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ABSTRACT
In this research building style simulation developed is applied in the field of
pattern recognition medical patients osteoporosis through a process of integrating and
hybridization between artificial immune network and back propagation neural network,
where the focus was on the qualities positive and overcome the negative qualities
possessed by each of these two technologies by building technology improved, have
proven technical hybrid it with better results and high efficiency in the classification of
cases patients osteoporosis compared with both artificial immune network (AIN) and
back propagation neural network (BP).
Keywords: artificial neural network, artificial immune network, pattern recognition .
الممخص
تمم يممذ ممبا النحممث نومماح كسمموب محاكمماة متطممور يممتم تطنييممج يممذ مجمال التعممرط عمممي الوممماط الطنيممة لمرضممي
و ممن العظممام وبلممال مممن ءمممل ةج مراح عمميممة مممي وتاجممين نممين تيويتممذ الةممنكة المواعيممة ا صممطواعية

Artificial

 )Immune Networkوةمنكة اوتةمار الءطمل ءم(ما  ,)Error Back Propagation Neural Networkةب تمم
التركيز عمي الص(ات ا يجانية والتغممب عممي الصم(ات السممنية التمذ تمتمكاما كمل ممن ماتين التيويتمين ممن ءممل نوماح
تيويممة محسمموة ,وق م كلنتممت التيويممة الماجوممة كوامما بات وتمماعي كيضممل ونك(مماحة عاليممة يممذ تصممويط حمما ت مرضممي و ممن
العظام مياروة مع كل من تيويتذ الةنكة المواعية ا صطواعية  )AINوةنكة اوتةار الءطل ءم(ا .)BP
 -1المقدمة
ةن التي م العممذ البي تةا ه العموم الح يلة المءتم(ة يذ الع ي من المجا ت والتطنييات وءصوصاً يذ

مجال تيويات عمم ا وظمة البكاعية غيرت من كسموب الحياة والتعامل ,وسامت الع ي من المساعل واليات الحصول
عمي المعمومات وتحميماا ,ونالءص يذ المجا ت الطنية ,ةب كان لاا اللر الواضح يذ حل الع ي من المةكمت
مواا التعرط عمي الوماط الطنية ,اب كولي الناحلون ا تماماً نالغاً لنواح ومابج رياضية يتم من ءملاا محاكاة

التعرط عمي الةياح ,وبلال من ءمل مجموعة من الحسانات الرياضية التذ تعتم
كسموب ا وظمة الحيوية يذ ّ
كسموب المعالجة المتوازية لمنياوات .وتع ا وظمة المواعية ا صطواعية Artificial Immune Systems

والةنكات العصنية ا صطواعية  )Artificial Neural Networksاح مجا ت عمم ا وظمة البكاعية التذ

تعمل عمي تمليل عيل ا وسان ووظامجُ المواعذ من ءمل ةنكة من المعطيات الرقمية والتذ يتم معالجتاا نواسطة
ومابج رياضية مح ة ].[16
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ةن الا ط من به ال راسة و تي يم تيوية بكاعية ماجوة تعتم عمي تيويتذ الةنكة المواعية
ا صطواعية  )Artificial Immune Networkوةنكة اوتةار الءطل ءم(اً Error Back Propagation

 ) Neural Networkوتكون قا رة لمتعرط عمي ا وماط الطنية وتح ي ا مرض و ن العظام .ةب تمت مياروة وتاعي
كل من التيوية الماجوة مع تيويتذ الةنكة المواعية ا صطواعية وةنكة اوتةار الءطل ءم(اً يذ التعرط عمي مرضي

و ن العظام عن طريق الم(اضمة نين به التيويات من ءمل ا عتما عمي معيار متوسط مع ل مرنع الءطل
 )Mean Square Errorوكبلال عامل الزمن .)Time
 -2الدراسات السابقة

لي كولي الع ي من الناحلين ا تماما كني ار لتحسين التيويات البكاعية وكساليب تطوير ا وا ست(ا ة من
الءصوصية ا يجانية لكل تيوية والتغمب عمي نعض سمنيات العمميات الحسانية الواتجة عن به التيويات ,اب ق م
يذ العام  )2005كل من ) (Polat K. ,Sahan S.,Kodaz H. and Güneş S.نحلًا وظ(ا ييج استء ام
ءوارزميات الوظام المواعذ ا صطواعذ مع الموطق المضنب يذ تصويط الصور الرقمية ,ويذ العام  )2007ق م
كل من الناحلين ) (Tsankova D. and Rangelova V.نحلاً تضمن استء ام الةنكة المواعية ا صطواعية

يذ تونؤ وتاعي جيوات مرض السرطان وق تضموت ال راسة  58عيوة مواا  32من الووع الياتل و 26من الووع البي

يمكن ة(اؤه.

يذ العام  )2008ق م كل من  )Sanjib M. and Sarat K. P.نحلا تم من ءملج تاجين الوظام المواعذ
مع مجموعة من العمميات الجيوية لغرض استء اماا يذ التونؤ  ,كما تم تاجين الوظام المواعذ مع الة ا ساس
الةعاعذ وتطنيياا يذ السمسل الزموية من قنل كل من )(Alexandrino J., Zanchettin C. and Filho E.
يذ العام  ,)2009ويذ العام  )2010تمت راسة السيطرة عمي المصع من ءمل الوظام المواعذ وطرق ا ملمية
الع ية وبلال من قنل كل من  ,)XuY., Luo F. and Lin X.كما ق م يذ العام  )2011كل من Nawi S.,
 )Abdalla A. and Ramli M.نحلا وظ(ا ييج الوظمة المواعية مع الءوارزمية الجيوية يذ السيطرة عمي مستوى
الساعل يذ الءزان ,وق م كل من  )GuoH.Y. and Li Z.L.يذ العام  )2012راسة تضموت التعرط عمي
الضرار اإلوةاعية من ءمل وظرية نيز والءوارزمية المواعية.
-3األنظمة المناعية االصطناعية والشبكات العصبية االصطناعية
تع تيوية الوظمة المواعية ا صطواعية  )Artificial Immune Systemsوالتذ تكتب اءتصا ار )(AIS

وتيوية الةنكات العصنية ا صطواعية  )Artificial Neural Networkوالتذ يطمق عمياا اءتصا ار ,)ANN
من ك م كصواط عموم الحاسوب الح يلة يذ مجا ل عمم الوظمة البكاعية والتذ يتم من ءملاا محاكاة كل من وظام
المواعة الطنيعذ والوظام العصنذ الطنيعذ ,وتعتم كل تيوية من به التيويات عمي منا ئ وعمميات مستوحاة من
آليات العمل الطنيعية التذ ييوم ناا جسم ا وسان ,اب تتم آلية المحاكاة من ءمل تراكيب و وال رياضية مستو ة
عمي آلية المحاكاة لابه ا وظمة الحيوية ] [9][7وق حيق كل من ا وظمة المواعية ا صطواعية والةنكات
العصنية ا صطواعية من ءمل التطنيق الع ي من الوجاحات يذ حيول مءتم(ة من العموم ملل عمم الرياضيات
والاو سة وتيوية المعمومات ,ويحتوي كل من ا وظمة المواعية ا صطواعية والةنكات العصنية ا صطواعية عمي
ع

من الءوارزميات التذ تحاكذ آليات العمل يذ جسم اإلوسان ,وسوط يتم التطرق ةلي ءوارزمية الةنكة
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المواعية  )Immune Network Algorithmملال لموظمة المواعية ا صطواعية ) (AISوءوارزمية الوتةار

الءطل ءم(اً  )Back Propagation Neural Networkملا ً لمةنكات العصنية ا صطواعية ).]10[ (ANNs
 -4الشبكة المناعية االصطناعية Artificial Immune Network

تع الةنكة المواعية ا صطواعية ةح ى ك م ءوارزميات ا وظمة المواعية ا صطواعية والمستوحاة من
الةنكة المواعية الطنيعية  )Idiotypicالميترحة من قنل العالم  )Niels Kaj Jerneيذ العام ,[4])1974
تعتم يذ عمماا عمي الءميا المواعية ووع  B-Cellالمح(زة من قنل المستض

لتكون ةنكة من ا جسام المضا ة

لمتعرط عمي المستض ويتم بلال من ءمل آليتين ا ولي التح(يز ) (Activationاب يتم رنط مستينل الجسم
المضا  )Paratopeمع مستينل المستض

 ,)Epitopeكما اللاوية ا ءما ) (Suppressionييتم رنط مستينل

جسم مضا  )Idiotopeمع مستينل جسم مضا آءر  .[8][3])Idiotopeكي ةن قوة الرنط تعتم ةلي ح كنير
رجة صمة الترانط نيواما ,اب اوج

عمي

كمما كاوت

رجة صمة  )Affinity Degreeتزي

عن ح

العتنة  ) Thresholdتكون قوة الرنط عالية اي ان التواسب طر ي ,سواح كان الترانط نين الجسم المضا والمستض
 ,)Ab-Agكو الجسام المضا ة مع نعضاا  ,) Ab-Abولاا ميزة ة راكية مةاناة ةلي ح ما آلية عمل الةنكات

العصنية].[12

الشكل ( :) 1يبين نموذج مبسط آللية عمل الشبكة المناعية الطبيعية
 1-4خوارزمية الشبكة المناعية االصطناعية[]16[ ]3
الخطووووووة االولووووو  :التايع م ممة  : ) Initializationةوة م مماح مجتم م ممع انتم م م اعذ عةم م مواعذ م م ممن الجس م ممام المض م مما ة
.)Antibody

الخطووووة الثانيوووة :التمليممل  : )Representationلكممل مستضم م  )Antigenا سممتمرار يممذ ةج مراح الءطم موات

اآلتية :


ا وتيماح الوسميمذ  : )Clonal Selectionلكمل جسمم مضما يمتم تح يم صممتج  )Affinityممع المستضم
ال اءل .
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اءتيار  )nمن الءميا بات رجمة الصممة العاليمة  )Highest Affinityاب يمتم استوسماءاا نةمكل يتواسمب



مع صمتاا كي التذ تممال صمة عالية لاا وسنة اءتيار اكنر).



تغيير  )Mutateكل جسم مضا نصورة تتواسب عكسيا مع رجة صمتج.



حس م ما ب رجم ممة صم مممة الجسم ممام المضم مما ة المحسم مموة مم ممع المستض م م  ,)iووضم مميط ةلم ممي مجموعم ممة الم ممباكرة
 )Memory Setالجسام التذ لاا رجة صمة عالية.
المموت الطنيعممذ  : )Natural Deathا ازلممة الجسممام المضمما ة التممذ لامما رجممة صمممة اقممل مممن حم العتنممة



 )Pruning Thresholdوتكتب اءتصا ار .)tp
اإلءممما الوسمميمذ  : )Suppression Clonalحسمماب رجممة الصمممة نممين الجسممام المضمما ة )Ab-Ab



وا ازلممة الجسممام التممذ لامما رجممة صمممة اقممل مممن ح م العتنممة  )SuppressionThresholdوتكتممب اءتصمما ار
.)ts
مي الجسام المضا ة المتنيية من الباكرة مع الجسام المضا ة لمةنكة.



الخطووة الثالثوة :ةءممما الةمنكة  : )Network Suppressionتح يم الصممت نمين ءميمما الةمنكة وا ازلمة الجسممام
المضا ة التذ لاا رجة صمة نالنيية التذ تكون اقل من عتنة اإلءما . )ts

الخطوة الرابعة :استن ال الي ار البين رجة صمتام قميمة نآءرين يتم تولي م نةكل عةواعذ.
الخطوة الخامسة :اعا ة الءطوات من  )4-2ةلي كن يتحيق ميياس التوقط.
 -5شبكة اال نتشار الخطأ خمفاError Back Propagation Neural Network
تع

به الةنكة من ككلر الةنكات العصنية ا صطواعية استء اماً والتذ ق تن و معي ة لكواا كسال نكلير

عمي مستوى ال(ام والنرمجة ولاا الي رة عمي التعامل مع المساعل غير الءطية و ذ من الةنكات التذ تتعمم
نإةراط ) (Supervised Learningولاا الع ي من التطنييات يذ معالجة الصور ومعالجة اإلةارة والتعرط عمي
الكمم.

طورت يذ موتصط  1970من قنل ) ,[13] (Rumelhart, Hinton and Williamsكن

ط الةنكة

و تيميل الءطل من ءمل تع يل الوزان ) (Weightsوبلال نمياروة ةءراج الةنكة الحيييذ )(Actual Output
مع اإلءراج المطموب ).[13][7] (Target Output
 1-5خوارزمية تعميم اال نتشار الخطأ خمفا ][11][13
و θتملل قيمة ح العتنة

الخطوة األول  :تايعة الوزان ا نت اعية

). (Threshold

الخطوة الثانية :اءتيار زوج الت ريب )
حيث تملل
وتملل

(

متجج اإل ءال

ا ءراج المطموب )(Target Output

الخطوة الثالثة  :يذ ا تجاه المامذ يتم حساب قيمة اإلءراج الحيييذ ): (Actual Output
 -1حساب قيمة اإلءراج الحيييذ من طنية اإل ءال ةلي الطنية المء(ية
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∑
 :nتملل ع العواصر يذ طنية اإل ءال ) (Input Layerلمةنكة .
 -2حساب قيمة اإلءراج الحيييذ من الطنية المء(ية  (Hidden Layerةلي طنية اإلءراج (Output
)Layer
∑
 : Pتملل ع العواصر يذ الطنية المء(ية ) (Hidden Layerلمةنكة .
الخطوة الرابعة  :حساب الءطل ويتم من ءمل الءطوات اآلتية:
 -1يتم تع يل ا وزان نين طنية اإلءراج ) (Output Layerوالطنية المء(ية )(Hidden Layer
and
 -2يتم تع يل ا وزان نين الطنية المء(ية ) (Hidden Layerوطنية اإل ءال )(Input Layer
∑)

( -

and

كرر الءطوات من الءطوة اللاوية ةلي الءطوة الءامسة ةلي كن وحصل عمي التيارب المطموب
الخطوة الخامسة :ت ا
ةرط التوقط).

-6وصف بيانات وهن العظام
تتضمن به النياوات عيوات مءتم(ة من يحص مرض و ن العظام تتكون ءمل مراحل مءتم(ة من اإلصانة,
اب تملل حالة  )Osteopeniaالمرحمة الولي من اإلصانة نمرض و ن العظام ,كما تملل )Osteoporosis
المرحمة اللاوية والمتلءرة من اإلصانة نالمرض ,يذ حين تكون الحالة اللاللة ذ الحالة السميمة  ,)Normalان
النياوات التذ تم استء اماا يذ التعرط عمي مرض و ن العظام عنارة عن قيم ع ية ووص(ية تملل قاع ة كساسية
لمعمومات ضمن قاع ة نياوات  )Data Baseلةءاص تم ةجراح عممية ال(حص عميام اءل العراق وتح ي اً يذ
محايظة ويووى.

تتكون مص(وية النياوات التطنييية من  )344ومطاً مواا  )113ومطاً تةءيصاا من ووع ,)Osteoporosis

يذ حين يوج

 )131ومطاً من ووع  ,)Osteopeniaكما نيية ا وماط والتذ ينمغ ع

تةءيصاا الحالة الطنيعية  )Normalغير المصانة ,كما ع

ا  )100ومطاً ,يملل

ا

الوماط اليياسية الميروحة يذ كل ومط يينمغ ع

ذ

 )17قيمة يمكن من ءملاا التعرط عمي ووعية الومط الم ار يحصجُ ,كي كن كنعا مص(وية اإل ءال
) والتذ تحوي عمي  )5848عوص ًار من مستويات الوماط المستء مة يذ تح ي مرض و ن العظام.
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الشكل رقم( :)2مقطع يوضح المقارنة بين النسيج الطبيعي ) (Normalوالنسيج المصاب بمرض
الوهن من نوع)(Osteoporosis

ةن التةءيص المتين والتعرط ال قيق عمي الوماط يع من ك م المساعل التذ تحتاج ةلي اءتيار قيق
لتيويات التةءيص ,وق تم يذ با النحث راسة سموال كل من تيويتذ الةنكة المواعية ا صطواعية Artificial
 )Immune Networkوالةنكة العصنية ا صطواعية

 ,)Artificial Neural Networkكما تم اقتراح

ءوارزمية ماجوة نين الةنكات العصنية ا صطواعية وتيوية الةنكات المواعية ا صطواعية من اجل التوصل ةلي

تيوية قا رة عمي التغمب عمي سمنيات كل من اتين التيويتين من ءمل التركيز عمي ايجانياتاما.
 -7نظام التعرف عم األنماط

Pattern Recognition System

يع التعرط عمي الوماط كو تمييز الوماط من تيويات عمم الوظمة البكاعية ,و ذ ممن التيويمات المعرويمة
وبات الصمة نالتطنييات الواسعة ,كما يعرط كومجُ عممم وصمط كو تمييمز كو تصمويط ضممن معمايير محم ة .ةب يعمرط

الممومط ) (Patternعم ممي او ممج يمكممن كن يك ممون كي ة ممذح ) (Objectيمتمممال عم م ة ص مم(ات ,كممما تع ممرط ص مم(ة ال ممومط
) (Feature Patternعمي كواا مجموعة من المعايير التذ يمتمكاا بلال الومط] .[6][5][15وتتم آلية التعمرط عممي
الوممماط مممن ءمممل تيسمميم النياوممات المم ار التعممرط عميامما ةلممي مجموعممات منويممة عمممي صمم(ات مةممتركة تعممرط نصمموط
الم ممومط .ويم ممذ نحلوم مما م ممبا تم ممم تيسم مميم نياوم ممات و م ممن العظم ممام ةلم ممي لملم ممة كقسم ممام كو كصم ممواط م ممذ ,Osteopenia
 )Normal,Osteoporosisوي(تممرض نالصممواط ) (Classesكن تةمممل جميممع كوممماط النياوممات المطممموب التعممرط
عميامما ,كممما يممتم التصممويط و سمميا مممن ءمممل ةيجمما الح م ال(اصممل ) (Decision Boundaryالمحمميط نكممل موطيممة

تصويط والبي ق يصعب ةيجا ه يذ نعض الحيان نالساليب الرياضية النسيطة المعروية.
 -8مقارنة األنظمة المناعية االصطناعية والشبكات العصبية االصطناعية

ةن اآللية التذ يعتم ا الوظام المواعذ ا صطواعذ  ) AISيذ تكوين مص(وية الباكرة يع كساسا ماما يذ
راسة سموال الحالة من ءمل زيا ة ع

نياوات الت ريب ,ة كن به الزيا ة يذ ع

النياوات تحتاج ةلي وقت اكنر

يذ عممية المعالجة من ءمل الميا روة نين الومط الم ءل والمتملل يذ راستوا به نمرض و ن العظام والوماط
المءزووة يذ مص(وية الباكرة .كما كن تيوية الةنكات العصنية لاا الي رة عمي معالجة النياوات من ءمل تع يل قيم
ا تصا ت نين العي التذ تملل كوزان الةنكة ,ةب ةن اآللية الرعيسية يذ الةنكات العصنية ا صطواعية ذ
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الحصول عمي الوزان الملالية ,و به اآللية تتطمب نياوات ت ريب ع ي ة ويذ حالة ع م وجو نياوات كايية يان

وتاعي ك وموبج الةنكة العصنية تكون غير قيية .لبلال يي تم نواح وموبج ماجن قا ر عمي التغمب عمي الص(ات
السمنية الموجو ة يذ وظام المواعة والم تملمة يذ الزمن الكنير وسنيا من ءمل تمييز حالة مرضي و ن العظم قي
ال راسة وبلال من ءمل نواح وموبج الة تمييز بات كوزان م رنة من ءمل مص(وية الءزن و تعتم آلية مياروة
الومط الم ءل مع جميع كوماط النياوات واوما تعتم عمي ضرب قيم الومط الم ءل يذ الوزان الميانمة لج إلعطاح
الوتيجة وبلال من ءمل المعا لة اآلتية :
 :تملل الومط الم ءل ,

 :تملل مص(وية الوزان.

لبلال يي تم اءب الص( ة ا يجانية التذ يمتمكاا الوظام المواعذ ا صطواعذ و ذ الباكرة المواعية
) (Memory Immuneوبلال من كجل تويير قاع ة نياوات كنيرة وا ست(ا ة من الص(ة ا يجانية يذ الةنكات
العصنية ا صطواعية من ءمل الحصول عمي الوزان الملالية.
 -9الخوارزمية المقترحة
تتللط الءوارزمية الماجوة الميترحة من مرحمتين من مراحل معالجة كوماط النياوات ,ةب يتم يذ المرحمة
الولي استء ام تيوية الةنكة المواعية ا صطواعية لجل الحصول عمي كوماط نياوات كايية من ءمل م(اوم
مص(وية الءزن  )Memory Matrixوالتذ تحاكذ الص(ات الموجو ة يذ كوماط نياوات اإل ءال ,يذ حين يتم
تطنيق تيوية الةنكة العصنية ا صطواعية بات الوتةار الءطل ءم(ًا  )BPيذ المرحمة اللاوية لضمان الحصول
عمي عممية ت ريب كايية لتيميل وسنة الءطل ق ر اإلمكان كلواح اءتنار ومابج كوماط نياوات اإل ءال ,كما كن

الءطوات التالية تنين آلية عمل الءوارزمية الميترحة يذ به ال راسة لتصويط مرض و ن العظام :

 -1تايعة كوماط نياوات اإل ءال نةكل مص(وية

) نسعة ,ص(وياا تملل ع

الوماط المرضية والطنيعية

وكعم تاا تملل ع الوماط التذ تم قياساا يذ كل حالة.
 -2تيسيم كوماط نياوات اإل ءال ةلي مجموعتين كساسيتين ,تملل الولي نوص(اا مجموعة كوماط نياوات الت ريب
) ,يذ حين تملل المجموعة اللاوية مجموعة كوماط نياوات ا ءتنار

) ويكون ع

ا

نواقع لمث حا ت مجموعة كوماط النياوات الكمية.
 -3استء ام مجموعة كوماط نياوات الت ريب

) يذ نواح مص(وية الءزن  )Memory Matrixوبلال

من ءمل تطنيق م(ا يم الةنكة المواعية ا صطواعية.
 -4استء ام مص(وية الءزن  ) Memory Matrixالواتجة من الةنكة المواعية كمجموعة كوماط ت ريب يذ نواح
وممحمة وموبج الةنكة العصنية ا صطواعية لتكوين الوزان الملالية.

 -5نواح تيوية وااعيج يستء م نوص(ج الة تصويط لمحا ت المرضية ,وبلال نا عتما عمي الوزان الملالية الواتجة
من الةنكة الم رنة.
 -6مياروة وتاعي مجموعة كوماط نياوات ا ءتنار

) مع الوتاعي الحيييية ,نع تطنيياا عمي الوموبج الوااعذ

لمعرية م ى ك(احتج.
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 1-9تطبيق الخوارزمية المقترحة عم بيانات وهن العظام
تعم الءوارزميممات الميترحممة وموبجمما حاسممونيا يعتمم منمما ئ عمممم ا وظمممة البكاعيممة وبلممال مممن ءمممل نومماح كوظمممة
قا رة عمي معالجة النياوات نإسموب يحاكذ الوظمة الحيوية الطنيعية ,حيث تمم يمذ مبه الءوارزميمة الميترحمة تاجمين
تيويمة الةممنكة المواعيممة ا صممطواعية وبلممال مممن ءمممل تيويممة الةممنكة العصممنية ا صممطواعية ,مممن اجممل الحصممول عمممي
تيوية ماجوة قا رة عمي معالجة كوماط النياوات نإسمموب ككلمر ايجانيمة ممن حيمث تيميمل وسمنة الءطمل والوقمت المسمتغرق
يممذ معالج ممة النياوممات .ون ممالمعوي الرياضممذ ,ةيج مما الييمممة الص ممغرى كو الييمممة العظم ممي ل الممة تتك ممون مممن  )Mم ممن
.

المتغيرات

لي تم تطنيق الءوارزمية الماجوة الميترحة عمي نياوات و ن العظام ومياروتاا مع كل من الةنكة المواعية
ا صطواعية وةنكة ا وتةار الءطل ءم(اً  ,وبلال من ءمل ة ءال مجموعة من النياوات تملل الحا ت المءتم(ة
لممرض و ذ  ,) Osteoporosis, Osteopenia, Normalحيث ةن كل ومط يتكون من مجموعة من الييم

ع

ا  ) 17قيمة تملل قراحات يتم من ءملاا التعرط عمي كوماط الحالة وا م به اليراحات ذ T-score, Z-

 )scoreو ما قراحتان منويتان عمي وح ات ِةحصاعية  )Statistical Unitsتعتم عمي قاوون ا وحراط المعياري
 .)) Standard Deviation(SDوحسب موظمة الصحة العالمية يالةءص يكون مصانا نو ن العظام عو ما

تكون وتيجة )  ( T-scoreكقل من  )-2.5يذ ا وحراط المعياري ,كما الطنيعذ ييكون كعمي من  (-1وما نيواما
يان الحالة تسمي ) , (Osteopeniaو با ام ج ا من اجل اإلوبار والتةءيص المنكر لمرض و ن العظام [.]2[]1
والج ول  )1و  )2و  )3توضح المياروة يذ ميياس الك(احة  ,)EFFنين الءوارزمية الميترحة  )AINBPوكل
من المياييس

من ةنكة اوتةار الءطل ءم(اً  )BPوالةنكة المواعية ا صطواعية  .)AINوتم ا عتما عمي ع

مواا ميياس الزمن  )Timeناللواوذ  )Secondsوميياس متوسط مرنع الءطل  )Mean Square Errorوالبي

يكتب اءتصا ار  ,)MSEحيث يتم حسانج نالةكل اآلتذ:
∑
حيث كن:
 : Nع الحا ت.
 :يملل اإلءراج المطموب ) (Target Outputلنياوات و ن العظام.
 :يملل اإلءراج الحيييذ ) (Actual Outputلمةنكة.

كمما تمم حسماب مييماس الك(ماحة  )Efficiency Scaleوالمبي يكتمب اءتصما ار  )EFFويململ المحصممة الوااعيمة لكمل
من عاممذ الزمن  )Timeومتوسط مرنع الءطل  ,)MSEحيث يتم احتسانج نالةكل اآلتذ][14
الجدول ( : )1مقارنة بين شبكة ( )BPوالخوارزمية المقترحة في التعرف عم

نوع التقنية
Type of Technique
الخوارزمية المقترحة
)(AINBP
الشبكة العصبية االصطناعية
))BP

⁄

حاالت مرض وهن العظام.

الزمن بالثانية

مقياس الكفاءة

Time

EFF

0.0074

6.4

21.1149

0.3605

1.6

1.7337

معدل مربع الخطأMSE
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الجدول ( : )2مقارنة بين شبكة ( )AINوالخوارزمية المقترحة في التعرف عم حاالت مرض وهن العظام.

الزمن بالثانية

مقياس الكفاءة

معدل مربع الخطأ

نوع التقنية

Time

EFF

الخوارزمية المقترحة
)(AINBP

0.0074

6.4

21.1149

الشبكة المناعية االصطناعية
)(AIN

0.8870

24.5

0.0460

MSE

Type of Technique

ومحظ من الج ولين  )1و  )2كن الطريية الماجوة الميترحة  )AINBPتعطذ وتيجة كيضل من الةنكة
العصنية ا صطواعية  )BPوكيضل من الةنكة المواعية ا صطواعية  )AINيذ تصويط نياوات مرض و ن
العظام ,وبلال من ءمل ميياس مع ل مرنع الءطل  ,)MSEيذ حين ومحظ كن الزمن المستغرق يذ معالجة
النياوات ناستء ام التيوية الماجوة الميترحة  )AINBPو كقل من الزمن المستغرق يذ معالجة النياوات ناستء ام
الةنكة المواعية ا صطواعية  )AINواكنر من الزمن المستغرق يذ معالجة النياوات ناستء ام الةنكة العصنية
ا صطواعية  ,)BPونوجو ا ءتمط يذ كل من عاممذ الزمن ووسنة الءطل يمكن ا ستعاوة نميياس الك(احة
 )EFFوالبي يملل الوتيجة المستءمصة من عاممذ الزمن وقياس متوسط مرنع الءطل  )MSEويمكن ا عتما

عميج نوص(ج وتيجة وااعية ,اب النت التيوية الماجوة الميترحة  )AINBPذ اليضل من كل من تيويتذ ةنكة
اوتةار الءطل ءم(ًا  )BPوالةنكة المواعية ا صطواعية  )AINيذ ميياس الك(احة  )EFFمن ءمل الج ولين

 )1و  ,)2كما يمكن قياس الوسنة المعوية لك(احة الءوارزمية الميترحة  )AINBPنالوسنة لتيويتذ كل من ةنكة

الوتةار الءطل ءم(اً  )BPوالةنكة المواعية ا صطواعية  )AINكما يلتذ :

كي كن ك(احة الوسنة المعوية لتيوية ةنكة اوتةار الءطل ءم(ا  )BPمياروة نالطريية الميترحة  )AINBPتعا ل
 ,)%يذ حين كن قياس الوسنة المعوية لتيوية الةنكة المواعية  )AINمياروة نالتيوية الماجوة الميترحة
 )AINBPتعا ل . )% 0.2179

الجدول ( : )3مقارنة بين التقنية المقترحة (المهجنة  )AINBPوكل من شبكة ( )AINوشبكة ( )BPفي التعرف عم حاالت
مرض وهن العظام من حيث مقياس الكفأءة .
نوع التقنية المستخدمة ( Type of

)Technique

مقياس الكفاءة

()EFF

عدد حاالت االختبار التي تم
تصنيفها بشكل صحيح

الةنكة العصنية ا صطواعية )BP

1.7337

69/115

الةنكة المواعية ا صطواعية )AIN

0.0460

13/115

الءوارزمية الميترحة )AINBP

21.1149

115/115
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ومحمظ مممن الجم ول  )3كن التيويممة الماجومة الميترحممة  )AINBPتعطمذ وتيجممة كيضمل يممذ تصمويط نياوممات
و ن العظام مياروة نكل من تيويتذ الةنكة العصنية ا صطواعية  )BPوالةمنكة المواعيمة ا صمطواعية  )AINممن

ءمممل مييمماس الك(مماحة ,)EFF

كممما ومحممظ كن الك(مماحة الوسممنية لمزيمما ة يممذ التيويممة الماجوممة الميترحممة )AINBP

نالوس ممنة لتيوي ممة  )BPممذ

) ,كم مما الك( مماحة الوس ممنية لمزي مما ة ي ممذ التيوي ممة الماجو ممة الميترح ممة
) ,والتذ تحسب نالةكل اآلتذ :

 )AINBPنالوسنة لتيوية  )AINذ

-10االستنتاجات والتوصيات
تضموت به ال راسة ءوارزمية ميترحة ماجوة) نين تيويتذ كل من الةنكة المواعية ا صطواعية )AIN
وةنكة اوتةار الءطل ءم(ا  ) BPواستء اماا يذ التعرط عمي مرضي و ن العظام .ومن ءمل التطنيق العممذ
تنين نان وسنة الوجاح لمءوارزمية الميترحة ت(وق كل من ءوارزمية  )AINوءوارزمية  )BPوبلال من ءمل
مؤةر وميياس  )EFFالمنين يذ الج ول رقم  )3والبي يعتم عمي عاممذ الزمن  )Timeومتوسط مرنع الءطل
 , )MSEمما ي ل عمي الك(احة العالية لابه الءوارزمية .ويذ ءتام به ال راسة ووصذ نالتوسع ن راسة التيويات
البكاعية وعمميات تحسيواا من ءمل عممية التاجين ,لتطوير آلية التعرط عمي الوماط يذ التطنييات الطنية ,كما
ووصذ ناعتما الطريية الميترحة يذ المراكز الطنية المءتصة يذ مرض و ن العظام لمساع ة الطناح يذ تح ي

ووعية المرض.
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