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Abstract 

The meaning of the Particle Swarm Optimization (PSO) refers to a relatively 
new family of algorithms that may be used to find optimal (or near optimal) 
solutions to numerical and qualitative problems.  
The genetic algorithm (GA) is an adaptive search method that has the ability for a 
smart search to find the best solution and to reduce the number of trials and time 
required for obtaining the optimal solution. 
The aim of this paper is to use the PSO to solve some kinds of two variables function 
which submits to optimize function filed. We investigate a comparison study between 
PSO and GA to this kind of problems. The experimental results reported will shed 
more light into which algorithm is best in solving optimization problems. 
The work shows the iteration results obtained with implementation in Delphi 
version 6.0 visual programming language exploiting the object oriented tools of 
this language. 

 
 

  الجزيئيحل معادلة غير خطية ذات متغيرين باستخدام خوارزمية أمثلية السرب 
  

  الخ"صة
تعن��ي  Particle Swarm Optimization  (PSO)أن تحقي��ق أمثلي��ة الس��رب الجزيئ��ي

) أو أقرب الى المثالي�ة(ا%شارة الى عائلة جديدة من الخوارزميات التي تستخدم �يجاد حلول مثالية 
   .للمسائل العددية والكمية

متكيف��ة لھ�ا القابلي��ة عل��ى أج��راء ھ�ي طريق��ة  Genetic Algorithm (GA)الخوارزمي�ة الجيني��ة 
بحث كفء 2يجاد الح�ل ا1فض�ل وتقلي�ل ع�دد المح�او�ت وال�زمن المطل�وبين للحص�ول عل�ى الح�ل 

  .ا1مثل
لح��ل بع�ض ان�واع ال��دوال الت�ي تعتم��د ) PSO(البح�ث يھ�دف إل��ى اس�تخدام أمثلي�ة الس��رب الجزيئ�ي 

  .متغيرين الخاضعة الى حقل أمثلية الدوال
. والخوارزمية الجينية لحل ھذا الن�وع م�ن المس�ائل) PSO(سة مقارنة بين طريقة وقد تم تحقيق درا

ان النتائج العملية المستخصلة من البحث تسلط الضوء على أي الخوارزميتين افضل في حل مسائل 
من الجيل السادس، وھي من ) Delphi(لقد نفذ البرنامج الخاص بالدراسة بلغة دلفي . أمثلية الدوال

  .البرمجة المرئيةلغات 
  
  
  
  
  

  


