی اص
یک تشًاهِ ٍالذ.

procedure: genetic_programming
1:
Randomly create an initial population of programs from the available primitives.
2:
repeat
3:
Execute each program and ascertain its fitness.
4:
Select one or two program(s) from the population with a probability based on fitness to
participate in genetic operations.
5:
Create new individual program(s) by applying genetic operations with specified probabilities.
6:
until an acceptable solution is found or some other stopping condition is met (e.g., a maximum
number of generations is reached).
7:
return the best-so-far individual.

الگَسیتن  :1تشًاهًَِیؼی طًتیک

تٌاتشایي ،یک الگَسیتن  GPسٍی یک خوؼیت اص اػضا کاس هیکٌذ کِ ّش یک اص آىّا ًـاى دٌّذُ یک ساُحل تالقَُ اص
هؼالِ اػت .هشاحل  GPدس صیش آهذُ اػت:
 -1تَلیذ یک خوؼیت اٍلیِ تِ كَست تلادفی تا اػتفادُ اص تشکیة تَاتغ ٍ پایاًِّای هؼالِ
 -2اخشای ّشیک اص تشًاهِّای خوؼیت ٍ ًؼثت دادى یک هقذاس تشاصًذگی تِ آىّا
9
 -3ػاختي تشًاهِّای کاهپیَتشی خذیذ ،تا ًام فشصًذ
الف) کپی کشدى تْتشیي تشًاهِ هَخَد ،تا ًام تکثیش

10

ب) ػاختي یک تشًاهِ خذیذ تِ ٍػیلِ خْؾ
ج) ػاختي یک تشًاهِ خذیذ تِ ٍػیلِ تاص تشکیثی

fitness

8

offspring

9

reproduction
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 -4تْتشیي تشًاهِ کاهپیَتشی تِ دػت آهذُ دس ّش ًؼل ،تْتشیي تا ایٌدا ،تِ ػٌَاى ًتیدِ اخشای ً GPـاى دادُ هیؿَد.
یک فلَچاست اص هشاحل  GPدس ؿکل  3آهذُ اػت.

ؿکل  :3فلَچاست

[30] GP

دس  ،GPتشًاهِّا هؼوَالً تِ ٍػیلِ ًحَ دسختّا تیاى هیؿًَذ .تشای هثال ؿکل  4دسخت تشًاهِ ) max(x+x,x+3*yسا
ًـاى هیدّذ .هتغیشّا ٍ ثاتتّا دس تشًاهِ ( )3 ٍ y ،xتشگّای دسخت ّؼتٌذ کِ دس  GPتِ آىّا پایاًِ 11هیگَیٌذ .ػولگشّای
هحاػثاتی ( )max ٍ * ،+گشُّای داخلی ّؼتٌذ کِ تِ آىّا تاتغ 12هیگَیٌذ .هدوَػِ تَاتغ ٍ پایاًِّای هداص تاّن هدوَػِ
اٍلیِ اص ػاهاًِ  GPسا تـکیل هیدٌّذ.
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ؿکل ً :4وایؾ ًحَ دسخت

max(x+x,x+3*y) :GP

دس ادتیات  GPسایح اػت ػثاسات هٌغقی تا یک ػالهتگزاسی پیـًَذی ؿثیِ آًچِ دس لیؼپ 13یا اػکین 14اػتفادُ ؿذُ
اػت تیاى ؿَد .تشای هثال ) max(x+x,x+3*yتشاتش تا ))) (max(+xx)(+x(*3yاػت .ایي ػالهتگزاسی استثاط تیي ػثاست
هٌغقی ٍ دسختّای هتٌاظش سا آػاًتش هیکٌذ .تا تَخِ تِ آًکِ تواهی تَاتغ تِ کاس سفتِ دس تشًاهًَِیؼی طًتیک تؼذاد ثاتتی اص
آسگَهاىّا سا قثَل هیکٌذ ،پغ پاساًتضّا دس ػالهتگزاسی پیـًَذی ػثاسات هٌغقی صایذ ّؼتٌذ ٍ هیتَاًٌذ حزف ؿًَذ.
تٌاتشایي دسختّا ّواًٌذ تشتیةّای خغی ػادُ هیتَاًٌذ هَثشتش ًـاى دادُ ؿًَذ .تشای هثال ػثاست هٌغقی

(max(+x

))) x)(+x(*3yهیتَاًذ تِ ایي كَست ًَؿتِ ؿَد.max+xx+x*3y :

پارامترهاي برنامهنویسی شنتیک
ؿثیِ دیگش الگَسیتنّای تلادفی ،دس تشًاهِ ًَیؼی طًتیک ًیض اؿخاف خوؼیت اٍلیِ تِ كَست تلادفی تَلیذ هیؿًَذ .سٍؽ-
ّای هتفاٍتی تشای تَلیذ خوؼیت اٍلیِ تِ كَست تلادفی ٍخَد داسد .اص ػادُتشیي سٍؽّا هیتَاى تِ سٍؽّای کاهل ،15سؿذ
کشدى ٍ 16تشکیثی اص ایي دٍ تا ًام ًلف تِ ًلف 17اؿاسُ کشد .دس ّش دٍ سٍؽ کاهل ٍ سؿذ کشدى خوؼیت اٍلیِ تَلیذ ؿذُ اص
حذاکثش ػوقی کِ کاستش هؼیي هیکٌذ تداٍص ًویکٌٌذ .ػوق یک گشُ تشاتش اػت تا تؼذاد یالّایی کِ گشُ ًیاص داسد تا تِ گشُ
سیـِ تشػذ (گشُ سیـِ تا ػوق كفش فشم ؿذُ اػت) .ػوق یک دسخت تشاتش تا ػوق ػویقتشیي تشگ اػت (تشای هثال ،دسخت
ؿکل  1-2داسای ػوق  3اػت).
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دس سٍؽ کاهل (تِ دلیل آًکِ ایي سٍؽ دسخت کاهل ،یؼٌی دس آى ّوِ تشگّا ػوق هـاتِ داسًذ ،تَلیذ هیکٌذ تِ آى سٍؽ
کاهل هیگَیٌذ) گشُّا تِ كَست تلادفی تا صهاًی کِ تِ ػوق هاکضیون تشػذ اص هدوَػِ تاتغ اًتخاب هیؿًَذ ٍ دس تشگّا
فقظ پایاًِّا هیتَاًٌذ اًتخاب ؿًَذ .ؿکل  5یک ػشی تلاٍیش لحظِای اص ػاختواى یک دسخت کاهل تِ ػوق  2سا ًـاى هی-
دّذ .فشصًذاى گشُّای  * ٍ /تایذ تشگ تاؿٌذ دس غیش ایي كَست دسخت ػویقتش هیؿَد .تٌاتشایي ،دس هشاحل ٍ t=6 ،t=4 ،t=3
 t=7یک پایاًِ تایذ اًتخاب ؿَد.

ؿکل  :5ایداد یک دسخت کاهل تا حذاکثش ػوق  2تا اػتفادُ اص سٍؽ کاهل

تشخالف سٍؽ کاهل ،سٍؽ سؿذ کشدى ّویـِ دسختّایی تا اًذاصُّا ٍ ؿکلّای گًَاگَى تَلیذ هیکٌذ .دس ایي سٍؽ
گشُّا تِ كَست تلادفی تا صهاًی کِ تِ ػوق هاکضیون تشػذ اص هدوَػِ اٍلیِ (یؼٌی تاتغ ٍ پایاًِ) اًتخاب هیؿًَذ ٍ دس تشگّا
فقظ پایاًِّا هیتَاًٌذ اًتخاب ؿًَذ .ؿکل  6ایي فشآیٌذ سا تشای ػاختي یک دسخت تا ػوق ً 2ـاى هیدّذ.

ؿکل  :6ایداد یک دسخت تا  5گشُ تا حذاکثش ػوق  2تا اػتفادُ اص سٍؽ سؿذ کشدى
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ؿثِ کذ اخشای تاصگـتی ّش دٍ سٍؽ کاهل ٍ سؿذ کشدى دس الگَسیتن  2آهذُ اػت .دس ایي کذ  func_setهدوَػِ تاتغ ٍ
 term_setهدوَػِ پایاًِ اػت ٍ ً max_dـاى دٌّذُ حذاکثش ػوق تشای ػثاسات هٌغقی method ،تشاتش کاهل یا سؿذ کشدى
اػت expr .ػثاست تَلیذ ؿذُ دس ػالهتگزاسی پیـًَذی ٍ )( randیک تاتغ اػت کِ اػذاد تلادفی یکٌَاخت تَصیغ ؿذُ تیي
 1 ٍ 0سا تشهیگشداًذ.
)procedure: gen_rnd_expr(func_set,term_set,max_d,method
1:
if max_d = 0 or (method = grow and rand() < |term_set|/(|term_set|+|func_set|)) then
2:
) expr = choose_random_element( term_set
3:
else
4:
) func = choose_random_element( func_set
5:
for i = 1 to arity(func) do
6:
;) arg_i = gen_rnd_expr( func_set, term_set, max_d - 1, method
7:
end for
8:
;)… expr = (func, arg_1, arg_2,
9:
end if
10:
return expr

الگَسیتن  :2ؿثِ کذ اخشای تاصگـتی سٍؽّای کاهل ٍ سؿذ کشدى

تِ دلیل آًکِ ّیچکذام اص سٍؽّای کاهل ٍ سؿذ کشدى یک ًاحیِ گؼتشدُ اص اًذاصُّا ٍ ؿکلّا سٍی خَدؿاى تَلیذ ًوی-
کٌٌذ ،تشکیثی اص ایي دٍ سٍؽ تا ًام سٍؽ ًلف تِ ًلف فشم ؿذُ اػت کِ دس آى ًلف خوؼیت اٍلیِ تِ ٍػیلِ سٍؽ کاهل ٍ
ًلف دیگش تا سٍؽ سؿذ کشدى ػاختِ هی ؿَد .تِ ایي تشتیة تا اػتفادُ اص ایي سٍؽ دسختاى تا اًذاصُّا ٍ ؿکلّای هتفاٍت دس
یک ًاحیِ تا ػوق هحذٍد تَلیذ هیؿًَذ.
تؼذ اص ساُ اًذاصی خوؼیت ،تؼذادی اص اؿخاف خوؼیت تِ كَست تلادفی اًتخاب هیؿًَذ .آىّا تا دیگشی هقایؼِ هیؿًَذ
تا تْتشیي آىّا اص ًظش تشاصًذگی تِ ػٌَاى ٍالذ تشای اًدام ػولیات تاصتشکیثی ٍ خْؾ اًتخاب ؿَد.
چٌذیي سٍؽ اًتخابٍ 18خَد داسد کِ اص آى خولِ هیتَاى تِ سٍؽّای صیش اؿاسُ کشد:


روش چرخ رولت :19الگَسیتن سٍؽ چشخ سٍلت تشًاهِّا سا تش عثق هقادیش تشاصًذگی تشای ًؼل خذیذ اًتخاب هی-
کٌذ .یک تشًاهِ تا هقذاس تشاصًذگی صیاد ،ؿاًغ صیادی تشای ػضَ ؿذى دس ًؼل خذیذ داسد ٍ ّش ػضَ هیتَاًذ چٌذیي
تاس تشای ًؼل خذیذ اًتخاب ؿَد .چشخ سٍلت تِ ػکتَسّا تقؼین هیؿَد کِ اًذاصُ ّش ػکتَس هتٌاػة تا هقذاس
تشاصًذگی تشًاهِّا اػت .اًذاصُ چشخ ًیض تشاتش تا هدوَع توام هقادیش تشاصًذگی اػت .تشای اًتخاب یک ػضَ ،یک ػذد
تلادفی اًتخاب هی ؿَد ،ػذد اًتخاب ؿذُ دس ّش ػکتَس کِ قشاس داؿت ػضَ ًؼثت دادُ ؿذُ تِ آى ػکتَس اًتخاب
هیؿَد.



روش رتبهبندي :20ایي الگَسیتن هـاتِ الگَسیتن چشخ سٍلت هیتاؿذ ،اها یک تفاٍت دس سٍؽ هحاػثِ اًذاصُ
ػکتَسّا داسد .اًذاصُ ػکتَس تذتشیي تشًاهِ تشاتش اػت تا  ،1اًذاصُ ػکتَس تشًاهِ تؼذی تشاتش تا  ٍ 2تِ ّویي تشتیة.
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اًذاصُ چشخ ًیض ّوَاسُ تشاتش اػت تا  .size*(size+1)/2کِ دس ایي ساتغِ ّ sizeواى اًذاصُ خوؼیت فؼلی اػت.
ّواًٌذ سٍؽ چشخ سٍلت تشای اًتخاب یک ػضَ ،یک ػذد تلادفی اًتخاب هیؿَد ،ػذد اًتخاب ؿذُ دس ّش ػکتَس
کِ قشاس داؿت ػضَ ًؼثت دادُ ؿذُ تِ آى ػکتَس اًتخاب هیؿَد.


روش مسابقه :21دس سٍؽ اًتخاب هؼاتقِ  Kػضَ اص خوؼیت تِ كَست تلادفی تشای هؼاتقِ اًتخاب هیؿًَذّ .ش
ػضَ هیتَاًذ چٌذیي تاس اًتخاب ؿَد .اص تیي  Kػضَ اًتخاب ؿذُ ،تْتشیي ػضَ اص ًظش تشاصًذگی تِ ػٌَاى ػضَ
اًتخاب ؿذُ الگَسیتن تشگضیذُ هیؿَد .ایي سٍؽ چٌذیي تاس اًدام هیؿَد تا خوؼیت ًؼل هیاًی تَلیذ ؿَدّ .ن-
چٌیي ،هقذاس  Kیک هقذاس اختیاسی هیتاؿذ ٍ ػَاهلی ّواًٌذ اًذاصُ خوؼیت تؼتگی داسد.

خْت اًدام ػولیات تاصتشکیثی ،دٍ ٍالذ هؼیي اًتخاب هی ؿًَذ ،اص ّش دسخت یک ًقغِ (یک گشُ) تِ ػٌَاى ًقغِ تاصتشکیثی
اًتخاب هی ؿَد .خلق فشصًذ تِ ٍػیلِ خایگضیٌی سیـِ صیشدسخت ًقغِ تاصتشکیثی اص ٍالذ اٍل تا یک کپی اص صیشدسخت
تاصتشکیثی ٍالذ دٍم كَست هیگیشد .هثالی اص تاصتشکیثی دس ؿکل ً 7ـاى دادُ ؿذُ اػت.

ؿکل  :7هثالی اص ػولیات تاصتشکیثی

خْت اًدام ػولیات خْؾ یک ٍالذ اًتخاب هیؿَد ،یک ًقغِ اص دسخت تِ ػٌَاى ًقغِ خْؾ اًتخاب هیؿَد .ػپغ ایي
صیشدسخت تا صیشدسختی کِ تِ كَست تلادفی تَلیذ ؿذُ اػت خایگضیي هیؿَد .هثالی اص خْؾ دس ؿکل ً 8ـاى دادُ ؿذُ
اػت.

tournament method
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ؿکل  :8هثالی اص ػولیات خْؾ

پغ اص هـخق ؿذى اػضای خوؼیت ًؼل هیاًی ،ایي ًؼل تایذ خایگضیي ًؼل فؼلی ؿَد .تِ ّویي هٌظَس چٌذیي سٍؽ
خایگضیٌیٍ 22خَد داسد کِ دس صیش آهذ اػت:




سٍؽ ػوَهیت دادى :23دس ایي سٍؽ تواهی تشًاهِّای ًؼل هیاًی ًظیش تِ ًظیش خایگضیي ًؼل فؼلی هیؿَد .ایي
خایگضیٌی تِ دٍ كَست تا ًخثِکـی ٍ 24تذٍى ًخثِکـی اًدام پزیش اػت .اگش اص حالت ًخثِکـی اػتفادُ ؿَد،
تْتشیي تشًاهِ ًؼل فؼلی اص ًظش تشاصًذگی تا تشًاهِ ًظیش دس ًؼل هیاًی هقایؼِ خَاّذ ؿذ ٍ اگش هقذاس تشاصًذگی
تْتشی داؿت دس خای خَد تاقی هیهاًذ .اها دس سٍؽ تذٍى ًخثِکـی ایي هقایؼِ اًدام ًخَاّذ ؿذ.
سٍؽ حالت دائوی :25دس ایي سٍؽ خْت خایگضیٌی تشًاهِّای ًؼل هیاًی ،توام تشًاهِّای ًؼل هیاًی اص ًظش
تشاصًذگی تا تشًاهِ ًظیش خَد دس ًؼل فؼلی هقایؼِ هیؿَد اگش هقذاس تشاصًذگی تْتشی داؿتِ تاؿذ خایگضیٌی اًدام
خَاّذ ؿذ.

تٌاتشایي ،دس حالت کلی پاساهتشّای تشًاهًَِیؼی طًتیک ػثاستٌذ اص :اًذاصُ خوؼیت ،تؼذاد ًؼلّای تشًاهًَِیؼی طًتیک،
احتوال اًدام دادى ػولیات طًتیک (ػولیات تاصتشکیثی ٍ خْؾ) ،حذاکثش اًذاصُ تشًاهِّا (حذاکثش ػوق دسختّا) ،تؼییي سٍؽ
تَلیذ خوؼیت اٍلیِ (سٍؽ کاهل ،سؿذ کشدى ٍ ًلف تِ ًلف) ،تؼییي سٍؽ اًتخاب (سٍؽ چشخ سٍلت ،ستثِتٌذی ٍ هؼاتقِ) ٍ
تؼییي سٍؽ خایگضیٌی (سٍؽ ػوَهیت دادى ٍ حالت دائوی).
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برًبهِ ًَیسی اًذرٍیذ

اجراي برنامهنویسی شنتیک
هشاحل اخشای تشًاهًَِیؼی طًتیک دس صیش آهذُ اػت.
مرحله  :1مجموعه پایانه
اٍلیي هشحلِ تؼییي هدوَػِ پایاًِ هیتاؿذ .هدوَػِ پایاًِ هوکي ؿاهل هَاسد صیش تاؿذ:




ثاتتّا :ثاتتّا هیتَاًٌذ تِ كَست تلادفی دس یک قؼوت اص فشآیٌذ تَلیذ دسخت ایداد ؿًَذ.
ٍسٍدیّای خاسخی تشًاهِّاٍ :سٍدیّای خاسخی ًَػاً ؿکلی اص ًام هتغیشّا سا هیگیشًذ (یؼٌی )y ٍ x
تَاتغ تذٍى آسگَهاى :ایي تَاتغ ّش صهاًی کِ فشاخَاًی هیؿًَذ هقادیش هختلفی سا تشهیگشداًٌذ .هاًٌذ تاتغ )(rand
کِ اػذاد تلادفی سا تشهیگشداًذ یا تاتغ )( dist_to_wallکِ فاكلِ یا هاًغ تا ستات سا تشهیگشداًذ.

مرحله  :2مجموعه تابع
هدوَػِ تاتغ اػتفادُ ؿذُ دس  GPتِ عثیؼت ًاحیِ هؼالِ تؼتگی داسد .تشای هثال ،دس یک هؼالِ ػذدی ػادُ هدوَػِ
تاتغ هوکي اػت فقظ ؿاهل تَاتغ الگَسیتوی تاؿذ ( .)/ ٍ * ،- ،+تؼضی اٍقات هدوَػِ اٍلیِ ؿاهل پایاًِّا ٍ تَاتغ تشای حل
هؼائل دس یک ًاحیِ ٍیظُ اص هؼالِ عشاحی ؿذُاًذ .تشای هثال ،اگش ّذف تشًاهِ ستات تویض کشدى کف صهیي تاؿذ هدوَػِ تاتغ
هوکي اػت ؿاهل ػولّای حشکت ،چشخؾ ٍ تویض کشدى تاؿذ .خذٍل ً 7ـاى دٌّذُ یک هثال اص تشخی تَاتغ ٍ پایاًِّای
دیذُ ؿذُ دس ادتیات  GPهیتاؿذ.
خذٍل  :7هثالی اص هدوَػِ تاتغ ٍ پایاًِ دس

GP

مجموعه تابع
نوع اولیه

مثال

الگَسیتوی
سیاضی
تَلی
ؿشعی
حلقِ
...

+, *, /
sin, cos, exp
AND, OR, NOT
IF-THEN-ELSE
FOR, REPEAT
…

مجموعه پایانه
نوع اولیه

مثال

هقادیش ثاتت
هتغیش
تَاتغ تذٍى آسگَهاى

3, 0.45
x, y
rand, go_left
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قثل اص اداهِ اخشای تشًاهًَِیؼی طًتیک ،الصم اػت کِ تِ دٍ هؼالِ تَخِ ؿَد.
اٍل تایذ هؼالِ تؼتاس ( )Closureسػایت ؿذُ تاؿذ .یؼٌی ایٌکِ ّش تاتؼی کِ هقذاس هیگیشد ،قادس تاؿذ کِ توام ًتایح
خشٍخی سا هذیشیت کٌذ .تِ ػٌَاى هثال فشم هیؿَد تشًاهِّا فقظ اص ػولگشّای سیاضی اػتاًذاسد یؼٌی } {*, /, +, -تِ ػٌَاى
تَاتغ هَسد اػتفادُ ٍ اص هقادیش }…  {0, 1, 2,تِ ػٌَاى هقادیش پایاًِ اػتفادُ هیکٌٌذ .دس ایي حالت قاًَى تؼتاس سػایت ًـذُ
اػت .صیشا تا ایي اػوال توام حالتّای خشٍخی هؼتثش ًیؼتٌذ ،چشا کِ یک تشًاهِ هاًٌذ ) (/ 2 0تاػث تشٍص خغای تقؼین تش
كفش هیؿَد .تشای سػایت قاًَى تؼتاس تایؼتی کِ تاتغ تقؼین تِ گًَِای تؼشیف ؿَد کِ ػاهاًِ سا اص کاس ًیاًذاصد ٍ هَخة
خاتوِ غیشػادی تشًاهِ ًـَد .تِ ػٌَاى هثال دس ػولگش تقؼین ،اگش آسگَهاى دٍم كفش تاؿذ تؼضی هقادیش پیؾ فشم هاًٌذ  1سا
تشهیگشداًذ (تذٍى تَخِ تِ هقذاس آسگَهاى اٍل) .تِ ایي ًؼخِ اص ػوگش تقؼین ًؼخِ حفاظت ؿذُ هیگَیٌذ ٍ اغلة تا %
ًوایؾ هیدٌّذ .دس هَسد هَاسدی هاًٌذ ػولگشّای تک ػولًَذی هاًٌذ ػولگش  ،Notهیتَاى تِ ایي ؿکل ػول کشد کِ ایي
ػولگش دٍ ػولًَذ تِ ػٌَاى ٍسٍدی تپزیشد ٍلی ػولًَذ دٍم ّیچ تاثیشی ًذاؿتِ تاؿذ.
دٍهیي هؼالِ ای کِ تایؼتی هَسد تَخِ قشاس تگیشد ایي اػت کِ هؼالِای کِ تشای آى تشًاهِ ًَؿتِ هیؿَد تایذ تا تشکیثی
اص پایاًِّا ٍ تَاتؼی کِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت قاتل حل تاؿذ .تِ ػٌَاى هثال اگش ّذف یک تشًاهِ هحاػثِ لگاسیتن یک ػذد
سا تاؿذ ،دس ایي حالت تا اػتفادُ اص تَاتغ } ٍ {+, -پایاًِّای } {1, 2, 3, ...تشًاهِ دس تْتشیي حالت ًیض قادس ًیؼت کِ هقذاس
لگاسیتن سا تا تقشیة هٌاػة هحاػثِ کٌذ .چشا کِ ًتایح کِ تِ دػت آهذُ ،قغؼاً فقظ اػذاد كحیح ّؼتٌذ.
مرحله  :3تابع برازندگی
تشاصًذگی هیتَاًذ تِ ٍػیلِ سٍؽّای هختلف اًذاصُگیشی ؿَد .تشای هثال ،تشحؼة :هیضاى خغای تیي خشٍخی ٍ خشٍخی
هغلَب؛ هیضاى صهاى الصم تشای سػاًذى یک ػاهاًِ تِ حالت ّذف هغلَب؛ دقت ٍ كحت تشًاهِ دس الگَّای تؼییي ؿذُ؛
تاصدّی کِ یک تشًاهِ اسائِ هیدّذ.
تِ دلیل آًکِ ػاختاسّای اسصیاتی ؿذُ دس  GPتشًاهِّای کاهپیَتشی ّؼتٌذ ،اسصیاتی تشاصًذگی هؼوَالً ًیاصهٌذ اخشای تواهی
تشًاهِّای خوؼیت هی تاؿذ .تا تَخِ تِ آًکِ هقذاس پشداصؽ تَػظ یک کاهپایلش قاتل تَخِ اػت ،هؼوَالً اص یک هفؼش تشای
اسصیاتی تشًاهِّا اػتفادُ هی ؿَد .تفؼیش کشدى یک دسخت تشًاهِ تِ ایي هؼٌی اػت کِ گشُّا دس دسخت تِ تشتیثی تایذ اخشا
ؿًَذ کِ تضویي کٌذ کِ قثل اص آًکِ هقذاس آسگَهاى آىّا هـخق ًـذُ اػت اخشا ًویؿًَذ .تِ ٍػیلِ گشدؽ دسخت تِ
كَست تاصگـتی تا ؿشٍع اص گشُ سیـِ ٍ ،تِ تؼَیق اًذاختي اسصیاتی ّش گشُ تا صهاًی کِ هقادیش فشصًذاى آى ؿٌاختِ ؿذُ تاؿذ
ایي کاس ؿذًی اػت .فشآیٌذ تاصگـتی اٍل ػوق دس ؿکل ً 9ـاى دادُ ؿذُ اػت .الگَسیتن  3ؿثِ کذ پیادُػاصی پشٍػِ تفؼیش
سا ًـاى هیدّذ .دس ایي الگَسیتن فشم ؿذُ اػت کِ تشًاهِّا تا ػثاسات هٌغقی ػالهتگزاسی پیـًَذی ًـاى دادُ هیؿًَذ.
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ؿکل  :9هثالی اص تفؼیش ًحَی دسخت
) procedure: eval( expr
1:
if expr is a list then
2:
}proc = expr(1) {Non-terminal: extract root
3:
if proc is a function then
4:
}value = proc( eval(expr(2)), eval(expr(3)), ... ) {Function: evaluate arguments
5:
else
6:
}value = proc( expr(2), expr(3), ...) {Macro: don’t evaluate arguments
7:
end if
8:
else
9:
if expr is a variable or expr is a constant then
10:
}value = expr {Terminal variable or constant: just read the value
11:
else
12:
}value = expr() {Terminal 0-arity function: execute
13:
end if
14:
end if
15:
return value

الگَسیتن  :3هفؼش تشًاهًَِیؼی طًتیک
مرحله  :4پارامترهاي GP

چْاسهیي هشحلِ تؼییي کشدى پاساهتشّای کٌتشل تشای اخشا اػت .هْوتشیي پاساهتش کٌتشل اًذاصُ خوؼیت اػت ،پاساهتشّای
کٌتشل دیگشی ّواًٌذ احتوال اًدام دادى ػولیات طًتیک ،حذاکثش اًذاصُ تشای تشًاهِّا ٍ دیگش خضئیات اخشا ٍخَد داسد .هؼوَالً
خوؼیت اٍلیِ تِ كَست تلادفی تا اػتفاد اص سٍؽ ًلف تِ ًلف تا ًاحیِ ػوق  2تا  6تَلیذ هیؿَد .اًذاصُ دسختّای اٍلیِ تِ
تؼذاد تَاتغ ،تؼذاد پایاًِّا ٍ تؼذاد آسگَهاىّای تَاتغ ٍاتؼتِ اػت .دس تیـتش حالتّا هحذٍدیت اكلی سٍی اًذاصُ خوؼیت تِ
دلیل صهاى الصم تشای اسصیاتی تشاصًذگیّا هی تاؿذ ٍ ًِ تشای رخیشُ اػضای خوؼیت .هؼوَالً اًذاصُ خوؼیت تایذ حذاقل ؿاهل
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 500ػضَ تاؿذ .صهاى اخشای  GPهیتَاًذ تخویي صدُ ؿَد تِ ٍػیلِ :تؼذاد اخشاّا  ،Rتؼذاد ًؼل  ،Gاًذاصُ خوؼیت ،P
هیاًگیي اًذاصُ تشًاهِّا  ٍ Sتؼذاد حالت تشاصًذگی .F
مرحله  :5خاتمه و طراحی راهحل
پٌدویي هشحلِ ؿاهل تؼییي کشدى هالک خاتوِ ٍ سٍؽ ًـاى دادى ًتایح اخشا اػت .هالک خاتوِ هوکي ؿاهل حذاکثش
تؼذاد ًؼلّا تشای اخشای یک تشًاهِ هخلَف تاؿذ ٍ تْتشیي ػضَ تا ایٌدا هحلَل تَلیذ ؿذُ هیتاؿذ.

مثالی از اجراي برنامهنویسی شنتیک
ایي تخؾ یک هثال اص اخشای  GPسا ًـاى هیدّذّ ،ذف تَلیذ خَدکاس یک تشًاهِ تا سفتاس ٍسٍدی/خشٍخی هـخق هیتاؿذ.
هثال ایي تخؾ اػتٌتاج کشدى یک ػثاست ًظیش چٌذ خولِای دسخِ دٍم  x2+x+1دس ًاحیِ ] [-1,+1هیتاؿذ.
مراحل اجرا
تِ دلیل آًکِ هؼالِ پیذا کشدى تاتغ سیاضی اص سٍی یک هتغیش هؼتقل ،x ،اػت ،هدوَػِ پایاًِّا ؿاهل ایي هتغیش هیتاؿذ.
ایي هدوَػِ ّنچٌیي ؿاهل ثاتتّای تلادفی دس یک ًاحیِ هتؼاسف ،هثالً اص  -0.5تا  +0.5هیتاؿذ .تٌاتشایي هدوَػِ پایاًِ،
 ،Tتشاتش اػت تا:
}T = {x, R

یک اًتخاب ػادُ تشای هدوَػِ تاتغ ّواى چْاس تاتغ الگَسیتوی هؼوَلی اػت ./ ٍ * ،- ،+ :تیـتش هؼالِّای سگشػیَى
ػذدی ػولیات تضسگ تا تَاتغ اضافی ّواًٌذ )( log() ٍ sinسا الصم داسدٍ .لی دس ایي هثال اص هدوَػِ تاتغ ػادُ اػتفادُ ؿذُ
اػت:
}F = {+, -, *, %

ّ %واى تقؼین هحاظت ؿذُ اػتً .کتِ کِ چٌذ خولِای هَسد ًظش دقیقاً هیتَاًذ تا اػتفادُ اص هدوَػِ تاتغ ٍ پایاًِ
اًتخاب ؿذُ تیاى ؿَد.
ػَهیي هشحلِ ؿاهل ػاختي اًذاصُ تشاصًذگی اػتّ .ذف ػغح تاالی ایي هؼالِ پیذا کشدى هؼالِای اػت کِ خشٍخی آى
تشاتش تا هقذاس خشٍخی چٌذ خولِای دسخِ دٍم  x2+x+1تاؿذ .تٌاتشایي تشاصًذگی ػضَ هخلَف خوؼیت تایذ خشٍخی خیلی
ًضدیک تِ چٌذ خولِای ّذف سا هٌؼکغ کٌذ .دس ایي هؼالِ تشاصًذگی تِ كَست هدوَع خغاّای هغلق اًذاصُگیشی ؿذُ تا
هقادیش هتفاٍت اص هتغیش هؼتقل  xدس ًاحیِ ] [-1.0,+1.0تؼشیف ؿذُ اػت .دس ایي هؼالِ ،خغاّا تشای هقادیش صیش اًذاصُگیشی
هیؿًَذ:
}x ϵ {-1.0, -0.9, …, 0.9, 1.0
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تٌاتشایيّ ،شچِ هقذاس تشاصًذگی (خغا) کوتش تاؿذ تشًاهِ تْتش اػت ٍ یک تشاصًذگی (خغا) تا هقذاس كفش ًـاى دٌّذُ یک
تٌاػة کاهل اػت.
دس هشحلِ چْاسم پاساهتشّای اخ شا تایذ تٌظین ؿًَذ .اًذاصُ خوؼیت دس ایي هثال کَچک فقظ  4دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.
ػولیات تاصتشکیثی اػتفادُ ؿذُ تقشیثاً  90دسكذ اص اػضای خوؼیت سا تَلیذ هیکٌذ؛ ػولیات تکثیش (کِ دس آى یک ػضَ
هتٌاػة تِ كَست ػادُ کپی هیؿَد) تقشیثاً  8دسكذ اص اػضای خوؼیت سا تَلیذ هیکٌذ؛ ػولیات خْؾ  1دسكذ اص خوؼیت
سا تـکیل هیدّذ؛ ٍ ػولیات تغییش هؼواسی تقشیثاً  1دسكذ اص اػضای خوؼیت سا تـکیل هیدّذ .تِ دلیل اًکِ ایي هثال ؿاهل
یک خوؼیت کَچک غیش ػادی اػت ،دس ایي هثال ػولیات تاصتشکیثی دٍ تاس اػتفادُ خَاّذ ؿذ تشاتش تا  50دسكذ اص خوؼیت؛
ػولیات خْؾ ٍ تکثیش یک تاس اػتفادُ خَاّذ ؿذ تشاتش تا  25دسكذ اص خوؼیت؛ ٍ تشای ػادگی ػولیات تغییش هؼواسی دس ایي
هثال اػتفادُ ًـذُ اػت.
هشحلِ پٌدن ٍ ًْایی یک ؿشط خاتوِ تؼییي هیکٌذ .یک ؿشط خاتوِ هٌغقی تشای ایي هؼالِ ایي اػت کِ اخشا اص ًؼل
تِ ًؼل اداهِ خَاّذ یافت تا صهاًی کِ تشاصًذگی (خغا) تؼضی اص اػضا کَچکتش اص  0.1ؿَد.
اجراي مرحله به مرحله
تؼذ اص هـخق ؿذى هشاحل اخشا حال هیتَاى GP ،سا هشحلِ تِ هشحلِ اخشا کشد .خالكِ اخشای  GPدس خذٍل  8آهذُ
اػت.
خذٍل  :8پاساهتشّای هثال اخشای تشًاهًَِیؼی طًتیک

ّذف
هدوَػِ تاتغ

پیذا کشدى تشًاهِای کِ خشٍخی آى ًظیش  x2+x+1دس ًاحیِ  -1≤x≤+1تاؿذ.
( % ،* ،- ،+تقؼین حفاظت ؿذُ)؛ ّوِ ػولیات اػـاسی ّؼتٌذ.

هدوَػِ پایاًِ  ٍ xثاتتّای اًتخاب ؿذُ تِ كَست تلادفی تیي .+5 ٍ -5

تشاصًذگی

هدوَع خغاّای هغلق تشای

اًتخاب

تشحؼة تشاصًذگی

خوؼیت اٍلیِ
پاساهتشّا
خاتوِ

}x ϵ {-1.0, -0.9, …, 0.9, 1.0

سٍؽ ًلف تِ ًلف (ػوق  1تا  50 ،2دسكذ اص پایاًِّا ثاتتّا ّؼتٌذ)
اًذاصُ خوؼیت  50 ،4دسكذ صیشدسخت تاصتشکیثی 25 ،دسكذ تکثیش 25 ،دسكذ
صیشدسخت خْؾ ،اًذاصُ دسخت تذٍى هحذٍدیت.
ػضَی تا تشاصًذگی تْتش اص  0.1پیذا ؿَد.
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فشآیٌذ هقذاسدّی اٍلیِ تا تَلیذ خوؼیت تِ كَست تلادفی اص چْاس ػضَ تشًاهِّای کاهپیَتشی ؿشٍع هیؿَد .چْاس تشًاهِ
دس ؿکل  10تِ كَست دسخت ًـاى دادُ ؿذُاًذ .اٍلیي تشًاهِ ایداد ؿذُ تِ كَست تلادفی (ؿکل  )a 10تشاتش اػت تا ػثاست
x+1؛ تشًاهِ دٍم (ؿکل  )b 10تشاتش تا x2+1؛ تشًاهِ ػَم (ؿکل  )c 10تشاتش تا هقذاس ثاتت  ٍ 2تشًاهِ چْاسم تشاتش تا ػثاست

x

هیتاؿذ (ؿکل .)d 10

ؿکل  :10خوؼیت اٍلیِ تَلیذ ؿذُ تِ كَست تلادفی تا چْاس ػضَ اص ًؼل

0

تشًاهِ ّای کاهپیَتشی تَلیذ ؿذُ تِ كَست تلادفی هؼوَالً دس حل هؼالِ خیلی ضؼیف ّؼتٌذ .چْاس ػضَ تلادفی ًؼل

0

دس ؿکل  10خشٍخیّایی تَلیذ هیکٌٌذ کِ تِ ٍػیلِ هقذاسّای هختلف اص تاتغ  x2+x+1هٌحشف هیؿًَذ .تشای اسصیاتی
تشاصًذگی ّش یک اص تشًاهِّا ؿکل ً 11وَداسّای آىّا سا تا ًوَداس تاتغ  x2+x+1هقایؼِ هیکٌذ .هدوَع خغاّای هغلق تشای
خظ هؼتقین  x+1تشاتش تا  7.7هیتاؿذ (ؿکل )a 11؛ هدوَع خغاّای هغلق تشای ػْوی  x2+1تشاتش تا  11.0اػت (ؿکل 11
 ٍ )bهدوَع خغاّای هغلق تشای دٍ ػضَ تاقیواًذُ تشاتش تا ( 17.98ؿکل ( 28.7 ٍ )c 11ؿکل  )d 11اػت.
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ؿکل ً :11وَداسّای تَاتغ اسصیاتی ًؼل

0

دس ؿکل  11هـاّذُ هیؿَد کِ خظ هؼتقین  x+1دس ًاحیِ  -1تا ً +1ؼثت تِ ػِ تشًاهِ دیگش تِ ػْوی

x2+x+1

ًضدیکتش اػت .ایي خظ هؼتقین هؼلواً تشاتش تا ػْوی هَسد ًظش ًیؼت ،آى حتی یک تاتغ دسخِ دٍم ًیض ًیؼت ،آى فقظ
تْتشیي تشًاهِ اص ًؼل  0هیتاؿذ.
تؼذ اص آًکِ تشاصًذگی ّش ػضَ دس خوؼیت هـخق ؿذ ،تشای تَلیذ ًؼل تؼذی  GPتشًاهِّایی سا اص ایي ًؼل اًتخاب هی-
کٌذ .ػولیات طًتیک دس اػضای اًتخاب ؿذُ تِ کاس هیسٍد تا تشًاهِّای فشصًذ تَلیذ ؿًَذً .کتِ کلیذی آى اػت کِ فشآیٌذ
اًتخاب حشیلاًِ ًیؼت ٍ اػضای ًاهشغَب ًیض ؿاًؼی تشای اًتخاب داسًذ ،تْتشیي ػضَ تضویٌی تشای اًتخاب ًیؼت ٍ تذتشیي
ػضَ دس خوؼیت اػتثٌا ًیؼت.
ایي هثال تا ػولیات تکثیش ؿشٍع هیؿَد ،تِ دلیل آًکِ ػضَ اٍل (ؿکل  )a 10تیـتشیي تٌاػة سا دس خوؼیت داسد ،ایي
ػضَ ؿاًغ صیادی تشای ؿشکت ػولیات طًتیک داسد .تٌاتشایي فشم کٌیذ ایي ػضَ تشای تکثیش اًتخاب هیؿَد ٍ آى ّواى کپی
کشدى دس ًؼل تؼذی (ًؼل  )1اػت کِ دس ؿکل ً a 12ـاى دادُ ؿذُ اػت.
ػولیات تؼذی ػولیات خْؾ اػت .تا تَخِ تِ آًکِ اًتخابّا احتوالی اػت ،ػضَ ػَم خوؼیت (ؿکل  )c 10تشای ایي
ػولیات اًتخاب هی ؿَد .یکی اص ػِ گشُ ایي ػضَ تشای اًدام ػولیات خْؾ تِ كَست تلادفی تایذ اًتخاب ؿَد ،پایاًِ

2

اًتخاب هیؿَد .ایي تشًاهِ تِ كَست تلادفی خْؾ هییاتذ ٍ آى تشاتش اػت تا حزف صیشدسخت کاهل دس ًقغِ تشگضیذُ (پایاًِ
 ٍ ) 2دسج یک صیشدسخت کِ تِ كَست تلادفی ػاختِ ؿذُ اػت .صیشدسخت ػاختِ ؿذُ تشاتش تا  xتقؼین تش  xاػت تا اػتفادُ
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اص تقؼین هحافظت ؿذُ کِ دس ؿکل ً b 12ـاى دادُ ؿذُ اػت .تٌاتشایي ایي خْؾ هخلَف تشاتش اػت تا تغییش ثاتت  2تِ
ثاتت  ،1کِ تشاصًذگی آى اص  17.98تِ  11.0تْثَد پیذا هیکٌذ.
دس ًْایت اص ػولیات تاصتشکیثی تشای تَلیذ دٍ ػضَ ًْایی ًؼل خذیذ اػتفادُ هیؿَد .تِ دلیل آًکِ اػضای اٍل ٍ دٍم دس
ًؼل  0تیـتشیي تٌاػة سا داسًذ ،ایي دٍ تشای ؿشکت دس ػولیات تاصتشکیثی هحتولتش ّؼتٌذٍ .لی دس ایي هثال تشای اٍلیي
تاصتشکیثی اص دٍ خفت دسخت تٌاػة تاال (ؿکل  ٍ )a 10دسخت تٌاػة پاییي (ؿکل  )d 10اػتفادُ هیؿَد .یک ًقغِ اص ٍالذ
اٍل تِ ًام تاتغ  ٍ +یک ًقغِ اص ٍالذ دٍم تِ ًام ػوت چپتشیي  xتِ ػٌَاى ًقغِ تاصتشکیثی اًتخاب هیؿَد .ػولیات
تاصتشکیثی سٍی دٍ ٍالذ اًدام هیؿَد ٍ ًتیدِ تشاتش اػت تا ػثاست ( xؿکل .)c 12
تشای ػولیات تاصتشکیثی دٍم دٍ ػضَی کِ تیـتشیي تٌاػة سا داسًذ تِ ػٌَاى ٍالذ اًتخاب هیؿًَذ .ػضَ ؿکل ٍ b 10الذ
اٍل ٍ ػضَ ٍ a 10الذ دٍم .تِ كَست تلادفی ػوت چپتشیي  xدس ؿکل  ٍ b 10تاتغ  +دس ؿکل  a 10تِ ػٌَاى ًقاط
تاصتشکیثی اًتخاب هیؿًَذ .حال فشصًذ (ؿکل  )d 12تشاتش اػت تا ػثاست  x2+x+1کِ داسای تشاصًذگی كفش اػت.

ؿکل  :12خوؼیت ًؼل ( 1تؼذ اص ػولیاتّای تکثیش ،خْؾ ٍ تاصتشکیثی)

تِ دلیل آًکِ تشاصًذگی ػضَ ؿکل  d 12صیش  1.0اػت ،ؿشط خاتوِ تشای اخشا کافی اػت ٍ اخشا تِ عَس خَدکاس خاتوِ
هییاتذ .تٌاتشایي ،تْتشیي ػضَ تا تِ حال ؿکل  d 12اػت ٍ تِ ػٌَاى ًتیدِ اخشا عشاحی هیؿَد.
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