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ABSTRACT 

Thyroid gland software which was obtained through research is 

considered an effective system to diagnosed thyroid gland automatically. 

This is done by a built  complementary database which is flexible and easy 

at work with data patients concerning those patients under observation at 

Hazim Al-Hafith Hospital for Oncology & Nuclear  Medicine in Mosul. The 

activity of Thyroid gland software was tested on information about 200 

Patients, and information about them was stred in Thyroid database, after 

that we diagnosed The Thyroid Gland Disease by using an artificial neural 

network (Perceptron) that is able to recognize Thyroid Gland Disease in 

good recognized ratio and with a ratio close to the doctor diagnosis 

depending on (sign & symptoms) which may enables the doctors in 

depending on it the right diagnosis for the disease.                                                                  
Keyword:  artificial neural network, Perceptron , Thyroid 

 كفاءة الشبكات العصبية االصطناعية )شبكة المدرك( في تشخيص أمراض الغدة الدرقية 
 نبيل داؤد خروفة  إبراهيم  لهيب محمد   سهير عبد داود
 مستشفى حازم الحافظ لألورام   كلية علوم الحاسبات والرياضيات  كلية اإلدارة واالقتصاد 

 والطب النووي      جامعة الموصل 
 04/01/2003 تاريخ قبول البحث:   18/08/2002 :تاريخ استالم البحث

 الملخص
( المنجددخ لددلب البحددة وسدد لة  يات فاعليددة فدد  متا عددة Thyroidُيعددن امددام الاددنة النر يددة 

مسدد رة مرضددى الاددنة النر يددة متا عددة مليددة ويلددق مدد  لددلب منددال قاعددنة ميااددات مت املددة  ددوفر المرواددة 
حقيقيدة التد   دخ هلدمنا مد  مستشدفى حدازم الحدافظ لدألورام والسهولة للتعامل مع معلومدات المرضدى ال

والطب النووي ف  الموصل. كما يتضم  البحة منال وحنة التشخيص الطب  الت  استخنمت هسدلو  
( فد   شدخيص همدرال الادنة النر يدة و ه هدرت Perceptronالشبكة العصبية االصطناعية المنرك 

فدد   شددخيص همددرال الاددنة النر يددة اي  ددخ التبددار عمددل  نددما الوحددنة اتددااز ممتددازة فدد  النقددة والسددرعة
مددريف فدد  قاعددنة  200النمددام  فدد  مستشددفى حددازم الحددافظ  ويلددق  حفددظ  معلومددات مت املددة عدد  
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البياادددات المبنيدددة فددد  النمدددام ومددد   دددخ  شدددخيص الحددداالت المرضدددية لمدددرل الادددنة النر يدددة   اسدددتخنام  
 م  ددخ  الحدداالت المرضددية منسددبة اجددا  ج ددنة  الشددبكة العصددبية االصددطناعيةس اي اسددتطاعت الشددبكة

وبددملق يمكدد  الاددوب ااددد ممكدد   ددنريب الشددبكات العصددبية إلعطددال  شددخيص صددحي  إلمددرال الاددنة 
النر يدة  وبنسدبة مااربدة لتشدخيص الطب دب  االعتمدداد علدى العلمدات وارعدرال السدريرية التد   مكدد  

 .ارطبال م  االعتماد عل ها ف  التشخيص الصحي  للمرل

 الشبكات العصبيد االصطناعيدس شبكد المنركس الانة النر ية :الكلمات المفتاحيه
 . المقدمة 1

اتيجدة للتطدورات الهاالدة التدد  يشدهننا العدالخ فد  الميددادي  والنشداطات المختلفدة ولاصدة فدد  
  نولوجيا امخ المعلومات اصب  مد  المنطاد  مدل مد  الضدروري    يدل مدنالل امدخ المعلومدات فد  

نمات الصحية واتيجة للتطور الهاال اصب   متعمرًا على المنممات الصحية ان لخ يك  مستح ًل الخ
عل ها معارضة التخطيط الستخنام مواردنا وجنولة عمليات ااجاز الخنمدة مواسدطة الحاسدو . وامدرا 

يسدببد ل ون  مرل الانة النر ية م  ارمدرال المهمدة التد  لهدا  دك  ر كب در فد  جسدخ اإلاسدان  لمدا  
مدد  ضددعو امددوا وضددعو فدد  اشدداي لليدداا ومددا يتبددع يلددق مدد  فاددنان اشدداي الاددو  العاليددة والجسددنية 
فضدددًل عددد  ااتشدددار كب دددر رمراضدددها فددد  ملدددناا فددد  الوقدددت الحاضدددر وح دددة ان هسدددلو  االسدددتمارات 
المستخنم ف  المستشفيات يعط  احتمالية الوقوع ف  ارلطال والضياع فضدًل عد   ط دد وعدنم دقتدد 

مدددا يعطدددل دورا فددد  رفدددن المستشدددفى والطب دددب  المعلومدددات السدددريعة والن يادددة والتددد   سددداعن ر دددرال م
التشخيص والعلج والبحة العلم  اصدب  اسدتخنام الحاسدو  همدرا ضدروريا . وامدرا لادنرة علدخ  م  دخ 

 Artificial Neural( وعلخ الشبكات العصبية االصدطناعية  Pattern Recognitionاراماي   

Network  فددددددد   م  دددددددخ ارمدددددددرال فادددددددن  دددددددخ اسدددددددتخنام الشدددددددبكة العصدددددددبية االصدددددددطناعية المدددددددنرك )
 Perceptron) س[Zurad,1996]   لتشدددخيص مدددرل الادددنة النر يدددة اي يعدددن التصدددنيل احدددن هندددخ

االسددتخنامات لشددبكة المددنرك لمددا  تمتددع  ددد نددما الشددبكة مدد  مم ددخات عنيددنة منهددا سددهولة ومرواددة فدد  
 .,Werner, 1995]1991اسطيفان س  [ااات التعامل ومللمتها للبي

يعتبر مستشفى حازم الحافظ م  المستشدفيات الواقعدة فد  منيندة الموصدل ف محافمدة ا ندو   
والتدد   هددتخ  معالجدددة االورام الخب كددة ومشدداكل الادددنة النر يددة عددد  طريددل الددم اردويدددة واإلشددعاع لهدددما  

يسددتخنمد نددما المستشددفى فدد  معالجددة مرضددى  مددت دراسددة د ياددة وشدداملة للنمددام ال ددنوي الاددااخ الددمي 
الانة النر ية  والت   عط  فهمًا د ياًا وشامًل للمشدكلت التد   دخ  عريفهدا و شدخيص و حنيدن حاجدات 
المستف ني  م  المعلومات التد  يشدملها البحدةساي يجدري اادل حالدة معالجدة المعلومدات عد  المرضدى 

( مدد  واقعهددا  الصددياة التال نيددة الددى الصددي   معلومددات شخصدديةسهعرال سددريريد سفحوصدداتس ..ال 
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الحاسددوبية فضددًل عدد  منددال وحددنة  شددخيص طبدد  لمددرل الاددنة النر يددة   اسددتخنام الشددبكة العصددبية 
 االصطناعية المنرك .

هن الهنف المي انشنا م  البحة نو  صميخ امام ملد  لنادل حالدة معالجدة المعلومدات عد  
التال نية الى الصي  المعلوما ية وما  شدملد مد    معلومدات  مرضى الانة النر ية م  واقعها  الصياة

شخصدددددية سهعدددددرال سدددددريريد سفحوصدددددات سدددددريريدسفحول مختبريدددددد( لتحسددددد   كفدددددالة التعامدددددل مدددددع 
المعلومات مع مراعاة  السرعة سالنقةسحفظ المعلومات  صورة ممنة ( واالستفادة م  م خات علخ  م  خ 

فد   شدخيص مدرل الادنة النر يدة لتحسد   دقدة التشدخيص  اراماي والشدبكات العصدبية االصدطناعية
 م  قبل ارطبال وكملق  حس   فهخ التشخيص الطب  م  قبل النارس   ف  الطب .

 
 Thyroid Glandالغدة الدرقية                                                -2

سددخ  اإلاسددان س  وندد  اكبددر الاددنة  النر يددة ندد   احددن   الاددند الصددمال  الموجددودة  فدد   ج 
الاددند الصددمال حجمدد  و اددع فدد  مانمددة العنددل  حددت الحنجددرة و اطدد   مانمددة الاصددبة الهواايددة و ت ددون  

. Roch,2000]س1996الصددا رس[مدد   فصدد    يددربط م نهمددا  مددرزع  و  ددون  علددى  شددكل  الفراشددة 
 (.1الحظ الشكل 

 

 ( الشكل العام للغدة الدرقية. 1الشكل )
 

 ضدخخ الادند النر يدة  سدهولة ويلدق  حكدخ موقعهدا فد  مانمدة العندل ممدا يد دي  يمكد   م  دخ
الى فانان الشكل المتناسل للعنل وبعدف النداي يعتبدر ندما التضدخخ  شدويًها هو عاندة جسدنية وسدبب 
نددما التضددخخ نددو ان الاددنة النر يددة  اددوم  صددنع الهورمواددات الخاصددة مهددا مدد  مددادة ال ددود .وفدد  حالددة 

ااصددااد الددى حددن ال  سددتطيع ةيددد الاددنة مدد    ددوي  الهرمواددات اللزمددة لحاجددة الجسددخ فاددنان ال ددود هو 
. اوم الاند النخامية الموجودة ف  النماغ  إفراز نرمون منشط للانة النر ية لخيادة فعال تها ويصداحب 

( goitreندددددددما الحالدددددددة زيدددددددادة فددددددد  حجدددددددخ الادددددددنة النر يدددددددة هو مدددددددا يطلدددددددل عليدددددددد اسدددددددخ الدددددددنرا  هو  
 .]1996الصا رس[

 فص ايسر فص امين

 برزخ



 لهيب محمد الزبيدي ونبيل داؤد خروفة -سهير عبد داود 
   

 

 14 

 

 

 
 نظرة تاريخية في التشخيص الطبي والشبكات العصبية: -3

ُيعن التشخيص الطب    م  خ ارمرال( هحن هنخ  طبياات الشبكات العصبية االصطناعيةس 
مد  هندخ ندما التطبياداتس والن  حنيدن ادوع المدرل يعتمدن  (Classification)ح ة  عتبر التصاايل 

اسدتخنامات الشدبكة العصدبيةس فهندا   مد  طبيعدة العلقدة على التصنيل ونو جااب مهدخ مد  جواادب 
مدد   الشددبكات العصددبية والجااددب الطبدد س وعددادة يددتخ اسددتخنام الشددبكات العصددبية المنربددة  إشددراف فدد  
الجااددددب الطبدددد  الن عمليددددة التددددنريب  حتدددداج الددددى هزواج التددددنريب   اإلدلدددداب والهددددنف( او  اإلدلدددداب  

 .[Eric,1995]باًا لارل  خم   المتا رات الناللية  اروزان(واإللراج( وكلنما يتخ  حنيننما مس
وم  للب االطلع على النراسات والبحوث المنجخة ف  مجاب استخنام الشدبكات العصدبية 
االصطناعية ف  التشخيص الطب  وجن هن الشبكات العصبية لها دور كب ر ف  التشدخيص الصدحي  

. فاددن  ددخ  اسددتخنام الشددبكة العصددبية  لمتخصددصللمددرل  شددكل كفددول وماددار   لتشددخيص الطب ددب ا
 Hamming )  ف   صنيل همرال النم ف  اإلاسان   االعتماد على اسدبة كريدات الدنم البيضدال اي

كريدة دم ميضدال فد  المليمتددر  15000-1000يتدراو  عدند كريدات الدنم البيضدال فدد  دم اإلاسدان مد   
كريددة دم ميضددال فدد  المليمتددر  6000-4000   الواحددن والنسددبة االعتياديددة للشددخص العددادي  تددراو  مدد 

الواحن وهي للل م  ار فاع و ااخفال س  دي الى اصا ة اإلاسان  عدند مد  ارمدرال وكاادت اتدااز 
. همدا  النسدبة الدى [Lancet,1995]الشبكة ف   م  خ همرال النم مااربة لنسدبة  شدخيص الطب دبس  

عصدبية االصدطناعية ففد  الحقيادة يعتبدر البحدة  شخيص همرال الانة النر يدة  اسدتخنام الشدبكات ال
الحددال  نددو اوب  حددة يهددتخ متو يددل الحاسددو  لمعالجددة البيااددات والتشددخيص والبحددة العلمدد   فدد  

فددد   م  دددخ همدددرال الادددنة  (Perceptron)مستشدددفى حدددازم الحدددافظ وقدددن  دددخ اسدددتخنام شدددبكة المدددنرك 
 النر ية.

 
 (Perceptronالشبكة العصبية االصطناعية المدرك    ) -4

 (Artificial Neural Network ANN)يمك   عريدل الشدبكات العصدبية االصدطناعية 
على هاها العلخ المي يهتخ منراسة هاممة الضبط واال صداالت فد  ال ااندات الحيدةس  صيدة صدنع امدويج 
شبيد  العال البشريس كملق يمكد   عريفهدا علدى ااهدا  راك دب حسدامية  مدت صديا تها   االعتمداد علدى 

 .[Kinnebrack, 1995, Demuth,1998 ]الخليا البا ولوجية  
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شبكة المنرك  عتبدر واحدنة مد  الشدبكات العصدبية االصدطناعية الشدااعة االسدتعماب ويعتبدر 
( س ت ددون الشدبكة مد  طباتدد    طبادة اإلدلدداب        1958العدالخ روزادبلت مكتشددو ندما الشدبكة فدد  عدام  

(Input Layer)  وطباة اإللراج(Output Layer)   س  اي هن طبادة اإلدلداب  سدتلخ اإلدلداالت مد
 (2(العالخ الخارج  و وزعها الى الخليا ف  طباة اإللراج للشبكة الحظ الشكل

 
        w11    Y1 

                                                                        

   w21                                

                                                                    .     

                                   . 

  

                                                                   . 
 

 

 طبقة اإلخراج                                 Wn1                طبقة اإلدخال                      
 

                                      

 

 ذات الطبقة الواحدة (Perceptron)( شبكة المدرك 2الشكل )
 لطبادة اإللدراج و  iيمكدل العنصدر   Yiلطبادة اإلدلداب و iيمكدل العنصدر   Xiح دة هن 

Wij يمكل  قوة الربط م   الخليةi   ف   طباة اإلدلاب والخلية  j  . ف  طباة اإللراج 
ان عمليددة التددنريب جعلددت مدد  اسددتخنام الشددبكات العصددبية مدد  افضددل السددبل لتحا ددل كك ددر 
مدد  ارنددناف فدد  ال ك ددر مدد  التطبياددات ح ددة هن التددنريب ينجددخ متطب ددل متجهددات اإلدلدداب  التتددا عس 

ى هن  اتدر  ندما وف  حالة عنم الوصوب الى الهنف المطلدو  يدتخ  عدنيل اروزان   ا  در اروزان( الد 
اروزان   نريجي  الى  يخ س  ح ة هن متجد اإلدلاب ينتز متجد اإللدراج المطلدو  والدتعلخ فد  الشدبكة 

س و عتبدددر شدددبكة المدددنرك مددد   ]2000الوتاااار [ العصدددبية ممكددد  هن يكدددون  إشدددراف هو دون اشدددراف
جددددد الهددددنف الشددددبكات يات التددددنريب  إشددددراف والددددمي يتطلددددب وجددددود كددددل   مدددد  متجددددد اإلدلدددداب مددددع مت

 المطلو ( اي متطب ل اإلدلاب على الطباة ارولى فاادد ينتشدر هماميدا عبدر الشدبكة وصدواًل الدى طبادة 
اإللدراج اي  دتخ عنددن يلدق مااراددة اإللدراج للشددبكة مدع اإللددراج المر دو  ةيددد  الهدنف( فددإيا مدا  طددامل 

 

X1 

X2 

Xn 

 

 Y2 

Yn 
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متا  در اروزان اي هن اروزان اال نان يعن  هانا وصلنا الى الحل الصدحي  وذيا ال اع دن  دنريب الشدبكة 
 .]2000ياسين [ ا ر طباًا الى لوارزمية  هنف الى  ال ل الخطك 

 
 .  Thyroidتحليل وتصميم قاعدة بيانات نظام -5

ان  حل ل النمخ يعن   حويل امام ينوي لم سسة قاامة الى امام حاسدوب سلما سدت ون عمليدة 
ت قاامدددة محدددورًا لعمدددل محلدددل النمخ. شدددكل عدددامس  حويدددل الدددنمخ ال نويدددة  الدددى امدددخ محوسدددبة لم سسدددا

اسددتطيع هن اعددرف عمليددة الددنمخ  كاهددا يعمليددة  طددوير الددنمخ  اسددتخنام الحاسددو ي ومحلددل الددنمخ نددو 
الشددخص المسدد وب عدد  دراسددة امددام قددااخ لتشددخيص اادداي ضددعفد ومشددكل د ومدد   ددخ القيددام متصددميخ 

ل الدددنمخ   النراسدددة التمه نيدددة للنمدددام امدددام جنيدددن و جريبددددسويمك   صدددنيل الو دددااو المناطدددة  محلددد 
الحال   ال نوي(س  مرحلة النراسة التفص لية  حنين متطلبات النمام(سمواصفات اللاة المستخنمة لبنال 

 ] 1989  علي   1998 ,الزبيدي [النمامس التصميخ التفص ل  للنمامس همنية النمامس 

 كية حاب م  ارحدواب  خطدوة واحدنة ان االاتااب  المستشفى الى  مجتمع معلوما  ( ل  يتخ 
س مل هن ارمر يحتاج الدى اككدر مد  يلدق  كك در فليسدت الاايدة مد  الوصدوب الدى  مجتمدع معلومدا  ( 
  ددنيا الوسدداال  والتانيددات مددل االاتادداب التددنريج  الهددادي والمددنروي س وبتددوف ر  الب  ددة( المعلوما يددة 

و الملتا (. ان عملية االاتااب  جخه الدى سلسدلة مد  المناسبة ل   يتخ التواصل المكمون( م   المرسل 
المراحدددل وكدددل مرحلدددة مددد  ندددما المراحدددل  عتبدددر سلسدددلة مددد  الخطدددوات المعنيدددة ويمكددد   صدددنيل ندددما 

 .]1998الزبيدي   [الخطوات كما يا  
  عتبددر المرحلددة التمه نيددة المرحلددة ارولددى فدد   حل ددل و صددميخ امدداممرحلااة الدراسااة التمهيديااة:  

thyroid ي ان الهددنف ارساسدد  مدد  نددما المرحلددة نددو التعريددل  طبيعددة ار عدداد الحقيقيددة للمسددالة ا
ق ن النراسة  مساوي التعامل مع المعلومات ينويًا( والحصوب على فهخ عام لتلق المسالة ساي  خ ف  

الخب ددددني [نددددما المرحلددددة  عريددددل المشددددكلة ووضددددع ارنددددناف ودراسددددة الجددددنو  االقتصددددادية والفنيددددةس 
وقن  خ  حنين المشكلة  ما يا  : ان استخنام ارسلو  التال ني ف  التعامل مع معلومات   ]1998س

المددريف يدد دي فدد  كك ددر مدد  ارحيددان الددى حددنوث هلطددال فدد  التعامددل مددع المعلومددات لددما يجددب 
 معالجة مشكلة التعامل مع المعلومات ينويا واستخنام هسلو  افضل.

 خ ف  نما المرحلة دراسة د ياة وشاملة لنمام الانة  مرحلة الدراسة التفصيلية)تحديد المتطلبات( : 
( الادددااخ ال دددنوي والتددد   عطددد  فهمدددًا د يادددك وشدددامًل وعمياددد  للمشدددكلت التددد   دددخ  Thyroidالنر يدددة 

 ني  مدد   عريفهددا و شخيصددها فدد  مرحلددة النراسددة التمه نيددة و ددخ ف هددا هيضددًا  حنيددن حاجددات المسددتف
المعلومدددات التددد  يشدددملها النمدددام و حنيدددن المتطلبدددات ون  معالجدددة  المعلومدددات الخاصدددة  المرضدددى 
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الدددد ( س سددددهولة البحددددة والحصددددوب علددددى احصدددداايات … اضددددافة س حنيةسعرلس شددددخيصس اارير
متنوعدة  خددص المدرل س  شددخيص هعدرال الاددنة النر يددة و حنيدن اددوع المدرل (. ان نددما المتا عددة 

اامدة علدى مدنار السدنة ونددما يسدتنع  اضدافة و حدنية المعلومدات هواًل  دكوب س كمددا يجدب ان   دون ق
يستنع  هن يكون النمام قدادرًا علدى  ادنيخ التسده لت السدريعة عندن الحاجدة وان يعطد  الادنرة علدى 

  اص  حالة المرل ف  هي وقت.
ن البددنل متصددميخ  نندداك عددند مدد  النادداي  ددخ الددمنا منمددر االعتبددار عندد التصااميم التفصاايلي للنظااام:  

( نددد  ان يكدددون امتدددنادًا للنمدددام التال دددني  ال دددنوي( المتبدددع فددد  مستشدددفى حدددازم  Thyroidامدددام   
الحافظ لدلورام والطدب الندووي  ح دة  دخ اسدتخنام اسدتمارات المعلومدات المتدوفرة فد  مستشدفى حدازم 

واجهدات صدورية الحافظ مع  عف التعنيلت و سدهولة اسدتخنامد مد  قبدل العدامل   ويلدق متصدميخ 
وسهولة احتوال التا  رات واستخنام الملفات وان   ون االحتياطات ارمنيدة وسدرية المعلومدات عاليدة 
فضددددًل عدددد  سددددهولة استنسدددداع المعلومددددات ولخاهددددا واسددددترجاعها مسددددتابًل مددددع  ال ددددل كلفددددة الخددددخن 

لمرحلدة  صدميخ مفصدل واالسترجاع وزيادة النقة ف  ادلاب المعلومات و ال ل الت رارية.  خ ف  نما ا
( و صددميخ ملفددات النمددام   الملددو الرايسدد  للمرضددىس 3( س الحددظ الشددكل   Thyroidلنمددام اب  

Thyroid.mdb) س ملددددددددددو التددددددددددنريب )Training) )  س الملددددددددددو الخددددددددددال  التشددددددددددخيص
 thyroid1.mdb  س  و صدميخ البددرامز وامدايج اإلضددافة والتحدنية .. الدد س 1(س الحدظ الجددنوب ))

( ونمااذ  اخخارا  والتقارير)اساتخدام التقاارير فاي لاظا النظاام يعاد مان الفعالياات 4)الحظ الشكل 
المهماة فااي النظااام وذلااد لتحدياد دفاااءة اءداء وخئااراء اخحصااافيات المارورية فااي تقياايم فعاليااة 

 النظام وخئراء البحوث.

 المواصفات  الحجم  النوع  اسم الحقل 

Patient Text 80  اسم المريض 
Diagonsis Text 15   نوع المرض الظي تم تحديده من

 قبل وحدة التشخيص 
 ( thyroid1.mdb( ملف التشخيص للمريض )1ئدول )

 

 تصميم منظومة التشخيص الطبي  - 6
امتناًل م  الم  مر اروب للتشدخيص الطبد  المسدنن  الحاسدبة اإلل تروايدة المنعادن فد  منيندة    

Dyou    مرعايدددة المنممددة النوليدددة للمعلوما يدددة  1985سددنة والمددد  مر الكدداا  فددد   1976فددد  عددام
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 IMIA التدد   مددت لللددد مناقشددة ارسددال ب اإلحصددااية فدد  التشددخيص الطبدد   صددورة رايسددية سمنددم )
يلق الحد   اصدب  التشدخيص الطبد  المسدنن  الحاسدبة اإلل تروايدة يجتدم  انتمدام البداحك   لصوصدًا 

ارل ر عنن  هور اجخ الشبكات العصبية االصدطناعية  عن الخلخ المي اكتسبد نما اال جاا ف  العان 
سممددا سدداعن فدد   طددوير نددما اراممددة علددى الحاسددبات  المتددوافرة للجميددع سواالنتمددام الددمي حمدد   ددد 
التشددددخيص الطبدددد  المسددددنن مدددد  قبددددل ارطبددددال والمتخصصدددد   متطددددوير وزيددددادة كفددددالة هاممددددة العنايددددة 

 . [Dats,1998]الطبية
مجموعدددة مدد  ارعدددرال المعروفددة طبيدددُا  صدددورة ج ددنة و عنددد  كلمدددة  مدد  المعدددروف هن ل ددل مدددرل  

التشددخيص  حنيددن اددوع المددرل عدد  طريددل ارجدداع ارعددرال التدد   مهددر علددى المددريف الددى احددن  
مجدداميع ارعدددرال المعروفدددة وقدددن  مدددت االسدددتفادة مددد  نددما الحقيادددة العلميدددة فددد   م  دددخ مدددرل الادددنة 

( التددد  Signs( والعلمددات السددريرية    Symptomالنر يددة عدد  طريددل الرجددوع لألعددرال السددريرية 
عد  طرياهدا يدتخ  حنيدن اددوع المدرل اي هن كدل واحدنة مد  نددما ارعدرال  مكدل مقياسدًا  ختلدو شددن ها 

 حسب  ك  رنا ف  المرل.
 
( هنددخ Symptom & signs:    عتبددر ارعددرال والعلمددات السددريرية  الماادرك ماادخالت شاابكة 

( . اي يددتخ طددر  مجموعددة مدد  ارسدد لة علددى المددريف  مكددل Perceptronمددنللت شددبكة المددنرك 
ارعددرال والعلمددات السددريرية الخاصددة  مددرل الاددنة النر يددة فددإيا كااددت اجامتددد مددنعخ  عدد  السدد اب 
عنددن يلددق يتحددند اإلدلدداب التددا ع لتلددق ارعددرال هو العلمددة السددريرية  متكشدد رنا  علمددة  صدد ( فدد  

( Thyroid( دالدل الشددكل الخدال  ملددو  4الشددكل  (س الحدظ Check boxصدننو  االلتبدار  
ي دالل الملو وذيا كاات اجا ة المريف   ال( ع  الس اب يتخ لخن يصفري  فد  1ح ة  مكل   ي

ونكددما  النسدددبة الددى  دداق  ارسددد لة وارعددرال السدددريرية  Thyroidالحاددل المخصددص دالدددل ملددو 
ارعدددرال المعروفدددة والعلمدددات  ( لليدددة ادلددداب  مكدددل 22المطروحدددة للمدددريف ح دددة  دددخ اسدددتخنام  

( الت   خص مرل الانة النر ية وبقيخ  تراو  م   صفر وواحن Symptoms & signsالسريرية  
. 
( Perceptron( لليدا فد  طبادة اإللدراج لشدبكة المدنرك  3 خ التيار  مخرئات شبكة المدرك :  

وك  اجرال فحوصات ( ( س  مشكToxic   )1 0 0هاواع  سام   3ويلق الن المرل  يصنو الى  
 Equivocal  )0 1 0  س   ددر سددام )Non Toxic  )0 0 1 اي هن كددل لليددة فدد  طباددة   .))

اإللراج  ستلخ منلل ها م  كل للية ف  طباة اإلدلاب وحسب هنمية نما المنللت وشنة  ك  رندا 
 ف   هور المرل سوف يتخ  صنيل المرل.
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ان اسددتجا ة الشددبكة للتصددنيل يددتخ الدرقيااة : تاادريب  شاابكة الماادرك علاام تصاانية ماارض الغاادة  
 حنيدددننا عددد  طريدددل  دددنريب الشدددبكة العصدددبية علدددى مجموعدددة مددد  اروزان يدددتخ  دددنريب الشدددبكة عل هدددا 

( التد   عمدل Threshold-Functionالاتاج اإللراج المطلو  المي يدتخ  مريدرا علدى دالدة العتبدة  
-Thresholdيدددار  يمدددة دالدددة التنشددديط  علدددى حصدددر  ددديخ اإللدددراج مددد   الصدددفر والواحدددن وقدددن  دددخ الت

value فإيا كان اإللدراج المحسدو    در مسداوي لجلدراج المر دو  ةيدد ف دتخ عندن 0.955(  مانار )
( فددإيا كددان ماددنار الخطددك Toleranceيلددق حسددا  ماددنار الخطددك ح ددة ياددارن مددع  شددري االحتمدداب  

متا  در اروزان و دنريب الشدبكة  ( سدوف يسدتمر التدنريب0.1اكبر م  شري االحتمداب الدمي  دخ هلدما  
على الوزن الجنين الى هن  سدتار الشدبكة علدى اوزان مع ندة  سدمى مصدفوفة اروزان المكاليدة التد  يدتخ 

(  مددرل( Patternلخاهددا فدد  ملددو يسددمى ملددو التددنريب ويلددق السددتخنامها فدد   ددنريب هي امددط  
 ينلل الى الشبكة.

وريًا للتعرف على قنرة الشبكة علدى  م  دخ المدرل فدإيا : ان التبار عمل الشبكة يعتبر ضر  االختبار 
كاات الشبكة قن م خت نما النوع م  المرل ف  ه نال التنريب سفإاها ستتعرف على المرل و صنفد 

( والمدريف الدمي لدخ  تعدرف الشدبكة diagnosisالى اوع مع   ويتخ لخن ادوع التصدنيل  فد  حادل  
( عبارة    ر موجود( و تخ عملية االلتبار ف  diagnosisعلى اوع مرضد سوف يخخن ف  حال   

لطدددوة واحدددنة إلعطدددال التصدددنيل المطلدددو  ح دددة هن شدددكل الشدددبكة ندددو افسدددد فددد  عمليدددة االلتبدددار 
 (.2والتنريب وممك   وضي  النتااز الت   خ الحصوب عل ها م   عملية التنريب  ف  الجنوب  

 عدد المحاوالت نسبة الخطأ نسبة التعلم الصنف

 0.0002 0 10 (Toxic) سام
 0.0002 0 50 ( Euqivocalإئراء  فحوصات)
 0.0002 0 10 (non toxicغير سام ) 

( في تمييز مرض الغدة  Percepton( يمثل النتافج النهافية لتدريب شبكة المدرك )2الجدول )
 الدرقية

 االستنتائات  -7
وسد لة يات فاعليدة للمسداعنة ان الااية ارساسية م   صدميخ امدام الادنة النر يدة ندو  دوف ر 

ف  متا عة مس رة المرضى متا عة مليدة والتادنم لطدوة احدو  حويدل ندما المتا عدة مد  الصدياة التال نيدة 
الدى الصدياة المعلوما يدة س النمدام يادنم هسدلوبا سدهًل ومرادًا فد  ادلداب المعلومدات و حدنيكها وعرضدها 

( ممددددا سيختصددددر وقددددت ANNعية  مددددع  شددددخيص للمددددرل  اسددددتخنام الشددددبكات العصددددبية االصددددطنا
 -اإلاجاز م  دون شق ويعط  ااتاجية عالية م  للب ما يا  :
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( حالددة مرضددية لمختلددو ارمددرال وقددن اسددتطاعت الشددبكة 17 ددخ  ددنريب الشددبكة  اسددتخنام   
 التنريب على جميع الحاالت المرضية و صنيفها  الشكل الصحي .

ستخنمة ف   شدخيص مدرل الادنة النر يدة  خ التبار عمل الشبكة العصبية االصطناعية الم 
( مددريف  ددخ عرضددهخ علددى الشددبكة اي اسددتطاعت الشددبكة  م  ددخ  الحدداالت 200وبددملق  التيددار  

% 99التد   دخ  ددنريب الشدبكة عل هدا فدد  مرحلدة التددنريب هي هن اسدبة صدحة عمددل الشدبكة  ندد  
الت   مدد  مجمددوع همددا الحدداالت التدد  لددخ  سددتطع الشددبكة  صددنيفها فدد  مرحلددة االلتبددار ف ااددت حدد 

( حالة ويلق الن الشبكة لخ  تنر  عل ها ف  مرحلة التنريب وبملق يمك  الاوب ااد ممكد  200 
 دددنريب الشدددبكات العصدددبية لت دددوي  التشدددخيص الصدددحي  لمدددرل الادددنة النر يدددة  وبنسدددبة مااربدددة 
لتشددددخيص الطب ددددب  االعتمدددداد علددددى العلمددددات وارعددددرال السددددريرية التدددد   مكدددد  ارطبددددال مدددد  

 عتماد عل ها ف  التشخيص الصحي  للمرل.اال
 

 مميزات النظام 

امام الانة النر ية يوفر وس لة للتعامل مع المعلومات ارساسية الخاصة  المرل م  للب  
استخنام مراامز معالجة معلومات المرضى اي يساعن ادارة المستشفى وارطبال والباحك   لمتا عة 

 المرضى وذصنار اإلحصاايات.
م شددرات رقميددة  سدداعن اله  ددة الطبيددة فدد  ااجدداز النراسددات والبحددوث و سدداعن البدداحك    ددوف ر  

 لمتا عة المرضى وذصنار اإلحصاايات .
 دددوف ر المرواددددة والسددددهولة السدددتخنام النمددددام والتناددددل مددد   هجخااددددد والخددددروج مندددد عدددد  طريددددل  

عدنيل  عدف عناصدر استخنام هسلو  الواجهات الصورية والنوافم فضًل ع  قاملية النمام علدى  
قاعنة المعلومات هو حمف عناصدر هو اضدافة عناصدر جنيدنة دون التدك  ر فد  مجمدل معلومدات 

 الااعنة .
  وف ر الحماية للنمام للمحافمة على صحة المعلومات م  هي  نلل   ر مر و  ةيد. 
 سرعة االستجا ة للستفسارات المطلوبة. 

 
 
 
 
 
 
 



 …كفاءة الشبكات العصبية
 

 

 21 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وحدة قاعدة البيانات  
)إضافة ، تحديث ، عرض ،  

 حذف، بحث (

 وحدة التشخيص
 تقارير وإحصائيات

 تدريب
تقرير يوضح إحصائية عن أمساء و أعمار 

 ابقةاملرضى الذين اجروا عملية س

تقرير يوضح إحصائية عن  أمساء و أعداد 
 املرضى الذين يعانون من تضخم الغدة 

 بحث عن مريض معين

 تشخيص

 خروج

تقرير يوضح إحصائية عن أعداد 
الذكور واإلناث خارج وداخل  

 المنطقة

الغدة  نظام حاسوبي الستخدام الشبكات العصبية في تشخيص مرض 
 الدرقية

 (thyroid)العام لنظام الغدة الدرقية ( المخطط 3الشكل )
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 ادرالمص
 مجلااة (. يالتشددخيص الطبدد   مسدداعنة الحاسددبة اإلل تروايددةي1991اسددطيفانسج   جل ددل س  (1 

 س العند السا ع.أبحاث الحاسوب
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