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   شبكتي االنتشار العكسياً على  خواصها اعتمادباستخالصتمييز الحروف العربية 

   الشبكتينأداء والمدرك والمقارنة بين 
 

                 ميسون خضر**بدران عامرة استقالل            *طليع  غادة ذنون
  ***النعيمي

  

  المستخلص

ف العربي باالعتماد على في هذا البحث تم استخدام طريقة جديدة لتمييز الحر  

أحجام مختلفة للحرف العربي وتم تطبيقها على جميع الحروف العربية المتشابهة وغير 

  .وقد تم التوصل إلى نتائج جيدة) والكسرة, الضمة, الفتحة(المتشابهة  وأخذت حركات للحرف 

 يبدأ عمل الخوارزمية المقترحة بإدخال الحرف العربي وإجراء معالجة أولية على

 لهذه التابعة مصفوفة حدوث المشاركة والصفات (دراسة توقد تم .صورة الحرف العربي

 مث ,قوية تمييز نسبة أظهرت والتي  الحرف العربيلتمييز كمعامل البحث هذا في )المصفوفة

 اجل من Back probagation)(االنتشار العكسيوشبكة ) (perceptronمدركال شبكة توظيف

  . الشبكتين اداء هاتين عملية المقارنة ما بينإجراءومن ثم  التمييز عملية تسريع
Arabic letters recognition based on BP and  perceptron and 

compare the performance of them 
Abstract  

In this research we used a new method to distinguish the Arabic 
letter, depending on the different sizes of the Arabic letter and  apply  to 
all Arabic letters similar and dissimilar and took the character movements 
(opening, Vibrio, and Kasra) and will reach a good results. 
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proposed algorithm working begin by introduce the  Arabic letters, 
and a preliminary treatment in the image of the Arabic letters .in this 
research will be studied (matrix of a co-occurrences  and characteristics of 
the matrix) as a parameter to distinguish the Arabic letter and give strong 
rate of recognition, applying  network (perceptron) and a network (Back 
probagation) in order to speed up the process of recognition  and  make 
comparison between   performance of the  two networks. 

  المقدمة -1

الـى   إالتعود    ال الكتابة العربية  المكتشفة عن    واآلثار , اللغات السامية  أماللغة العربية     

 لغة متوارثة نطقا قبل أن تتـوارث        أساسافاللغة العربية    , من تاريخ اللغة العربية    متأخرةت  فترا

  .كتابة

ـ         وما المكتـوب  شـكله    المنطـوق و   صوتهيعنينا في هذه المقدمة هو الحرف العربي ب

أن عمل الحاسوب يجب أن يكون وسيلة لخدمة اللغة العربية وحاكيا بدقـة             .وعالقتهما بالحوسبة 

 .بها بحيث يطور اللغة العربية لما يناسب تصميم الحاسوب نفسهمختلف جوان

 أكثر وإحدى اللغات السامية تداوال واستخداما في العصر الحالي         أكثر اللغة العربية    تعد

  .]5[لغة القران الكريم ألنها كبيرة لدى المسلمين أهميةاللغات انتشارا في العالم وللغة العربية 

أسهل واقل تعقيدا من عملية تمييز الكتابة المكتوبـة         لمطبوعة  اعملية تمييز الكتابة    ان  

هي إال صور متشابهه تماما للحرف نفسه حسب موقعـه           بخط القلم فالكتابة المطبوعة اليوم ما     

  .[3]من الكلمة

 [Ibrahim,2002]ولقد عمل العديد من الباحثين في هذا المجال فقد قامت الباحثة       

لحروف العربية المطبوعة والمكتوبة بخط اليد باستخدام الشبكات لتمييز الإجراء عملية ب

دراسة حول  إجراء فقد قامت ب]البدراني[2001, اما بالنسبة للباحثة .االصطناعيةالعصبية 

ولقد استخدمت طريقة ) word 1997(إمكانية تمييز الحروف العربية المكتوبة بنظام الـ 

 [2003,الباحثة أما . نتائج جيدة في عملية التمييزالعزوم الثابتة في التمييز والتي أعطت

اما  . قياس وتصحيح زاوية االنحراف في صورة في نص مطبوععمليةبمت  فقد قا]توفيق

تمييز الحرف العربي المطبوع باستخدام البعد إجراء عملية ب   فقد قام]ذنون [2004,الباحث

  .ألكسري

  هدف البحث-2
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 تـم  إذزمية لتمييـز الحـرف العربـي المطبـوع           اقتراح خوار  إلى البحث   يهدف هذا 

 Properties Ofاستخالص الـصفات بواسـطة خـصائص مـصفوفة حـدوث المـشاركة      

Gray_levelco_occurrence  Matrix  هذه الخصائص على شبكة إدخال ثم Perceptron 

  .لتصنيف الحروف ومن ثم المقارنة ما بين الشبكتين Back prgbagationوشبكة 

  -:غة العربيةخصائص الل-3

 رغمعلى ال  و ليابانيةعنيت الكثير من البحوث بتمييز حروف اللغة الالتينية والصينية وا         

يستخدمون اللغة العربية في    ,  أن ما يربو على ثلث البليون من سكان العالم في لغات متعددة            من

) on-line(فانه لم يتم تحقيق سوى القليل من التقدم البحثي في كل من أعلـى الخـط                 , الكتابة

نحو التمييز األوتوماتيكي للحروف العربية وهذا نتيجـة نقـص          ) off-line(وبعيد عن الخط    

, نصوص البيانات العربية والمعاجم   كالدعم الالئق والكافي فيما يتعلق بالتمويل والمنافع األخرى         

ـ  . صعوبة تقطيع الحـروف العربيـة      فضالً عن وكذلك الطبيعة المزجية لقواعد الكتابة        اكوهن

  :منها, خصائص عامة للغة العربية قد تتفق أو تختلف مع لغة أو أخرى

 حرفا  16 منها   ,حرف36 =,ء,ة,ؤ,ئ,ى,آ,إ,أ+ حرفا   29حروف اللغة العربية    اشكال   عدد   -1

  .يحتوي على نقطة أو نقطتين أو ثالثة

+ كسرة  + حةفت: حركاتوهي  ) َ   ِ    ُ    ْ    ً    ٍ    ٌ                           ( وجود عالمات الضبط بالشكل      -2

تتميز الشدة أنهـا تـأتي علـى        الشدة،   و تنوين ضم    + تنوين كسر  + تنوين فتح +سكون+ضمة

  .الحرف مع إحدى الحركات

 وان المقطع هـو     ,)ء(إال الهمزة المفردة    ) المقطع( اختالف شكل الحرف حسب موقعه من        -3

  :ف إما أن يكون والحر,مقطع والكلمة قد تتكون من أكثر من ,المتصلةمجموعة من الحروف 

 .مستقل  - أ
 .في بداية المقطع  - ب
  . في وسط المقطع-ج

  .[6] في أخر المقطع-د

  -:Co-occurrence Matricesمصفوفات حدوث المشاركة  -4

وهي مصفوفة ثنائيـة األبعـاد      , 1973 في عام    haralick    إن هذه المصفوفات اقترحها العالم      

 أساسي في تحليل النسجة بسبب قدرتها العاليـة         تستخدم بشكل , )معتمدة على المستويات الرمادية   (

إذ تعمـل مـصفوفة حـدوث       , على تحديد الترابط المكاني لقيم المستويات الرمادية في الـصورة         
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تمثل عداداً لعدد   ) P[i,j](وكل خلية فيها    ) accumulator(بوصفها جامعاً تراكميا    ) P(المشاركة  

ويعرف كل زوج للنقطة الصورية بالبعد واالتجاه       ) j(و)i(أزواج النقط الصورية التي تملك الكثافة       

إزاحة النقطة الـصورية مـن      ) dx (اذ يمثل , )d=(dx,dy)( يمثل بمتجه اإلزاحة     أنالذي يمكن   

, )y-axis(يمثل إزاحة النقطة الصورية من المحور الـصادي         ) dy(و). x-axis(المحور السيني   

المكاني تم حساب عدد من خواص النسجة وأهمها        ومن اجل تحديد االعتماد المكاني لقيم المستوى        

 -:[7][10]ما يأتي

  -:Energy الطاقة4-1

 كـان  إذاالنقطات الصورية المكررة ويتوقع بان تكون الطاقة مرتفعة       أزواجتحدد بعدد   

) 1(وتحسب كمـا فـي المعادلـة    , )pixels pair( للنقاط الصورية األزواجهناك عدد كبير من 

  -:وكاالتي

[ ] )1(,2 LL∑ ∑= jipEnergy  

  -:Contrastالتباين  4-2

 كانت المستويات الرمادية لكـل زوج       إذايتوقع بان يكون التباين في الصورة منخفضا        

 تبين كيفية حساب    (2)والمعادلة  , من النقاط الصورية متساوية فهي مقياس التباين المحلي للصورة        

  :التباين

[ ] )2(,2)( LLjipjiContrast −=  

هذه المعادلة على جميع الحروف العربية ورسم النتائج بـشكل مـدرج             تم تطبيق    )1(وفي الشكل 

  . في تمييز الحروفأعاله الصفة إمكانيةتكراري لبيان 
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  التباينصفة راري يوضح مدرج تك :)1(شكلال  

:Y تمثل نتيجة تطبيق صفة التجانس
  على جميع الحروف

:xمثل الحروف العربية من  ت
   الياءإلى فأال
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  :Homogeneityالتجانس  4-3

 كانت المستويات الرمادية لكـل زوج       إذايتوقع بان يكون التجانس في الصورة مرتفعا        

 تبـين كيفيـة     )(3والمعادلـة , للصورةجانس المحلي   من النقاط الصورية متساوية فهي مقياس الت      

  :حساب التجانس

[ ] )3(
1

,
LL∑ ∑ −−

=
ji

jipy  

 النتـائج بـشكل مـدرج       ت على جميع الحروف العربية ورسم     )3 (معادلةتطبيق ال  تم

  .)2(في الشكل موضح  وكما  في تمييز الحروفأعاله الصفة إمكانيةتكراري لبيان 
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  - :correlation االرتباط 4-4

وتكون قيمتـه اكبـر كلمـا كانـت         , يمثل قيمة ارتباط ما بين نقطتين صوريتين في كل زوج         

بالصيغة المبينـة     معامل االرتباط  ويحسب, متقاربةالمستويات الرمادية في زوج النقط الصورية       

  :وكاالتي) 4(المعادلة في 

[ ] )4(,)(
LL∑∑ −−

=
δ
µµ jipjinCorrelatio 

  التجانسمدرج تكراري يوضح صفة : )2(شكلال

:xمثل الحروف العربية من  ت
  الف الى الياء

:Y تمثل نتيجة تطبيق صفة التجانس
  على جميع الحروف
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:الحروفالطريقة المقترحة لعملية تمييز -5  

  .)3( المخطط الصندوقي لخوارزمية الطريقة المقترحة تم توضيحها في الشكل إن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المقترحـة وكمـا     طريقة لتنفيذ ال  اآلتية تم اعتماد الخطوات     أعاله انجاز الفكرة المقترحة     ألجل

  -:يأتي

  -: preprocessingاألولية ةالمعالج:األولى الخطوة -1

 األوليـة بوع المنفصل لغرض انجاز الخطـوات        صورة الحرف العربي المط    اعتمدت

وذلك لسهولة التعامل معه واعتماد الصيغة القياسية المعتمدة مـن قبـل            ,للخوارزمية المقترحة 

 أوليـة  معالجة   إجراء انجاز هذه الخطوة يجب      وألجل ,)Editors(برامجيات تحرير النصوص    

عليه .شكل قياسي خالل الخوارزمية    تهيئة الحرف بهيئة مالئمة يمكن من خاللها اعتماده ك         ألجل

تطبيق عملية حدوث المشارآة على الصورة 
 وحساب الصفات

   Perceptronشبكة

  back propagationة وشبكPerceptronمقارنة ما بين شبكة 

  عرض صورة الحرف

 backشبكة

   للحرفمعالجة أوليةإجراء عملية 

   ونطقهعرض الحرف

 خطط الصندوقي لخوارزمية الطريقة المقترحةمال) 3(الشكل 
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 تبـين   اآلتيةالخطوات  و. لصورة الحرف العربي المطبوع ضرورية جدا      األوليةتكون المعالجة   

  :األوليةالمعالجة 

 Gray Image والصورة المستخدمة Paint صورة الحرف عن طريق برنامج إدخال .أ

  . مختلفةوبإحجامSimplified Arabicونوع  الخط 

مـن  )Truncation Operation(ورة الحرف من الصورة بشكل كامـل استقطاع ص .ب

 والعمودي لصورة الحرف لغرض تحديد بـدايات        األفقيخالل اعتماد المدرج التكراري     

فـي    موضـح وكما. فيهاغير المرغوبتخلص من المساحات    ال ألجل هاونهاياتالصورة  

  .(4)الشكل 

  

  )ب(صورة الحرف (a-4)شكلال

  

  هافيمرغوب البعد إلغاء الصفوف غير ) ب(لحرف صورة ا(b-4)الشكل 

  

  مرغوب فيهاالغير  األعمدة إلغاء بعد )ب(الحرف صورة (c-4)الشكل 

  

  صورة الحرف العربي بعد تحديده(d-4)الشكل
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  العمليات التي أجريت على الحرف) 4(الشكل

  : الخطوة الثانية -2
من صورة الحـرف    ت   خصائص مصفوفة حدوث المشاركة الستخالص الصفا      داعتما

بعد انجاز اإلجراءات أعاله يتم حساب خصائص مصفوفة حدوث المشاركة          ف. العربي المطبوع 

مثال  في ال  اوكم ،لغرض استخدامها في استخالص الصفات من صورة الحرف العربي المطبوع         

  ):ب(التالي للحرف
Contrast :207.7400 
Correlation:0.0322 
Energy:0.0016 
Homogeneity:0.1647 

  : الخطوة الثالثة-3

  قـيم  إلـى تحويلها يتم بعد استخالص الصفات من صورة الحرف العربي المطبوع 
Binary ب(ووضعها في مصفوفة لغرض عملية التمييز وكما في المثال التالي للحرف:(  

 Contrast:'01001101' 
 Correlation:'00110100' 
 Energy:'00101011' 
 Homogeneity:'00111000' 
Fa = [0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0]; 

  :  الخطوة الرابعة-4

ــتم   ــة ي ــذه المرحل ــي ه ــراءف ــش إج ــق ال ــن طري ــز ع ــة التميي بكتين  عملي

المقارنة مـا  و) االنتشار العكسيBack probagation و المدركperceptron(العصبيتين

  :بين نتائج الشبكتين، وكما يلي

  :Perceptronالمدرك العصبية شبكة  -  أ
  شــبكةباســتخدام ةلتــصنيف حــروف اللغــة العربيــ عمليــة التمييــز جــراءإل

 إلجـراء عمليـة     Binaryستخدمت المصفوفة التي تحوي قيم الـ        فقد ا  Perceptronالمدرك

 مـع قيمـة     هذه الشبكة  الى   Binary المصفوفة التي تحوي قيم الـ       إدخالتم  اذ   ,[2]التدريب

  :(5)معادلة  عن طريق الnet لحساب قيمة الـ goalوقيمة الـ ) wij(الوزن 

)5()( LL∑ −∗= goalwxnet ijij

 مقاربـة لقيمـة   netفإذا كانت قيمة الــ  goal  مع قيمة الهدفnetثم مقارنة قيمة الـ ومن 

 ثم عرض صـوت بـالحرف العربـي    net في الـ  goal سيقوم بوضع قيمة الـgoalالـ
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قوم بتعـديل    لم تكـن القيمـة مقاربـة سـي         إذا أما ,فالمطلوب ومن ثم عرض صورة للحر     

  :(6)معادلةعن طريق ال) wij(الوزن

)6()(*1* LLnetgoalccww ijij −+=

 كي goalمقاربة لقيمة الـ  net تكون قيمة الـ أن إلى أخرى مرة  netثم حساب قيمة الـ

  . على صوت وصورة الحرف العربي المطلوب الحصوليتم

 بالتطبيق علىقليلة  )error(وبقيمة خطأاً ربة جد نتائج مقاالخوارزمية هذه أظهرت

  .Goal=2وكانت قيمة  Net=1.6000 كانت قيمة اذ)ب(الحرف

Error=Goal-Net=2-1.6000=0.4000 

  :Back probagation االنتشار العكسيشبكة -  ب
 لتـصنيف   )Bp( االنتـشار العكـسي     شبكة جراء عملية التمييز عن طريق استخدام     إل

 إلجـراء عمليـة     Binaryستخدمت المصفوفة التي تحوي قـيم الــ         ا ,حروف اللغة العربية  

 )Bp( االنتشار العكسي     إلى شبكة  Binary تم إدخال المصفوفة التي تحوي قيم الـ         اذ ,التدريب

  . net لحساب قيمة  goalوقيمة ) wij(مع قيمة الوزن 

طقة محـصورة   الدالة األساسية التي تعمل على من بوساطةالعقد في الطبقة المخفية     تنفذ  
  :[8]وذلك باعتماد المعادلة اآلتية. من حيز اإلدخال

)7()(tan1 111,1 LLbpIWsiga +=

طة الدالة الخطية التي تعمل على منطقة محصورة من استنفذ العقد في طبقة اإلخراج تنفذ بوثم 

  -:[8]وذلك باعتماد المعادلة اآلتية. حيز اإلخراج

)8()(1 211,2 LLbaLWpurelina +=

  

مقاربة لقيمة الـ net إلى أن تكون قيمة الـ أخرى مرة  net قيمة الـتحسبثم 

goalعلى صوت وصورة الحرف العربي المطلوبكي يتم الحصول .  

 بالتطبيق علىقليلة  )error(أظهرت هذه الخوارزمية نتائج مقاربة وبقيمة خطأ

  Goal=2وكانت قيمة Net=1.80 كانت قيمة اذ)ب(الحرف

Error=Goal - Net=2-1.80=0.20  



 ...تمييز الحروف العربية باستخالص خواصها

 ]739[

  

  -: المخطط االنسيابي للخوارزمية المقترحة-6
  :المقترحة المستخدمة في تمييز الحروف يوضح المخطط االنسيابي للخوارزمية (5)الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

تمييز  لالمخطط االنسيابي للخوارزمية المقترحة): 5(الشكل 

 بداية

 إدخال قيم الصفات إلى شبكة
Perceptron 

BPإدخال قيم الصفات إلى شبكة 

إدخال حرف

   عملية التقطيع للحرفإجراء

تطبيق عملية حدوث المشارآة على الصورة 
 وحساب الصفات

binaryتحويل قيم الصفات إلى

  تغيير الوزن

net~=goal ال

نعم

Net=goal 

الحرف نطق عرض

الحرف صورة عرض

 نهاية

  تحديد الشبكة المطلوبة
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  :النتائج -7

 المدرك يوضح صفات الحرف العربي مع قيم اإلخراج لشبكة )1( رقم جدولال

  . وقيم نسبة الخطأ والهدفزم لظهور النتائجال والوقت ال perceptronالعصبية
  

  

  

  

  

  perceptron)( الدرك العصبيةصفات الحرف العربي مع قيم اإلخراج لشبكة: )1(جدولال

  ت

بي
عر
 ال
ف
حر
ال

  

الهدف  netقيمة  binaryالصفات بالـ  اركةصفات حدوث المش
goal 

  الوقت errorنسبة 

نطق 

  الحرف

 :Contrast  ا  .1
345.3607Correlation:0.049E
nergy: 0.0164Homogeneity: 
0.1476  

Contrast: 
'01001110'Correlation:'0011
0101'Energy:'00110010'Ho
mogeneity:'00111000'  

  الف 7.6775 0.0055  1  0.9945

 :Contrast  ب  .2
207.7400Correlation:0.0322
Energy:0.0016Homogeneity:0
.1647  

Contrast: 
'01001101'Correlation:'0011
0100'Energy:'00101011'Ho
mogeneity:'00111000'  

  باء 2.2084 0.4000  2 1.6000

3.  ب  Contrast: 
691.1843Correlation:0.0092E
nergy:8.1900e-
004Homogeneity:0.1051  

Contrast: 
'01010000'Correlation:'00
110000'Energy:'00101001'
Homogeneity:'00110111'  

  با 2.2598 0.0000  3 3.0000

 :Contrast  ِب  .4
482.9182Correlation:0.0578
Energy:9.3985e-
004Homogeneity:0.1245  

Contrast: 
'01001111'Correlation:'0011
0101'Energy:'00101001' 
Homogeneity:'00110111'  

  بي 3.0032 0.2952  4 3.7048

5.  ب  Contrast: 
945.8093Correlation:0.0098
Energy:7.1174e-
004Homogeneity:0.0963  

Contrast: 
'01010001Correlation:'0011
0000'Energy:'00101000'H
omogeneity:'00110111  

  بو 7.5853 0.7942  5 4.2058

 :Contrast  ت  .6
193.5822Correlation:-
0.0350Energy:0.0017Homog
eneity:0.1529  

Contrast: 
'01001101'Correlation:'1011
0101'Energy:'00101011'Ho
mogeneity:'00111000'  

  تاء 1.7158 0.0480  6 5.9520

 :Contrast  ث  .7
293.5775Correlation:-
0.0070Energy:0.0013Homog
eneity:0.1353  

Contrast: 
'01001110'Correlation:'1011
0000'Energy:'00101010'H
omogeneity:'00111000'  

  ثاء  9.2483 0.4872  7 6.5128
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 :Contrast  ج  .8
676.0700Correlation:0.0330
Energy:0.0015Homogeneity:0
.1015  

Contrast: 
'01010000'Correlation:'00
110100'Energy:'00101010'H
omogeneity:'00110111'  

  جيم 2.2963 0.0332  8 7.9668

 :Contrast  ح  .9
648.8725Correlation:0.0190
Energy:0.0014Homogeneity:0
.0999  

Contrast: 
'01010000'Correlation:'00
110010'Energy:'00101010'H
omogeneity:'00110111'  

  حاء 5.2362 0.0111  9 8.9889

Contrast:1.1616e+003Correlat  خ  .10
ion:0.0263Energy:9.8135e-
004Homogeneity:0.0864  

Contrast: 
'01010010'Correlation:'1011
0100'Energy:'00101010'Ho
mogeneity:'00110110' 

  خاء 2.6475 0.3701 10 9.6299

 :Contrast  د  .11
127.6936Correlation:-
0.0576Energy:0.0058Homo
geneity:0.2088  

Contrast: 
'01001011'Correlation:'1011
0110'Energy:'00101110'Ho
mogeneity:'00111001'  

  دال 1.3178 0.1635  11 10.8365

 :Contrast  ذ  .12
586.0488Correlation:-
0.0447Energy:0.0024Homo
geneity:0.1333  

Contrast: 
'01010000'Correlation:'101
10101'Energy:'00101100'Ho
mogeneity:'00111000'  

  ذال 2.3459 0.4482  12 11.5518

 :Contrast  ر  .13
185.1804Correlation:-
0.0258Energy:0.0022Homo
geneity:0.1676  

Contrast: 
'01001100'Correlation:'1011
0100'Energy:'00101100'Ho
mogeneity:'00111000'  

  راي 1.7859 0.3887  13 12.6113

 :Contrast  ز  .14
519.1744Correlation:-
0.0171Energy:0.0014Homoge
neity:0.1265  

Contrast: 
'01010000'Correlation:'101
10011'Energy:'00101010'Ho
mogeneity:'00111000'  

  زاي 0.6139 0.1797  14 13.8203

 :Contrast  س  .15
160.3923Correlation:0.2753
Energy:0.0012Homogeneity:0
.1938  

Contrast: 
'01001100'Correlation:'001
11010'Energy:'00101010'Ho
mogeneity:'00111001'  

  سين 2.1217 0.0333  15 14.9667

 :Contrast  ش  .16
501.0537Correlation:-
0.0039Energy:6.3898e-
004Homogeneity:0.1155  

Contrast: 
'01001111'Correlation:'10101
110'Energy:'00101000'Hom
ogeneity:'00110111'  

  شين 5.1572 0.3361  16 15.6639

 :Contrast  ص  .17
275.8855Correlation:0.0636
Energy:9.2336e-
004Homogeneity:0.1555  

Contrast: 
'01001110'Correlation:'0011
0110'Energy:'00101001'Ho
mogeneity:'00111000'  

  صاد 2.8334 0.4061  17 16.5939
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 :Contrast  ض  .18
432.0436Correlation:-
9.9546e-
004Energy:6.0569e-
004Homogeneity:0.1220  

Contrast: 
'01001111'Correlation:'10101
011'Energy:'00101000'Hom
ogeneity:'00110111'  

  ضاد 3.2536 0.4082 18 17.5918

 :Contrast  ط  .19
382.4710Correlation: 
0.0120Energy: 
0.0017Homogeneity: 0.1121  

Contrast: 
'01001110'Correlation:'0011
0001'Energy:'00101011'Ho
mogeneity:'00110111'  

  طاء 1.7847 0.0442  19 18.9558

 :Contrast  ظ  .20
380.9904Correlation: -
0.0016Energy: 
0.0019Homogeneity: 0.1154  

Contrast: 
'01001110'Correlation:'1010
1100'Energy:'00101011'Ho
mogeneity:'00110111'  

  ظاء 7.1074 0.0585  20 19.9415

 :Contrast  ع  .21
836.7977Correlation: -
0.0118Energy: 
0.0014Homogeneity: 0.0893 

Contrast:'01010001'Correla
tion:'10110010'Energy:'001
01010'Homogeneity:'00110
110'  

  عين 4.8871 0.5618 21 20.4382

 :Contrast  غ  .22
1.4465e+003Correlation: 
0.0121Energy:9.3197e-
004Homogeneity: 0.0780 

Contrast: 
'01010010'Correlation:'001
10001'Energy:'00101001'H
omogeneity:'00110110'  

  غين 0.5503 0.2868  22 21.7132

 :Contrast  ف  .23
262.0269Correlation: -
0.0145Energy: 
0.0011Homogeneity:0.1432 

Contrast: 
'01001110'Correlation:'1011
0010'Energy:'00101010'Ho
mogeneity:'00111000'  

  فاء 1.8342 0.3277  23 22.6723

 :Contrast  ق  .24
424.0940Correlation: 
0.0389Energy: 
0.0011Homogeneity:0.1304 

Contrast: 
'01001111'Correlation:'0011
0100'Energy:'00101010'Ho
mogeneity:'00111000'  

  قاف 8.5525 0.2106  24 23.7894

 :Contrast  ك  .25
264.2187Correlation: 
0.0094Energy: 
0.0019Homogeneity:0.1460 

Contrast: 
'01001110'Correlation:'0011
0000'Energy:'00101011'Ho
mogeneity:'00111000'  

  آاف 4.8811 0.0283 25 24.9717

 :Contrast  ل  .26
562.6315Correlation: -
0.0086Energy: 
0.0014Homogeneity:0.1153  

Contrast: 
'01010000'Correlation:'101
10001'Energy:'00101010'H
omogeneity:'00110111'  

  الم 1.9552 0.3838  26 25.6162

 :Contrast  م  .27
440.7681Correlation: 
0.0481Energy: 
0.0030Homogeneity:0.1308 

Contrast: 
'01001111'Correlation : 
'00110101'Energy : 
'00101101'Homogeneity : 
'00111000'  

  ميم 3.8251 0.3595  27 26.6405
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 :Contrast  ن  .28
398.0652Correlation: 
0.0103Energy: 
0.0014Homogeneity:0.1298 

Contrast: 
'01001111'Correlation:'0011
0000'Energy:'00101010'H
omogeneity:'00111000'  

  نون 1.6917 0.3784  28  27.6216

 :Contrast  هـ  .29
193.6564Correlation: -
0.0440Energy: 
0.0019Homogeneity:0.1588  

Contrast: 
'01001101'Correlation:'1011
0101'Energy:'00101011'Ho
mogeneity:'00111000'  

  هاء 14.2110 0.8238  29 28.1762

 :Contrast  و  .30
167.6791Correlation: 
0.0536Energy: 
0.0022Homogeneity:0.1835 

Contrast: 
'01001100'Correlation:'001
10101'Energy:'00101100'Ho
mogeneity:'00111000'  

  واو 4.6911 0.1834 30 29.8166

 :Contrast  ي  .31
366.7694Correlation: -
0.0066Energy: 
0.0017Homogeneity:0.1413 

Contrast: 
'01001110'Correlation:'1011
0000'Energy:'00101011'Ho
mogeneity:'00111000'  

  ياء  4.7053 0.9705 31 30.0295
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 االنتشار يوضح صفات الحرف العربي مع قيم اإلخراج لشبكة )2( جدولوال

  . وقيم نسبة الخطأ والهدفزم لظهور النتائجال والوقت الBack probagationالعكسي

 

  

  

 Backprbagationصفات الحرف العربي مع قيم االخراج لشبكة االنتشار العكسي ) 2(الجدول 

  ت

بي
عر
 ال
ف
حر
ال

  

قيمة  binaryالصفات بالـ  صفات حدوث المشاركة
net 

الهدف 
goal 

نسبة 
error 

  الوقت
نطق 

  الحرف

 :Contrast  ا  .1
345.3607Correlation:0.049E
nergy: 0.0164Homogeneity: 
0.1476  

Contrast: 
'01001110'Correlation:'0011
0101'Energy:'00110010'Ho
mogeneity:'00111000'  

0.98
9 

1  0.011 0.312
0  

  الف

 :Contrast  ب  .2
207.7400Correlation:0.0322
Energy:0.0016Homogeneity:0
.1647  

Contrast: 
'01001101'Correlation:'0011
0100'Energy:'00101011'Ho
mogeneity:'00111000'  

1.80 2  0.2 0.29
60 

  باء

 :Contrast  َب  .3
691.1843Correlation:0.0092E
nergy:8.1900e-
004Homogeneity:0.1051  

Contrast: 
'01010000'Correlation:'001
10000'Energy:'00101001'H
omogeneity:'00110111'  

2.81 3  0.19 0.421
0 

  اب

 :Contrast  ِب  .4
482.9182Correlation:0.0578E
nergy:9.3985e-
004Homogeneity:0.1245  

Contrast: 
'01001111'Correlation:'00110
101'Energy:'00101001' 
Homogeneity:'00110111'  

3.664  0.34 0.28
00  

  بي

5.  ب  Contrast: 
945.8093Correlation:0.0098
Energy:7.1174e-
004Homogeneity:0.0963  

Contrast: 
'01010001Correlation:'0011
0000'Energy:'00101000'H
omogeneity:'00110111  

4.57 5  0.43 0.312
0 

  بو

 :Contrast  ت  .6
193.5822Correlation:-
0.0350Energy:0.0017Homog
eneity:0.1529  

Contrast: 
'01001101'Correlation:'10110
101'Energy:'00101011'Homo
geneity:'00111000'  

5.34 6  0.66 0.28
00 

  تاء

 :Contrast  ث  .7
293.5775Correlation:-
0.0070Energy:0.0013Homog
eneity:0.1353  

Contrast: 
'01001110'Correlation:'10110
000'Energy:'00101010'Hom
ogeneity:'00111000'  

6.51 7  0.49 0.29
70 

  ثاء
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 :Contrast  ج  .8
676.0700Correlation:0.0330
Energy:0.0015Homogeneity:0
.1015  

Contrast: 
'01010000'Correlation:'001
10100'Energy:'00101010'Ho
mogeneity:'00110111'  

7.32 8  0.68 0.29
70 

  جيم

 :Contrast  ح  .9
648.8725Correlation:0.0190
Energy:0.0014Homogeneity:0
.0999  

Contrast: 
'01010000'Correlation:'001
10010'Energy:'00101010'Ho
mogeneity:'00110111'  

8.48 9  0.52 0.29
90 

  حاء

Contrast:1.1616e+003Correlat  خ  .10
ion:0.0263Energy:9.8135e-
004Homogeneity:0.0864  

Contrast: 
'01010010'Correlation:'1011
0100'Energy:'00101010'Ho
mogeneity:'00110110'  

9.6010 0.4 0.40
60 

  خاء

 :Contrast  د  .11
127.6936Correlation:-
0.0576Energy:0.0058Homog
eneity:0.2088  

Contrast: 
'01001011'Correlation:'10110
110'Energy:'00101110'Homo
geneity:'00111001'  

10.4 11  0.6 0.40
60 

  دال

 :Contrast  ذ  .12
586.0488Correlation:-
0.0447Energy:0.0024Homog
eneity:0.1333  

Contrast: 
'01010000'Correlation:'1011
0101'Energy:'00101100'Ho
mogeneity:'00111000'  

11.9 12  0.1 0.40
60 

  ذال

 :Contrast  ر  .13
185.1804Correlation:-
0.0258Energy:0.0022Homog
eneity:0.1676  

Contrast: 
'01001100'Correlation:'1011
0100'Energy:'00101100'Ho
mogeneity:'00111000'  

12.2 13  0.8 0.40
60 

  راي

 :Contrast  ز  .14
519.1744Correlation:-
0.0171Energy:0.0014Homoge
neity:0.1265  

Contrast: 
'01010000'Correlation:'1011
0011'Energy:'00101010'Ho
mogeneity:'00111000'  

13.3 14  0.7 0.34
30 

  زاي

 :Contrast  س  .15
160.3923Correlation:0.2753E
nergy:0.0012Homogeneity:0.
1938  

Contrast: 
'01001100'Correlation:'0011
1010'Energy:'00101010'Ho
mogeneity:'00111001'  

14.4 15  0.6 0.312
0 

  سين

 :Contrast  ش  .16
501.0537Correlation:-
0.0039Energy:6.3898e-
004Homogeneity:0.1155  

Contrast: 
'01001111'Correlation:'10101
110'Energy:'00101000'Hom
ogeneity:'00110111'  

15.4 16  0.6 0.312
0 

  شين

 :Contrastص  .17
275.8855Correlation:0.0636
Energy:9.2336e-
004Homogeneity:0.1555  

Contrast: 
'01001110'Correlation:'0011
0110'Energy:'00101001'Ho
mogeneity:'00111000'  

16.4 17  0.6 0.29
60 

  صاد



 746

 

 

  

  

 :Contrastض  .18
432.0436Correlation:-
9.9546e-
004Energy:6.0569e-
004Homogeneity:0.1220  

Contrast: 
'01001111'Correlation:'10101
011'Energy:'00101000'Hom
ogeneity:'00110111'  

17.1 18 0.9 0.281
0  

  ضاد

 :Contrast  ط  .19
382.4710Correlation: 
0.0120Energy: 
0.0017Homogeneity: 0.1121  

Contrast: 
'01001110'Correlation:'0011
0001'Energy:'00101011'Ho
mogeneity:'00110111'  

18.3 19  0.7 0.40
60 

  طاء

20
.  

 :Contrast  ظ
380.9904Correlation: -
0.0016Energy: 
0.0019Homogeneity: 0.1154  

Contrast: 
'01001110'Correlation:'10101
100'Energy:'00101011'Homo
geneity:'00110111'  

19.0 20  1 0.281
0 

  ظاء

 :Contrast  ع  .21
836.7977Correlation: -
0.0118Energy: 
0.0014Homogeneity: 0.0893

Contrast:'01010001'Correlat
ion:'10110010'Energy:'00101
010'Homogeneity:'00110110
'

20.3 21 0.7 0.281
0 

  عين

22
.  

 :Contrast  غ
1.4465e+003Correlation: 
0.0121Energy:9.3197e-
004Homogeneity: 0.0780

Contrast: 
'01010010'Correlation:'0011
0001'Energy:'00101001'Ho
mogeneity:'00110110'  

21.8 22  0.2 0.281
0 

  غين

23
.  

 :Contrast  ف
262.0269Correlation: -
0.0145Energy: 
0.0011Homogeneity:0.1432

Contrast: 
'01001110'Correlation:'10110
010'Energy:'00101010'Hom
ogeneity:'00111000'  

22.8 23  0.2 0.281
0 

  فاء

24
.  

 :Contrast  ق
424.0940Correlation: 
0.0389Energy: 
0.0011Homogeneity:0.1304

Contrast: 
'01001111'Correlation:'00110
100'Energy:'00101010'Hom
ogeneity:'00111000'  

23.3 24  0.7 0.34
30 

  قاف

25
.  

 :Contrast  ك
264.2187Correlation: 
0.0094Energy: 
0.0019Homogeneity:0.1460

Contrast: 
'01001110'Correlation:'0011
0000'Energy:'00101011'Ho
mogeneity:'00111000'  

24.8 25 0.2 0.29
70 

  آاف

26
.  

 :Contrast  ل
562.6315Correlation: -
0.0086Energy: 
0.0014Homogeneity:0.1153  

Contrast: 
'01010000'Correlation:'1011
0001'Energy:'00101010'Ho
mogeneity:'00110111'  

25.1 26  0.9 0.29
70 

  الم
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: مناقشة النتائج-8  

 في العمود الثامن إن perceptronلشبكة المدرك العصبية) 1(يالحظ من الجدول

لشبكة ) 2( أما في الجدول 7.6775يساوي ) ا ( الوقت المستغرق لعملية التدريب للحرف 

، وبعد متابعة 0.312يساوي ) ا (  يالحظ إن الوقت المستغرق للحرف Bpاالنتشار العكسي

 قيمها قليلة جداً مقارنة بشبكة المدرك Bpبقية األحرف للجدولين فأن شبكة االنتشار العكسي

 من شبكة  أسرع بكثيرBp، ومن هنا فإن شبكة االنتشار العكسي perceptronالعصبية

  . في إعطاء النتائج perceptronالمدرك العصبية

 وفي العمود الخامس ان قيمة perceptronلشبكة  المدرك ) 1(يالحظ من الجدول

 في العمود السادس 1= (goal) قريبة جداً من الهدف0.9945تساوي ) ا (  للحرف netالـ

ة من الهدف، اما في الجدول  قريبnetونفس الشيء بالنسبة لبقية األحرف ويالحظ قيم الـ

 قريبة 0.989تساوي ) ا (  للحرف net نالحظ إن قيمة الـBpلشبكة االنتشار العكسي) 2(

وغيرها من الحروف القريبة ) ب،خ(، ونفس الشيء بالنسبة للحرفيين 1 = (goal)من الهدف

27
.  

 :Contrast  م
440.7681Correlation: 
0.0481Energy: 
0.0030Homogeneity:0.1308

Contrast: 
'01001111'Correlation : 
'00110101'Energy : 
'00101101'Homogeneity : 
'00111000'  

26.827  0.2 0.29
70 

  ميم

28
.  

 :Contrast  ن
398.0652Correlation: 
0.0103Energy: 
0.0014Homogeneity:0.1298

Contrast: 
'01001111'Correlation:'00110
000'Energy:'00101010'Hom
ogeneity:'00111000'  

27.2 28  0.8 0.29
70 

  نون

29
.  

ه

  ـ

Contrast: 
193.6564Correlation: -
0.0440Energy: 
0.0019Homogeneity:0.1588  

Contrast: 
'01001101'Correlation:'10110
101'Energy:'00101011'Homo
geneity:'00111000'  

28.629  0.4 0.29
70 

  ءها

30
.  

 :Contrast  و
167.6791Correlation: 
0.0536Energy: 
0.0022Homogeneity:0.1835

Contrast: 
'01001100'Correlation:'0011
0101'Energy:'00101100'Ho
mogeneity:'00111000'  

29.6  30 0.4 0.29
70 

  واو

 :Contrast  ي  .31
366.7694Correlation: -
0.0066Energy: 
0.0017Homogeneity:0.1413

Contrast: 
'01001110'Correlation:'10110
000'Energy:'00101011'Hom
ogeneity:'00111000'  

30.3 31 0.7 0.312
0 

  ياء
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) goal( بعيده عن الهدفnetمن الهدف، وفي نفس الوقت هناك حروف أخرى قيمة الـ

 نالحظ ان Bp، ومثال على هذا في شبكة االنتشار العكسيperceptronمقارنة بشبكة 

مقارنة بشبكة 8= وهذه القيمة بعيدة عن قيمة الهدفnet =7.32قيمة الـ ) ج(الحرف 

، ومن هنا نجد 8 قريبة جداً من الهدف net=7.9668 التي قيمة الـ perceptronالمدرك

، ولكن الوقت Bpي النتائج من شبكة االنتشار العكسي أدق فperceptronأن شبكة المدرك

 .أسرع من شبكة المدرك Bpالمستغرق في إعطاء النتائج لشبكة االنتشار العكسي
perceptron  

: االستنتاجات -9  
  -:خلص البحث الى عدد من االستنتاجات هي

 .ات التدرج الرماديو على الصور ذحدوث المشاركة مصفوفة تستخدم .1

ي المطبوع وكما مبين    لمشاركة أعطت نسبة تمييز ممتازة للحرف العرب      مصفوفة حدوث ا   .2

 ).1,2(في الجدولين

مصفوفة حدوث المشاركة أعطت صفات لكل حرف وعلى الرغم من تغيير حجم الحرف              .3

 . نتائج التمييزفي لم يؤثر  ذلككل مرة إال انفي 
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