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 معلومات النشر  الخالصة

مؽ خالل دراسة نغام  في ىحا البحث تؼ انذاء انسؾذج امثل لمديظخة عمى الخديؽ في مرخؼ الجم في محافغة نيشؾى 
السخاجعة السدتسخة لمخديؽ في عل ضبابية الظمب العذؾائي وسؾؼ يتؼ حداب الكسية السثمى لمظمب عمى الجم ووقت 

, تؼ سحب بيانات مؽ مرخؼ الجم وعمى ثالثة  الحرؾل عمى الظمب وفق السشظق السزبب مع الذبكات العربية
ستبخعيؽ(حيث تؼ التحقق مؽ تؾزيع البيانات وكانت تتبع التؾزيع الظبيعي مجخالت)كسية الظمب ,الكسية التالفة وعجد ال

وبعج الحرؾل عمى  matlab)الجاىدة في بخنامج ) toolخظية ايزا قسشا في البجاية بتزبيب البيانات باستخجام ال 
م الذبكة العربية (. ان افزل نتيجة تؼ الحرؾل عمييا ىي استخجاRNNالشتائج قسشا بإدخاليا عمى الذبكة العربية)  

 السزببة بالسقارنة مع الظخيقة الكالسيكية.
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           Introduction  الطقدمة1-
ان اىؼ السذاكل التي يؾاجييا االندان سؾاء كانت في البيت او البشؾك او مرخؼ الجم او غيخىا ىي مذاكل الخديؽ وفج مخت نغخية الخديؽ 

Inventory theory  عمى يج العالؼ  9191بالعجيج مؽ السخاحل مشح نذأتيا ؼ عامHarris   حيث كانت الشساذج بديظة ججا في بجاياتيا اذ
يا استخجمت عجدا محجدا مؽ الستغيخات لإلحاطة بالعؾامل الخئيدية واضافة السديج مؽ الستغيخات الحقا "" ازدادت ىحه الشساذج تغيخا وتجريج

 Leadوفتخات التؾريج  Demandsي الظمبات في الخسديشيات الستيعاب التأثيخ الشاجؼ مؽ التغيخ ف [Taha,2007]عيخت الشساذج االحتسالية 
times  ""ويسكؽ ان ترشف نساذج الخديؽ حدب طبيعة الظمب االولى  ىي الشساذج التي يسكؽ التشبؤ بيا  2006] عمي,[غيخ القابمة لمتشبؤ. ايزا

حتسالية, وعمى عكديا نساذج الظمب ويكؾن الظمب فييا معخوفا كسا يسكؽ ان تكؾن ثابتة او متغيخة وتدسى بالشساذج السحجدة او الغيخ ا
ات االحتسالية التي ال يسكؽ التشبؤ بيا بدبب الغخوؼ الغيخ مدتقخة وغيخىا مؽ الغخوؼ ولكؽ يسكششا معخفة التؾزيع االحتسالي لمظمب والفتخ 

الزبابية وادخال الشتائج السدتخخجة وقج تؼ التشبؤ بكسية الظمب عمى الخديؽ ثؼ تزبيب الشتائج باستخجام بخنامج ماتالب وبعجىا فػ  الدمشية.
 .RNNعمى الذبكة العربية السعاودة 

 Fuzzy logic ] [Zain Al-Abdeen,2009 [Chen And Pham,2001]الطظطق الضبابي -2 

 السعمؾمات والسعارؼ.يقجم السشظق السزبب الحل لسذكمة تسثيل البيانات الغيخ محجدة او التقخيبية ويؾفخ االلية الالزمة الستخجام ىحه      

http://www.stats.mosuljournals.com/
mailto:asiad3322@gmail.com
https://vetmedmosul.com/article_173297.html
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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مؽ جامعة كاليفؾرنيا حيث طّؾره ليدتخجمو كظخيقة أفزل  "لظفي زادة "عمى يج العالؼ األذربيجاني األصل 9191نذأ ىحا السشظق عام 
حيث استخجم مشظق الغسؾض في تشغيؼ محخك بخاري, ثؼ تظؾرت تظبيقاتو  9191نغخيتو لؼ تمق اىتسامًا حتى عام  لسعالجة البيانات, لكؽ
 .مشظق ضبابي والتي استعسمت في العجيج مؽ السشتجات كآالت الترؾيخ شخيحة حتى وصمت لترشيع

كسا ىؾ معخوؼ وقج حقق السشظق السزبب تظؾرات كبيخة في الكثيخ مؽ السجاالت  {T,F}اي  {0,1}والسشظق السزبب يأخح احجى الكيستيؽ 
 كسا في الرشاعات وغيخىا.

 neural networks  [Al-Husaine,Al-Saedi,2009] [Gurney,2003]الشبكات العصبية -3

ىي تقشيات حدابية مرسسة لسحاكاة الظخيقة التي بيا الجماغ البذخي ميسة معيشة, وذلػ عؽ طخيق معالجة صحيحة مؾزعة عمى التؾازي 
خاصية عربية مؽ والتي ليا  Nodsومكؾنة مؽ وحجات معالجة بديظة ىحه الؾحجات ماىي اال عشاصخ حدابية تدسى عربؾنات او عقج 

تؼ اقتخاح القاعجة الشغخية األولية لمذبكات العربية  حيث انيا تقؾم بتخديؽ السعخفة العمسية والسعمؾمات التجخيبية لتجعميا متاحة لمسدتخجم.
في عسميؼ, نتجت كل مؽ األفكار ونذاط الجدؼ عؽ    (1890)جيسذ وويميام  (1873) السعاصخة بذكل مدتقل مؽ قبل ألكدشجر بيؽ

 .التفاعالت بيؽ الخاليا العربية داخل الجماغ

 
 االصطناعيت انعصبيت انشبكت يكوناث(1):  انشكم

 وىشاك انؾاع كثيخة مؽ الذبكات العربية نأخح مشيا:
  Recurrent NN(RNN)الشبكة الطتكررة -4

( وتكؾن out puts( بالسخخجات )hidden layer( او الظبقات الخفية )inputوىي الذبكات التي تعتسج فكختيا عمى تغحية السجخل )     
 .استخجام متعمق بالتشبؤ , وتدتخجم ايزا في استكسال الكتابة والتخجسة وتحؾيل الرؾت الى نرؾص مشاسبة ججا الي

 
 (RNNالشبكة العصبية الطتكررة )(2) لشكلا

 fuzzy neural network  [Barhom,2018]الشبكة العصبية الطضببة -5

اليجؼ مؽ ىحه . أي القائسة عمى السشظق الزبابي واألنغسة الزبابية الذبكات العربية االصظشاعية أنغسةهي أنظمة هجينة متكونة من 
واألنغسة الزبابية التي تحاكي في عسميا عسميات  كالتعسيؼ األنغسة اليجيشة ىي استغالل كل مؽ خرائص األنغسة العربية االصظشاعية

 ىؾ  neuro fuzzyال لشيج األساس اليجؼ أن يعشي وىحا .السشظق ضبابي التفكيخ البذخي. عادة ما تعتبخ ىحه األنغسة تظؾيخا ألنغسة
يعج الشغام العربي الزبابي نغاما وسظيا  .االصظشاعية العربية الذبكات بؾساطة وذلػ أتؾماتيكي بذكل الزبابي الشغام وتحديؽ إنذاء

 بيؽ نغام االستجالل الزبابي ونغام االستجالل العربي الزبابي الستكيف وىؾ يتألف مؽ خسذ طبقات ذات انتذار امامي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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 الضبابي العصبي الظظام بظية(3)  الشكل

 :)الدخل طبقة( األولى الطبقة-أ
 اآلتية. الظبقة في لو السقابل العزؾية تابع إلى x الجخل إدخال يتؼ الظبقة ىحه في
 :)الططابقة( الثانية الطبقة-ب
 نؾع أي العزؾية تابع يكؾن  أن العزؾية.يسكؽ وتابع الجخل بيؽ التذابو بحداب الظبقة ىحه تقؾم عزؾية, تابع ىي عقجة كل الظبقة ىحه في
 التؾابع.المؾجيدتي او غيخىا مؽ  أو الغؾصي أو الجخسي أو السثمثي التؾابع مؽ
 ( MIN ): الثالثة الطبقة-ج

 .minب ا عشي يعبخ التي AND ال عسمية بإنجاز الظبقة ىحه تقؾم
 (:MAXرابعة)ال الطبقة-د

 .الشتيجة نفذ ليا التي القؾاعج دمج أجل مؽ وذلػ الزبابية OR ال عسمية بإنجاز الظبقة ىحه تقؾم
 :( (defuzzifaction الخامسة الطبقة-و

 .السختمفة القؾاعج مؽ لمخخج الخظي بالتجسيع الظبقة ىحه تقؾم
 الجانب التطبيقي-

والبيانات تذسل )الستبخعيؽ  Whole Bloodوكانت البيانات لمجم الكامل  2018تؼ اخح بيانات مؽ مرخؼ الجم في محافغة نيشؾى لدشة 
بالجم, كسية الجم التالفة وكسية الظمب عمى الجم( بغض الشغخ عؽ صشف الجم حيث تؼ ايجاد حجؼ الخديؽ بالظخيقة الكالسيكية وايزا ايجاد 

ومقارنتيا مع الشتائج العربية  RNNحجؼ الخديؽ بالظخيقة الزبابية والحرؾل عمى نتائج مؽ انقذاع الزبابية ثؼ ادخال الشتائج عمى شبكة 
  والججول التالي يؾضح البيانات التي تؼ الحرؾل عمييا: MSEبالظخيقة الكالسيكية بحداب 

 انبياناث في يصزف اندو(1)خدول 

 
 المتبرعين الطلب التلف الشهر

 2098 2668 203 كاَىٌ انصاَي

 3617 2503 263 شثاط

 3147 3124 361 اراس

 3425 2833 262 َيساٌ

 3567 2919 247 اياس

 2963 3205 226 حضيشاٌ

 2784 2432 90 ذًىص

 3419 3199 100 آب

 2458 2866 82 ايهىل

 3178 2746 238 ذششيٍ االول

 2769 3145 246 ذششيٍ انصاَي

 2541 2110 204 كاَىٌ االول

 

                  وتاسرخذاو انًعادنح انرانيح يرى انرُثؤ تكًيح انخضيٍ وكانراني:

 حيس اٌ :

S.ٍكًيح انخضي : 

ES.كًيح انخضيٍ انساتق : 

D.عذد انًرثشعيٍ تانذو : 
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M.انكًيح انرانفح : 

O.كًيح انطهة : 

 قُيُح دو وتعذ ادخال انًعطياخ عهى انًعادنح ذى انحصىل عهى انخضيٍ وكانراني: 1879حيس اٌ انكًيح انساتقح نهخضيٍ كاَد 

 انطزيقت انكالسيكيت( نتائح 2خدول )

 الخزين النهائي المتبرعين الطلب التلف الشهر

 1106 2098 2668 203 كاَىٌ انصاَي

 1957 3617 2503 263 شثاط

 1619 3147 3124 361 اراس

 1949 3425 2833 262 َيساٌ

 2350 3567 2919 247 اياس

 1882 2963 3205 226 حضيشاٌ

 2144 2784 2432 90 ذًىص

 2264 3419 3199 100 آب

 1774 2458 2866 82 ايهىل

 1968 3178 2746 238 ذششيٍ االول

 1346 2769 3145 246 ذششيٍ انصاَي

 1573 2541 2110 204 كاَىٌ االول

                          

 وذعرثش هزِ انطشيقح هي انطشيقح انكالسيكيح .
ومؽ ال  MATLABالظخيقة الثانية سؾؼ تكؾن بإدخال نفذ البيانات التي تؼ الحرؾل عمييا عمى السشظق السزبب وباستخجام بخنامج  

TOOL  الجاىدة فعشج فتح نافحة بخنامجMATLAB  نكتب كمسةfuzzy  يفتح نافحة االستجالل الزبابي حيث نقؾم بإعجاد مجخالت ومخخجات
 ىحا الشغام

  Mamdaniوهى َظاو  1973اسرخذيها انعانى صادِ عاو  نؾاع مؽ السشظق الزبابي سشدتخجم اشيخىا والتييؾجج ثالث ا

  2018حيس سيكىٌ شالز يذخالخ حسة انثياَاخ نسُح 
  2انًذخم االول )انًرثشعيٍ( عذد دوال االَرًاء 

 2انًذخم انصاَي )انكًيح انرانفح( عذد دوال االَرًاء 

نطهة( عذد دوال االَرًاء انًذخم انصانس )كًيح ا 2 

 
 ( يحزر االستدالل انضبابي4شكم)

كًيح انخضيٍ ,  Out putsكًا ركشَا وهي شالشح )انًرثشعيٍ, انكًيح انرانفح وكًيح انطهة( وذًصم انًخشظاخ  In putsحيس ذًصم انًذخالخ 

 وكاَد عًهيح ذضثية انثياَاخ كًا في االشكال انرانيح: gaussmfانى  trimfحيس ذى ذحىيم ذىصيع دانح االَرًاء يٍ 



Iraqi Journal of Statistical Sciences, Vol. 18, No. 2, 2021, Pp (65-73) 

58 

 

 
 ( يوضح تضبيب انًتبزعين باندو5انشكم)

 

 انشكم اعالِ يًصم عًهيح ذضثية انًرثشعيٍ تانذو في انثياَاخ انذاخهح انى انثشَايط

 
 يًثم تضبيب كًيت اندو انتانفت 6)انشكم)

في انثياَاخ انذاخهحانشكم اعالِ يًصم عًهيح ذضثية كًيح انذو انرانفح   

 
 ( يًثم عًهيت تضبيب كًيت انطهب7انشكم)

 انشكم اعالِ يًصم عًهيح ذضثية كًيح انطهة عهى انذو يٍ انًسرشفياخ في انًحافظح.

 وفيًا يهي ايضا عًهيح ذضثية كًيح انخضيٍ نهثياَاخ انذاخهح في انعًهيح انضثاتيح
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 ( يًثم عًهيت تضبيب انخشين8انشكم)

َخراس  Editorوانًشحهح انرانيح هي عًهيح ذعشيف انُظاو ورنك عثش ادخال قىاعذ انششط وانُريعح في َظاو االسرذالل انضثاتي, يٍ قائًح 

Rule  قىاعذ وكًا في انشكم ادَاِ 8حيس ذى اعذاد 

 
 ( يحزر قواعد نظاو االستدالل انضبابي9شكم)

خانها انى انُظاو انضثاتييهيها يشحهح ذضثية انقىاعذ انخًسح انري ذى اد  

 
 تضبيب انقواعد 10)شكم)

انى هُا قذ ذى ذعشيف ظًيع خطىاخ عًهيح ذضثية انثياَاخ نهًذخالخ حيس اٌ انعضء انًرثقي هى عًهيح فك انضثاتيح وانري اسرعًهُا طشيقح 

 تاالعرًاد عهى قيى انًخشظاخ وكاَد انُريعح: centroidال 
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 انبياناث( يًثم نتائح تضبيب 3خدول)

 مضبب
 ص

1808.042 
1103.849 
1177.889 
1111.031 
1102.515 
1044.834 
1100.861 
1039.653 
1171.756 
1102.54 
1773.418 

تكراتح  MATLABانعصثيح ورنك عٍ طشيق تشَايط  RNNوتعذ انحصىل عهى َرائط عًهيح انرضثية سىف يرى ادخال هزِ انُريعح عهى شثكح 

nntool . شىف ذفرح َافزج انشثكاخ انعصثيح وانري سىف َقىو تإدخال انثياَاخ ودانح انهذف نذيُا وانحصىل عهى َرائط انشثكح انعصثيح 

 
 نافذة انشبكت انعصبيت:( 11شكم)

نقؾم  NEWنحجد السجخالت ودالة اليجؼ ثؼ مؽ خيار  importويٍ خياس ال  target dataو  inputsيٍ خالل هزِ انُافزج سُقىو تإدخال 
 اخ واسرخشاض َريعح انشثكح انعصثيح مخ 9لمذبكة العربية والكيام بيحه العسمية ل  Trainingبتحجيج نؾع الذبكة العربية ونقؾم بعسل 

 
 training( نافذة ال 12شكم)

 وعًهيح انًعانعح وانرذسية trainingوفيًا يهي شكم عًهيح ال 
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 training( يوضح عًهيت 13انشكم)

 

يشاخ وانحصىل عهى َرائط انشثح انعصثيح وانري سُقىو تًقاسَح كم َريعح يع  9َكشس هزِ انعًهيح عهى ظًيع يعانعاخ انشثكح انعصثيح ول 

 كًا في انعذول ادَاِ mesنها واخرياس اقم  mseانُريعح انًسرخشظح تانطشيقح انكالسيكيح وحساب 

 mse( يًثم نتائح انشبكت انعصبيت وال 4خدول)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1027.491 1411.407 1025.359 1172.061 1411.51 1044.324 1018.972 1014.771 1411.407 
 

1721.363 1411.408 1865.029 1513.568 1734.576 1757.83 1798.449 1808.043 1411.463 
 

1428.244 1594.878 769.2218 1231.078 1415.927 1123.313 1054.987 967.9237 1807.967 
 

1098.112 1411.408 1120.368 1301.141 1439.455 1237.86 1162.464 1177.891 1411.415 
 

1059.705 1411.409 1086.016 1248.048 1428.665 1118.156 1162.991 1133.746 1411.407 
 

1059.962 1412.066 1126.062 989.2098 1411.455 1016.137 1097.778 1102.515 1411.413 
 

1038.22 1411.407 1033.498 1237.734 1413.26 1075.83 1052.883 1211.668 1411.407 
 

1020.511 1411.408 1342.943 880.1989 1411.432 1014.915 1105.629 1100.861 1411.407 
 

1019.519 1411.407 956.7827 941.5305 1411.412 1015.182 1031.766 742.0999 1411.407 
 

1129.877 1411.407 1089.026 1292.627 1424.525 1206.931 1210.185 1171.757 1411.427 
 

1093.539 1411.836 1076.783 1028.042 1411.462 1017.606 1110.498 1102.54 1411.439 
 

1502.165 1411.407 1211.783 1543.522 1528.233 1773.621 1767.176 1773.419 1411.458 
 

1.72E+04 1.21E+05 4.24E+04 2.86E+04 9.29E+04 2.69E+03 598.8559 1.13E+04 1.42E+05 
 

 

   598.85  عي   mseذى انحصىل عهيها ل mse اقم قيًح

 :Conclusion االستنتاج-
الكالسيكية حيث تؼ استخجام طخيقتيؽ لمسقارنة بيؽ افزمية نتائج في البجاية تؼ تحميل البيانات وايجاد قيؼ الخديؽ الشيائي باستخجام الظخيقة 

 fuzzy logic +neuralشبكة عربية() +( والظخيقة اليجيشة)مشظق ضبابي fuzzy logicىحه الظخيقتيؽ وىسا طخيقة السشظق الزبابي)
network( ومؽ خالل حداب قيسة متؾسط مخبع الخظػأ )mean square error,) ج الخديؽ الشيائي الى العسمية الزبابية يتؼ ادخال نتائ

( والحرؾل عمى نتائج الخديؽ باستخجام السشظق الزبابي ثؼ نقارنيا مو نتائج الظخيقة الكالسيكية باستخجام matlabوباستخجام بخنامج )
(mse( وكانت الكيسة ىي )572243,)  وبعج الحرؾل عمى نتائج السشظق الزبابي يتؼ ادخاليا الى الذبكة( العربية ,نختار شبكةRNN )

نالحظ ان قيسة  (.599( وكانت الكيسة )mse( ومؽ خالليا يتؼ استخخاج الخديؽ الشيائي وبعجىا ايزا نحدب قيسة )trainingوعسل )
فزل لمحرؾل متؾسط مخبع الخظأ في لمظخيقة اليجيشة كانت اقل بكثيخ مؽ طخيقة السشظق الزبابي لحلػ يتؼ اعتساد الظخيقة اليجيشة كؾنيا ا

 عمى الشتيجة  .
 الطصادر

1-Al-Husseini and Al-Saadi, Qusay Habib and Ahmed Abdel-Amir, (2009), Introduction to Artificial 

Neural Networks, Imam Al-Sadiq University, peace be upon him, Part One, 16-1. 

2-Barhoum, Eng. Tariq, (2018), Analysis and Design of Controllers for Active Suspension Systems Using 

the Extended Adaptive Fuzzy Inference System (EANFIS), PhD thesis, Tishreen University, Syrian 

Arab Republic, 86-49. 



Iraqi Journal of Statistical Sciences, Vol. 18, No. 2, 2021, Pp (65-73) 

67 

 

3-Zain Al-Abidin, Norcel Ahmed, (2009), Applications of Fuzzy Logic in Statistics, Master Thesis, 

University of Mosul, Iraq, 22-3. 

4-Ali, Abdullah Hassan, (2006), Building a Fuzzy Store Control Model from a Practical Application, 

Master Thesis, University of Baghdad, Iraq, 9-18. 

5-Chen and Pham, Guanrong and Trung Tat, Introduction To Fuzzy Sets, Fuzzy Logic and Fuzzy Control 

System, University Of Houston, CRC Press LLC, 2001. 

6- Gurney, Kevin, An Introduction To Neural Network, University Of Sheffield, Routledge –Taylor and 

Francis Group, 2003. 

7-Taha, Hamdy A. ,Operation Research: An Introduction, University of Arkansas, Pearson Education, 

2007.  
                                      

Using Neural Network For Control Of Fuzzy Storage 
Nour Sabah Ahmed Ibrahim      Zina Mudar Al-Bazzaz 

Abstract 
 In this research, an optimal model will be created to control the storage in the blood bank in Nineveh 

Governorate by studying the continuous review system for storage in light of the ambiguity of random 

demand. Data were withdrawn from the blood bank and on three inputs (order quantity, damaged quantity 

and number of donors), where the data distribution was verified and the normal distribution was also 

linearly followed. At first, we fogged the data using the ready-made tool in the program ((matlab) and after 

obtaining the results we entered it on the neural network (RNN).The best result obtained is the use of the 

fuzzy neural network as compared to the classical method. 

Keywords: storage, fuzzy logic, neural network, fuzzy neural network 


