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Abstract 
      The study of multi classification of data has become one of the 
important issues which geographical studies focus on especially those 
which take their data from satellites. 
Two ways of classification has been taken into consideration, each one 
completes the other. The two ways are used together to get the benefits of 
both and to obtain the full advantage. The data of remote sensing were 
chosen to be tested.  
The system suggested is a software package which consists of neural 
networks of supervised learning and neural networks of unsupervised 
learning to classify the land of (Al-Mosul Dam) in Mosul city. 
The best use of remotely sensed data is by using the methods of 
supervised and unsupervised classification consequently which improve 
the primary input data in the classification. Thus, a high degree of 
accuracy and efficiency in the classification are obtained.  
It is worth mentioning that software package used in the integration 
consists of the nets: the supervised ART-II neural network and the 
unsupervised Kohonen neural network. 

  

  الملخص
 دراسة التصنيف المتعدد للبيانات من المسائل المهمة التي ركزت عليها أصبحت

تم في . الدراسات الجغرافية وخصوصاً تلك الدراسات التي تأخذ بياناتها من االقمار الصناعية
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االعتبار طريقتين من طرق التصنيف احداها مكملة لألخرى هذا البحث االخذ بعين 

وتستخدمان سوية حيث يتم جمع فوائد كلتا الطريقتين للحصول على الفائدة الكلية، وقد تم 

ان النظام الذي تم اقتراحه هو عبارة . اختيار بيانات التحسس النائي الجراء االختبارات عليها

لعصبية ذات التعليم الموجه والشبكات العصبية ذات عن حزمة برمجية متكونة من الشبكات ا

ان االستغالل االمثل . في مدينة الموصل) سد الموصل(التعليم غير الموجه لتصنيف منطقة 

لمعطيات التحسس النائي عن طريق استخدام اسلوبي التصنيف الموجه وغير الموجه بشكل 

ي التصنيف وبالتالي الحصول على متتالي يعمل على تحسين المعلومات األولية التي تدخل ف

  . درجة عالية في الدقة والكفاءة في التصنيف

ومن الجدير بالذكر ان الحزمة البرمجية التي تم استخدامها في التكامل تتكون من 
  .  ذات التعليم غير الموجه )Koheneen(ذات التعليم الموجه و)  ART-II(الشبكتين 

  

  المقدمة  .1
 للمرئيات الفضائية من اهم التقنيـات المـستخدمة فـي الوقـت             تعد المعالجة الرقمية  

ومما ساعد في سرعة انتشار تطبيق هذه التقنية، امكانيـة          . الحاضر في مجال التحسس النائي    
الحصول على معطيات االقمار الصناعية بشكل رقمي وألطوال موجية متعددة من جهة، ومن             

 من حيث سرعة معالجتها للمعطيات الرقمية       جهة اخرى التطور الكبير الذي تشهده الحواسيب      
وازاء هذه الديناميكية العالية نستطيع ان نقول ان المزايا االساسية          . والالمكانية الهائلة لتخزينها  

لطرائق المعالجة الرقمية تتمثل في تنوعها وامكانية تكرارها ومحافظتها على دقة المعطيـات             
الطرائق في المعالجة هـي تـصنيف المعطيـات         واحدى تلك   . [15] االصلية للمرئية نفسها  

  .باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية
الشبكات العصبية االصطناعية هي احد االتجاهات الحديثة فـي تطبيـق الحواسـيب             

 التي واجهت مشكالت كبيـرة      عن االساليب التقليدية في المعالجة    االلكترونية فقد جاءت بديال     
ة محاكـا ال معمارية واسلوب عمل االنظمة الطبيعية ك   ثةو وانتهجت لتطبيقات الحدي واساسية في ا  

  ].12 [ذكيةللوصول الى انتاج اجهزة وبرامج 
 على  مريرهفهي تتميز بقدرتها على تميز االنماط المتالكها القدرة على تعلم نمط جديد بمجرد ت             

 الصـطناعية يز نوعين من التعلم في الشبكات العـصبية ا        يوبشكل عام يمكن تم    ].14[ الشبكة
 الذي يتم التعلم فيه بادخال كل من Supervised learning)( يمثل النوع االول التعليم الوجه

ويستمر التعليم الـى   Desired output)( والخرج المطلبInput data) ( المعطيات المدخلة
دمة التعلم والمـستخ  واشهر شبكات هذا النوع من       .ان يصبح الفرق بين القيمتين مقاربا للصفر      

متعـددة الطبقـات     )Perceptron( في تصنيف معطيات التحسس النائي هي شبكة المـدرك        
  .ART-П وشبكة الرنين التكيفي ART-Iوشبكة الرنين التكيفي 
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فـي   Unsupervised)( بكات فيمثل الشبكات ذات التعلم غير الموجه      شاما النوع الثاني من ال    
ود الخرج المطلوب ويكتفي بادخال المعطيات او       هذا النوع من التعلم ال تحتاج الشبكة الى وج        

خلة ويكون  اتحدث عملية تنطيم ذاتي باالعتماد على درجة التشابه واالختالف بين االصناف الد           
واكثر الشبكات اسـتخداما فـي      ،   العدد من االصناف   الخرج عبارة عن مجموعة غير معلومة     

  .)Self Organizing Network(التنظيم الذاتي تصنيف معطيات التحسس النائي هي شبكة 
 لما تتميز بـه     كوقد استخدمت الشبكات العصبية في عملية التصنيف بشكل واسع ومنتشر وذل          

 الى فرض موديالت    تهاك عدم حاج  مقارنة بالطرق التقليدية وكذل   من السرعة الفائقة في التنفيذ      
  ].3[ رياضية واحصائية كما هو الحال في الطرق التقليدية

ية الشبكات العصبية فقد استخدمت في مجاالت عديـدة ومتنوعـة حيـث             ونظراً الهم 
في تطبيقات التحسس النـائي متعـددة   ] Key et al,1989] (8(استخدمت الول مرة من قبل 

 وازداد استخدامها فيما بعد مـن قبـل العديـد مـن     ،SMMRاالطياف بواسطة المتحسسات  
في تصنيف الغابات باسـتخدام  ] Lee et al,1990] (9(الباحثين في هذا المجال حيث استخدم 

ــصناعي  ــالقمر ال ــأخوذة ب ــصور الم ــل )TM(ال ــذلك اســتخدمت مــن قب -AL(، وك
Rawi&Casanova, 1999( ]4[  لنفس الغرض ولكن باستخدام شبكة )ART-II(،  وقد تـم 

لتـصنيف  ] Mather et al,1998] (11(ين مـن قبـل البـاحث    )Kohonen(استخدام شبكة 
في حين تم استخدام شبكة الرنين التكيفي من قبل الباحثة          ) TM(المتحسس  الصخور باستخدام   

)AL-Omran,2000] (1 [             في ايجاد طريقة جديدة فـي حـساب التماثـل او التـشابه بـين
المتجهات المميزة لكل صنف من االصناف المحتواة لغرض عزل هذه المتجهات وتـصنيفها             

  . وقد اعطت هذه الطريقة نتائج دقيقة
  

  تكامل في الشبكات العصبيةال  .2
لقد شغل موضوع التكامل في الشبكات العصبية عقول الكثير من الباحثين خاصة بعد ان بدأت 
نقاط الضعف بالظهور عند استخدام الشبكات العصبية بشكل منفرد في حل المسائل المعقدة، 

: ئيومن الباحثين الذين استخدموا التكامل في مجال تصنيف بيانات التحسس النا
)Wilkinson et. al ,1995] (14 [ حيث قاما بتصنيف البيانات الفضائية باستخدام طريقة

التكامل بين الشبكات العصبية والطرق االحصائية وقد تم اجراء التكامل بين شبكة بيرسبترون 
-AL(اما الباحثة .  االحصائيةMaximum Likelihoodذات التعليم الموجه وطريقة 

Shaumam,2001( ]5 [ فقد اعتمدت في تصميم نظامها على دراسة لطرائق الشبكات
العصبية ومقارنتها مع طرائق التصنيف التقليدية حيث استخدمت الشبكة العصبية 

))Kohonen( SOM (غير الموجهة .  
ان المحاوالت السابقة التي استهدفت تحسين اداء الشبكات العصبية لتحقيـق نظـام تـصنيف               

نت مقتصرة على تحقيق التكامل بين نوع واحد من         ية فكا تقر الى الشمول  متكامل كانت اغلبها تف   
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الشبكات العصبية واكثرها اقتصرت على التكامل الموجه ربما بسبب سهولة حـساب النتـائج              
ولكن على الرغم من هذه الميزة التي تتمتع        ,وذلك لوجود نماذج اولية داخلة في صياغة القرار         

لية في اختيار مساحات التـدريب      ا اال انه يراعى فيها الدقة الع      بها الشبكات العصبية الموجهة   
الن دقة التصنيف تعتمد بدرجة كبيرة على دقة اختيار نماذج تدريب من مناطق ذات تـداخل                

  ].3[ كبير في اغطية االرض
اما في التصنيف غير الموجه فلم تجري محاوالت جادة لتحقيق تكامل وذلك لصعوبة استنتاج              

ن من خاللها صياغة طريقة معينة لحساب كفاءة الطرائق المراد تكاملها وكـذلك             مدلوالت يمك 
معلومات مسبقة عن المعطيات المراد تصنيفها وفي هذه الحالة يتم اخذ معطيـات             يجب معرفة   

تم اقتراح وتصميم   لهذا السبب   ،  ]7[بشكل عشوائي مما يقلل من الكفاءة والدقة لعملية التصنيف        
 تحقيق تكامل بين خوارزميات التصنيف الموجه وغير الموجه للحصول          منهج يمكن من خالله   

على دقة وكفاءة عالية من خالل االستفادة من النتائج التي يتم الحصول عليها من اخذ محاسن                
   .)الموجه وغير الموجه( كال النوعين

  

  الشبكات العصبية المستخدمة  .3
  .Kohenen   والثانية شبكةART-IIى األولتم في هذا البحث استخدام شبكتين عصبيتين 

  

  ART-II شبكة الرنين التكيفي الموجهة  3-1
Adaptive Resonance Theory Supervised Network 

، تـم  [ ] )Grossbergh, 1976( غير الموجهة من قبل ARTلقد طّورت أول شبكة 
 ,ART1,ART2, ART3, SART( غير الموجهة، ARTبعدها تطوير عدد من صيغ الـ

Fuzzy ART(   وتم في مطلع التسعينات تطوير صيغتين مـن شـبكات ،ART  ،الموجهـة 
، التي لها القابلية على تدريب وتصنيف األنماط المتعـددة القـيم            ARTMAPوكانت أوالهما   

التي لها القابليـة علـى   ) Fuzzy ARTMAP(، والصيغة الثانية هي)Binary(الممثلة ثنائياَ 
 من زوج   ARTMAPتتركب  ). analog(مرة الممثلة تناظرياً    تدريب وتصنيف البيانات المست   

  ). Fuzzy ART(  تتركب من زوج منFuzzy ARTMAP، في حين أن الـ ARTمن 
ــوع      ــن ن ــة م ــرنين الموجه ــبكة ال ــوير ش ــديثاً، تط ــم ح   ART-I)(وت

ـ     ]AL-Rawi et. al., 1999(] 4(من قبـل    Fuzzy، وهـذه الـشبكة تـشبه شـبكة الـ
ARTMAP،درة على تعليم وتصنيف األنماط متعددة القيم على شكل  فهي تملك الق)binary, 

analog(              وهي تملك معمارية سهلة ومعامالت قليلة وتتطلب ذاكرة أصغر مما تتطلبه الــ ،
Fuzzy ARTMAP وهذا يقود إلى خوارزميات سريعة للتعليم والتصنيف وبالدقة نفسها التي 

ـ   ا،Fuzzy ARTMAPيمكن الحصول عليها من الـ  Supervisedن اإلنجاز العظـيم للـ
ART I  يكمن في أن معماريتها تبنى منFuzzy ART  مفردة بدالً مـن زوج مـن Fuzzy 

ART الذي تبنى منه الـFuzzy ARTMAP وهذا يقود إلى إلغاء الـ)Map Field.(  
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 الموجهة  ART-Iان مثل هذه الهيئة من الشبكات ساعدت على بناء تكوين جديد للـ             
. ، وهو أسرع في التعليم ويتطلب ذاكرة أقلART II)(شبكة الرنين الموجهة نوع الذي يسمى 

  .ART-Iأن دقة التصنيف والمعامالت ال تختلف عما موجود في الـ
) ART I(، كما تبنى شبكة الرنين الموجهـة  ART II)(تبنى شبكة الرنين الموجهة 

الموجهـة  ART I  نـوع ، ان ذاكرة النقاط التي مـن Fuzzy ARTمن صيغة مفردة من الـ
 تسمى كل   ART-IIتقسم على عدد من الذاكرات أحادية األبعاد في الشبكة          ) N(احادية األبعاد   

 k اذ   Nk ويرمز لهـا عـادة       N وتحوي كل منها عدداً من العقد هو         L وعددها   Stackمنها  

LkNk  يشير إلى عدد العقد، اذ أنNيشير إلى رقم الصنف و ...1; =  
، تـدعى كـل ذاكـرة أحاديـة     )2-3(الموجهة، وكما مبين في الشكل ART II  في

لكـل  ) Class Code( رمز الـصنف  ) stacks) kويمثل عدد الـ " Stack" بـ kNاألبعاد

 kNوليس من الضروري أن يكون حجم الـذاكرة  ). Committed Nodes(العقد المحجوزة 
انما يعتمد حجم الـذاكرة علـى طبيعـة         . متساوياً stackفي كل   ) لعقد الخاصة للحجز  عدد ا (

البيانات وحجمها في كل صنف، وإذا لم تكن هناك معرفة سابقة عن حجم البيانات المتـوفرة                
  . فيوصى بتساوي حجم الذاكرة

  

، يجب ان تربط االوزان العقد المحجوزة ART-II معمارية شبكة الرنين الموجه:)1(الشكل

  .كلها، وتظهر في هذا الشكل االوزان الرابطة للعقدة األولى

STACK 
#1 

STACK 
#2 

STACK 
#K 

STACK 
L 

TN1,1 TN2,2 TNk,k TNL,L 

TC1,1 TC2,2 TCk,k TCL,L 

TJ1,1 TJ2,2 TJk,k TJL,L 

T2,1 T2,2 T2,k T2,L 

T1,1 T1,2 T1,k T1,L 

a1 a2 
ai a2M b 
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  : اسباب اختيار هذه الشبكة: 3-2
 االستقرارية والمرونة قياسـا بالـشبكات       النها تجمع بين صفتي   هذه الشبكة     اختيار تم

 ثبات العينـات فـي   ونقصد باالستقرارية، MPNNو PNN و MLP العصبية االخرى مثل
وحدة عنقودية واحدة وعدم اهتزازها بين الوحدات العنقودية المختلفة في مراحل التـدريب أي      

ريـة للـشبكات    ااننا نحصل على اسقرارية بعدد دورات اقل نسبيا من عـدد الـدورات التكر             
أي لهـا   ) Incremental(  انهـا متزايـدة     الشبكة كذلك   هذه صائصومن خ ,العصبية االخرى 

ذاكرة التعليم االولى وعندما تكون استجابة       )حاتساك(القدرة على منع طرائق التعليم الجديد من        
صف  تت حلة من مراحل التعليم فحينذالك    الشبكة للتعلم نسبة الى عينة جديدة متساوية في أي مر         

ـ الشبكة بالمرونة فضال عن معمارية الشبكة البسيطة وغير القابلة للتغي          ر مـن حيـث عـدد       ي
  .]4[ الطبقات

  
  :شبكة كوهنن الشبكة الثانية :3-3
وتسمى ايضا بشبكة التنظيم  Teuvo Kohenen)( هي شبكة عصبية اكتشفت من قبل العالم 

واع الشبكات العـصبية غيـر    وهي نوع من ان(Self Organazation Map SOM) الذاتي
ففي هذا النوع من الشبكات اليوجد اخراج محدد يقدم الـى  (unsupervised nets) الموجهة

واحدة  (two layers)وشبكة كوهنن تمتلك طبقتين ، الشبكة كما في الشبكات العصبية الموجهة
 ثابت فـي  ويكون غير(nods) التي تتالف من عدد من العقد (input layer) لالدخال تسمى 

اما الطبقة االخـرى فهـي طبقـة االخـراج          ،  كل الشبكات ولكن حسب االدخال الى الشبكة      
(output layer)  التي يكون فيها عدد العقد (nodes)  غير محدد وال يعتمد على عدد العقـد

 وفـي اغلـب     الموجودة في طبقة االدخال وعددها يعتمد على مصمم الشبكة وحسب التطبيق          
وهـذه الطبقـة    (kohonen layer) يها اسم العالم الذي صمم الشبكة وهياالحيان يطلق عل

  [13].ممكن ان تكون لوحدها او ترتبط مع طبقات اخرى لشبكة عصبية اخرى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Input layer  

Kohonen layer 

1
 
0
  
0 
  
0 
  
0 
  
0

  kohonenشبكة للتركيبمخطط يوضح ا:)2(الشكل
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  : اسباب اختيار هذه الشبكة: 3-4
 تـستخدم خاصـية   كما انهايز مراكز االصناف ي على تمتهالقدرتم اختيار هذه الشبكة        

وهي من الشبكات الواسـعة     ,ذاتي لذا تكون سريعة جدا مقارنة بطرائق التعليم االخرى        التعليم ال 
االستخدام في تصنيف معطيات التحسس النائي وذلك الن عملية التعليم الـذاتي فعالـة جـدا                
لمعالجة المشاكل التي تكون فيها انماط االصناف معقدة وعشوائية كما هو الحال في االصناف              

   ].6[ات التحسس النائيالمتكونة في معطي
  
   (ARTKN)خوارزمية النظام الهجيني.  4

ان النظام المقرح في هذا البحث يعتمد على مبدأ التـصنيف المتكامـل الـذي يتـضمن                 
ع بقـاء    م طريقة التعليم الموجه   باستخدام شبكتين عصبيتين الشبكة االولى باستخدام        التصنيف

قرار التصنيف عليها فتصنف على انهـا  تخاذ  عجزت الشبكة عن ا قسم من الوحدات الصورية   
 التي نتجت من الشبكة االولـى       ة تصنيف الصورة  لهذا تعمل الشبكة الثانية على اعاد     ،  مجهولة

ر اصناف بشكل عشوائي     دون الحاجة الى فرض او اختيا      باستخدام طريقة التعليم غير الموجة    
االصـناف  هولة واعادتها الى    المج صنف الوحدات ت و  في التصنيف غير الموجه    كما هو الحال  

  ARTKN. وفيما يلي خوارزمية تصنيف النظام الهجيني،االصلية
هذه المعطيات تمثل االنماط الطيفية لخاليا الصورة       ,قراءة المعطيات من الصورة االصلية      )1

  .متعددة االصناف
  

 .زانـات لكل عقدة محجوزة في جميـع الخ التي تمثل القيمة المختارة " ) T( حساب قيمة  )2
(stacks)  ويتم حساب قيمة " )1(كما في المعادلة T وإيجـاد  جميعا ولألصنافلكل عقدة 
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  ).k( ذي الرقم stack  يمثل عدد العقد المحجوزة في الـC(k)إذ أن 
  ).minimum(تمثل اختيار القيمة األقل  ∧         

kijk
W       يمثل األوزان المرتبطة بكل عقدة )kJ (   في كلstack )k (     مع جميع العقد المدخلة)I (

  هـو العامـل المختـار       A .(α( يمثل بعد متجه البيانـات الداخلـة         M،  )I=1….2M(إذ  
)Choice Parameter (ويسمى أيضاً بعامل التحيز حيث زيادة α  توجه البحث نحو العقـد 

  ). 0.01-0.02(ذات األوزان العالية وعادة تأخذ قيمة في حدود 
  

  .)2(حساب قيمة التطابق للعقدة الفائزة كما في المعادلة )3
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  )Match Value(يمثل   MV  إذ ان
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الـذي  " .p-vigilance param)( مقارنة قيمة التطابق للعقدة الفائزة مع معامل الخطورة  )4
  .0-1)( عادة قيم بين يأخذ

  

اكبر او تساوي معامل الخطورة يـتم اعطـاء رقـم            )قيمة التطابق ( فاذا كانت هذه القيمة     )5
اما اذا كـان     الى النقطة المتوضعة على الصورة،       نيف الذي ينتمي اليه العقدة الفائزة     التص

اللون ان  معرفة    ومن هنا يمكن   ،مع اعطاء لون اسود لذلك الصنف     0 العكس فيعطى قيمة  
 النقـاط   في تصنيف الموجود في الصورة المصنفة الملونة يعزى الى فشل الشبكة           االسود

لهذا يـتم االشـارة اليهـا       تلك النقاط   نتمي  تصنف  أي  الى  ة  عرفم عدم   التي تمثله وبالتالي  
  . يدعى النقاط غير المعرفةبصنف جديد

  

  .قراءة المعطيات من الصورة التي يتم تصنيفها من الخطوة السابقة  )6
  

 وتحديـد قيمـة   ) 0-1( التي هي عبارة عن قيمة صغيرة جدا تتراوح بين           αتحديد قيمة     )7
)neighborhood size( " التي تمثل عدد العقد التي تقع الى يمين ويسار العقدة الرابحـة "
)winner node( ، وتحديد رقم الدورة)tt=1.(  

  

 حيث ان   ,ادناهحساب دالة التنشيط لالنماط الداخلة عند كل عقدة اخراج باستخدام المعادلة              )8
  . المرابطة على كل عقدةالوزاناهذه المعادلة تمثل المسافة االقليدية بين االنماط الداخلة و

dj = ∑
=

∗
m

1i
iij xw                                       ……(3) 

  . تمثل النمط المدخل الى الشبكة عبر طبقة االدخال  xi  حيث ان
        dj   تمثل قيمة االخراج)Output ( عند العقدةjفي طبقة االخراج .  

          wij    ن العقدة ذات التسلسل    تمثل متجه االوزان م )i (      في طبقة المدخالت الى العقـدة
  ) j(الموجودة في طبقة اإلخراج ذات التسلسل 

  

  .لتحديد العقدة الفائزة) di  (j=1,2,3,…,mاختيار اعلى قيمة من بين قيم   )9
لكل من العقدة الفائزة والعقد المحددة كاقرب جار ) weight update (تحديث االوزان   )10

  :باستخدام المعادلة) neighborhood size( دة الفائزةللعق
wij (t+1) = wij (t) + α (t) * [(xi) - wij (t)]                                     ………..(4) 

  . تمثل رقم الدورة:tحيث ان 
مقارنة متجهات االوزان المرابطة على عقدة االخراج فاذا تساوت جميعها في الـدورة                )11

tt نظيراتها في الدورة    مع  tt-1    االوزان وصلت الى حالـة االسـتقرار        فهذا يعني ان
وزيـادة رقـم الـدورة      α تقديم قيمة  تتساوى فيتم    اما اذا لم  ،  13واالنتقال الى الخطوة    

tt=tt+1 8 ثم يتم اعادة الخطوات من الخطوة.  
  

 الى عقـدة    xiصنيف النمط   المراد تصنيفها ثم ت   ار الشبكة وذلك بادخال االنماط      بيتم اخت   ) 12
  ).max,dj( الخراج ذات القيمة القصوةا
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  : النتائج  )5
 الـى حزمـة برمجيـة لغـرض     ARTKNصنيف الهجين  تتم تحويل خوارزمية نظام ال    

االستفادة منها في تطبيقات التحسس النائي المختلفة، وتم تـصميم هـذه الحزمـة وبرمجتهـا                
لنظام صور متعددة االطياف فقد تم توفير سـعة          المرئية ولكي يستوعب ا    ++Cباستخدام لغة   

كافية للذاكرة ومعالج سريع وصمم النظام الستيعاب ست صور وهذا اعلى عدد مـن الحـزم                
وقد اعتمدت  . 5 المرابط على القمر الصناعي الندسات       TMالطيفية المتوفرة حالياً للمتحسس     

  .  المبينة بالشكل التاليلمنطقةمنطقة سد الموصل للدراسة وتطبيق النظام الهجين على تلك ا

  

  

  
 
  

  

  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 على التوالي لمنطقة سد الموصل) 2 ،4 ،3( يمثل الحزم الطيفية لألطوال الموجية:)3(شكل 
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  : تطبيق النظام على منطقة سد الموصلنتائج
تتميز هذه المنطقة بوجود اصناف مختلفة من الغطاء االرضي مثـل الميـاه والمنـاطق               

  :الزراعية والتربة ومناطق سكنية وقد اقتصر التطبيق على ثالث حزم موجية فقط وهي

  .مايكرون) 0.52-0.59(ى الحزمة األول

  .مايكرون) 0.63-0.69(الحزمة الثانية 

  .مايكرون) 0.76-0.9(الحزمة الثالثة 
  

 اصناف تمثل حقول يابسة وحقول رطبة والزراعة االروائية والزراعة الديميـة            7اذ تم تحديد    

  . ة، صبة السد، مقالع، مكاشف صخريةومياه، مناطق حضري
  

 اصناف للغطاء االرضي نالحـظ      7وقد تم اختيار  ) ART-II(مخرجات شبكة   ) أ-5(الصورة  

 مـن  ART II لم تستطع شـبكة  والتيمن خالل هذه الصورة انه توجد نقاط ذات لون اسود 

  . تصنيفها وفشلت في معرفة الى اي صنف قد تنتمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 نالحـظ ان    والتي من خاللهـا   ) Kohenen(تمثل مخرجات مصنف شبكة     ) ب-5(الصورة  

الـذي يعتمـد   ) Trail & Error(لية التصنيف قد تمت بشكل عشوائي باالعتماد على مبدأ عم

عليه التصنيف غير الموجه لعدم المعرفة المسبقة عن المعطيات المراد تصنيفها مما يؤثر على              

  .وقد تم الحصول على سبعة اصناف فقط. دقة نتائج التصنيف

  

 

   ART-II يمثل مخرجات المصنف:)أ-5(الصورة
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 نالحظ في هذه الـصورة      ARTKN المصنف للنظام الهجين     تمثل مخرجات ) ج-5(الصورة  

 عن تصنيفها قد صنفت وان عدد االصناف قد ART IIان النقاط السوداء التي عجزت الشبكة 

  . الناتجةصنافتلك األة  باالضافة الى زيادة دق الى عشرة اصنافازدادت

  

  

  

  

  

  

  

  Kohonenيمثل مخرجات المصنف:)ب-5(الصورة

   ARTKN يمثل مخرجات المصنف:)ج-5(الصورة
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هذه النتائج ان دقة االصناف الناتجة      يبين دقة التصنيف للمنطقة ومن المالحظ في        ) 1(الجدول  
قد ازدادت مقارنة بالتفاوت الكبير في دقة االصناف للشبكة           ARTKNفي التصنيف الهجين    

ART II .  
  

  الدقة الناتجة من التصنيف لمنطقة سد الموصل: )1(جدول 

 % ARTKNشبكة  %Kohnen دقة شبكة % ART-IIدقة شبكة    هوية الصنف   
 95 85 80  مياه  1
 80 70 55  زراعة ديمية  2
 90 80 59  حقول يابسة  3
 87 72 60  زراعة أروائية  4
 90 60 85  صبة السد  5
 95 60 77  مقالع  6
 88 70 60  مكاشف صخرية  7
  80      حقول رطبة  8

  60     نبات طبيعي  9

  79     مناطق حضرية  10

 
  الستنتاجاتا. 6

 الوصـول إلـى بعـض االسـتنتاجات          تم التكاملفي ضوء الدراسة التي أجريت على نظام        
والمقترحات التي من شأنها تطوير أداء النظام وتحسينه في سبيل توسيع استخدامه في مجاالت              

   :عدة وبكفاءة عالية، أما االستنتاجات فقد شملت

من خالل هذا البحث تم إثبات ان خوارزميات التصنيف سواء كانت موجهـة ام غيـر                 )1
اسلوبها الخاص وكفاءتها فـي التـصنيف وان النظـام          موجهة كل منها لها طريقتها و     

الهجيني الذي تم تصميمه قد نجح في استغالل نتائج كال النوعين كما الغيت النتائج غير               
 .الدقيقة التي ظهرت مما أدى إلى زيادة في دقة التصنيف للمناطق المأخوذة

خوارزميتين او اكثر   ان النظام الهجيني المقترح مرن من حيث التنفيذ اذ يمكن استخدام             )2
فمن الممكن  , يمكن استخدام خوارزميات من نفس النوع        كلغرض التكامل اضافة الى ذل    

تطبيق النظام الهجيني على خـوارزميتين مـن خوارزميـات التـصنيف الموجـه او               
المثلى من محاسن تلك الخوارزميات      لالستفادة   كخوارزميات التصنيف غير الموجه وذل    

  .تفرضها هذه الخوارزميات اثناء عمليات التصنيف لتيوالغاء نقاط الضعف ا
باستخدام شـبكة    في تصنيف بعض المناطق       الذي قد يحدث   معالجة القصور  من الممكن  )3

 واختيار النتائج   اخرىوذلك عن طريق اعادة تصنيف تلك المنطقة باستخدام شبكة          معينة  
 . المثلى عند تكاملهما معاً



   لبنى ذنون الكحلى&كنار محمد سامي مصطفى  

148 

مل خوارزميات أخرى مـن خوارزميـات التـصنيف         استغالل النظام ألهجيني لتكا   ان   )4

قـد     Kohenen و ART-IIالموجه وغير الموجه دون اقتصاره على خـوارزميتي  

يؤدي الى اضافة ميزات اخرى بحسب نوع الشبكات المستخدمة والحقل الذي يفضل به             

  .عمل تلك الشبكات

صبح مـن الممكـن     ان استخدام التكامل في الشبكات العصبية الموجهة وغير الموجهة ا          )5

استخدام شبكات ذات تعليم غير موجه بوجود معلومات اولية عن المنطقة كمعرفة عدد              

مياه، منـاطق حـضرية، حقـول       (األصناف  االصناف التي تحويها تلك المنطقة ونوع       

 .....).خضراء،

  

  : المقترحات. 7
 تلـك    بيانات فضائية لمناطق اخرى ثم عمل مقارنة في التـصنيف بـين            يمكن استخدام  )1

  .المناطق والمناطق المستخدمة في هذا البحث واستخالص نتائج جديدة ومفيدة

واجراء يمكن تطوير النظام المقترح عن طريق ادخال الطرق التقليدية واالحصائية اليه             )2

فال يمكن اهمال الدور الكبير الذي تلعبه تلك الطرق في تصنيف بيانات              عليها المقارنات

 .التحسس النائي

المأخوذة في البحث واضافتها الى البرنـامج        تخدام شبكات اخرى مع الشبكات    اسيمكن   )3

بحيث يسأل عن الشبكة االولى والثانية اللتان نريد اجراء التكامل بينهما وتنفذ العمليـة              

  .)Integrationالتكامل او (بنقر زر باسم 
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