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تقويم استخدام الشبكات العصبية االصطناعية في تطبيق ات االتصاالت
انذكتىر انًهُذش ستار تذر سذخاٌ /كهيح انعهىو  /جايعح تاتم
انسيذج ورود حسٍ انثياتي /كهيح انعهىو  /انجايعح انًستُصريح
انسيذ يحًذ عسيس عثذ انحسٍ /كهيح انعهىو  /انجايعح انًستُصريح
الخالصة

يعت بر الذكاء الصناعي من الحقول الميمة في العمم ىذا اليوم ولو العديد من التقنيات الميمة مثل الشبكات العصبية االصطناعية

) Artificial Neural Network (A.N.Nوالتي استثمرت المتوفرة حول الجياز العصبي البايموجي لدى اإلنسان [.]1
ان توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في خدمة البشر ىو اليدف الذي يسعى اليو الباحثون والمطورون لتمك التقانات.
وطالما ان نظم االتصاالت تعتبر اليوم المحرك االساسي لمثورة المعموماتية فقد شيدت الجوانب التطبيقية لالتصاالت استخداما متعددا ليذه
التقنيات ومن ابرز ىذه التطبيقات.

 )1منظومة السيطرة عمى الخطأ في عممية نقل البيانات.
 )7البداالت االلكتورنية الرقمية الحديثة
 )3معالجة اإلشارة
 )4منظومة التشفير
 )5صير البيانات

 )6وغيرىا من التطبيقات األخرى..
يقدم ىذا البحث دراسة تحميمة تقويمية لسمات الشبكة العصبية االصطناعية والتي ساعدت عمى تطبيقيا في المجاالت المختمفة
لألوجو المختمفة ألنظمة االتصاالت.

 .1انًقذيح

تعتبر الشبكات العصبية االصطناعية) Artificial Neural Network (A.N.Nنظام معالجة معمومات ,يتألف من عدد كبير من

عناصر المعالجة التي تدعى عقد ( )neuronوان الميزة الرئيسية لمشبكات العصبية االصطناعية ىي المعالجة المتزامنة والمتوازية والموزعة
إضافة إلى ديناميكيتيا و الخطيتيا واالرتباطات العامة لعناصر المعالجة والتعمم المتكيف والتنظيم الذاتي وسرعة الحساب كل ذلك جعميا مفيدة

جداً لتطبيقات االتصاالت.وبصورة عامة تمر الشبكات العصبية االصطناعية  A.N.Nبطورين ىما طور التصميم و طور التطبيق وكما

موضح في الشكل رقم (.)1

إن طور التصميم ليس بالطور السيل والمباشر بل يتم عبر مراحل من المحاولة والخطأ وصوال إلى التصميم المطموب الذي يحقق اليدف من
الشبكة وتتضمن عممية التصميم الجوانب االتية .


ترتيب العقد في الطبقات



تحديد نوعية االرتباط بين عقد الطبقات المختمفة إضافة إلى تحديد نوعية ارتباط العقد ضمن الطبقة مع بعضيا.



تحديد الطريقة التي سيتم بيا استالم المدخالت وحساب الناتج.



تحديد األوزان عن طريق ما يسمى بعممية التعمم باستخدام مجاميع من بيانات التدريب.



تحديد قيم المعامالت األخرى( .معامل التعمم ,معامل التعجيل ,متغيرات دالة الطاقة)
ينفذ طور التعمم مرة واحدة فقط ويتضمن حسابات كثيرة ويتم فيو تثبيت معامالتالشبكة بينما يكون طور التطبيق خالي من الحسابات

وينفذ ألي عدد من المرات[.]3لقد شيدت الجوانب التطبيقية لالتصاالت استخدامات متعددة ليذه التقنيات ومن ابرز ىذه التطبيقات:
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انثذايح
تعيٍ يعًاريح انشثكح
وعذد انطثقاخ
وتقيح انًعايالخ

اختيار قيى عشىائيح نألوزاٌ

طىر
انتصًيى

حساب يتجه انًخرجاخ

تعذيم األوزاٌ
تإحذي خىارزيياخ
انتعذيم انًختهفح

طىر
انتعهى
ال

هم يتجه
انًخرجاخ = انًتجه
انًرغىب؟

َعى
طـىر انـتـطثيــق

انـُـهايح

شـكم رقى ( )1يىضح األطىار انتي تًر تها انشثكـاخ انعصثيـح االصطُاعيح
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 .2تطثيقاخ انشثكاخ انعصثيح في أَظًح االتصاالخ:
 1.2يُظىيح انسيطرج عهً انخطأ في عًهيح َقم انثياَاخ:
من المتعارف عميو في أنظمة االتصاالت إن تطبيق إستراتيجيات التصحيح

) (ECCتساعد في الحصول عمى تحسين واضح في أداء أنظمة االتصاالت الرقمية.

والسيطرة عمى األخطاء Error ControlCoding

تعتبر عممية اختيار طريقة الترميز المالئمة من الميام المعقدة في ىذا المجال  .في عام  1993طبق العالم )(Bahagava
طريقة  A.N.Nالمرتبطة بقاعدة معرفة لتعمل عمى اختيار امثل ترميز [ .]7إن الطريقة المقترحة ال تستخدم  A.N.Nمدربة بنماذج معينة
فقط بل يتم تدريب الشبكة أيضا اعتماداً عمى قوانين معرفة  knowledge ruleوذلك لتوسيع قدراتيا عمى االستنتاج وبيذا وفرت A.N.N

حالً لمشكمة اختيار امثل ترميز.

تم توسيع العمل في ىذا الجانب ليشمل بناء  A.N.Nإلنجاز عممية الترميز التي ينظر ليا عمى إنيا عممية مطابقة أنماط خاصة

بالحاالت المختمفة لمبيانات داخل المرمز .طٌبق المبدأ أعاله في أنظمة الترميز المقطعي الخطي عام  7222باستخدام شبكة مدركة متعددة
الطبقات [ ]7ويوضح الشكل ( )7معمارية ىذه الشبكة.
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أ  -شثكح يذركح راخ طثقح واحذج نهترييس
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U1

ب) جسء فاك انترميس
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طبقة انمخرجات

.

انطبقة انمخفية
Un

(ب) شبكة مدركة بثالث طبيقات لفك الترميز.
طبقة انمدخالت

الشكل رقم ( )7معمارية (أ) شبكة عصبية مدركة النجاز عممية الترميز والمقطعي الخطي
r
الخطأ
الترميزوتصحيح
وجد n7مكن مجكال أو فضكاء
انكا مكع
مقارنتي
كتخدمة يكتم
فك الترميكز المس
عمميةمكات
(ب) مكن كم
إن الرسائل التي تحتوي عمى أخطاء تمتمكك عكدة خيكارات فموكن 7

كممات الترميز المسموح بيا .

الطريقة المقترحة من قبل ) (Bahargavaاعتمدت في عمميا (عام  )1993عمى توظيف الشبكة العصبية في مسألة اتخاذ القرار فقط

الختيار نوع معين أنظمة الترميز من عدد من األنواع الخاضعة لالستخدام.بينما وظف البحث في عام  7222وظفت  N.N.إلجراء عممية
الترميز وفك الرموز.
و يعتبر ىذا العمل خطوة أولى واعدة في طريق استثمار ىذه التقانة في تنفيذ مرمزات تعتمد عمى معمارية أل  , N.N.كما ويمكن
توسيع استخدام ىذه التقانة وذلك باستخدام معمارية أخرىممشبكة و كذلك يمكن تطبيق معمارية ىذه الشبكة عمى نوع اخر من المرمزات.

 2 .2انثذاالخ اإلنكتروَيح انرقًيح انحذيثح
 1.2.2انشثكاخ انعصثيح االصطُاعيح في انتثذيم : A.N.N. for switching

أوضح  timothyفي عام  1988أن المعمارية ذات االرتباطات الكثيرة لشبكات التبديل تكون مشابية إلى معمارية الشبكات

العصبية ولذلك اقترح الباحث إمكانية تطبيق لمشبكات العصبية في البداالت والتي من خالليا أوضح إمكانية حل الشبكة العصبية لمشكمة
التبديل الكفوءة  optimal switchingو أوضح الباحث إمكا نية استخدام تاخيرات زمنية غير منتظمة في الشبكة العصبية لمحصول عمى
فوائد حسابية  .تم اختيار مشكمتين في شبكات التبديل حيث تم إثبات كيفية استخدام الصفة المتوازية لمشبكات العصبية لحل ىاتين المشكمتين
وىما كاألتي:
المشكمة األولى :البدالة القابمة العادة التبديل ثالثية المراحل:
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في مثل ىذه البدالة يعاد مسار النداءات المحددة مسبقا قبل تأسيس اتصال جديد .لقد تم تحديد حال ليذه المشكمة باستخدام الشبكات
العصبية ويمتمك ىذا الحل تعقيداً (بداللة عدد العقد والروابط ) بالنسبة لمشبكة  ,بنفس درجة تعقيد البدالة (بداللة عدد نقاط التقاطع) .

وبافتراض ثوابت زمنية غير منتظمة في عقد الشبكة تم إثبات بان التاخيرات الزمنية المتالحقة يمكن أن تستخدم لفائدة الحسابات وبذلك

أصبحت التاخيرات الزمنية جزاء مكمالً لتصميم الشبكة [.] 6

المشكمة الثانية :البداالت الكبيرة متعددة المراحل ب  Nمن المداخل و Mمن المخارج:

في ىذه البدالة تعتبر عممية تحديد وجود مسار حساب المسمك عممية تستغرق وقت طويل عند استخدام الحاسبة التقميدية  ,ولحل ىذه

المشكمة تم وصف معمارية  A.N.Nمكافئة لشبكة البدالة والتي يمكن أن تحل ىذه المشكمة بداللة زمن برتبة  Mوتعقيد الشبكة يكون برتبة

 M*Nو بوضح الشكل ( )3معمارية الشبكة المستخدمة لممشكمتين.

Call
Inter
swtich

Winer take all circuit between
Path neuron so that only one
path neuron can turn on in each
stage.

شكل رقم ( )3يوضح شبكة عصبية الجراء عممية التبديل
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التقويم وحل المشكمتين :

 (Winner Take All) WTAحيث كانت ىذه

لقد كان العنصر الميم في حل المشكمتين ىو دائرة الفائز يأخذ كل شيء

الدائرة ىي الوسيمة األساسية إليصال المعمومات لمتغذية الخمفية عمى العقد بينما يوجد ىناك أنواع أخرى من التغذية الخمفية في حل المشكمة

األولى فأن التغذية الخمفية قد صممت لتكون صغيرة بدرجة كافية لتؤثر فقط عمى منافسات دائرة  WTAوال تؤثر عمى الخاليا العصبية
مباشرة.
 2.2.2انشثكاخ انعصثيح االصطُاعيح في إيجاد انًسهك نهًسار االتصاني
: A.N.N. for Routing Communication Traffic
فككي عككام  1988تككم عككرض مقدمككة السككتخدام خوارزميككة حسككاب الشككبكات العصككبية لحسككاب مسككار المككرور األمثككل لشككبكات االتصككاالت.
تتطمب مسالة المسار اختيار طرائق متعددة الوصالت لممرور من عقدة إلى عقدة الختزال الخسائر والتي تمثل بداللة التكأخير المتوقكع أو بدالكة

أخرى لممرور  .تم تنفيذ طريقة االختزال باستخدام A.N.Nلخوارزمية رجل المبيعات المتجول .

3.2.2انتطثيقاخ في انثذاالخ اإلنكتروَيح واختيار انًسار:
ابتدأ ىذا التوجو في مطمع التسعينات [ ]6حيث تم اقتراح معمارية شبكة عصبية نوع ىوبفيمد لتنفيذ السيطرة في الزمن الحقيقي Real

 Timeلبدالة نوع القضيب المتقاطع  Cross Barعمى حزم التبديل  switching packetبأقصى نفاذية وتم اشتقاق أداء الشبكة ووقت

المعالجة من المحاكاة العددية لمشبكة العصبية .
وقد اُقترحت طريقة لمحصول عمى معال م العناصر اإللكترونية و أوزان الشبكة بصورة مثمى وتم تنفيذىا من خالل المحاكاة الحاسوبية

لدائرة من نوع  VLSIمن خالل استخدام مسيطر شبكي عصبي نوع ( )4×4وتم توسيع سعة بدالة القضيب المتقاطع ( )cross barمن خالل

محاكاة مسيطر التبديل لحجم ( ) 8 × 8وقد تمت مناقشة أداء حسابات الشبكة وعالقتيا بالضوضاء اإللكترونية وعدم التجانس في مكونات

الشبكة.
 4.2.2شــثـكـح انـتراسم انغيـر يتـسايٍ ( ) ATM
.1.4.2.2أساسياخ تكُىنىجيا انتراسم انغير يتسايٍ:
الفكرة األساسية خمف ىذه التكنولوجيا ىي إرسال مختمف أنواع المعمومات في حزمة ذات حجم صغير ثابت تدعى خمية )(cell
يكون طوليا  53بايت  5 ,منيا مخصصة كدليل  headerو الجزء الباقي  48بايت مخصص لممعمومات وكما موضح بالشكل رقم (.)4

 48بايت
بيـانات المشترك user data

 5بايت
الدليلheader

شكم رقم ( )4خهية شبكة أل ATM
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 2.4.2.2أسثاب اختيار تكُىنىجيا أل: ATM
 )1يعتبر التبديل الخموي م رن بدرجة كبيرة  ,ويمكن أن يتعامل بسكيولة مكع البيانكات ذات معكدل السكرعة الثابتكة (صكوت إشكارة فيكديو)
والبيانات ذات معدل السرعة المتغير

(البيانات ).

 )7في السرع العالية جداً (كيكابت/ثانية ) فأن التبديل الرقمي لمخاليا يكون من استخدام تقنيكات التضكاعف التقميكدي وبالخكص اسكتخدام
األلياف الضوئية .

 )3يوفر التبديل الخموي خدمة توزيع البث التمفزيوني واإلذاعي بينما ال يوفر التبديل الدائري ذلك .
يكون تنظيم شبكة أل  ATMشبيو بتنظيم شبكات أل  WANالتقميدية  .والخصائص اآلتية لمك  A.N.Nجعمتيا مفضمة لحاالت أل .ATM
 )1القدرة عمى حل المسائل غير الرسمية مثل السيطرة عمى معالم االستخدام
عمى سماحية االرتباط )(CAC
). Parameter Control (NPC
 )7الحل السريع لمسائل األمثمة المعقدة مثل مشكمة المسار الديناميكي

Connection Admission Control

) Usage Parameter Control (UPCالسيطرة
السيطرة عمى معالم الشبكة

Network

 Dynamic Routingالسيطرة عمى التبديالت

 ,switch control packetوجدولة الحزم في المتتابعات  scheduling in queuesو الخ.

 )3قدرات التعمم اليائمة .
 )4الدرجة العالية من التوازي الذي يمكن الحسابات السريعة الضرورية لنماذج أدوات أل.ATM
 3.4.2.2انتطثيقاخ
لقد تم تطوير طرائق أل  A .N.Nلحل المسائل التالية] : [ 10
أ) ATM switch capacity optimization by using full connection A.N.N.
ب) ATM switch capacity optimization by using multilayer A.N.N.
بالنسبة لمحالة األولى وىي استخدام شبكة عصبية مرتبطة كميا في مبدالت أل ATMلمحصول عمى سعة مثالية وتم عمل حزمة برمجية
)1

لغرض التحقيق من نتائج النموذج وتم التوصل إلى ما يمي:

انتجت الخوارزمية نتائج جيدة لمختمف األرقام المدخمة من متتابعات المدخالت

وعمى أية حال فأن النتائج كانت Data Worse

القيم ألمتوسطة لمتتابعات المدخالت .
)7

العدد الكبير من مصفوفات الطوابير أدت إلى نمذجة فترات متكررة طويمة وقد زيدت الفرق بين األعداد القميمة والكبيرة من خطوات
النمو الحقائق المتأخرة عقدت تطبيقات الخطوات الحقيقية ليذه الخوارزمية لمبدالت أل  ATMالكبيرة .
أما بالنسبة لمحالة الثانية

التحسين أو األمثمية باستخدام A.N.Nمتعددة الطبقات

فان ىذه الطريقة مازالت في مرحمة التطبيق

التحميمي فالحزمة البرمجية لم يتم تطويرىا بعد.
ج) Proposal for H.W Level Implementation of neural Method for ATM
switch
السيطرة عمى المرور ىي إحدى أىم األجزاء في تكنولوجيا أل  ATMوقد تحل مشكمة تحسين المرور باستخدام شبكة عصبية
تتدرب بالوقت الحقيقي وطرائق الشبكات المعطاة أدناه توضح ىذه الفكرة]: [9

اوالQuality of service control via modeling table method:
تفرض ىذه الطريقة أن كل ا لبيانات سواء كانت بنوعية خدمة " جيدة" أم "سيئو" تخزن في الذاكرة كجدول  .وىذا الجدول يمكن أن

يكون األساس في تدريب الشبكة .

ثانياCanal Selection using Reinforcement learning:
إحدى أىم أجزاء أل  broad band ISDNىي اختيار القناة حيث أن نداء الياتف (أو طابور الربط والذي تكون سرعتو ومدة

(يحل) إلى إحدى القنوات ولذا يجب تعظيم السعة الكمية لكل القنوات لفترة زمنية كبيرة الطريقة المختارة
حياتو غير معروفة ) يجب أن يسند ٌ
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لذلك يجب أن تعكس كل التغيرات في سريان الطابور والتنبؤ بالطوابير المستقبمية إن ىكذا ميمة تكون مثالية لطريقة التدريب لمشبكات
العصبية المسماة  (RL) reinforcement learningوىنا ستكون لمشبكة العصبية القدرة عمى أن تقرب الدوال المتعددة المعامالت
المستعممة وبعد كل عممية تقريب يتم تقييم حالة المحيط فإذا التفاعل أو التأثير إيجابي فان نتائج التقريب تخزن الستخداميا مستقبال .
ثالثاCAM-Based circuits & ATM switch network:

في أطروحة الدكتوراه بجامعة  TRONTOفي قسم الدراسات العميا ليندسة اإللكترون والحاسبات ركز الباحث Kenneth James

 Schultzعام  1996عمى بناء  Full-custom VLSIاعتماداً عمى ) CAM (Content addressable memoryبمعمارية جديدة
بثالثة مكونات لنماذج النقل المتزامن لشبكة أل  ATMىي جدول االنتقال

. switch input buffer

ذاكرة التبديل المشتركة

تبديل مساحة ذاكرة اإلدخال space

إن جدول االنتقال ىو جدول ضروري لتبديل أل  portالمدخمة حيث يتم البحث فيو عن  . VP/VCIيمكن تطبيق ىذا الجدول
بكفاءة باستخدام  CAMلمسيطرة عمى الوصول لمذاكرة المشتركة وقد أدت ىذه الطريقة إلى تحسين الكنفاذية . throughputلقد تم تعزيز ىذه
الخالصة من خالل البحث ( ) XXالمقدم من قبل شارما  Sharmaالذي توصل إلى أن أل CAMتعزز أداء شبكة أل . ATM
كما وتم تصميم شبكة  B-ISDNمع  ATMلمسيطرة عمى المرور لتحقيق متطمبات شبكة االتصاالت الحديثة وتستطيع معالجة

عدد كبير من المستخدمين ومختمف تطبيقات المرور بضمنيا الصوت والصورة والبيانات يتم تدريب الشبكة العصبية ىنا لتعمل عمى شبكات
 ATM with B-ISDNبصورة كفوءة بد ًل من الطرق الرياضية الصعبة والغير أكيدة حيث يتم تدريب الشبكة عمى دوال تتعمق بمعامالت
QoS(Quality of
المرور لممدخالت وتنتج الشبكة أدائيا عن طريق تدريبيا عمى مجموعة مناسبة من معامالت المرور وتنتج
)  Serviceكمخرجات .
 3 . 2انتشفير
تم استخدام  A.N.Nفي مياجمة  Stream cipher systemحيث استخدمت ىذه لكسر شفرة ىكذا أنظمة خطية  .استخدمت في
ىذا التطبيق شبكة متعددة الطبقات ذات طبقة مخفية واحدة واستخدمت خوارزمية البث الخمفي لتدريب الشبكة ]. [ 11
 4 . 2يعانجح اإلشارج
استخدمت أل  A.N.Nفي مختمف تطبيقات معالجة اإلشارة ومنيا :

معالجة أنظمة  :sonar array processorأن اكثر مشاكل اكتشاف ما تحت سطح الماء تكون مشابية لمشاكل تمييز الكالم وتككون فكرتيكا
في استخدام أل  N.Nكمصنف لمجال التردد لمصفوفة أل  causticوتكون ىكذا شكبكات
معدلككة حسككب مخرجككات إشككارة أل

. Appeal

والفككرة ىنكا تككون فكي بنكاء N.N

 sonar arrayوسككتعدل الشككبكة نفسككيا إلككى شككروط محميككة بيئيككة لكككي تسككتطيع تحديككد متككى يككتم تغيككر أل

 triggeredبوجود مستوى سطح البحر باستخدام مجال تصنيف معقد .

معدل البيانات العالي high data rateتتجو البحوث في مجال المسح وتعقب األىداف نحو متحسسات ذات حزم ترددية عالية High-
 speed bandwidthوالتي تكون أما رادار أو رادار الكتروضوئي أو متحسسات عالية التوزيع وصير البيانات القادمة من عدة متحسسات
إن ىذه البيانات تحتاج أن تعالج بالوقت الحقيقي .تتضمن التقنيات الذكية الخاصة بجمع المعمومات :
ت) جمع المعمومات اإللكتروني electronic information gathering
ث) المسح االلكتروضوئي.

ج) المتحسسات عالية الحزم .
ح) .radar & infrared sensor
إن المشكمة مع ىذه المتحسسات ىي أنيا ممكن أن تنتج عدد كبير من البيانات حيث يستطيع المحممون أن يقيموا من
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 . %12-%1في اغمب حاالت السمم فان ىكذا معدل تحميل يكون كافي ولكن في حالة الحرب عندما نحاول أن نبقى مقتفين آثار الموجودين
فأن وقت المعالجة لممعمومات يصبح حرج والبيانات المجردة تصبح عديمة الفائدة

إن الحمول المتوفرة ليكذا مشاكل تتضمن كتابة أنظمة

خبيرة تعتمد عمى خوارزميات الذكاء االصطناعي ولكنيا تستغرق وقت لكتابة ىكذا برامج لممتحسسات  .وكانت الدالئل والتخمينات تشير إلى
أنو في عام  1995سيكون ىناك نظام خبير وظيفي قادر عمى معالجة  %72من بيانات المتحسسات في الوقت الحقيقي.
وبعد ظيور ىذا النظام ونتيجة لمتطورات في مجال الصناعة اإللكترونية

وظيور المعالجات المستخدمة لمبدأ  A.N.Nفيمكن اعتبار  N.Nالطريقة المثمى لكسر حاجز المحدودية ليكذا تطبيقات.
إن تطبيقات أل  N.Nفي مجال المسوحات أو صير البيانات تعتمد عمى
اخذ حجم مقطع  Frameمعين ومعدل مقطع  Frame Rateلمبيانات المحسوسة ثم يتم اختيار نوع من أنواع الشبكات .
 4 . 2صهر انثياَاخ
ىنكاك اعتبكارات ميمكة فكي اسكتخدام أل  N.Nفكي صكير المعمومكات القادمكة مكن عكدة متحسسكات إن ىكذه المتحسسكات والتكي تمكتقط
عدة صور لمشكل الواحد )  ( Passive Infrared Image, Laser Intensity Image , laser Range Imageتنتج كميكا بصكورة متزامنكة

يككتم معالجتيككا ب  . N.Nإن ىكككذا ميككام لمصككير ال تتطمككب مشكككمة اكتشككاف وتعريككف صككورة كككل متحسككس منفككرداً فقككط بككل بعككدىا يجككب تكامككل
المعمومات الناتجة منيا .

أمككا فككي مجككال متابعككة األىككداف وصككير البيانككات فقككد تككم اقتكراح عككام  1993إدخككال أل  N.Nفككي تييئككة مرشككح كالمككان االعتيككادي
(حيث يعتبر مرشح كالمان مكن الكتكل الرئيسكية الغمكب خوارزميكات تعقكب األىكداف ) حيكث وفكرت  N.Nقكدرات التكيكف التكي يحتاجيكا المرشكح
وبالتكالي فكأن الخطكأ الكذي يكتم تجميعكو لمرشكح كالمكان سكيقل وىكذا سكيؤدي الكى تحسكين ال )  .MTT(Multi Target Tracking Dataوقكد

بينت نتائج المحاكاة نجاح ىذه الطريقة عمماً انو لم يكتم اجكراء مقارنكة مكع أي عمكل سكابق حيكث اعتبكر ىكذا العمكل ىكو االول مكن نوعكو فكي ىكذا
المجال.

ان استخدام ال  N.Nفي اعطاء النصيحة  Strategic surprise Adevisorلمبيانات القادمكة مكن عكدة متحسسكات والتكي تكتشكف
االىداف الستراتيجية المتغيرة المواقع وتحت مستوى سطح البحر .

كمكا ان لكل  N.Nقابميكة صكير البيانكات القادمكة مكن متحسسكات متعكددة القكدرات والتكي قكد تحكاول الوصكول الكى اسكتنتاجات باسكتخدام

رادار ليزري خامل  millimeter wave radarو  Passive infrared Laserاضافة الى بيانات الستاليت.

 . 3االسســــتـُـتـاجـاخ
 )1إن استخدام أل  N.Nفي عممية الترميز زاد من كفاءة أجيزة التراسل الحديثة نتيجة لسرعة إنجاز عممية الترميز /فك الترميز وىذا أدى
إلى ظيور معالجات تستخدم  N.Nفي أجيزة اإلرسال واالستقبال .كما و تبين من البحوث والمقارنات كفاءة شبكات أل MLP(Multilayer
)  Perceptronنسبة إلى شبكة اليوبفيمد من ناحية تصحيح اكثر من نموذج خطأ بدون زيادة تعقيد الشبكة
األداء في شبكة الكيوبفيمد فيجب تعقيد دالة الطاقة الخاصة بيا .

)7وجد انو من ابرز أنواع الشبكات العصبية المستخدمة لمعالجة اإلشارة ىي األنواع التالية
أ)

الشبكة العصبية من نوع ىوبفيمد ذات الزمن المتقطع.

ب)

الشبكة العصبية من نوع ىوبفيمد ذات الزمن المستمر.

ج)

الشبكة العصبية الخموية.

خ)

الشبكة العصبية المدركة متعددة الطبقات.

ع)

الشبكة العصبية ذات التنظيم الذات.ي

ف) شبكة دالة األساس اإلشعاعية .
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ق)

الشبكة العصبية ذات المرتبة العميا.

ه) الشبكات العصبية العشوائية.
)3

)4
)5

استخدمت الك ANNفي مجاالت البداالت االلكترونية الرقمية الحديثة بصورة كفوءة وطبقت عمى دوائر الكترونية تعمل بمعمارية الشبكة
العصبية االصطناعية .وقد اثبتت الشبكات العصبية كفائتيا وسرعة تنفيذىا لعممية ايجاد المسمك لممسار االتصالي.
استخدمت في مجال السيطرة عمى حزم التبديل ونفذت ىكذا شبكات عمى  VLSICوبذا تم الحصول عمى اكفأ تبديل وبسرعة جيدة

جداً.كما وتم بناء حزم برامجية لمحاكاة الشبكات نوع  ATMوتم اشتقاق اداء ىذه الحزم من المحاكاة الحاسوبية لمبدالت .ATM

ان مسألة تنفيذ الشبكات العصبية في الجانب المادي ضمن شرائح الكترونية صغيرة الحجم وقميمة الكمفة يؤدي الى اختزال في كمفة

االجيزة وتقميل استيالك القدرة داخل ىذه االجيزة وبالتالي صغر حجميا.
بصورة عامة فأن الشبكات العصبية اثبتت كفائتيا في الميادين الواردة الذكر .وذلك لما ليا من جوانب ايجابية مكنتيا من النجاح نذكر منيا:

)1

الكدقة في اعطاء النتائج.

)7

عدم استيالكيا لمساحات كبيرة من الذاكرة الن الذاكرة التقاس بوحدة البايت وانما تقاس بعدد التوصيالت البينية لعقد الشبكة .

)3

مرونتيا النيا التحتاج الى ىيكل محدد من البيانات كما ىو في الحواسيب الرقمية .

)4

التحتاج الى صياغة ايعازات.

)5

تتعامل مع المعمومات الناقصة والمنطق المضبب وتعطي اجابة موزونة .

)7

امكانية متابعة الخطأ بسيولة الن المعالجة في الشبكات تتم بشكل متوازي وآتي.

)6

ال تتوقف الشبكة عند تمف احدى خالياىا وليا القابمية عمى تفادي الخطأ.

ايـا انجـىاَة انسـهثيـح نهشثـكاخ انعصـثيح فُـذرجـها تًـا يـهي:
) 1الوقت الالزم لتدريب الشبكة عمى النموذج المطموب ففي بعض الحاالت نضطر الى ترك الحاسبة تعمل لفترة طويمة .

) 7يفتقر النوذج الحالي لمشبكات العصبية الى االطار الرياضي والنظري المتكامل الذي يصكمح ان يككون قاعكدة نظريكة رصكينة يمككن ان تنطمكق
منيا البحوث والدراسات.
 ) 3تحتككاج الشككبكات الككى المعالجككات المتوازيككة وزيككادة سككرعتيا فأغمككب تطبيقككات الشككبكات العصككبية تعتمككد عمككى تمثيككل الخاليككا العصبيةبواسككطة
البرامجيات واستخدام الحواسيب الرقمية التقميدية في بناء التطبيقات العصبية وىذا يشكل عبئاً كبي اًر وتحديكداً المكانيكات الشكبكة التكي تحتكاج الكى

سرعة عالية .

.4انًقــترحــاخ
 )1لخمككق مجككال رحككب لتوظيككف تقانككة  ANNفككي مسككألة التشككفير يتطمككب ىككذا ان يككتم اختيككار ىككذه الشككبكات المختمفككة االنكواع عمككى انكواع
مختمفة من طرق التشفير .اي عدم التوقف عمكى نكوع واحكد مكن الشكبكات .كمكا ويمككن تطبيكق تقنيكة الخوارزميكة الجينيكة مكع  N.Nفكي
ىككذا الجانككب ممككا يزيككد فككي كفككاءة الشككبكات مككن جيككة ويعككزز تطبيقيككا فككي جوانككب ايجككاد المفككاتيح او بنككاء خوارزميككات التشككفير بككدال مككن

اقتصارىا عمى التقويم.

 )7التوسككع فككي تطبيككق تقانككة  ANNفككي مجككال السككيطرة عمككى اخطككاء القنككاة وذلككك باختبككار االنكواع المختمفككة مككن الشككبكات العصككبية عمككى
طرائق الترميز المتعددة.
 )3ان االستنتاجات اعاله تتطمب توظيف الجانب البرمجي في الجيات التصنيعية في المصانع مكن اجكل اسكتثمار ىكذه التقانكات فكي بنكاء
دوائر من ىذا النوع.

 )4التاكي ككد عم ككى الجامع ككات ف ككي تبن ككي مث ككل ى ككذه التوجي ككات سك كواء ك ككان عم ككى مس ككتوى د ارس ككات الكورس ككات او عم ككى مس ككتوى البح ككوث ف ككي
الماجستير والدكتوراه.
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) التاكيككد عمككى بنككاء القواعككد الماديككة لممختب كرات التككي تتضككمن اجي كزة ومعككدات وبرامجيككات ومحطككات تطككوير خاصككة بالتعامككل مككع ىككذا5
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Abstract
Artificial Intellagent is an important field of science Nowadays, it has many important techniques as
Artificial neural Network (A.N.N.) which used the information available about human brain[1].
The researchers in this field aimed at emploied this AI Techniques to serve humanity.
Communication systems play an important rule in the information revolution, where the application part of
the communications system used such techniques in
1) Error control system in Data transfer.
2) Digital Switching System
3) Signal Processing
4) Cipher System
5) Data function
6) Other applications.
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