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Abstract 
  The main purpose of this research is to give high accuracy result in 
pulmonary diseases diagnosis and attaining real medications that 
corresponds with the decisions of the pulmonary disease specialist. The 
neural network (perception network) which has ability of giving stable 
results in medical fields, was used for this purpose. Thirty samples were 
taken from infected patients with pulmonary diseases (Asthma, 
tuberculosis) and the network was trained of the symptoms of these 
diseases and samples. Good diagnostics results were attained 
corresponding with the symptoms of diseases. 

 
 الخالصة

 الـصدرية  األمـراض  نتائج ذات دقة عالية فـي تـشخيص    إعطاء إلى البحث   يهدف   
وقـد  .  الصدرية األمراض أخصائي يقرره ما عالجات حقيقية وبما يتناسب مع       إلىوالتوصل  
 فـي   تقرة نتائج مس  إعطاء والتي لها القابلية على      )االدراكشبكة  (ات العصبية   شبكالاستخدمت  

 )والتـدرن  ،الربو( الصدرية   باألمراضعينة من المصابين     ثالثين   أخذت إذالمجاالت الطبية   
 نتائج تشخيص   إلىولهذه العينات وقد تم التوصل       األمراض هذه   أعراضودربت الشبكة على    

 . المرضأعراضجيدة وبما يتناسب مع 
 
 المقدمة 1-1

 التـشخيص او  إذ سـواء مـن   بأنواعهيحظى الحاسوب بدور مهم في مجاالت الطب     
 وسـائل العلـم   أداءبرمجيات للتحكم او السيطرة علـى كيفيـة   الوضعت كثير من    إذالعالج  
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 اإلمكانـات  مـن    األكبـر  متناول العاملين وذلك لتوفر المقدار        في أصبحتالتي  والتكنولوجيا  
 او   يسهل كثيرا من عمليات التـشخيص      إذالعلمية بشكل مختزل يفي بالغرض وبوقت قصير ب       

تتمحور مهمة الطبيب في جمع وخزن وتحليل مجموعة من المعلومات عن المريض             .العالج
الستخدامها في تشخيص المرض اعتمادا على حقائق طبية مـسبقة ناتجـة عـن الدراسـة                

 منظم لوضعه   بأسلوببينما تنحصر مهمة علماء الحاسوب في برمجة هذه المعلومات          .والخبرة
  .[2]عالج لالستفادة منه عند الحاجةفي متناول يدي الطبيب الم

 إذعالجيـة  ليحتاجه الطبيب في المرحلة ا  ماأهميعد تاريخ المرض : التاريخ المرضـي   
 التـي   األسـئلة  في اشتداده وخفته والكثير من       األلمنه في التشخيص ومتى بدأ وقت       ييع

 هنا  . الوقت  من اًيجد الطبيب متسع    لالستفسار عنها وقد ال    أحياناً وقت طويل    إلىتحتاج  
 اإلجابة للمريض مباشرة وتكون     األسئلة يجهز ببرنامج يوجه هذه      إذ دور الحاسوب    يأتي
 يراعـي الحالـة     األسلوبوفضال عن اختصار الوقت فان هذا       ) نعم او ال  (  بكلمة أحياناً

 مع الحاسوب   عند تعاملهم  أكثر بارتياح وجد ان المرضى يشعرون      إذالنفسية للمريض،   
 وقد تطبع بصورة واضحة لتصبح في        تكامالً أكثران المعلومات تكون    فضال عن ذلك ف   
 .[3] متناول الطبيب

تجري في بعض المختبرات في الـدول المتقدمـة الكثيـر مـن             : التحليالت المختبرية  
 أجهـزة  إلـى  عينة من الدم     إدخالفيمكن مثال   .التحليالت المختبرية باستخدام الحاسوب   

جـري  ي ت  واحد تفوق دقة وسرعة تلك الت      آنات في   التحليل وتجري عليها عدة فحوص    
  .[2] العاملينبأيدي

 معلومات  إلعطاءيستخدم الحاسوب خاصة في وحدة العناية المركزية         :مراقبة المرضى  
وفحوصات  زمنية قصيرة من ضغط ودرجة حرارة او سرعة التنفس           أوقاتطبية على   

 .[2]أخرى
 على مساعدة الطبيب في وصف مقـدار        اتيتعمل هذه البرمج  :  الجرعة الدوائية  إعطاء 

الجرعة التي تتناسب مع حجم المرض فيستفيد منها الطبيب في وصف الجرعة الالزمة             
 .[3] التي يراها مناسبة لمريضهالحالةلمدة من الزمن للوصول الى 

 الرئتين وسرعة   إلىيجهز الحاسوب بحجم الهواء الداخل والخارج        :اختبار عمل الرئتين   
 من المقارنة مع شخص مريض، فبدال       ألجلسليم الستخدامها   اللشخص  لفير  الشهيق والز 
  .[9] الحسابات للمقارنة يعمل الحاسوب على توفيرها لهبإجراءقيام الطبيب 

  
  : الشبكات العصبية في التشخيص الطبيأهمية 1-2
تكون ذات عالقة ببعضها      وغالبا ما  ،تجري التشخيصات الطبية على حاالت مرضية متعددة        
 والمعلومات السريرية، فضال عن ذلك فـان        األعراضعض والتي يمكن ان يكون لها نفس        الب
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 او المعلومات السريرية والتاريخية نتيجة لذلك       األعراضتظهر دائما نفس      ال األمراضبعض  
 التشخيص الحاسوبية يكون فيها مجال      أنظمةة  اطالطبيب او بوس  لدى  فان دقة التشخيص سواء     

 التشخيص الحاسوبية بنجاح في عدد من المجاالت الطبية منهـا   أنظمةمت  لقد استخد  .للتحسين
عتمدة على المعرفة، وفي كال النظـامين يوجـد         م ال واألنظمةقاعدة  ال التي تعتمد على     األنظمة

 القاعدة يتطلب صياغة معـادالت لقواعـد        ىمشاكل في التشخيص الطبي، فالنظام المعتمد عل      
ولهـذا   .بقى ضـمني  يظام المعتمد على المعرفة البشرية      ، والن Explicitالتشخيص الصريح   

 يتم فيها التوفيق بين النظام      إذ باألعراضالسبب استخدمت الشبكات العصبية لربط التشخيص       
 علـى  المعتمـدة    األعراضالمعتمد على القاعدة والنظام المعتمد على المعرفة فيتم فيها تمثيل           

ـ     تدريب الشبكة يص   إكمالالمرض المشخص وبعد      للتـشخيص الـصحيح     اًبح النظـام مالئم
 إذ الجلـد    أمراض التي استخدمت الشبكات العصبية هي نظام لتشخيص         األنظمةمن   .للمرض

 ويتضمن  أمامي إدخال وقدرات التشخيص والذي استخدمت فيه شبكة        األعراضتم في تجميع    
 أمـاكن ، عدد    المرضية مع صفاتها مثل الموقع، التشويه، الشكل، الترتيب        األعراض اإلدخال
 األعـراض  هـذه   فضالً عن الخ،  ...نتائج االختبار المجهري،   ، ارتفاع الحبيبات، اللون،   األذى
 96وللنظـام   . إدخـال  لتكون معلومـات     باألسابيع او   باأليام لألذى مدة بنظر االعتبار    أخذت

او  عن وجـود     لإلعالن 0،1 بقيم   اإلدخال تم تمثيل    إذ ،لإلخراج خاليا   10 و اإلدخالمعلومة  
 األمـراض  في الخاليا المستخدمة تعطي دليال علـى احـد           واإلخراج،  األعراضعدم وجود   

 عينـة    من مأخوذة أمراض معرفة لعشرة    اإلدخاالتان معلومات التدريب تتكون من       .العشرة
وتـم    Back propagation وتم التدريب باستخدام خوارزمية شبكة اًمريض 250 مكونة من

  مـن  مأخوذةريب  لتد غير مستخدمة في ا    أعراضخدام معلومات عن    اختبار عمل الشبكة باست   
ولبقيـة  % 70 بنـسبة    األمـراض  ألحد وكانت صحة التشخيص     اً مريض 99 عينة مكونة من  

  .[13][10][4] %80 كانت تزيد عن األمراض
  
          Artificial  Neural  Network  ANNالشبكة العصبية الصناعية  1-3

 عـن  عبارةهي  (Artificial Neural Networks ANN) العصبية الصناعية الشبكة  
التي تقوم بها الشبكات العصبية الطبيعية  بشكل يحاكي و يشابه الطريقة تالبيانانظام لمعالجة 

  :تينالشبكة العصبية بمرحلعملية التمييز باستخدام تمر  .[11] للكائن الحيو أ لإلنسان
  .عملية التدريب -1
 .عملية االختبار -2
  

عملية التدريب تُمثّل عامالً حاسماً في تحديد مدى نجـاح أو فـشل             : لية التدريب  عم 1.2.5.4
عملية التمييز تلك، ونحتاج قبل عملية التدريب إلى تكوين قاعدة بيانات لكي تتـدرب عليهـا                
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الشبكة العصبية االصطناعية، ويجب تخصص جزء من قاعدة البيانات لغرض إجراء عمليـة             
ولغرض إجراء التدريب يجـب أوالً اختيـار         شبكة هل تعلمت أم ال؟    االختبار لتقدير كفاءة ال   

الهيكل العام للشبكة العصبية وذلك بأن تُحدد طبقة اإلدخال واإلخراج وعدد الطبقات الخفيـة،              
وعند تصميم الهيكل العام للشبكة يجب أن يكون عدد خاليا اإلدخال مساوياً لعدد عناصر متجه               

 ويكون عدد خاليا اإلخراج مساوياً لعـدد المتكلمـين المـراد            اإلدخال من استخالص المزايا،   
وفي بعض  . تمييزهم، أما اختيار عدد الطبقات الخفية فيعتمد اعتماداً كلياً على التجربة والخطأ           

التطبيقات ال نحتاج إلى طبقات خفية بل إلى طبقة اإلدخال واإلخراج فقط، وهذا يعتمد علـى                
يد دالة تحفيز لكل طبقة، إما متـشابهة أو مختلفـة، ومـن             يجب تحد  .نوع التطبيق المستخدم  

الذي يؤثر تأثيراً كبيراً علـى عمليـة        ) η(المعامالت المهمة في التدريب معامل نسبة التعليم        
 يتم اختياره لقيمة أعلى في بداية التدريب ثم يقلل بعد ذلك إذ أن االختيـار غيـر                  إذالتدريب،  

الشبكة، وهناك معامل آخر ال يقل أهميـة عـن معامـل            المناسب له يقلل  من كفاءة وسرعة        
 ،(Target)الذي يساعد على سرعة الوصول إلى الهدف        ) التعجيل(التعليم هو معامل التكرار     

  .[2][5]معامل نسبة التعليم ومعامل التكرار يقومان بدور فعال في ضبط األوزان
  

لمهمة لتقدير كفاءة وقدرة الشبكة علـى  اتُعد هذه العملية من العمليات  : عملية االختبار2.2.5
التمييز وترتبط ارتباطاً مباشراً مع عملية التدريب، وبعد التدريب تـصبح الـشبكة جـاهزة               

 تأتي مرحلة االختبار، فيؤخذ الجزء الخاص بعمليـة االختبـار مـن قاعـدة          من ثم للتمييز، و 
خال للشبكة العصبية، وإذا لم يحصل       أن قيمة متجه المزايا يكون كإد      إذالبيانات المكونة مسبقاً،    

تدريب جيد، تُعاد العملية، إما بزيادة عدد اإلطارات من متجه استخالص المزايا، أو بتغييـر               
 أو بتغيير عملية التكرار وتثبيـت معامـل التعلـيم، أو            ،معامل التعليم وتثبيت عملية التكرار    

المطلوب، ثم يتوقـف    ) الهدف(ج  كالهما معاً، ويتم تغيير ذلك حتى يتم الحصول على اإلخرا         
  .[1][5]التدريب وتُجرى عملية االختبار لقياس كفاءة الشبكة

  
 Asthma مرض الربو  4-1
الجهاز التنفسي يتميز بحدوث هجمات متقطعة من ضـيق          أمراضمن  الربو هو مرض         

 مع وجود فرط تحـسس قـصبي        زالنفس الشديد المصوت صوت تنفسي مسموع يشبه الوزي       
  .[7]ات مختلفة ومتعددة ثم تزول الهجمة بشكل تلقائي أو بالمعالجةلمنبه

  :تقسم الربو تبعا لألسباب إلى 
  :لتحسسياالربو   -أ

  .نتيجة تعرض المريض لعامل معين كغبار الطلع في الربيع أو العث المنزلي في الشتاء
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  :أمراض الطرق التنفسية واالنتانات المتكررة  -ب

   ترافق بين بعض حاالت الربو مع وجود خـراج فـي الفـم             الحظ بعض العلماء وجود   
)Abcess ([6]أو التهاب لوزتين أو التهاب القصبات.  
  :الربو المهني   -ج

كما في ربو الحالقين وربو الفرانين وربو عمال معامل الغزل والنسيج وعمال االسمنت             
ود استعداد وراثي    ومزارعي القطن وحتى تحدث اإلصابة ال بد من وج         ،وعمال معامل البيرة  

  .[7]فليس كل عامل من هؤالء سيصاب بالربو
  : الربو الدوائي -د

  .المحرض باألسبرين ومشتقاته
 . الربو المحرض بالتمارين الرياضية وخاصة عند األطفال-ذ
  . ربو سن اليأس عند النساء سن الخمسين-ر

  : تغيرات العوامل الجوية-ز

ة وهناك حوادث عالمية مـات       وهجماته المتكرر  كما في المناطق التي تعاني من الغبار      
  .[7]ألوف من مرضى الربو كما حدث في نيواورليانز وطوكيوفيها 

  
  -:أشكال الربو وأعراضه 1-4-1

  :هجمة الربو العادية  -أ

تأتي الهجمة في منتصف الليل أو في ساعات الصباح الباكر وتبدأ بتـسرع التـنفس                 
النوم وهو يحس باختناق شديد وضيق شديد في النفس         بصوت مسموع ثم يستيقظ المريض من       

 يجلـس فـي الفـراش أو        إذيترافق مع وزيز فيتخذ المريض وضعيات تساعده على التنفس          
يركض إلى الشباك ليفتحه ويستنشق الهواء وبعد نصف ساعة يبدأ المريض بالسعال وإخراج              

عد ساعة تقريبا تزول النوبة     بلغم قليل الكمية لزج وإخراجه صعب فيشعر بالراحة تدريجيا وب         
بشكل تلقائي أو تزول بعد وقت أقصر عند تناول الدواء يعود المريض للنوم وفي حال عـدم                 

  .[6] المعالجة تتقارب نوبات الربو لتصبح بشكل يومي وليأخذ شكل ربو سن الخمسين
 : ربو سن الخمسين -ب

رقان المريض وال يستجيب    يترافق منذ بدايته بضيق نفس شديد جدا وسعال شديد ال يفا            
  .[8]المريض للكورتيزون في العالج

  :الربو الطفلي

يترافق مع حرارة إضافة ألعراض هجمة الربو العادية وال بد من العالج ولكن عادة                
ن بالربو ويزول عنهم المرض عند وصولهم لسن معينة غالبا سـن            وما ينمو األطفال المصاب   

  .[9]المدرسة
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  :Tuberculosis  الســـــل  1-5
 وبإمكان هذه الجرثومة مهاجمـة أي       ،السل مرض معد تسببه جرثومة بكتيرية فطرية        

عضو في الجسم وتسبب المرض بيد أنها في الغالب تهاجم الرئتين و تسبب مـرض الـسل                  
 يمكن لآلخرين   إذ عندما يسعل المصاب بهذا المرض فإنه ينشر الجرثومة في الهواء            .الرئوي

صة القريبين جداً من الشخص المصاب ولكن واحد من عشرة فقط ممـن              وخا ،أن يستنشقوها 
 وعادة ما يبقى جهاز المناعة السليم اإلصابة        ،تصيبهم الجرثومة يصابون بمرض السل الفعال     

 غيـر أنـه إذا   ، فتبقى الجرثومة راقدة وال تتكاثر بدون أن تسبب مرض السل          ،تحت السيطرة 
  .[8]ثيم الراقدة تعيد تفعيل ذاتها و تسبب المرضضعف جهاز المناعة أو تعطل فإن الجرا

  

  : األعراض الرئيسة للسل الرئوي  1-5-1

  ).حتـى بعـد تنـاول الـدواء العـام للمـرض           ( السعال ألكثر من ثالثـة أسـابيع         -
   .راز البصاقف إ-
  . انخفاض الوزن-
  

  :  عالمات أخرى للسل الرئوي  1-5-2

  . الحمى-

  . التعرق في الليل-

    . ألم في الصدر-
  . فقدان الشهية-

  

  :Perceptron شبكة الـ  6 -1
من الشبكات التي القت النجاح بالنسبة للشبكات العـصبية     Perceptron شبكاتدتع   

وقد اعتمدت هذه الشبكات على نوع آخر من قواعد التعلم أكثر قوة وقدرة من قاعـدة                . البدائية
لى أن بشروط محددة خالل مرحلة التـدريب يمكـن أن           وتنص هذه القاعدة ع    .هيب في التعلم  
 تتقارب نحو األوزان الصحيحة والتي تسمح للشبكة بإعطـاء االسـتجابة            حيثتعدل األوزان ب  

  وفي بداية مرحلة التدريب يتم تحديد قيم أولية لـألوزان          .الصحيحة من أجل كل عينات الدخل     
تميزت ببنية    Perceptronبكات  ظهر صنف من ش    . وفق خوارزمية محددة سترد الحقاً     على

التنظيم الذاتي لوحدات الشبكة وترابطاتها وكانت ذات قدرات أكبر من سابقها بالنسبة للحصول             
 القياسية من ثالث    Perceptronتتكون شبكات    .على النتائج الصحيحة خالل مرحلة التدريب     

  :[3][1] طبقات هي
  . الوحدات الحسية:الطبقة األولى  .1
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  . وحدات الرابطة:ة الثانيةالطبق  .2
  .وحدة االستجابة :الطبقة الثالثة  .3
  

  Block 1962 (Perceptron(لقـد طبـق العـالم    . يشبه شبكية العيننموذجاًأمشكلة    
 ألجـل طبقـة     )1+,1,0-(مكونة من تابع تنشيط ثنائي للطبقات الحساسة والربط وتابع تنشيط           

اسة إلى الطبقات الرابطة بوصـالت لهـا أوزان         تم وصل الطبقات الحس    ).االستجابة(الخرج  
ويتم اختيار تابع التنشيط الثنائي بالنسبة      .  بطريقة عشوائية  )1+,1,0-(ثابتة تأخذ أي من القيم      

ترسل اإلشارة من وحدات الربط إلى وحدة الخـرج علـى           .لوحدة الربط مع قيمة عتبة محددة     
  يأخذ تابع التنشيط   إذ y=f(y_in)العالقة  ويمثل الخرج ب  ) 1 أو   0( ب شكل إشارة ثنائية ممثلة   

  :)1(المعادلة   كما فيالشكل

⎪
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  Perceptron  وفق قاعدة على  تعد األوزان القادمة من وحدات الربط إلى وحدة الخرج             
 وعندها يتم تحديـد الخطـأ       ،ومن أجل كل عينة تدريب ستحسب الشبكة استجابتها        .التعلم في

ناء مرحلة التدريب بمقارنة قيمة الخرج المحسوب مع الخـرج الفعلـي            الذي ارتكبته الشبكة أث   
  .للشبكة

 تعدل األوزان بين الترابطات القادمة      إذيتم تعديل األوزان اعتماداً على الخطأ المرتكب           
والخـرج  ) 0( من وحدات الربط غير الصفرية إلى وحدة الخرج إذا لم يكن الخرج المحسوب            

  ).1-(والخرج الفعلي هو ) 1+(ن الخرج المحسوب هو أو إذا لم يك) 1-(الفعلي 
  :)2(كما في المعادلة  عن تعديل األوزان د    وتعطى العالقة التي تع

  

  (2)    -----------                         ( ) ( ) xww iii
toldnew ..α+=  

 

 معدل التعميم وفـي حـال       α ،)1-(أو) 1+(هي  ) t( قيمة الخرج الفعلي للشبكة       إن إذ   
 تستمر الشبكة في تعلمها حتى تصبح قيم الخـرج          .عدم حدوث خطأ فاألوزان سوف لن تعدل      

  Perceptronيتم إيجاد األوزان الصحيحة فـي قاعـدة  . المحسوبة موافقة لقيم الخرج الفعلي
  .[1][2] والتي من أجلها ستكون استجابة الشبكة صحيحة في عدد محدد من الخطوات

  
  Perceptronالبنية الهندسية لشبكة   1-7

 د  على شكل شعاع ممثل ثنائي والذي يع Perceptron    يمثل خرج وحدات الربط في شبكة
ولكن ألننـا نـشرح     ,  تعدل األوزان بين وحدات الربط ووحدة الخرج         . لوحدة الخرج  دخالًم

1)(---------------  
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وحـدات   وزان بـين  يوضح ذلك والمقصود هـي األ     ) 1-1(شبكات وحيدة الطبقة فان الشكل      
إن الهـدف   .الدخل والخرج ونستخدم نفس توابع التنشيط كما هو الحال بالنسبة لوحدات الربط           

من هذه الشبكة هو تصنيف كل عينة دخل إن كان تابع لصنف من عينات تدريب أو ال وتعبر                  
ن تعبر ع ) 1-(على أن الصنف يتبع ألحد عينات التدريب و         ) 1+(قيمة استجابة وحدة الخرج     

  .[2]عدم تبعيته
 

  
  

  إلنجاز تصنيف وحيد  Perceptron   شبكة يمثل:)1( الشكل

  
  

  :خوارزمية الكشف عن األمراض باستخدام الشبكات العصبية  1-7
  لكل مـرض   أعراض) 6(مع   اًمريض) 30(وتتكون من    اإلدخالتنسيق مصفوفة    :1 الخطوة

  .)2(كما موضح في الشكل 
  وهي تمثل مصفوفة المرض الذي سيظهر لدينا       (Target) تكوين مصفوفة الهدف   :2طوة  الخ

  .التدرن الرئوياو  اما مرض الربو
  .استخدام شبكة اإلدراك العصبية :3الخطوة 
  .أي تمثيل للشبكة)  محاكاة الشبكة، simulation(عمل  :4الخطوة 
  -:ريب ومعامالتها وهيتهيئة الشبكة للتدريب باستخدام دالة التد : 5الخطوة 
 Show:المستخدم إلظهار عملية التدريب .  

Epochs :   التـدريب إذا بلـغ عـدد        ن تتوقف الشبكة ع   إذ،  المستخدم إليقاف عملية التدريب             
  .)1( كما موضح في الشكل(Epochs 300) المحدد وهو(Epochs)التكرارات عدد

1

Y 

nX 

1X 

b 

1w 

2w 

nw 

2X 
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Goal :المستخدم لتحديد قيمة الخطأ األصغر.  
  .تطبيق إيعاز أو أمر تدريب الشبكة ومصفوفة المدخالت ومصفوفة الهدف :6الخطوة 
التهيئـة  ( إدخاالت خارجية علـى الـشبكة        إدخاللغرض    inputاستخدام إيعاز    :7الخطوة  

  ). خارجي على الشبكةإدخال إلدخال
  .الخارجية لمالحظة مدى استجابة الشبكة لها  اإلدخاالتإدخال: 8الخطوة 
  .أي تمثيل للشبكة مرة أخرى) محاكاة الشبكة(simulation,عمل  :11ة الخطو

  . لتمثيل الشبكة (envers)اخذ متغير وجعله يساوي :12الخطوة 
اسـم  ( لغرض عرض إخراج الشبكة بـشكل اسـم معـين            (if) استخدام األمر  :13الخطوة  
  . [12] )1( كما موضح في الجدول بدالً من أن يخرجه بشكل أرقام) المرض

  

  
  شكل توضيحي للشبكة المستخدمة): 2(الشكل

  
 الـشبكة   أوزانتمثل    (W1,W2----W6)  الشبكة و  إدخاالت  (X1,X2-----X6) تمثل   إذ
  Activation function تمثـل  F ،أوزانهـا ناتج عملية الجمع للمدخالت فـي  ) (&يمثل و

   . مخرج الشبكةYيمثل ، للشبكة المستخدمة
  
  
  
  
  
  
  

X! 

X2 

X6 

W1 

W6 

W2 input output 
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   الربو والسل الخاصة بمرضاألعراض أهم يمثل ):1(الجدول 
  

  مالحظات   المرضيةاألعراضنسبة   األعراض

      السعال

  دال يوج  0  

  سعال جاف  0.25  

  سعال مع دم  0.50  

  سعال مع رشح  0.75  

  سعال مستمر  1  

      ضيق التنفس

  دال يوج  0  

  يوجد  1  

      تعرق في الليل

  دال يوج  0  

  يوجد  1  

      انخفاض في الوزن

  دال يوج  0  

  يوجد  1  

      فقدان الشهية

  دال يوج  0  

  ديوج  1  

      الحمى

  دال يوج  0  

  بعض األحيان توجد حمى  0.25  

  أغلب األحيان توجد حمى  0.50  

  حمى بحرارة مرتفعة  0.75  

  حمى بحرارة منخفضة  1  
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  :لكشف عن األمراض باستخدام الشبكات العصبيةلتطبيق   1-8
  الربو والسل الرئوي كما فـي      ىض الخاصة بمر  األعراض أهمشبكة على   تم تدريب ال    
  :)3( الشكل
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Performance is 0, Goal is 1e-005

  
  

   العصبيةاإلدراك تدريب شبكة يوضح ):3( شكل

  
تظهـر  ) 4(الشكل رقم   ،  )2( كما في الجدول رقم        شخص معين لديه األعراض اآلتية    

     . انه مصاب السل الرئوياألول المريض أعراض الشبكة على نتائج تدريب
  

  يمثل األعراض الخاصة بالمريض األول): 2(الجدول 

  التمثيل رقما  التسلسل  األعراض

 1x  السعال
0.25  

  2x  ضيق في التنفس
0  

  3x  0  تعرق في الليل

  4x  1  انخفاض في الوزن

  5x  1  فقدان الشهية

 6x  0.75  حمى بحرارة مرتفعة



 .األمراض الصدرية باستخدام الشبكات العصبيةتمييز 

153 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  )2(  الموضحة في الجدول رقماألعراضنتائج تدريب الشبكة على ) : 4(شكل 

  
تظهـر  ) 5(، الشكل رقم    )3( كما موضحة في الجدول رقم        لديه األعراض اآلتية   ثاٍنشخص  

     . انه مصاب بالربو المريض الثانيأعراض على نتائج تدريب الشبكة
  

  يمثل األعراض الخاصة بالمريض الثاني) : 3(الجدول 

  التمثيل رقما  التسلسل  األعراض

 1x  سعال جاف
0.75  

  2x  1  ضيق في التنفس

  3x  1  تعرق في الليل
  4x  0   الوزنانخفاض في

  5x  0  فقدان الشهية
  6x  1  حمى بحرارة منخفضة

0.25 

0  

0 

1 

1  

0.75  

 مصاب بالسل
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  )3( الموضحة في الجدول رقماألعراضنتائج تدريب الشبكة على ) : 5(شكل 

  
تظهر ) 6(، الشكل رقم    )4(قم  شخص ثالث  لديه األعراض اآلتية كما موضحة في الجدول ر          

     . المريض الثالث خال من أي مرضأعراضنتائج تدريب الشبكة على 
            

  يمثل األعراض الخاصة بالمريض الثالث) : 4(الجدول 

  التمثيل رقما        التسلسل   األعراض           

  1x  0         )اليوجد(سعال 

  2x  0        )اليوجد( فسضيق في التن

  3x  0       )اليوجد( تعرق في الليل

  4x 0        )اليوجد( انخفاض في الوزن

  5x  0        )اليوجد( فقدان الشهية

 6x  0        )اليوجد(حمى 

0.75 

1  

1 

0 

0  

1  

 بالربومصاب 
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  )4(  الموضحة في الجدول رقماألعراضنتائج تدريب الشبكة على ): 6(شكل 

  
  

   االستنتاجات  1-9
    -:يةآلتا االستنتاجات إلى البحث المقترح على عينة من المرضى تم التوصل إجراءبعد 

ـ  إلـى تـضاف   فكرة   العصبية ك  اإلدراكاستخدام شبكة   ان البحث كان بمثابة      . 1 تخدام  اس
 . معاي المجال الطبي والبرمجالشبكات العصبية في

 مرض الربو والسل الرئوي     أعراضين  ب العصبية من التمييز     اإلدراكاستطاعت شبكة    . 2
 . المرضينأعراضعلى الرغم من التشابه الكبير بين 

   نتــائج تمييــز جيــدة عنــد مقارنتهــا مــع نتــائج شــبكةاإلدراكشــبكة  أعطــت .3
 Back Propagation  الجلدأمراضستخدمة في تمييز الم . 

غني عن إمكانية استخدام    ت  لهذا البحث ال    مالئماً اًإن شبكة اإلدراك العصبية كانت اختيار      . 4
 .شبكات أخرى غيرها

0 

0  

0  

0 

0 

   0 

 خال من المرض
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