
 2006( 2العدد) ( 3مجلة الرافدين لعلوم الحاسبات والرياضيات المجلد ) 
   

 

 121 

Using ANN and Decision Tree in Diagnoses Mouth Dseaise 

Adebaa esmaeel al_ sakal        Ghada mohammad tahir qasim 

                                                ghada@uomosul.edu.iq 

College of Computer Sciences and Mathematics 

University of Mosul, Iraq 
Received on: 12/03/2006                                 Accepted on: 16/08/2006 

ABSTRACT 
The research includes construction of hybrid system from decision 

tree and artificial neural networks in order to classify the special treatment 

for some dental diseases .The work is achieved in two stages; the first uses 

the velocity as one of the decision tree characteristics by binary regular 

decision tree to determine the treatment for each case. The second implies 

the artificial neural network characteristic and its ability in classification and 

pattern recognition. The aware network with supervised training is used in 

this classification to determine the treatment class or pattern for each disease 

case. This network is used in two ways; the treatment's type according to 

treatment symbol, and the treatment's class according the x-ray of the case. 

In the last way, several photos are chosen and then transformed into BMP 

with 256 gray level and 100*100 dimensions. The hybrid system gives an 

excellent result in velocity and accuracy of classification. 
Keywords: decision tree ,ANN, Hybrid diagnoses system 
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 الملخص
لشممبتات العيمماية ااصمم  اشية و لمم ر  ال ممرا  تممف  مما اممحا البحممظ م ممان منممام م  مم  ممم  ا

(Decision Tree)  لغممرت تيمم يع العمماص العممام مممبعس امممرات اإسمم اا بح تممف بم مما  البحممظ
علممم مممرنلاأل  اإولممم و أل مما تممم  ااسمماااش  ممم  ماا مما لمم ر  ال ممرا  ممم  نألممظ ال ممرعة بح تممف اسمماع ام 

م للحالمة المرضمية، و ما المرنلمة الةاميمة تمم  ل ر  قرا  م انمة ث ائية لكا ت موم ماح دم  العماص العما
ااسممماااش  مممم  ماا ممما الشمممبتات العيممماية ااصممم  اشية وقاملألا ممما الكاألمممر   ممما عمليمممة الايممم يع وتمألألممما 
اإمممممما  بح تممممف اسمممماع ام لممممبتة الممممم    الامممما امممما لممممبتة عيمممماية اصمممم  اشية حات  تمممم  ي  موجمممم  

(Supervised Training) نت مممممممما العاليممممممممة  مممممممما م مممممممما  لكمممممممموا اممممممممحك الشممممممممبتة تمامممممممما   تاا
تف اسماع ام ا لاح دم  صم ل العماص الم اسم  للحالمة المرضمية وقم  تمف  (Classification)الاي يع

اساع ام الشبتة  ا محو ي  اإو  او تي يع موع العاص الم اس   ااعاماش علم  مما العماص امما 



 أديبة إسماعيل الصقال و غادة محمد طاهر 
   

 

 122 

امممماش علمممم صمممو  اإلمممعة  ممما المحمممو  الةممماما   ممم  تمممف اسممماع ام الشمممبتة لاح دممم  صممم ل العممماص  ااع
 (BMP)المرضية بح تف اخايما  م موعمة مم  اليمو  لحماات مرضمية ماعم ش  وتحويل ما بلمم صميغة 

ول مم  اع ممم ال نممام الم  مم  ماممائ   ائعممة ممم  نألممظ  100X100تمم  جار  ماش ممار وحات ا عمماش  256حات 
 ال رعة وال قة  ا الاي يع.

 .امنمة الاشعيص ال  أل ة اية ااص  اشية،الشبتات العي ل ر  ال را ، الكلمات المفتاحية:
 المقدمة 1.

لممم   العمممالف  ممما اروممممة اإخألمممر  ت مممو ا واضمممحا  ممما ميممماشد  الحيممما   ا مممة والكةألمممر مممم  امممحك 
المياشد  طرق  ام ا الحاسوب ول   قاش ا ش اش اليعوبات الا  ية وتع أل اا وع م ق    الحلمو  الارم يمة 

ق  ما   مف يليمة الااكألمر البشمرف و يعيمة معال ام  للمعلوممات وخام ما الا لأل  ة علم اسايعام ا بلم الاعم
واسارجاع ا،وم  ثف الاوصل الم هيتلية مارا  ة لا ية مرم ية تشا    ما اشائ ما للعا ما العيماية  ما 

 A NN  Artificial Neural Networkالم ما  البشمرف سممأل   الشمبتات العيماية ااصم  اشية

s) [3]الواقع ( اثاا  ق  ت ا علم ا ت. 
تامألا الشبتة العياية ااص  اشية  ال رعة العالية  ا معال ة الايامات  ما تامألا   م  ت ا 
علممم المماعلف والاعامممل مممع امممما  معالاممة ممم  الايامممات مممما جعل مما م اسممبة للكةألممر ممم  الا اي ممات مةممل 

 ام  م  بجران تمألألا اإمما  وتمألألا اليوت ، ولكا تاف عملية تمألألا اإمما   ا احا البحظ
ت لممحلت تممف اعاممماش طري ممة تيمم يع الايامممات  اسمماع ام طري ممة الا  مميف ال رممما للاياممماعمليممة تيمم يع 

 نألظ تع  احك ال ري ة م  اكةر ال رائق اساع امار وعلم محٍو واسع  ا معالل الم اات  ما 
لا ل ممل ال رممما تكمموا  مما م مما  العلمموم الاألليممة والحياتيممة وال ايممة، ت مم   االلمما   الممم اا عاقممات ا

م  ،  منحا  ماا اليمم ل مانمم ار رخمر  ليمار ، او  مماا اليم ااا منمم أل   ليممار  ما يمة علمم مام ا الانمم 
 ا ثالظ ،  اا مأل  احك اإ واص م  اإص اف عاقمة  ما      م  اا  ن راما منمام الايم يع. وامحك 

 العاقة موعاا:
اقة م ل ة  حألمظ ا تعامم  علمم وجموش وثمائق *عاقة مأل  الشان وموع  او اإصل و رع ، واحك الع

ع  المواضيع المرتب ة م ا ، أمرات اللةة اا موع م  امواع اممرات اإسم اا واممرات اإسم اا اما 
 .[2 ]موع م  امواع اإمرات الاا تيأل  االم اا 

شممان * عاقمة مممأل  الشمان ومشمماطات  او الشمان والعمليممات الاما ت ممع عليم  ، او الشممان واجاائم  او ال
وخواص  مةا  حلت علف ط  اإس اا  شمل ش اسة امرات اإسم اا وطمرق عاج ما وجميمع العمليمات 

 الماعل ة  اإس اا وع   اساع ام عاقات الا ل ل ال رما  نم ا م اع م المي لحات اإتية : 
 * الي ل الحف دانم  ص اار اخر ُ ع  ا قم م  الي ل اإخر.
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م   ا ص ل اخر  ُ   ع  اشمم م  الي ل المانم .* الي ل المن 
* اإص اف الاا لي   اعف الاا تشار   ا تبعألا ا للي ل ما   المبالمر اا قمم ت ممم اإصم اف 

 الما اوية او الما اظر .
* اإص اف الاما لي م  اعمف وا تشمار   ما تبعألا ما لليم ل ما م  المبالمر اا قمم ت ممم اإصم اف 

 [1] م ميات)عاقات الا ل ل ال رما(( دوضح احك ال1.والشتل )[1]الماحاح ة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
تامةل الغا ة م  اساع ام الا ية ال رمية للاي يع م  اجل الحيو  علم   ف اكةر لموليار 
للعاقممات مممأل  اإلمميان ع مم  م مماديل معالاممة للمشمماا   او ع مم  م مماويات معالاممة للاااصممألل ، ويأخممح 

م مماويات للايممم يع ولممم ا ت اي  مما علمممم الاياممممات سممموف الامةألممل اا   ممم  لمممتل لمم ر  تمةمممل  أل ممما ال
  مما   تيممميف لمم ر  ال ممرا  بلممم معر ممة العيممائص لكممل م موعممة والعاقممة مممأل  الم موعممات ، لممحلت 
دامألمممما ميمممم ل لمممم ر  ال ممممرا  ال رممممما  حبي ممممة اممممم  مممممم ر معممممأل ر  الايمممم يع  اسمممماع ام سل مممملة ممممم  

 .[2]ال را ات
 

 
 
 

 العالج في طب األسنان
 )ا قم(

 )اشمم(

 ت مأللا تعوينا

 )اشمم(

 )ما اظر (

 )ا قم(

 معال ة اإس اا

 )اشمم(

 ص اعة اإس اا

 )ا قم(

 جراحة جتميلية تقومي

 )اشمم(
 

 )ماحاح ة(

 )ما اظر (
 

 )ما اظر (

 ( عالقات التسلسل الهرمي1) شكل 
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 شجرة القرار 2.
رف لمم ر  ال ممرا   أم مما  سممف  عممرت الشممرو  واإ عمما  المرتب ممة  ممال را    ري ممة تاا  يمم   ُتعمم 

(Sequentially  وي  ف حلت  ا توضيح الشرو  الاما   م  اا تذخمح  ما ااعابما  اوا والشمرو ،)
الامممما تلأل مممما او تعمممم  ثاميممممار ش واتممممحا ، وتوضممممح لمممم ر  ال ممممرا  العاقممممة مممممأل   ممممل لممممر  واإ عمممما  او 

 ُتعرف ل ر  ال را  ا نا  أم ا :الاير ات الاا ترتب    ، 
 

  حألظ اا :   ( م  الع  Tم موعة مح ش  ) 
 (.Root Node.ا الت ع    ممألا  ت ع  ا اعلم الش ر  ت عم   ح  الش ر  )1
 
( م  الم اميع ، و ل وان   م  احك الم اميع م و اا شبا   ع   m > 0.  بية الع   ت  ف علم )  2

 . [6]( لل ح Subtree( ت عم  اإل ا  الارشية )T1,T2,T3,…,Tmل ر  ، واإل ا  )
 

ت اممق عمليممة الايمم يع عمم  طريممق م موعممة ممم  ال واعمم  او الشممرو  الامما تحمم ش الم مما  الممحف       
سأُلابع اما انر م  ع م   ال مح  واما مانر ع م  بنم ا الع م  ال  ائيمة الاما تمةمل الرمما للشمان الميم ل ، 

( 2ويوضممح الشممتل ) [6 ]اتعمماح قممرا  نممو  م مما  الع مم  الااليممة وع مم   ممل الع مم  نألممر ال  ائيممة د بغمما
امممرات اللةممة ع مم  االم مماا بح اا المةمما   عممرت ال ممرا  الممحف داعممحك طاألمم  اإسمم اا ع مم  ماننامم  

مما االجمران الماعمح  ما نالمة وجموش ممرت  ما اللةمة  -لوجوش امرات  ا اللةة م ان علم ال ذا  اإتما:
 ااو عاص ام جرانة؟
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 ( شجرة القرار لمثال عالج أمراض اللثة 2الشكل )
 
 عناصر القرار 3.

لكل م الة قرا  ع يراا اما الاحر ات والعائ  ،اما الاحر مات   ما اخايما ات ماعمح ال مرا  
(  ا مةما  2م  مأل  الا ائل الماانة ل را ك و اما العائ    و ال اي ة الم انر  ،  ع   ماننة الشتل )

للةممة  مماا ا الممت ماي اممأل  مامموقعاأل  ممم   مل تحممر   ممنحا قممر  ال األمم  عمماص اللةممة  مماا عماص امممرات ا
ا ا  عائ ار معأل ار م  قرا ك  ا نالاأل  بما ت نيع ال ح  او ت نيع اإس اا م وا الحاجة بلم بجمران 

 مرا  عملية جرانية ال الة االا ا ات او تح أل  اللةة.كحلت  ماا ا ما  عائم د  ماموقعأل  بحا مما اتعمح ال
 مممنجران جرانمممة اللةمممة بمممما اا   مممرف جرانمممة لاح مممأل  اللةمممة او بجمممران جرانمممة ال المممة االا ا مممات، ومممم  
الواضح با ال اائ  الماوقعة م  ال را  تعام  علم ناشثاأل  امما عماص ام جرانمة ،   مع مم اخمر: با 

أل  سمي ع  عمار :اام ال اائ  )العائ ( الماوقعة م   ل تحر   ا اخايا  م دل تعام  علم اف م  الح ث
 .[3] ا ال ح  ام  ا اإس اا 

 

 جدول القرار 4.
مع ام جم و  ال مرا   با ان  اإسالأل  الاا ت  ف  ا تحلألل ال را  وب ان ل ر  ال مرا  امو اسام

(Decision Table  DT واممو ) ( ،  كممل م ممالة قممرا   متمم  اا تمةممل  ممما   مممم )جمم و  ال ممرا

 

 حو ت نيع ال 
 ت نيع اإس اا

 ع    ال ح 

 الع   ال اخلية

 اإو اق

 جراحة اللثة
 عالج اللثة

 الف جح 
 الف اس اا

ا دوج  الف  الف جح 
 جح 

عمليات جراحية لتحسني 
 اللثة

عمليات جراحية إلزالة 
 االلتهاابت
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اممحك الميمماو ة توضممح العاقممة مممأل   وص ممم  ع اصممر ال ممرا  ميمماو ة تاكمموا ممم  صمماوف و اعممم   و 
[9] : 

( اشممماك  مةممل ميمماو ة ال ممرا  لمةمما  عمماص امممرات اللةممة 1الاحر ممات واإنمم ال وال مم و  )
( ، بح با  مل صمل هيم  داعلمق  حم ل معمأل ، و مل عمموش داعلمق ماحمر  معمأل   2الموضمح  الشمتل )

  .و ل ت امل لح ل وتحر  سوف دذشف بلم عائ  معأل
مملت الامما درنمم  ماعممح ال ممرا   مما اخممحاا م نممر  الاحر ممات المحمم ش   مما جمم و  ال ممرا  امما تم

،  اا مةا  عاص امرات اللةة  اا ا الت م ائل اخرا للعاص  علم ساألل المةما   متم    [9]ااعابا 
للمممريس اسمماع ام مع مموا طامما خممام  با اا اممحا الامم دل لمميل ضممم  ن مما ات ماعممح ال ممرا  لممحا ا 

 م نر ااعابا . دذخح
 

 العالج                       
 الحالة المرضية

 جراحة لثة عالج لثة

 عملية جراحية لتحسين اللثة تنظيف األسنان ألم في الجذر
 عملية جراحية إلزالة االلتهابات تنظيف األسنان ال يوجد ألم في الجذر

  مةل مياو ة ال را  لمةا  عاص امرات  (1ال  و  )
 

 ب األسنانط 5.
 مت  تعريع ط  اإس اا  أم  العلف الحف د اف  ييامة اإس اا والاف وجميمع اإجماان الاما 

 ت ع تح  تأثألر  ل م  اإس اا والاف  أل ا  ا الوج  م  ال انية العاجية والا مأللية.
 أجزاء األسنان وبنيتها  1-5

 : (3)ل او تر أل  نا داكوا م  ثاثة اق ام  ما ماأل   ا الشت السن :
 الااص: واو ال  ف البا    ا الاف  
 الع ق: واو حلت ال  ف الموجوش مأل  الااص وال ح   
ال ح  او ال  ف الم مو   ا  عنف الات ول   احة صغألر   ا قما  ت اوع  اإوشية   

   [5].ال موية واإعياب
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 أمراض األسنان وآفاتها. : 2-5

اإسممم اا وي ات ممما ع ممم  اإطاممما  والبمممالغأل  وطمممرق عاج ممما  عمممس اممممرات  (4)دامممأل  الشمممتل 
 :[7]وم  ا

عممم م امانمممام اإسممم اا وممواممما  ممما ال ممموا ال ممم ية واممما تشممممل ا شنمممام اإسممم اا و رانات ممما ومممم  اامممف -
 اسبام ا :

 
 
 
 
 
 ااخااف مأل  ن ف الات ون ف اإس اا -

 ا شنام ع ش اإس اا   -   

 ( يوضح تركيب السن3الشكل) 

 بعض من آفات األسنان مع بعض الطرق لعالجها ( 4الشكل) 

 جح  
 الياف

 المااص 
 ال   زجاج 

 جالعاج 
 ألعصابا  ك ل معاع ال  

 الدموية وشية اإ
 عنف 



 أديبة إسماعيل الصقال و غادة محمد طاهر 
   

 

 128 

 بترقلع اإس اا اللا ية  ا وق  م  -   
 تأخر ظ و  اإس اا ال ائمية  نار ع  اسباب اخرا :   -

( الممحف  عم  ممم  ال ممرق Orthodonticممم  خمما  اسماع ام علممف ت مويف اإسمم اا )  العالالج :
(  عس م  عمليمات الا مويف 5العيرية الح دةة لعاص مشاكل ع م امانام اإس اا ويوضح الشتل)  

اا عمماش  موضممع اسمما  وط ممف ناصممرات لمراكألمم ل علممم دمماف ت ممويف اإسمم    الامما تشمممل  ممت او  كممأل 
اإس اا م  قال طاأل  ت ويف اإس اا تعمل علم ت وية اإسم اا  وتماف عماش  ش اسمة  مل نالمة ووضمع 
خ ممة عمماص  م يممة   ع مم ما ا تكمموا اإسمم اا لي مم  م انمممة دمم عم حلممت سممون اطبمماق   ا مما  عمم   

 [5]اص ا  .( اخااف 5مماحص م  سون اإطباق دوضح الشتل ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أنواع التهابات اللثة و أمراضها : 3-5
 ي ل علمف اللةمة االا ا مات الماعل مة م ما بلمم اممواع واصم اف ن م  اخمااف عامات ما او ن م     

 اخااف اسبام ا   وم  ااف امواع ا الا ا ات اللةة الحاش  او المام ة

 
 حيث الفك-صنف اثلث

 العلوي متأخر أو السفلي متقدم

 
 حيث الفك-صنف اثن 

 العلوي متقدم أو السفلي متأخر

 
 أسنان ملتوية –صنف أول 

 غري منتظمة

 
 لوية متداخلة بشدة مع السفلية األسنان األمامية الع 

 
عضة عكسية حبيث األسنان العلوية تطبق  

 داخل السفلية 

    بعض من عمليات التقويم والتي تشمل فك او فكين ( 5الشكل) 
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 لثة والتهاباتها:األسباب الموضعية ألمراض ال 4-5
 ع م الع ا ة  اإس اا ومنا ا ا  ال ري ة اليحيحة والم انمة .

وجوش ترسبات جألرية و نات ال عام الاا ت اع  علم ت مع ال راثيف الامويمة النما     والاما ت موم  
مم و اا  م اجمممة ام مم ة اللةممة اليممحيحة وتاكيممت ااتيمما  المحتممف مأل  مما وبممأل  اإسمم اا و تارسمم  مممع 

   الوق  مأل  اإس اا واللةة لااشاش الحالة سونا   تاغحا احك ال راثيف مةل مرو 
 (Actinomyes streptococcus mutans ; Bactericides gigivalis ; ….viscusus   )

 .[5]م   نات ال عام وترسا ا وخاصة  ا م   ة نواف اللةة واطرا  ا 
 
 

 عالج األسنان لدى األطفال 5-5
مواضمميع البمما     مما طمم  اإسمم اا الحمم دظ اممو موضمموع اإسمم اا لمم ا اإطامما    بح با انمم  ال     

دار مما اااامممام الألمموم  نممار عمم  صممحة ال اممل العامممة وال ا ممية   ماممو ألر جميممع االمتاميممات والوسممائل 
العلميممة الح دةممة لوقا ممة ال اممل ممم  امممرات وي ممات ام مم ة الاممف واإسمم اا   الامما ممم و اا قمم  تممذثر  مما 

ا  ال ال ال اي ية و ا صحا  العامة   اي ة لالا ا مات والمنماعاات الماعل مة  اإسم اا ) م را ني
  [7 ]مةل امرات ال ل  وامرات المااصل ونألراما ( .

 
 الشبكات العصبية االصطناعية  6.

مة  ما موضموع المح ان ااصم  اعا ) ماات الم مم  AIتع  الشبتمات العياألمة وان ار م  الم م
Artificial Intelligence )  وتعم  الشمبتات العيماية مم  اامف الم ماات الاما ت ماع م  ما الكةألمر

مممف  مممم  الا اي مممات الاممما  يمممع  ب  ممماش الحلمممو  ل ممما  مممال رق والعوا  ميمممات المعرو مممة، اعامممماش معنم
 [4]الشبتات العياية علم اسلوب المحاكا  للواقع الحبي ا لحل احك المشاكل 

لا لممم  خيمممائص العليمممة العيممماية الحيمممة،  اممما العليمممة  م ألممم  العليمممة العيممماية ااصممم  اشية
العيمممماية ااصمممم  اشية دمممماف بشخمممما  م موعممممة بشخمممماات،  ممممل بشخمممما   نممممرب  ممممما دوا  مممم  ممممم  و ا 

(Weight اف  ممل بشخمما   نممرب  ممالو ا العممام  مم . و ممل االشخمماات المو ومممة دمماف جمع مما لكمما )
 [8]ك الاكر  .( دوضح اح6تح ش م اوا الااعلية للعلية العياية والشتل )

با م موعممة االشخمماات واإو اا  مما العليممة العيمماية ااصمم  اشية ت امممل  مما العليممة العيمماية      
( علممم الامموالا، و مما العليممة العيمماية Synapses( والع مم  )Dendritesالحيممة الاارعممات الشمم ألرية )
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  x1,x2,…,xnاات الحف  حوف م موعة االشخ  Xااص  اشية االشخا  للعلية  شا  بلي   الما   
 [8]الاا سوف ت اق علم العلية .

وم موعممممة اإو اا  شمممما  بلأل مممما  w1,w2,…,wnكممممل بشخمممما   نممممرب  ممممالو ا الم امممممل لمممم  
، صمم  وق  NET، ثمف  عمم  حلمت م مممع  مل االشخماات المو ومممة الماماص االخممراص والم ممم W الما م 

 :   أتاكما NET  ال مع  ماثل ج ف العلية العياية الحية، وصيغة الم
NET =Σ 

ĸ Wiĸ Xĸ    ……….(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 
 

 معمارية الشبكات العصبية االصطناعية 1-6
واحا درتب   ع ش ال ب ات الاما   م  اا تحاوي ما الشمبتة ومما اما وظائا ما ممةا االشخما  ، 

 االخراص ... الخ.
 وبيو   عامة ا ا  موعاا م  الرب  للشبتات

 Layered Connected Netwotrkالرب  ال ب ا للشبتات  1-
 وتي ل الشبتات العياية ن   ع ش طب ات ا بلم :

 Single layer Networkلبتات ونأل   ال ب ة )ا تملت طب ة خعية(  -ا
 Multi Layer Networkلبتات ماع ش  ال ب ات)تمالت طب ة خعية او اكةر( -ب
 Fully Connected Network  [8][4]الرب  الاام للشبتات  2-

 

Σ     f(.) 

PE 

W7 

y 

W6 
W5 

W4 

W3 

W2 
W1 

Input 

1 

Input 

2 

PE: processing Element 

W: Weight 

F: Non Linearity 

Y: Output 

 ( شبكة عصبية اصطناعية6شكل رقم) 
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   Perceptron Networkشبكة المدرك 7. 
با بنمم ا ممألمماات لمممبتة الممم    اسممماع ام ا  مما الايممم يع ، بح تاكمموا الشمممبتة ممم  طب مممة 
بشخا  وطب ة بخراص ويتوا ات اك اماشا  الايامات م  طب ة االشخا  بلم طب ة االخمراص  ات ماك اإممام 

 (.7كما موضح  الشتل)
لعممالف العمما جا وتو ع مما علممم العا مما  مما طب ممة با طب ممة االشخمما  ت ممالف االشخمماات ممم  ا

االخممراص  مما الشممبتة، بح با طب ممة االشخمما  نألممر مح مموبة ضممم  عمم ش ال ب ممات إم مما ا ت ممرف ا ممة 
(، و مل طب مة تامألل مم  Single Layerعملية ن امية  أل ما  لمحلت ت ممم  شمبتات ال ب مة الوانم   )

 [4] [8]األق الحف صمم  إجل  الشبتة.( ع شاما  عام  علم الا Neuronsع ش م  العا ا )
تنرب قيف االشخا   الو ا الم امل لكل خلية ثف ت مع االشخاات المو ومة ثمف  ممر  ال مات  

( للحيممو  Threshold functionعلممم شالممة الا شممي  العاصممة  شممبتة الممم    وامما شالممة العابممة )
 علم االخراص الحبي ا لكل خلية .
مممر  تمماف م ا مممة االخممراص الحبي مما مممع االخممراص الماوقممع والاممرق مأل  ممما  ت ممامر الشممبتة  العمممل و مما  ممل

( ثف ت رف عملية تح دظ اإو اا م  اجل ت لألل م بة الع أ وتاوقل الشبتة  ا Error  مم الع أ)
 [4] [8] نالة ت امق االخراص الحبي ا مع االخراص الماوقع او الحيو  علم اقل م بة خ أ.

 
 
 
 
 
 
 
 Threshold function . دالة العتبة8

مممة ) ممم  العاصمممة  شمممبتة المممم    اممما شالمممة العاام مم  شالمممة الا شألم ( Threshold functionتعم
ع مم ما دمماف  ن مماب االخممراص الحبي مما واممو الم ممموع لحاصممل ضممرب  ممل بشخمما   ممالو ا المتمما   لمم  

  ال ات  سوف داف امرا ك علم شالة العابة و ما  أتا:
                1        IF (NET = Σ 

ĸ Wiĸ Xĸ)  >= θ 

X1 
. 

. 

. 

. 

ix 

Y1 

. 

. 

. 

. 

jy  

W11 
 

W1i 
 

Wi1 
 

Wii 
 

 طب ة المعرجات
 

 طب ة الم خات 
 

 jومخرجاتها   iشبكة المدرك مدخالتها   ( (7شكل 
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Out = 

                0         IF( NET = Σ 
ĸ Wiĸ Xĸ ) < θ  

 
 ( بحا  اا م موع االشخاات المو ومة اكار او م اويار لبيمة شالة العابة. 1االخراص  توا ) 
 ( بحا  اا م موع االشخاات المو ومة اصغر م  قيمة شالة العابة.  0االخراص  توا )

θ[4]( دوضح شالة العابة.8ةل قيمة صغألر  )واا قيمة شالة العابة(، والشتل ): تم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . خوارزمية تعليم شبكة المدرك 9

 اا خوا  مية تعليف لبتة الم    تامةل ما األح الع وات الاالية :
 .ijWة : داف تح د  قيف عشوائية صغألر  او اا  ل العا ا المتومة للشبتالخطوة األولى

 . وإع ان قيمة صغألر  ل  بة الاعلف 
 ، بح اا  Ti]i[X,: اخايا  مم  م  امما  الا  ي   يو   عشوائية وليت  الخطوة الثانية

iX    مةل ما   االشخا  
    مةل ما   االخراص  الماوقع Ti و

Xi = x1,x2,…,xn 

Ti = t1,t2,…,tn 

(  مم  االخمراص Actual Outputاص الحبي ا )ع  طريق طرح االخر  iY: داف ن اب الخطوة الثالثة
 ( :Target Outputالماوقع )

Yi= Ti - f(Σ 
ĸ WijXi)       …………..(2) 

                         F(x) 
 

1                                           
 

           x  0                              
 

                                     -1      
 

 (  Threshold Function( دالة العتبة ) 8الشكل )
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    = Ti - f(neti)                        …………..(3) 

 :  مةل ما   ااو ااijWنألظ 
       iX   مةل ما   االشخا  : 

 :  مةل ما   االخراص  الماوقع  Ti و
 : داف تح دظ قيف اإو اا ع  طريق المعاشات ارتية: الخطوة الرابعة

Wĳ new = Wĳ 
old +Δ Wĳ                 …………..(4) 

Δ Wĳ  = *Xi*Yi                             …………..(5) 

 : مةل ما   الو ا ال  د  new ĳWنألظ 
      old

ĳ W  مةل ما   الو ا ال   ف  : 
       ĳW Δ ما   الاغألر  الو ا  :  مةل 

             م بة الاعلف: 
 [4]: الرجوع بلم الع و  الةامية.الخطوة الخامسة

 

 . تهجين شجرة القرار مع شبكة المدرك لتصنيف األنماط10
كما ح رما يماا  ا ام ف البحمظ امو اا امحا البحمظ دانمم   ما جائم  اإساسما م مان منمام 

اية ااصممم  اشية لاشمممعيص وتح دممم  طمممرق عممماص اممممرات ا مممأل  مممم  لممم ر  ال مممرا  والشمممبتات العيممم 
اإسمم اا بح تمممف بم ممما  اممحا ال مممان  ممما ممممرنلاأل  اإولممم اممما اسممماع ام لمم ر  ال مممرا  لاشمممعيص الحالمممة 
المرضمية والعمماص العممام لحالممة، والمرنلممة الةاميممة و أل ما دمماف اسمماع ام لممبتة الممم     مما محممو ي  اإو  

ترمألما  مل نالمة مم  خما  اسماع ام ا قمام ث ائيمة دماف اسماع ام  بح تح د  العماص  ما نالمة البمالغأل  ا 
والمحممو  الةمماما تمألألمما اإمممما  وهيمم  دمماف  (6bitلكممل عمماص و ممل  ممما داكمموا ممم  سمماة ا قممام ث ائيممة)

و مما  مما المحممو ي  دمماف  وممم  ثممف تح دمم  العمماص لليممو   الم خلممة  اسمماع ام صممو  للحمماات المرضممية
   اسمماع ام صمميغة معالاممة ويمتمم  توضمميح عمليممة الا  يممع لليممو   تح دمم  ممموع العمماص الم اسمم  ولكمم 

 ( .9 الشتل )
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 هيئة شجرة القرار 11.
م   مممة ممممع الشمممبتات العيممماية ث ائيمممة تمممف  ممما امممحا البحمممظ تيمممميف منمممام مممم  لممم ر  قمممرا  

( ، وتااممرع م  مما ع مم تاا )ع مم  Root Nood  ال ممح )ااصمم  اشية بح تاكمموا اممحك الشمم ر  ممم  ع مم 
 شاخلية نألر م ائية( .

تمةممل ع مم   ال اممل ، وبااعاممماش علممم لممر   الع مم   الةاميممةو الع مم   اإولممم تمةممل ع مم   البممال  
معأل  داف ااما ا  م  ع    ال ح  بلم ان ا الع  تأل  ال اخلألاأل  ، وبع  حلت  مل ع م   مم  الع م تأل   

ع م  شاخليمة )نألمر م ائيمة( اخمرا  ااعامماش علمم لمر  معمأل  وت مامر عمليمة الاامرع  سوف تاامرع بلمم
بلممم اا دمماف الوصممو  بلممم الع مم  ال  ائيممة ممم  خمما  لممرو  محمم ش  وقمم  تممف اسمماع ام طري ممة مع  ممات 
 أل  لامةألل ل ر  ال را  الم   ة لكوا اا احك ال ري ة مائمة لامةألل ل ر  ال مرا  م مما  ماا ن م ما 

 .كاألرار 
ومانمممن اا عمليمممة الاامممرع امممحك سممموف ت ا ممما بلمممم تح دممم  العممماص العمممام للحالمممة المرضمممية   

 وباساع ام لبتة الم    سوف داف تح د  موع العاص الم اس  للحالة المرضية .
(  مةممل لمم ر  ال ممرا  الممةلممة  مع مم   ممأل  والم   ممة مممع لممبتة الممم    لغممرت تيمم يع  10الشممتل )

 .  حاات امرات اإس اا ع   اساع ام اليو وتمألألا العاص الم اس  ل

 ( عملية التقطيع للصورة9الشكل ) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

100 

0 
 

100 
 

Vector 1 
 

Vector 2 
 

Vector 100 
 

. 

. 

. 

. 

 
 

  ما   100    
 

 لبتة الم   
perceptron 
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( اساع ام ل ر  ال را   ما نالمة البمالغأل  بح  ما امحا ال مان دماف ااما ما  10دوضح الشتل )
  6بلم الشبتة مبالر  شوا الحاجة بلمم اسماع ام اليمو   ألماف ااما ما  بلمم الو قمة الاما تمةمل الع م   

ش ون ات االشخا  للشبتة  ا احك الحالة او سماة وحلمت وت    االلا   بلم اا ع  بلم الشبتة مبالر 
(و اا ع ش الحماات الميم اة bit 6اا  ا احك المرنلة تف ترمألا  ل نالة م خلة   اة ا قام ث ائية)

(  ألوضمح 11واتمحا امما الشمتل ) 24نالة ولحلت  اا ع ش ونم ات االخمراص  24 ا احك المرنلة او 
عاص الم اسم  بح اا بخمراص لم ر  ال مرا   ما امحا ال مان امو ممم  كيعية اساع ام اليو    ا تح د  ال

صممو  اإولممم  3دمماف بشخالمم  بلممم الشممبتة لكمما تمألمما العمماص وتحمم شك  ااعاممماش عليمم  وقمم  تممف اسمماع ام 
تمةل الحالة الاا عاج ا او قلع والةامية اا اليو   الاا عاج ما ت نيمع والةالةمة اما الحالمة الاما 

 3اف عمم ش الع مم  الامما تمةممل العمماص اممو  3 مماا عمم ش ونمم ات االخممراص اممو ولممحلتتحامماص بلممم نشممو 
ول م  تمف بجمران  100*100 ت  جار  ماش ار وحات ا عماش  256 ( وحات  Bmpو ام  اليو  م  موع ) 

عملية الاعألألر علأل ا واا عملية ت  يف  ل ع يمر مم  ع اصمر الما م  الوانم  علمم ال مح  الاربيعما 
                            امموvector   inputصممر وعلممم ال حممو الاممالا بحا  مماا ما مم  االشخمما  لحاصممل جمممع مربعممات الع ا

     
 x={xi | i=1,2,…,n} 

x={ xi / √L| i=1,2,..n}  
L=∑

n

i=1 xi
2                               …………..(6) 

  مةل ما   االشخا    xبح 
 

  اإو اا وما   االشخا  قريبة  عن ا م  البعس ارخمر اف وحلت ل عل قيف ع اصر ما 
ضممم  الممم ا مممأل  اليممار والوانمم  الممحف  م ممع ظ ممو  بخراجممات عاليممة البيمممة للعا مما الامما  متمم  اا 
ت ا   حاصل للنرب ال   ا مأل  ع اصر ما  ا االشخما  و اإو اا نألمر المعألمري  ومم  ثمف بجمران 

 100و  ال ا  ة بح تف ت  يع ا بلم ما  ات طو   ل م  ا عمليات الا  يع علم  ل صو   م  الي

pixel  . وم  ثف بشخال ا علم الشبتة الجران عملية الاي يع علأل ا       
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23 --- 1 0  

 خلية يف طبقة 24   --- 
 اإلخراج املتوقع 

 خلية يف طبقة  24   --- 
 اإلخراج احلقيقي

 

 
 

 خلية   6متجه اإلدخال 
 

 

( شجرة قرار ممثلة بمخطط فين مهجنة مع شبكة المدرك لغرض تشخيص  10الشكل) 
 األمراض في طب األسنان 

   

       T3  
                                                    

T5 

T8           

T12 T13 

       T9 
T10 T11 T4            

T7 T6 

T1 

T2               T14 
T16 

T17 
T15 

T0 
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3 1 0  

 خلية يف طبقة 3   
 اإلخراج املتوقع 

 خلية يف طبقة 3   
 اإلخراج احلقيقي

                      

                                                
                                                   

متجه اإلدخال 
100*100 

 خلية
 

شجرة قرار ممثلة بمخطط فين مهجنة مع شبكة المدرك لغرض تشخيص األمراض ( 11) الشكل
 بواسطة الصور
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مممرا  الممةلمممة  مع ممم   مممأل مممو  الموجممموش   ممما لممم ر  ال م ( تمةمممل الع ممم  11  والموضمممحة  الشمممتل )اا الرمم
 ارتية :

T0  تمةل ع    ال ح : 
T1  تمةل ع    البال : 
T2 تمةل ع    ال ال : 
T3 تمةل ع    العاص : 
T4  تمةل ع    الا مألل : 
T5  تمةل ع    الاعويس : 
T6  تمةل ع    الا ويف : 
T7  تمةل ع    ال رانة الا مأللية : 
T8  اإس اا: تمةل ع    ص اعة 
T9  تمةل ع    معال ة اإس اا : 

T10  تمةل ع    ال عوم الماحر ة : 
T11 تمةل ع    ال عوم الةاماة : 
T12  تمةل ع    نشوات اإس اا : 
T13  تمةل ع    نشوات ال حو : 
T14 تمةل ع    ت مألل وت ويف : 

 T15 ، تمةل ع    ال رانة : 
 T16 تمةل ع    ت ويف اإس اا : 
T17  : تمةل ع    ت ويف  ت 

 
 المطورة خوارزمية تهجين شجرة القرار مع شبكة المدرك 12.

 ا احا البحظ تف اسماع ام صميغة ج دم    ما م مان ال نمام ال  مأل   مم  الماعما ف عليم  امو 
اسماع ام ماغألمر وانم    مم  و ما لم ر  ال ممرا  لاما ما  او لاخايما  ممأل  خيمما ي  لاح دم  الم ما  ومنممرا 

الحاات المرضية الميانبة لألسم اا  ااعامماش علمم ماغألمر وانم  او عاممل وانم   ليعوبة تشعيص
ومنمرا لكةمر  اإعممرات وتم اخل ا والماراك ا مممأل  الحماات المعالامة لممحلت تمف اتبماع اسمملوب علمما ج دمم  
اا وامممو م مممان منمممام و مممما لم موعمممة مممم  اإسمممللة العلميمممة وقممم  تمممف م مممان امممحا ال نمممام و  ممما لاوجأل مممات 

م  ااخاياصألأل   ا امحا الم ما  ومم  ثمف توجيم  امحك اإسمللة لم ماع م امحا ال نمام وب مان م موعة 
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عليمم  ممم   ممل بجا ممة دمماف تح دمم  الم مما   مما لمم ر  ال ممرا  بلممم اا دمماف دمماف الحيممو  علممم الممو ا الممحف 
 ال خو   ا نل ة الشبتة العياية وهيما  أتا لرح مايل لع وات العوا  مية:

إسممللة الامما تعممص الع ممو  اإولممم ممم  المرنلممة اإولممم وقيمماا الممو ا الممحف :توجيمم  ا الخطالالوة األولالالى
  ا ل ر  ال را  الم   ة  .  k1 مةل 

بحا  مماا مح  مما للشممر  اإو   مما الايمم يع ،  عمم  طري مم  دمماف تح دمم    k1:اخابمما   الخطالالوة الثانيالالة
ممم    ا  ح مممق الايممم يعk1 الاشمممعيص بحا  ممماا  الغمممار ام طامممار ، امممما بحا  ممماا الرمممما  هباالمتممماا بعام

 المحاولة وإشخال  م  ج د  او العروص م  ال نام .
:توجيمم  اإسممللة الامما تعممص الع ممو  الةالةممة ممم  المرنلممة اإولممم وقيمماا الممو ا الممحف  الخطالالوة الثالثالالة

  ا ل ر  ال را  الم   ة.  k2 مةل 
ةمماما  ما تح دمم  العمماص وتح دمم  هيممما بحا  ماا اممحا الرممما  ح مق الشممر  ال k2:اخابما   الخطالالوة الرابعالالة

 )بحا  اا ت مألليار او تعوينيار ( .
توجيمم  اإسممللة الامما تعممص الع ممو  العام ممة ممم  المرنلممة اإولممم وقيمماا الممو ا  الخطالالوة الخامسالالة :

  ا ل ر  ال را  الم   ة.  k3الحف  مةل 
لاي يع  م  وتح د  هيما بحا  اا احا الرما  ح ق الشر  الةالظ  ا ا k3:اخابا   الخطوة السادسة

 خال  داف تح د  موع العاص .
 ح مق لمرو  ال امل دماف المحااب بلمم الع مو  الااسمعة واا  امم    k1 ما نالمة  موا الخطوة السالابعة :

   امر.
:تح د  مم  الا  ي  ااو قيف ام صو   لأللعة المرضية للمياب  ا نالة ال م  دماف  الخطوة الثامنة

 إا  ام    امر  .الحااب بلم الع و  الحاش ة عشر  و 
اخايممممما  صمممممو   اإلمممممعة المرضمممممية للميممممماب ومممممم  ثمممممف  بجمممممران عمليمممممة الاعألألمممممر الخطالالالالالوة التاسالالالالالعة :

(Normalization. علم اليو  الم خلة ) 





=

=

2

i

ii

xL

Lxx
 

 تمةل ما   قيف اليو    i Xنألظ 
      iL    مةل م موع المربعات  

 لم اليو   وتحويل ا بلم ما  ات بشخا  .:بجران عملية الا  يع ع الخطوة العاشرة
: عمم  طريممق لمم ر  ال ممرا  الم   ممة مممع الشممبتات العيمماية ااصمم  اشية دمماف  الخطالالوة الحاد الالة عشالالرة

 :  ixتح د  موع الاي يع ل م  الحف داف بشخال  والحف  مةل الما   
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X i=x1 ,x2 ,…. , xn 

T i=T1,T2,…..Tn 

 iX     ما   االشخا 
iT     راص الماوقعما   االخ  
 :تح د  قيمة عشوائية صغألر  تمةل ااو اا  الخطوة الثانية عشرة 

   Ti وااخمممراص الماوقمممع Xi:تح دممم   وص الاممم  ي  المممحف  مةمممل ما ممم  ااشخممما   الخطالالالوة الثالثالالالة عشالالالرة
(Target vector )   مع ماننة احا  اا ال م  الم خل او صو    ألاف اخح ما  ات اليو    الااا ع 

مم  االخمراص  Actual outputع  طريمق طمرح ااخمراص الحبي ما    Yiن اب  ة الرابعة عشرة :الخطو 
 Target output )                                                                          ix ijf(∑ w-i=tiyالماوقع 

 
واالخراص الماوقع وياف حلمت ع م  :اخابا  ش جة الا امق مأل  االخراص الحبي ا  الخطوة الخامسة عشرة

م ا مة االخراص الحبي ا للشمبتة ممع االخمراص الماوقمع  منحا ت مامق ااث ماا  ع ما ام ما وصمل ا بلمم الحمل 
 اليحيح و ام  عملية ااخابا  ماجحة .

:بحا لف  ح ل الا امق مأل  االخراص الحبي ا واالخراص الماوقع   وف ت رف  الخطوة السادسة عشرة
دظ اإو اا ع  طريق المعاشات ارتية وم  ثف الرجوع بلم الع و  الةالةة عشر   ا نالة  عملية تح 

 اليو  او بلم الع و  الرا عة عشر  محو ع م اساع ام اليو  . 
 

                      …………..(4)ĳ                 W Δold +
ĳ = W new ĳW 

……..(5)……i                             *Yi*X= ĳ  W Δ 
  

 نتائج تطبيق شبكة النظام المهجن لتشخيص حاالت البالغ  13-
( الحاات وع ش خ وات الا  ي  الا مة لاي يع  ل نالة وم بة  2دوضح ال  و  ) 

 الاعلف وم بة الع ان . 
 

 نسبة التعلم نسبة الخطأ عدد خطوات التدريب الحالة
 0.1 0.0 8 تقويم فك ثابت

 0.1 0.0 7 تقويم فكين ثابتين
 0.1 0.0 8 تقويم فك متحرك

 0.1 0.0 8 تقويم فكين متحركين
 0.1 0.0 7 تجميل فك

 0.1 0.0 8 تجميل فكين
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 0.1 0.0 8 طخم بالستيكي علوي 
 0.1 0.0 7 طخم بالستيكي سفلي
 0.1 0.0 7 طخم معدني سفلي
 0.1 0.0 8 طخم معدني علوي 

 0.1 0.0 8 تيجان
 0.1 0.0 7 جسور

 0.1 0.0 7 أسنان ذهبيةحشوات 
 0.1 0.0 8 حشوات أسنان فضية

 0.1 0.0 7 حشوات أسنان بالستيكية
 0.1 0.0 8 حشوات بيضاء خزفية

 0.1 0.0 7 حشوات جذور بالستيكية
 0.1 0.0 8 حشوات جذور معدنية

 ( يوضح الحاالت وعدد خطوات التدريب ونسبة التعلم2الجدول)
 

الا  ي  الا مة لاي يع  ل نالة وم بة الاعلف وم بة  ( ع ش خ وات 12ويوضح الشتل)
 الع أ

 
 

عدد خطوات التدريب

6.4
6.6
6.8
7
7.2
7.4
7.6
7.8
8
8.2

ثابت
فك 

ويم 
تق

حرك
ك مت

م ف
تقوي

 فك
ميل
تج

علوي
ي 
ستيك

 بال
طخم

علوي
ني 

معد
خم 

جانط
تي

هبية
ت ذ

شوا
ح

يكية
الست

ء ب
ضا

ت بي
شوا
ح

دنية
ر مع

جذو
ت 
شوا
ح

عدد خطوات التدريب

 
 0.01 ونسبة الخطأ 0.01( يوضح عدد خطوات التدريب الالزمة لتصنيف كل حالة ونسبة التعلم12) الشتل
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 تطبيق الخوارزمية المهجنة في حالة الطفل 14.
  مة لاح د  العاص الم اس   ا نالة ال ال (ع ش خ وات الا  ي  الا3دوضح ال  و  )

 
 عدد خطوات التدريب الحالة
 3 قلع

 3 تنظيف
 1 حشو

 ( يوضح عدد خطوات التدريب ونسبة الخطأ3الجدول) 

 

 ( ع ش خ وات الا  ي  الا مة لاح د  العاص الم اس   ا نالة ال ال13ويوضح الشتل)

تنظيفقلع

حشو

0

1

2

3

4

عدد خطوات التدريب

نسبة الخطأ 

نسبة التعلم

 
 خطوات التدريب الالزمة لتحديد العالج المناسب في حالة الطفل( عدد 13الشكل) 
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