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ABSTRACT 
The focus of the present research is on the issue of patterns compatibility 

regarding an English letter through the use of a probable research Algorithm called the 

Artificial Immune Network (AIN(. The research clarifies the algorithm ability in 

patterns compatibility between the original (ideal) pattern of the letter and the deformed 

patterns since the Artificial Immune Network (AIN  ( is good for some tasks that require 

examples. It applies to the issues that have large (wide) areas and large variables. In 

addition, it can also be quickly and easily solved as well as it provides a solution that is 

quite near to the ideal solution of the patterns used, The data base used contain file 

involves data for each original (ideal) pattern of the English letter, the pattern 

recognition operation (template matching) provided %94 by using Artificial Immune 

Network. knowing that we obtain the practical result by using MATLAB 2008. 
Keywords: Natural immune system, artificial immune system, pattern recognition, 

clonal selection theory, Artificial immune network.  

 

 في تمييز أنماط الحروف اإلنكليزية AINخوارزمية الشبكة المناعية االصطناعية  استخدام

 مها عبد اإلله البدراني
 كلية علوم الحاسوب والرياضيات

 ، الموصل، العراقجامعة الموصل

  30/01/2013 تاريخ قبول البحث:                                       7/10/2012تاريخ استالم البحث: 

 الملخص

خوارزمية بحث  استخدامتطابق األنماط للحرف اإلنكليزي ب مسألةتركز االهتمام في هذا البحث على 
احتمالية تدعى الشبكة المناعية االصطناعية. يوضح البحث إمكانية الخوارزمية في تطابق األنماط ما بين النمط 

ية الشبكة المناعية االصطناعية جيدة لعدد من األعمال األصيل )المثالي( للحرف واألنماط المشوهة، لكون خوارزم
التي تتطلب األمثلة، فهي تطبق على المسائل التي تمتلك مساحة واسعة ومتغيرات كبيرة وفي اإلمكان حلها بسهولة  

 قاعدة البيانات المستخدمة تتضمن وسرعة، كما إنها تعطي حال قريبًا جدًا من الحل المثالي لألنماط المستخدمة،
حققت عملية تمييز أنماط الحروف االنكليزية )طريقة مطابقة  ، يحتوي بيانات لكل نمط حرف انكليزي أصلي اً ملف
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لغة   استخدامعلما انه تم الحصول على النتائج عمليًا ب % 94الشبكة المناعية االصطناعية نسبة  استخدام القالب( ب
2008 MATLAB. 

يعي , نظام المناعة االصطناعي, تمييز االنماط , نظرية االنتقاء النسيلي الجهاز المناعي الطب :الكلمات المفتاحية
 . لشبكة المناعية االصطناعيها, 

 

 . المقدمة 1 

يأخذ البحثث فثي الثذكاء االصثطناعي اتجثاهين يحثاول الفثرت األول تسثليط الضثوء علثى طبيعثة  كثاء البشثر 
ق عليثثه ويحثثاول االتجثثان الثثثاني بنثثاء نظثثم خبيثثرة تعثثر  ربمثثا التفثثو  أومطابقتثثه  أوومحاولثثة التشثثبيه لثثه، بقصثثد نسثثخه 

 .[5]سلوك  كي بغض النظر عن مشابهته لذكاء اإلنسان
التحليل  وتهتم الدراسات األخيرة ببناء أدوات  كيه لمساعدة اإلنسان في مهام معقدة مثل التشخيص الطبي،

ذكاء االصثثطناعي أنظمثثة أخثثر  مثثثل  وتشثثخيص األعطثثال فثثي امالت، كمثثا يتضثثمن الثث  اكتشثثاف الثثنفط، الكيمثثاوي،
، الثثثثنظم الخبيثثثثرة فثثثثي لثثثثةأنظمثثثثة  ات إدراك بصثثثثري، أنظمثثثثة تثثثثتفهم اللغثثثثة الطبيتيثثثثة، أنظمثثثثة تعثثثثر  قثثثثدرات تعلثثثثم ام

 .[3]التصنيع

يعمثثثل الثثثذكاء االصثثثطناعي معتمثثثدا علثثثى مبثثثدأ مضثثثاهاة التشثثثكيالت التثثثي يمكثثثن بواسثثثطته وصثثث  األ ثثثياء 
إ  أنثه بثر م أن أجهثزة الحسثابات أكثثر  ،ها الكيفية وعالقتها المنطقية والحسثابيةخواص استخدامواألحداث والعمليات ب

 ،دقثثثة علثثثى تخثثثزين المعلومثثثات مثثثن البشثثثر فثثثان البشثثثر لثثثديهم قثثثدرة اكبثثثر علثثثى التعثثثرف علثثثى العالقثثثات بثثثين األ ثثثياء
الم الخثثارجي هثثذن القثثدرة لثثد  البشثثر يمكثثن فهثثم صثثورة المنظثثر الطبيعثثي وصثثورة األ ثثخا  ومكونثثات العثث  اسثثتخداموب

و بثر م هثذن  ،وفهم معانيها وعالقات بعضها بالبعض ولو أمكن وضثع هثذن المقثدرة فثي جهثاز الحاسثب ألصثبح  كيثا
والرأي الغالب في هذا الوقت هثو تعريثف  ،تعريف حاسم للذكاء االصطناعي إلىالتعريفات المتعددة فلم يتم الوصول 

النمثا   الحسثابية إلكسثاب الحاسثوب بعضثا  اسثتخداميثة لننسثان بالذكاء االصثطناعي علثى انثه دراسثة الملكثات العقل
 .[13][2منها ]

 . هدف البحث2

التقنيثات الذكائيثة االصثطناعية وهثي النظثام المنثاعي االصثطناعي حيثث  إحد  استخدام إلىيهدف البحث 
 إحثثد  اسثثتخدامزيثثة ب( فثثي تمييثثز أنمثثاط الحثثروف االنكليAIN (خوارزميثثة الشثثبكة المناعيثثة االصثثطناعية اسثثتخدامتثثم 
أنمثاط مشثوهة و يثر واضثحة مثن  الحثروف االنكليزيثة  إدخثالق تمييز األنماط وهثي طريقثة مطابقثة القالثب ، تثم ائطر 
المطابقثثة لكثثل نمثثط مشثثون مثثع الثثنمط  أو مثليثثةالخوارزميثثة اسثثتطاعت الشثثبكة المناعيثثة مثثن تحديثثد مثثد  األ اسثثتخداموب

عاليثثة  أمثليثثةالثثنمط الثثذي يحمثثل  يمثثة  استنسثثا خطثثوات الخوارزميثثة باألصثثلي للحثثرف االنكليثثزي مثثن خثثالل تكثثرار 
اقل من القيمة المحددة لكل نمط أصلي، برهنت النتائج قثدرة خوارزميثة الشثبكة  أمثليةوحذف النمط الذي يمتلك  يمة 

 المدخلة.   المشوهةالمناعية االصطناعية على تمييز ا لب األنماط 

 أنماط الحروف. الدراسات السابقة في تمييز 3

يتم االعتماد فيها على   إ  يعد تمييز األنماط من أهم المواضيع التي تشغل الباحثين في الوقت الحاضر 
 وي خبرة عالية لبناء نظام حاسوبي قادر على تمييز األنماط بواسطة تقنيات وخوارزميات معينة  أكفاءمبرمجين 
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الخوارزمية   استخدامعملية تمييز أنماط الحروف االنكليزية ب إجراءفي بحوث سابقة تم  ،كتقنيات الذكاء االصطناعي
تم اعتماد طريقة مطابقة القالب في تمييز النمط المشون للحرف االنكليزي ومقارنته مع الحرف   إ  ، [1]الجينية

   االنكليزي األصلي.
 .C.-L. LIU, Cلعالمانأما ا ،( أنجز بحثًا في مجال تمييز األنماط2007سنة )  C.-L. LIU [6]العالم       

Y. SUEN   [7]     أماأنجزا بحثًا في مجال تمييز خطوط الكتابة اليدوية، ف( (2009سنة C.-L. LIU, H. 

SAKO  [8] ( 2006سنة )أنجزا بحثًا في تمييز األنماط ،كما أنجز الباحثون  فT. H. SU, T. W. 

ZHANG, D. J. GUAN, H. J. HUANG [16]  عن تمييز الكتابة اليدوية الصينية   بحثاً   (2008)سنة
 في مجال تمييز األنماط وبطريقة التقطيع .                     

 . الجهاز المناعي الطبيعي4

لقد تمت دراسة جهاز المناعة عند اإلنسان بصورة جيدة لما يزيد عن المائة عام ولكن ال يزال هذا الجهاز          
عة هو نظام دفاعي متطور يحمي المضيف من الكائنات الممرضة)الكائنات الحية لم يفهم بشكل كامل، فجهاز المنا

 .[9]المجهرية المؤ ية مثل البكتريا والفايروسات والطفيليات(
"المتخصص" بواسطة الجهاز المناعي الطبيعي " ير المتخصص"   أو يتم تنشيط الجهاز المناعي ألتكيفي        

آلية دفات المضيف األساسية ضد العوامل المسببة للمر  في معظم الكائنات  األقدم من حيث النشأة )والذي يعد
وتزود االستجابة المناعية التكيفية الجهاز المناعي لد  الفقاريات بالقدرة على التعرف على   ،[2]الحية األخر (

ولشن هجمات دفاعية أقو  في كل مرة تتم فيها مواجهة هذن  مناعةعوامل مسببة للمر  معينة وتذكرها لتوليد 
هذا النوت من المناعة باسم المناعة التكيفية نظرًا ألن  إلىويشار  ،العوامل المسببة للمر  على وجه التحديد
ويتميز هذا  ،كائنات  ريبة في المستقبل أوعوامل مسببة للمر   ةة أيالجهاز المناعي في الجسم يعد نفسه لمواجه

الجسدية المتالحقة   الطفرات)حدوث مجموعة من  الجسدية بدرجة عالية بسبب فرط الطفرة  قابل للتكيفالجهاز بأنه 
 ير قابلة للعكس ألجزاء من جينات مستقبالت األجسام المضادة   اتحاد جينيبشكل سريع( وعملية إعادة تشكيل 

[14.] 

 Artificial Immune System. نظام المناعة االصطناعي 5

صثثثثطناعي مثثثنهج  كثثثثي متطثثثور حثثثثديث مسثثثتوحى مثثثثن جهثثثاز المناعثثثثة الطبيعثثثي فثثثثي إن نظثثثام المناعثثثة اال
جثدًا ليثتم  اإلنسان، ظهر في التسعينات على انه فثرت جديثد مثن الحسثاب التطثوري، إن جهثاز المناعثة الطبيعثي معقثد  

بمحاكثثثاة أهثثثم وظثثثائ  جهثثثاز المناعثثثة الطبيعثثثي  يمثثثا يخثثثص تمييثثثز  A.B.Watkinsمحاكاتثثثه صثثثناعيًا ولكثثثن نجثثثح 
 .[13]ألنماطا

إن نظثثثام المناعثثثة االصثثثطناعي هثثثو مجموعثثثة مثثثن خوارزميثثثات التصثثثنيف الذكيثثثة التثثثي تسثثثتخدم آليثثثة دفثثثات 
المناعة الطبيتية أل را  تقنية قادرة على التكيف والتعلم، لذلك انتشر هذا المفهوم في تطبيقات تقنيثة عديثدة خثالل 

 .[2]العقود األخيرة 
النظريثات اإلحيائيثة  إلىمستندة  أصنافبشكل واسع على ثالثة  AIS يمكن تقسيم الخوارزميات في أنظمة

 - [12]الملهمة منها
 .(population-basedالخوارزميات المبنية على المجتمع ) 1.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%A8_%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A
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 (.network-basedالخوارزميات المبنية على الشبكة ) 2.

 (.danger theoryالخوارزميات المبنية على نظرية الخطر ) 3.
منهثثا تمييثثز  ،ألنظمثثة المناعيثثة االصثثطناعية بوصثثفها حثثال للمشثثكالت فثثي مجثثاالت واسثثعةلقثثد تثثم تطبيثثق ا

، حمايثثة مثليثثةاألنمثثاط، كشثث  الخطثثأ والشثثذو ، تحليثثل البيانثثات، األنظمثثة المعتمثثدة علثثى الثثوكالء، وسثثائل البحثثث واأل
نثثة مثثثل الخوارزميثثات أنظمثثة المعلومثثات كمثثا واسثثتخدمت أيضثثًا مرتبطثثة مثثع األسثثاليب األخثثر  فثثي بنثثاء أنظمثثة مهج

 . [2]الجينية والشبكات العصبية االصطناعية والمنطق المضبب

 Network Based Algorithm. الخوارزميات المبنية على الشبكة    6

تثم افتثرا   ،النمثا   المسثتمرة والنمثا   المتقطعثة -صثنفين وهمثا  إلثىلقد صنفت نمثا   الشثبكة المناعيثة 
ا   المسثثتمرة بثثان تكثثون مسثثتمرة مقارنثثة مثثع مثثا موجثثود فثثي النمثثا   المتقطعثثة بثثان تكثثون االسثثتجابة المناعيثثة فثثي النمثث 

و رضثثثها  ،ضثثثمن خطثثثوات زمنيثثثة متقطعثثثة. النمثثثا   المسثثثتمرة موصثثثوفة مثثثن خثثثالل مجموعثثثة المعثثثادالت التفاضثثثلية
 الشبكة الخوارزميات المبنية على  أصنافو يما يلي  ،[11][10الرئيسي هو في نمذجة الظاهرة اإلحيائية ]

 .Continuous Immune Network Models. نما   الشبكة المناعية المستمرة 1
 .Discrete Immune Network Models. نما   الشبكة المناعية المتقطعة  2
 .Artificial Immune Network (AIN. الشبكة المناعية االصطناعية  )3

 . تمييز األنماط  7

تستطيع القيام بالمهام  آالتضرورة بناء  إلىت الحديثة دعت الحاجة نتيجة للضغط الذي ولدته التقانا
التي يقوم بها اإلنسان على نحو أدق وأسرت وبكلفة اقل مما يقوم به البشر من اجل مواكبة التطور الهائل والسريع 

 . [8]في أنشطة الحياة المختلفة 
أو ما يعرف  املية ليظهر  يما بعد التمييز تمييز األ ياء المختلف لةلقد حاول اإلنسان تدريجيا تعليم ام

بمرا بة البيئة وتعليمها  لة ، وهو المجال الذي يعنى بدراسة كيفية  يام ام(Patterns recognitionبتمييز األنماط )
، واألنماط جمع نمط أصناف إلىتمييز األنماط  ات االهتمام مما يحيط بها ثم اتخا  القرار لتصنيف هذن األنماط 

يمثل كل كائن يأخذ  يمة واسما كأن يكون صورة لبصمة إصبع أو كلمة مكتوبة بخط اليد أو وجه إنسان أو   وهو
ال يزال الباحثون يقدمون العديد من الدراسات واألفكار الجديدة إليجاد التطبيقات في مجال تمثيل  إ   ، صوت إنسان

 .[15]المعالم وتمييزها آليا
األنماط لتشمل تطبيقات عديدة في مجاالت الحياة المختلفة مثل تمييز اتسعت مساحة مجال تطبيق 

( Artificial intelligenceالتطبيقات الهندسية الطبية ومجاالت أخر  مثل حقل الذكاء االصطناعي )
( إن تصميم أي نظام لتمييز Marketing( فضال عن التسويق )Remote sensingواالستشعار عن بعد )

  [5] امتيةاألمور  إلىن األنماط يتطلب االنتبا
 ، تمثيل النمط، استخال  الخصائص، تصميم المصن ، تقييم األداء.صنافتعريف األ

 Template-Matching  (هنالك عدة طرق لتمييز األنماط تم اعتماد طريقة االرتباط ومطابقة القالب

and  Correlation Method)  مجموعة من القوالب     مرحلة التعليم في هذن الطريقة تقوم على تخزين
Templates    أو النماPrototypes ،عملية المقارنة تتم بخزن النمط  أما، قالب من كل صن  في الحاسوب

 .[5]وتعطى  يمة للمقارنة Bit By Bit الداخل على  كل مصفوفة ويقارن مع القوالب الموجودة في الجهاز
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  Clonal Selection Theory نظرية االنتقاء النسيلي .8

الليمفاوية بتحسين استجابتها B و  Tوهي خوارزمية المناعة المكتسبة التي توضح كيف تقوم خاليا
)نضو  التقارب( هذن الخوارزمية تركز على  Affinity maturationللمستضدات في أكثر من مرة وتدعى 

 ستنسا ت )ضد_مستضد(. االحيث يتم االختيار باالعتماد على نسب التقارب من تفاعال ،[2]الصفات الداروينية
إن خوارزمية   ،Somatic hyper mutation)مستوحى من انقسام الخاليا واالختالف مستوحى من الطفرة )

تم التركيز على   2000في عام و  ،لتحسين وتمييز األنماطي مجاالت ااالنتقاء النسيلي هي األكثر  يوعا وتطبق ف
 ات الحدود   مثليةتمييز األحرف الثنائية ومهمات األ مسألةوتم اختبار هذن الخوارزمية في  ،مفهوم االنتقاء النسيلي

وسميت هذن الخوارزمية بث   ، Traveling Salesman Problem (TSP)البائع المتجول  مسألةو المتعددة 
CLONAL  [2][4]وتم األخذ فيها بالسمات المناعية الرئيسية  . 

ن على إن الخوارزمية الجينية من دون عملية التزاو  إنما هي عبارة عن نمو   يأتفق قسم من الباحث
وعلى أية حال فان الخوارزمية الجينية القياسية تفسر خاصيتين مناعيتين مهمتين وهما  ،لخوارزمية االنتقاء النسيلي

لها في بعض الحاالت أنماطًا  اتية ومتغيرة  أمثليةالمراد إيجاد  مسألةالوربما تتضمن  ،التكاثر النسبي وعملية الطفرة
 .[10]مسألة مع تغير عامل الزمن في ال

 ي  تلمستخدمة في البحث موضحة كاما االنتقاء النسيليخطوات نظرية 
  Mالمدخلة ولتكن  مشوهةوالتي تمثل األنماط ال (antigens)مجموعة من العناصر المراد تمييزها Sلتكن  1.

 والتي تمثل األنماط األصلية للحروف االنكليزية.  (Antibodies)مجموعة من العناصر المراد المقارنة معها 
بين النمط األصلي والنمط   Bitesثوالذي يمثل  الفرق في عدد ال  (affinity)طثابقةأو الم مثليةتحديد مد  األ 2.

الكلي للنمط و لكل عنصر من المجموعة  مع كل عنصر من    Bitesالمشون للحرف االنكليزي على عدد
 .مثليةحسب متيار لأل S من العنثاصر من المجموعة  nوانتقاء  M المجموعة 

حيث يتناسب عدد نسخ كل عنصر طرديًا مع  ،Cوتكوين مجموعة النسخ  nعة عناصر المجمو  استنسا  3.
العنصر   أمثليةالذي يمثل  يمة معينة خاصة لكل نمط للحرف االنكليزي األصلي )كلما كانت  مثليةمد  األ

 .النسخ المكونة منه و العكس صحيح(يزداد عدد  ،عالية

وتكوين  C( في  يمة كل عنصر من المجموعة bit inversionمن نوت )  (hyper mutation)عمل طفرة  4.
العنصر  أمثليةالعنصر )كلما كانت  أمثلية)التغيير( عكسيًا مع  تتناسب مع  يمة الطفرة إذ ،*Cالمجموعة 

 يقل التغيير الحاصل عليه و العكس صحيح(.  ،عالية
 األدنى.   مثلية ات األ Sجموعة  التي تم التعديل عليها واستبدالها بعناصر الم *Cإضافة عناصر المجموعة 5.

 .ت(دخاالأن يتحقق  رط معين )االنتهاء من تمييز جميع اإل إلىتكرار العملية  6.

 Artificial Immune Network (AIN. الشبكة المناعية االصطناعية     )9

 ثثثبكة المناعثثثة االصثثثطناعية هثثثي خوارزميثثثة مبنيثثثة علثثثى المجتمثثثع الثثثذي يعمثثثل علثثثى تطثثثوير مجموعثثثة  إن
( طثثور مثثن (AINنمثثو   ( ومثثع أحثثدها األخثثر، إن األ Antigens( تتفاعثثل مثثع البيانثثات ) B-Cellsستكشثثفات )م

، يقثثوم النمثثو   بتمثيثثل بعثثض مثثن المبثثادي الموجثثودة فثثي Von Zuben [7]و  De Castro  2000قبثثل بثثاحثين
( أو أضثثداد والتثثي تكثثون B-Cellsوتتثثأل  الشثثبكة النمو جيثثة مثثن العقثثد وهثثي خاليثثا إمثثا  ) ،نظريثثة الشثثبكة المناعيثثة

التشثثابه  إلثثىمرتبطثة بالحافثثات  لتشثثكل أزوا  العقثثدة يثثتم تخصثثيص  يمثثة وزن أي )قثثوة االتصثثال( لكثثل حافثثة لن ثثارة 
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( يوضثح المسثتقبالت 1) بين عقدتين وهكذا فان الشبكة التي تتشكل أثناء التدريب تقدم على هيئة رسم بياني والشكل
 [.10] التي تمييز األنماط

 
 يوضح المستقبالت التي تمييز المستضدات .(1الشكل )

 ((AIN.  خطوات نظرية الشبكة المناعية االصطناعية10

لنظريثثثة الشثثثبكة  األساسثثثيةمجموعثثثة مثثثن األنمثثثاط المشثثثوهة للحثثثرف االنكليثثثزي، فثثث ن الخوارزميثثثة ( Pلثثثتكن )
 - امتيعلى النحو  تعملالمناعية االصطناعية المستخدمة في البحث 

 األجسام المضادة والتي تمثل بيانات التدريب. نتا كوين مجموعة أولية إلت 1.

في المذكورة سابقًا  clonal selection algorithmالنسيلي  االنتقاء نظرية ( نطبقPفي ) مستضد نمط لكل 2.
 .(8الفقرة )

اليثثثا الثثثذاكرة نكمثثثل خطثثثوات خوارزميثثثة الشثثثبكة المناعيثثثة االصثثثطناعية بحيثثثث ال نحصثثثل علثثثى مجموعثثثة مثثثن خ 3.
*(Mالتي ) خاليا الذاكرة سوف ترجع مجموعة من *(M.) 

ث (M)* فثي لجميثع األنمثاط affinity( التطثابقدرجثة ) مثليثةاأل تحديد 4.    Bitesوالثذي يمثثل  الفثرق فثي عثدد الث
 .الكلي للنمط  Bitesبين النمط األصلي والنمط المشون للحرف االنكليزي على عدد

  عتبثثة معينثثة  تكثثون اقثثل مثثن مثليتثثهأ الثثذي( M*) فثثي( مشثثوهة)األنمثثاط الناتجثثة ال األفثثراد واحثثد مثثن حثثذف كثثل 5.  
(thresholdيتم تحديدها حسب نمط كل حثرف انكليثزي أصثلي )، هثو القضثاء علثى هثذن العمليثة الغثر  مثن 

 .الذاتيالتمييز  بواسطة كبت عناصر في الشبكة التكرار
 إلثى وهذا سثيؤدي ،مستضد نمط لكل وجدت البا ية التي األنماط مع سابقةالخطوة ال المتبقية مناألنماط  دمج 6. 

 .الذاكرة في M األنماط عدد كبير من
وهثثذا . التمييثثز الذاتيثة واحثد مثثن العناصثثر جميثثع ماعثثداكبثت الو  M فثثي الجيثثل affinity مثليثةنسثثب األ تحديثد 7. 

 مستضدات.المتميز لل التوزيع وتتبع ميزالتي تت خاليا الذاكرةفي  نهائيال عدد الجيل تقليل إلى سيؤدي
 .وهو تمييز األنماط المحدد مسبقا التوق   رط يتحقق حتى 8 إلى 2الخطوات من  نكرر 8.

 . الجانب العملي للبحث11

 AIS التقنيثثات الذكائيثثة االصثثطناعية وهثثو النظثثام المنثثاعي االصثثطناعي  إحثثد   اسثثتخدامتثثم فثثي البحثثث 
تثثثم اعتمثثثاد خوارزميثثثة الشثثثبكة المناعيثثثة  إذجهثثثاز المناعثثثة الطبيعثثثي لثثثد  اإلنسثثثان الثثثذي يعتبثثثر نظثثثام مسثثثتوحى مثثثن 

تثثثثم تنفيثثثثذ البرنثثثثامج  ،بطريقثثثثة )مطابقثثثثة القالثثثثب(تمييثثثثز أنمثثثثاط الحثثثثروف االنكليزيثثثثة  مسثثثثألةفثثثثي  AINاالصثثثثطناعية 
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البرنثامج  األنمثاط األصثلية للحثروف االنكليزيثة وخزنهثا فثي إدخثالحيث عند بدأ التنفيذ يتم  MATLAB 2008بلغة
حيثث تمثثل مرحلثة تثدريب     8*8بملث ، إن قاعثدة البيانثات تتضثمن تمثيثل كثل حثرف انكليثزي علثى  ثكل مصثفوفة

الشبكة على األنماط األصلية المدخلة،  كل النمط للحرف االنكليزي األصلي ) ير المشون( هو عبارة عن مصفوفة 
( ثثم يثتم تحويثل البيانثات 0ت اللون األبيض تمثل الرقم ) ا bit( أما 1 ات اللون األسود تمثل رقم ) bitحيث  8*8

األنمثثاط المشثثوهة للحثثروف االنكليزيثثة المثثراد  إدخثثالالنظثثام السثثادر عشثثر ، ثثثم تثثتم عمليثثة  إلثثىمثثن النظثثام الثنثثائي 
  8*8خوارزميثثة الشثثبكة المناعيثثة االصثثطناعية حيثثث إن  ثثكل الثثنمط المشثثون للحثثرف يكثثون أيضثثاً  اسثثتخدامتمييزهثثا ب

األنمثثثاط المشثثثوهة  إدخثثثال( يمثثثثل واجهثثثة 2النظثثثام السثثثادر عشثثثر، نالحثثث  الشثثثكل ) إلثثثىنظثثثام الثنثثثائي ثثثثم تحثثثول وبال
 للحروف االنكليزية المراد تمييزها.

 
 ((aاألنماط المشوهة للحرف االنكليزي    إدخاليمثل واجهة   (.2الشكل )

حيثثث تثثم تمثيلهثثا بقثثيم  ((aكليثثزي األنمثثاط المشثثوهة للحثثرف االن إدخثثال( يمثثثل واجهثثة 3الشثثكل )نالحثث  أن 
 ( يمثل واجهة عر  األنماط المشوهة.4أما الشكل ) (1 ,0)ثنائية 
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 يمثل واجهة عر  األنماط المشوهة المدخلة (. 4الشكل )
     

ويكثثون عثثدد األنمثثاط المشثثوهة للحثثروف االنكليزيثثة المدخلثثة حسثثب بيانثثات الشثثخص المسثثتخدم للنظثثام )حسثثب حاجثثة 
 (.userثال

كلمثثثثة   إن( يمثثثثل عثثثر  معلومثثثثات الثثثنمط الثثثذي تثثثثم اختيثثثارن للحثثثرف االنكليثثثثزي المشثثثون حيثثثث 1ول )الجثثثد
Affinity  تمثثثثثل اختيثثثثار اكبثثثثرAffinity  ثللثثثثنمط المختثثثثار، والثثثثpattren   ،أمثثثثاتعنثثثثي تسلسثثثثل الثثثثنمط المختثثثثار 

clon_number  تعني عدد نسخ الثPattren  المحسوبة من المعادلة التالية 
clon_number= Affinity value/10                 …(1) 

 التالية  تعني  مقدار الطفرة الناتجة من المعادلة mutation_numberأما 
mutation_number = No. of All Bites – Affinity value            …(2) 
 

 يمثل معلومات النمط الذي تم اختيارن (.1الجدول )
Pattern information’s values 

Affinity 60 

Pattern 2 

Cloun_number 6 

Mutation_number 4 

عملية معالج له وهي تكرار خطوات الخوارزمية مرة  إجراء( يمثل عر  النمط المشون بعد 5) الشكل
 .أخر  

 
 عملية معالجة له   إجراءيمثل عر   النمط الذي تم   (.5الشكل )

 عمليات المعالج عليه.  إجراءاء من ( يوضح النمط للحرف االنكليزي بعد االنته6الشكل )
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 عمليات المعالج عليه.  إجراءتمثل النمط المختار بعد  االنتهاء من  (.6الواجهة )                  

 االستنتاجات 12.

النمط األصلي وهي نسبة   إلىاألنماط الناتجة اقرب  أننالح   إليهامن خالل النتائج التي تم التوصل 
الحروف االنكليزية و لك الن الخوارزمية   الخوارزمية الجينية في تمييز أنماط استخدمتابقة جيدة مقارنة ببحوث س

تنتج أنماطًا مقاربة  ال أحياناً  األجيالتعدد  الةحالجينية قائمة على مبدأ االحتمالية لذلك فأن األنماط الناتجة في 
أنماط  إلىنية لتكرارات محددة دون الوصول تتوق  الخوارزمية الجي أوللنمط األصلي للحرف االنكليزي المدخل 

الخوارزمية الجينية في تمييز أنماط الحروف   استخدام الة حنقاط ضع  في  دواضحة مقاربة للنمط األصلي وهذن تع
 االنكليزية.

( فان عملية حذف النمط المشون الذي يمتلك AINبالنسبة لخوارزمية الشبكة المناعية االصطناعية ) أما
  إضافة عالية  أمثليةالنمط الذي يمتلك  يمة  استنسا و  األخر  ( اقل من األنماط Affinity) مطابقة أو ةأمثلي يمة 

هذن الخطوات كفاءة عالية للشبكة المناعية االصطناعية لذلك فان األنماط الناتجة بعد تكرار خطوات الخوارزمية  
ز أنماط الحروف االنكليزية )طريقة مطابقة القالب( تمت مقارنة نتائج عملية تميي النمط األصلي، لو إلىتكون اقرب 

عملية تمييز أنماط الحروف االنكليزية  في حين أن% 56كانت نسبة التمييز  [1]الخوارزمية الجينية استخدامب
النتائج تم  أن% علمًا 94الشبكة المناعية االصطناعية كانت نسبة التمييز  استخدام)طريقة مطابقة القالب( ب

 .MATLAB 2008لغة  استخدامعمليًا وب يهاإلالوصول  
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