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Use The Positive Selection Algorithm and The Negative Selection
Algorithm in The English Character Recognition
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Abstract
In this paper, I use some artificial intelligence techniques algorithms, which are the algorithms of the
artificial immune system (positive selection algorithm and negative selection algorithm). Through these
two algorithms, it is distinguished between the original and distorted English letters.
Through the results of the patterns, which were obtained after the implementation of these two
algorithms, I observed that the percentage of discrimination was 85% for the positive selection
algorithm, and 80% for the negative selection algorithm. This discrimination was applied after the
images had been divided into blocks, and then the properties of the images had been extracted by
adopting the method of seven undependable momentums in order to gain patterns which are close to
the original pattern of the introduced English letter.
Keywords: Artificial Immune System (AIS) , Feature Extraction, positive selection algorithm and
negative selection algorithm.
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الملخص
تم في هذا البحث استخدام بعض من خوارزميات التقنيات الذكائية االصطناعية وهي خوارزميات النظام المناعي االصطناعي
(خوارزمية االنتقاء االيجابي وخوارزمية االنتقاء السلبي) حيث تم اجراء عملية تمييز بين الحروف االنكليزية االصلية وبين الحروف
االنكليزية المشوهة بأستخدام الخوارزميتين المذكورتين .
من خالل نتائج األنماط التي تم الحصول عليها بعد تنفيذ الخوارزميتين نالحظ ان نسبة التمييز كانت  %85لخوارزمية االنتقاء

االيجابي و %80لخوارزمية االنتقاء السلبي بعد ان تمت عملية تقسيم الصور الى  blocksثم استخالص خواص الصور عن طريق
اعتماد طريقة العزوم السبعة الالاعتمادية في الحصول على أنماط مقاربة للنمط االصلي للحرف االنكليزي المدخل .

الكلمات المفتاحية :نظام المناعة األصطناعي  ,استخالص الخواص ,خوارزمية االنتقاء االيجابي وخوارزمية االنتقاء السلبي.

.1المقدمة
إن أتمتة الخط كانت وما زالت مجاال مهما منذ بدايات الحاسبات .ففي العام  1972أظهر مسحاﹰ اجري ما يقارب  130عمال في هذا
احدا من أكثر المجاالت تحديا وإثارة من مجاالت البحث في
المجال] , [1وبالرغم من قدم الموضوع إال أن تمييز الحروف ما زال و ﹰ
علوم الحاسبات ,إذ تطور هذا المجال في السنوات األخيرة إلى هيكل ناضج ومنتج ألكثر األعمال وأفضلها .فعلى الرغم من التنبؤات
الطويلة المدى بأن الكتابة اليدوية حتى الورقة نفسها ستلغى بوجود الحاسبات الرقمية إال أن كليهما ما زاال قائمين لحد اآلن .في حين

سه ل الحاسوب عملية إنتاج الوثائق المطبوعة بشكل كبير ,إال أن الراحة والسهولة التي تمنحهما الورقة والقلم تجعلهما دائما الوسيلة
الطبيعية إلنجاز الكثير من المهام]. [2
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بسبب تطبيقات النظام المناعي  AISالواسعة والفعالة وخصوصا في مجال تمييز األنماط  ,pattern recognitionفقد تم تنفيذ مرحلة
التمييز  recognitionلنظامنا الحالي باستخدام الخوارزميات المناعية وهي خوارزمية االنتقاء االيجابي وخوارزمية االنتقاء السلبي وذلك
لكونها أثبتت فعاليتها في مجال تمييز األنماط  patterns recognitionفي العديد من األنظمة السابقة مثل نظام تمييز األحرف

الهندية ].[3

 .2االعمال السابقة
تكون معظم التقنيات المستخدمة في أنظمة تمييز الخط عبارة عن أنظمة شبكات عصبية ] ,[4إال أن نظامنا الحالي يختلف عن هذه
األنظمة ,وذلك لكون األنظمة المعتمدة على الشبكات العصبية في التمييز عادة ما تحتاج إلى عدد كبير من النماذج التي تحتاج إليها
ال عن الوقت الكبير الذي تحتاجه هذه األنظمة في التدريب من أجل تحقيق نسبة تمييز جيدة ,أما بالنسبة لبحثنا
للتدريب  trainingفض ﹰ
الحالي فقد تمكنا من تحقيق نسبة تمييز عالية مقارنة مع غيره من أنظمة تمييز الخطوط ،وفيما يأتي سنعرض عددﹰا من األنظمة

السابقة المشابهة للعمل المقدم ونقوم بمقارنة نتائجها مع النتيجة التي استطعنا تحقيقها في نظامنا الحالي [5] ,الذي اعتمد على
استخدام خوارزمية االختيار النسيلي  clonal selection Algorithmالمناعية في تمييز األرقام الهندية فقد وصلت نسبة التمييز فيه

إلى  %76وذلك بعد تدريب النظام باستخدام قاعدتين بيانيتين ،أما بالنسبة لـ] [6لسنة  ,2006الذي يقوم بتمييز الحروف االنكليزية
باالعتماد على أسلوب يجمع ما بين نمطين مختلفين لتطبيع  normalizationصورة الحرف وطريقة استخالص خصائص features

مهجنة وقوية ,ومن ثم يتم التصنيف باستخدام  ,Support Vector Machineإذ وصلت نسبة التمييز إلى  , %72,68أما في ][7

لسنة  , 2009تم تنفيذ نظام لتمييز الحروف االنكليزية باستخدام الشبكات العصبية وقد تم تحقيق معدل نسبة تمييز وصل إلى %79,6
باستخدام نماذج تدريب وصلت إلى  592ونماذج اختبار وصلت إلى  825نموذجاﹰ.
 .3هدف البحث
يهدف البحث الى اجراء عملية تمييز صورة الحرف االنكليزي المشوه حاسوبيا (فقدان جزء من الحرف )على سبيل المثال الحرف

االنكليزي المشوه ( )Hالجزء السفلي فيه أي الجزء المفقود يعوض بواحدات فيصبح مشابه لـ  Backgroundلصورة الحرف كما في
الشكل ( )1وتم التمييز باستخدام خوارزميات النظام المناعي االصطناعي وهي خوارزمية االنتقاء االيجابي وخوارزمية االنتقاء السلبي

وقد ساعد في تحسين نسبة التمييز وزيادة سرعة عملية التمييز من خالل تقطيع صورة الحرف الى  Blocksواستخالص خواص

الصورة عن طريق حساب العزوم السبعة لقطع الحرف االنكليزي االصلي والمشوه.

الشكل ( )1يمثل صورة الحرف االنكليزي ( )Hالمشوه حاسوبيا
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.4

نظام المناعة األصطناعي )Artificial Immune System (AIS

هو منهج متطور حديث مستوحى من جهاز المناعة الطبيعي في اإلنسان ,ظهر في التسعينات على أنه فرع جديد من الحساب

التطوري computation

[8] Evolutionary

ان جهاز المناعة الطبيعي معقد جدآ ليتم محاكاته صناعيا ,ولكن نجح

 A.B.Watkinsبمحاكاة أهم وظائف جهاز المناعة الطبيعي فيما يخص تمييز األنماط ،إن نظام المناعة االصطناعي هو مجموعة
من خوارزميات التص نيف الذكية التي تستخدم آلية دفاع المناعة الطبيعية ألغراض تقنية قادرة على التكيف والتعلم  ,لذلك انتشر هذا
المفهوم في تطبيقات تقنية عديدة خالل العقود األخيرة ] ، [9إن الحوسبة المستخدمة أحيائيآ()Biologically Inspired Computing

وخصوصا أنظمة المناعة االصطناعية ( (AISهي حل واعد لتطوير أدوات دفاعية مكيفة ومؤتمتة للتهديدات الحالية والمستقبلية في
اكبر أنظمة (تقنية المعلومات) ].[10][1
قدم  Timmisو  De.Castroإطار عمل مستخدم بصورة أكثر شيوعا في هندسة  AISيتضمن أطار العمل ثالث خطوات مستقلة
بشكل نسبي في بناء)  (AISأن أساس كل نظام هو مجال التطبيق ] ,[11ويعمل تمثيل البيانات على التعريف بكيفية تحويل بيانات

التطبيق المالحظة إلى بيانات متالئمة النسق وذلك ليتم معالجتها بواسطة خوارزميات)  (AISتحتاج البيانات المستخدمة أن تكون

منسقة لتكون قادرة على قياس درجة الصلة في مجال تمثيل البيانات] , [2إن قياس درجة الصلة هو في صلب التصنيف والتمييز
بواسطة خوارزميات ) ( (AISعلى األقل هذا صحيح بالنسبة لخوارزميات) (AISالتكيفية)] [9والشكل( )2يوضح طبقات اطار عمل )
.(AIS

 Solutionاحلل
Immune Algorithms

خوارزميات املناعة

النظام املناعي االصطناعي

Affinity Measure

قياسات درجة الصلة

Representation

التمثيل

مجال

التطبيقApplication

الشكل( )2يوضح طبقات اطار عمل ) [8])AIS
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يمتلك جهاز المناعة االصطناعي )  (AISعدة صفات حسابية مميزة ،وفيما يلي بعض منها]:[13] [12
 .1تمييز األنماط ) :( Pattern Recognitionيستطيع جهاز المناعة أن يميز مستضدات معينة ويولد استجابات مناسبة حيث يتم
انجاز ذلك بواسطة آلية التمييز المعتمدة على االرتباط للمستقبالت و المستضدات .يعتمد هذا االرتباط على أشكالها الجزيئية و

اإلشارات].[13
 .2استخالص الخواص ) : )Feature Extractionبصورة عامة ال ترتبط مستقبالت المناعة بمستضد كامل بل أجزاء منه ووفقا إلى
ذلك يمكن لجهاز المناعة أن يميز مستضدآ فقط عن طريق التطابق مع أجزاء منه].[7

 .5استخالص الخواص Feature Extraction
إن عمليــة اســتخالص الخـواص واحــدة مــن أهــم عناصــر نظــام تمييــز االنمــاط  ،إذ يعتمــد أداء نظــام التصــنيف بشــكل مباشــر علــى عمليــة
اختيــار الخ ـواص و استخالص ــها] ،[6الفائـ دة الرئيس ــة م ــن اســتخالص الخ ـواص ه ــي تقلــيص حج ــم البيان ــات المعروضــة بالص ــورة وتمث ــل
الصورة بمجموعة من الخواص بصيغة رقمية وهـذه الخـواص تسـتخدم فـي نظـام التمييـز لتصـنيف البيانـات وتجعـل خوارزميـة اسـتخالص
الخ ـواص فــي عمليــة التمييــز أكثــر فاعليــة و أعلــى كفــاءة  ،إذ أن نظــام التمييــز يتعامــل مــع مفــاهيم رياضــية و تقنيــة مــن أجــل تصــنيف
مختلف األجسام ) (objectمـن خـالل مالحظـة معلومـات الصـورة مثـل المسـتويات الرماديـة للـنقط الصـورية) (pixelفـي الصـور ][4ومـن
الحســابات االحصــائية المس ــتخدمة فــي اس ــتخالص الخ ـواص هــي الع ــزوم الالعتماديــة ) )Moment invariantsتحس ــب هــذه الع ــزوم
باستعمال مجموعة ال خطية من اللحظات الهندسية ) (Moment geometricوالتي لها اإلمكانيـة المطلوبـة بأنهـا ثابتـة )(invariant
بعـد ا ازحـة الصـورة او تكبيرهـا اوتصـغيرها او تـدويرها وهنـاة مجموعـة عـزوم مركزيـة ) (Central Momentsلصـورة ثنائيـة البعـد ممكـن
إيجادها بخطوات عدة:
الخطوة األولى  :حساب العزوم الثالثة األولى من المعادلة اآلتية[11]:
(……………..)1

) m pq =  x p y q f (x, y

اذ ان:
 : Mpqهي سلسلة من العزوم ثنائية البعد.
1 , 0 : p,q
(…………………)2

m10
m
And y = 01
m00
m00

=x

إذ إن:
 : xمركز الصورة عند اإلحداثي السيني.

 : yمركز الصورة عند اإلحداثي الصادي.
الخطوة الثانية :تحسب العزوم المركزية كما في المعادلة اآلتية:
(………………….)3

)

(

)  pq =  x − x ( y − y ) q f ( x, y
p

y
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:إذ إن
. هي سلسلة من العزوم ثنائية البعد: µpq

 00 =   ( x − x ) ( y − y ) f ( x, y ) =   f ( x, y ) = m00
0

x

y

x

y

m10
(m00 ) = 0
m00

10 =   ( x − x ) ( y − y ) f ( x, y ) = m10 −
1

x

0

y

m01
(m00 ) = 0
m00

 01 =   ( x − x ) ( y − y ) f ( x, y ) = m01 −
0

x

1

y

11 =   ( x − x ) ( y − y ) f ( x, y ) = m11 −
1

x

1

y

m10 m01
= m11 − ym10
m00

 20 =   ( x − x ) ( y − y ) f ( x, y ) = m20 −
2

x

0

y

 02 =   ( x − x ) ( y − y ) f ( x, y ) = m02 −
0

x

......,3 , 2 , 1 , 0 : p,q

0

2

y

2m102
m2
m2
+ 10 = m20 − 10 = m20 −x m10
m00
m00
m00
m012
= m02 − ym01
m00

 21 =   ( x − x ) ( y − y ) f ( x, y ) = m21 − 2x m11 − ym20 + 2 x 2 m01
2

x

1

y

12 =   ( x − x ) ( y − y ) f ( x, y ) = m12 − 2 ym11 − x m02 + 2 y 2 m10
1

x

2

y

 30 =   ( x − x ) ( y − y ) f ( x, y ) = m30 − 3x m20 + 2 x 2 m10
3

x

0

y

 03 =   ( x − x ) ( y − y ) f ( x, y ) = m03 − 3ym02 + 2 y 2 m01
0

x

 pq =
r=

3

y

 pq
r
 00

p+q
+1
2

:( تحسب كما في المعادلة اآلتيةNormalized Central Moments) والعزوم المركزية التطبيعية

…………….. )4(

:إذ إن

……………….)5(
: من المعادالت اآلتية تحسب العزوم السبعة باالعتماد على قيم العزوم المركزية التطبيعية
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1 = 20 +  02
2 = ( 20 − 02 ) + 4112
2

) 3 = ( 30 − 312 ) + (3 21 − 03
2

2

) 4 = ( 30 + 12 ) + ( 21 +  03

2


)

2

) 5 = ( 30 − 312 )( 30 + 12 )( 30 + 12 ) − 3( 21 +  03

2

2

2



+ (3 21 − 03 )( 21 +  03 ) 3( 30 + 12 ) − ( 21 +  03
2

) 6 = ( 20 − 02 )( 30 + 12 ) − ( 21 +  03 )  + 411 ( 30 + 12 )( 21 +  03
2





2

) 7 = (3 21 − 03 )( 30 + 12 )( 30 + 12 ) − 3( 21 +  03
2

2



) + (312 − 30 )( 21 +  03 ) 3( 30 + 12 ) − ( 21 +  03
2

2

بعد ان يتم تحليل صورة الحرف االنكليزي االصلي والمشوه من خالل استخالص خواص صورة الحرف عن طريق حساب العزوم السبعة

الالعتمادية لصورة كل حرف انكليزي حيث ان هذه الطريقة تعد من الطرائق المرغوب فيها وذلك لقدرتها على اخضاع الصورة الى التدوير

واالزاحة والتكبير ثم بعد ذلك يتم تنفيذ اما خوارزمية االنتقاء االيجابي او خوارزمية االنتقاء السلبي على بيانات صورة الحرف االنكليزي
لغرض تمييز هذه الحروف .

 .6خوارزمية االنتقاء االيجابي وخوارزمية االنتقاء السلبي
positive selection algorithm and negative selection algorithm
في عام  [14 ]1992اقترح نموذج اتمته خلوية إلنجاز محاكاة حاسوبية للجهاز المناعي االصطناعي سميت بخوارزمية االنتقاء االيجابي
حيث تمتلك الخوارزمية خصائص مفيدة من منظور حسابي ،الخطوات االساسية للخوارزمية هي:
المدخل  = Tseen:مجموعة من العناصر الذاتية المعلومة.
المخرج  = G :مجموعة المستكشفات المتولدة.
أبدأ()begin

كرر()repeat

 ولد مستكشفات بشكل عشوائي وضعها في مجموعة P حدد دالة اللياقة لكل عنصر (عضو) في  Pمع كل عنصر في المجموعة الذاتية Tseen اذا استطاع عنصر واحد على االقل في  Tseenالتعرف على مستكشف في  Pطبقا لعتبة  ،Thresholdفأنيقبل ،واال فانه يضاف الى مجموعة من المستكشفات المتوفرة . G
( ) untilالى ان تتحقق معايير التوقف.
انتهى()end
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تتمثل نقطة بداية الخوارزمية بتكوين مجموعة من الجمل الذاتية والمتمثلة ب Tثم يتم تكوين مجموعة من الكاشفات  Gوالتي تقوم
بتمييز متمم  Tفقط ثم يتم تطبيق هذه الكاشفات على بيانات جديدة من اجل تمييزها ،في عملنا المقدم فان الرمز  Tseenفي الخوارزمية يقابل
الرمز  Cوان الرمز  Gيقابل الرمز . M

تعد نظرية االنتقاء السلبي فكرة مفيدة جدا لتطوير الخوارزميات التي تراقب االنظمة ضد وقوع حالة الشذوذ او السلوة الغير مألوف
] , [8ان السمة المفيدة لهذه الخوارزمية هي امكانية استعمالها في اداء المهمات مثل تمييز االنماط وتمييز الصور واالمثلية ،الخطوات
االساسية للخوارزمية هي:
المدخل  = Sseen:مجموعة من العناصر الذاتية المعلومة.
المخرج  = D :مجموعة المستكشفات المتولدة.
أبدأ()begin

كرر()repeat
 ولد مستكشفات بشكل عشوائي وضعها في مجموعة P حدد دالة اللياقة لكل عنصر (عضو) في  Pمع كل عنصر في المجموعة الذاتية Sseenالمستكشف

 -اذا استطاع عنصر واحد على االقل في  Sseenالتعرف على مستكشف في  Pطبقا لعتبة  ،Thresholdفأن

يرفض ،واال فانه يضاف الى مجموعة من المستكشفات المتوفرة . D
( ) untilالى ان تتحقق معايير التوقف.
انتهى()end

تتمثل نقطة بداية الخوارزمية بتكوين مجموعة من الجمل الذاتية والمتمثلة ب Sثم يتم تكوين مجموعة من الكاشفات  Dوالتي تقوم
بتمييز متمم  Sفقط ثم يتم تطبيق هذه الكاشفات على بيانات جديدة من اجل تمييزها ،في عملنا المقدم فان الرمز  Sseenفي الخوارزمية يقابل
الرمز  Cوان الرمز  Dيقابل الرمز . M

لحساب قيمة الـ Affinityالتي تمثل درجة الصلة بين صورة الحرف االنكليزي االصلي والحرف االنكليزي المشوه لكال

الخوارزميتين تحسب بالشكل التالي:
)…………………….. (6

= Affinity

حيث ان:

 : Xتمثل درجة الصلة بين عنصر في المخزن ( )Pمع عنصر في المجموعة الذاتية() self set Tseenاو() self set Sseen

حسب

نوع الخوارزمية المستخدمة.
 : Yتمثل عدد صور الحروف االنكليزية المشوهة المدخلة في النظام حيث ان هذه القيمة قابلة للتغيير حسب حاجة المستخدم للنظام .
 .7الجانب العملي للبحث

يعتبر النظام المناعي االصطناعي احدى اهم التقنيات الذكائية االصطناعية المستخدمة في مجال تمييز االنماط واستخالص الخواص
حيث تم في البحث استخدام خوارزمية االنتقاء السلبي وخوارزمية االنتقاء االيجابي في عملية تمييز انماط الحروف االنكليزية المشوهه

علما ان الحروف االنكليزية االصلية والمشوهة مكتوبة بخط نوعه( )Times New Romanوحجم الخط ( )18حيث تم أدخال الصورة
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عن طريق الماسح الضوئي وحفظت الصورة بصيغة( )bmpوبعدها تم تقطيع الصورة وحساب العزوم السبعة ثم اجراء عملية المقارنة
عن طريق استخدام خوارزمية االنتقاء السلبي او خوارزمية االنتقاء االيجابي وتم استخدام لغة  MATLABفي برمجة النظام ،علما انه

التوجد اية معالجة اولية لألحرف االنكليزية المشوهة المدخلة  ،حيث ان الخطوات العملية للبحث تتضمن:

الخطوة االولى:ادخال مجموعة من االحرف االنكليزية الصحيحة والمشوهة عن طريق الماسح الضوئي(.)Scanner
الخطوة الثانية :حفظ الصور المدخلة بصيغة( )bmpوبحجم ()100*100وحدة صورية(.)pixel
الخطوة الثالثة :يتم تقطيع الصور المدخلة الى عدة(.)Blocks
الخطوة الرابعة :يتم حساب العزوم السبعة لكل ( )Blockعن طريق استخالص خواص الصور.

الخطوة الخامسة  :ثم يتم اختيار العمل باستخدام اما خوارزمية االنتقاء السلبي او خوارزمية االنتقاء االيجابي ,فاذا تم اختيار خوارزمية
االنتقاء االيجابي فيتم اتباع الخطوات التالية في البرنامج:
الخطوة االولى (C) :تمثل مجموعة من العناصر مرشحة عشوائيا )P) ,تمثل مجموعة االنماط التي توفر الحماية  )M( ,تمثل مجموعة

الكاشفات التي تكون مسؤولة عن تمييز كل عنصر ال يعود للمجموعة (.)P

الخطوة الثانية :المقارنة بين العناصر في ( )Cوالعناصر في ( )Pمن ناحية مقدار الصلة فيما بينهم:
•

اذا استطاع عنصر من ( )Pتمييز عنصر من ( )Cمن خالل تنفيذ معادلة الـ  Affinityالخاصة بخوارزمية االنتقاء االيجابي

وهي كالتالي:

)……………….. (7

= Affinity

حيث ان :

 :Xتمثل درجة الصلة بين العنصر في المخزن ( )Pمع عنصر في المجموعة الذاتية (.) Tseen
 :64تمثل عدد صور الحروف االنكليزية المشوهة المدخلة في النظام المستخدم .
•

اذا كانت قيمة ال  Affinityالناتجة اكبر او مساو لحد العتبة ( Thresholdقيمة حد العتبة تحدد حسب صورة كل حرف

•

واال يتم حذف العنصر(. )C

انكليزي اصلي)  ،فعندئذ يتم تمييز العنصر واختياره بشكل ايجابي ثم خزن العنصر( )Cداخل مجموعة الكاشفات (.)M
وهكذا تتكرر الخطوات حتى يتم التمييز بين العناصر.
اما اذا تم اختيار خوارزمية االنتقاء السلبي فيتم اتباع الخطوات التالية:

الخطوة االولى (C) :تمثل مجموعة من العناصر مرشحة عشوائيا )P) ,تمثل مجموعة االنماط التي توفر الحماية  )M( ,تمثل مجموعة

الكاشفات التي تكون مسؤولة عن تمييز كل عنصر ال يعود للمجموعة (.)P

الخطوة الثانية :المقارنة بين العناصر في ( )Cوالعناصر في ( )Pمن ناحية مقدار الصلة فيما بينهم:
•

اذا استطاع عنصر من ( )Pتمييز عنصر من ( )Cمن خالل تنفيذ معادلة الـ  Affinityالخاصة بخوارزمية االنتقاء السلبي

وهي كالتالي:
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)……………….. (8

= Affinity

حيث ان :
 :Xتمثل درجة الصلة بين العنصر في المخزن ( )Pمع عنصر في المجموعة الذاتية (.) Sseen
 :64تمثل عدد صور الحروف االنكليزية المشوهة المدخلة في النظام المستخدم .
•

اذا كانت قيمة ال  Affinityالناتجة اكبر من حد العتبة  ( Thresholdيتم تحديدها حسب صورة كل حرف انكليزي اصلي)

 ،فعندئذ يتم تمييز العنصر واختياره لعدم تطابق صورة الحرف االنكليزي المشوه مع صورة الحرف االنكليزي االصلي ثم خزن
العنصر( )Cداخل مجموعة الكاشفات (.)M
•

واال يتم حذف العنصر(. )C

وهكذا تتكرر الخطوات حتى يتم التمييز بين العناصر.

 .8مناقشة النتائج

من خالل تطبيق النظام لغرض تمييز الحروف االنكليزية المشوه وعلى وفق النتائج التي تم الحصول عليها ،تم التوصل إلى
االستنتاجات اآلتية:

.1

بعد دراسة الخوارزميات الموجودة في حقل أنظمة  AISتم اختيار خوارزمية االختيار االنتقاء االيجابي وخوارزمية االنتقاء السلبي

لبناء الحل للمشكلة المدروسة لما فيها من قابليات مناسبة الداء بعض المهام مثل التعلم باستخدام الحاسبة وتمييز االنماط وتمييز
الصور واالمثلية ومشاكل كشف تطفل الشبكة والحاسوب .
.2

تم تحقيق نسب التمييز اآلتية:
نوع اإلدخال

نسبة التمييز

في حالة تمييز صور الحروف اإلنكليزية المشوهة باستخدام

بلغت النسبة
% 85

خوارزمية االنتقاء االيجابي
في حالة تمييز صور الحروف اإلنكليزية المشوهة باستخدام
خوارزمية االنتقاء السلبي

بلغت النسبة
% 80

 .3تم تكوين قاعدة بيانات تضم صور للحروف االنكليزية المشوهة تحتوي على  64نموذج باإلضافة الى  26نموذج من صور
للحروف االنكليزية االصلية  ,وحيث ان النماذج المشوهة تم تمييزهم باستخدام خوارزمية االنتقاء االيجابي وخوارزمية االنتقاء السلبي
وكانت نسب التمييز حسب الجدول اعاله ,باإلضافة الى ان النظام يمتلك االمكانية في ادخال نماذج اضافية في قاعدة البيانات وحسب
حاجة المستخدم للنظام.
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 .4مقارنة مع اعمال سابقة في مجال التمييز نالحظ ان ] [6الذي اعتمد على استخدام خوارزمية االختيار النسيلي clonal selection
المناعية في تمييز األرقام الهندية فقد وصلت نسبة التمييز فيه إلى  %76وذلك بعد تدريب النظام باستخدام قاعدتين بيانيتين أما في

] [3لسنة  2009تم تنفيذ نظام لتمييز الحروف االنكليزية باستخدام الشبكات العصبية وقد تم تحقيق معدل نسبة تمييز وصلت إلى
 , %79.6خالل هذا البحث فقد تم اعتماد حسابات احصائية في استخالص الخواص لصور الحروف االنكليزية االصلية والمشوهة من
خالل اعتماد طريقة العزوم السبعة الالعتمادية لقدرتها على تعديل الصور من خالل التكبير واالزاحة والتدوير ,وإن هذه الطريقة مكنة

الخوارزميتين من تحسين نسبة التمييز لصور الحروف االنكليزية المشوهة المدخلة للنظام باالضافة الى مرونة النظام في ادخال عدد
صور الحروف االنكليزية المشوهة وحسب حاجة المستخدم للنظام.
 .9االستنتاجات

من خالل تطبيق النظام المناعي االصطناعي لغرض تمييز الحروف االنكليزية وعلى وفق النتائج التي تم الحصول عليها ،تم التوصل

إلى انه بعد دراسة الخوارزميات الموجودة في أنظمة  AISتم اختيار خوارزمية االنتقاء السلبي  negative selectionوخوارزمية
االنتقاء االيجابي  positive selectionلما لهما من قابليات عالية في معالجة المعلومات وبنمط عال من التوازي والتوزيع في مجال
التصنيف وتمييز االنماط وتمييز الصور.

فقد تم في البحث تقطيع كل صورة مدخلة الى) )8 blocksعلما ان حجم(  )blockالواحد يساوي ( )pixel-144وبعد حساب

العزوم لكل ( )blocksتم الحصول على قيم عزوم كفوءة ومناسبة للتمييز ,من خالل النتائج التي تم التوصل اليها نالحظ انه:
•

في خوارزمية االنتقاء االيجابي كلما كانت قيمة الـ  Affinityكبيرة لصورة الحرف االنكليزي المشوه مقارنة بقيمة العتبة التابعة

لصورة الحرف االنكليزي االصلي بمعنى ان صورة هذا الحرف االنكليزي المشوه مقاربة اكثر لصورة الحرف االنكليزي االصلي بالنسبة
لبقية صور الحروف االنكليزية المشوهة عندئذ يتم اختيار هذه الصورة كأفضل صورة ناتجة ,كما في الشكل(.)3

الشكل( )3يوضح اعلى نسبة تطابق لصورة الحرف االنكليزي المشوه ()D

مع صورة الحرف االنكليزي االصلي( )Dفي خوارزمية االنتقاء االيجابي
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•

في خوارزمية االنتقاء السلبي كلما كانت قيمة ال  Affinityكبيرة لصورة الحرف االنكليزي المشوه مقارنة بقيمة العتبة بمعنى

ان صورة هذا الحرف االنكليزي المشوه مختلفة (ليست مقاربة) تماما لصورة الحرف االنكليزي االصلي بالنسبة لبقية صور الحروف
االنكليزية المشوهة عندئذ يتم اختيار هذه الصورة كأفضل صورة ناتجة من الخوارزمية كما في الشكل(.)4

الشكل( )4يوضح اعلى نسبة اختالف(عدم تشابه) لصورة الحرف االنكليزي المشوه ()M
مع صورة الحرف االنكليزي االصلي( )Bفي خوارزمية االنتقاء السلبي

•

إن استخدام خوارزمية االختيار السلبي وااليجابي ساعد كثي ار في تحسين نسبة التمييز حيث ان نسبة التمييز %85

لخوارزمية االنتقاء االيجابي و %80لخوارزمية االنتقاء السلبي باالضافة الى زيادة سرعة عملية التمييز عن طريق تقطيع صور
االحرف و استخالص خواص الصورة بحساب العزوم السبعة لقطع الحرف االنكليزي االصلي والمشوه.
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