
 بسم هللا الرحمن الرحيم



 ARTشبكة 
 



 Adaptiveنـ  إخرصاسْٙ  ARTشثكح •
Resonance Theory   انحشفٙ نٓا ٔانًؼُا

ٔانشٍَٛ ًٚكٍ .. .. انشٍَٛ انركٛفٙ ْٕ َظشّٚ 

ذفسٛشِ ػهٗ أَّ ظاْشِ ذشاتظ ٔذالئى يا تٍٛ 

 األًَاط انًذخهح ٔانًُظ انٕاحذ انز٘  
ٔٚكٌٕ يخضٌ فٙ  exemplar ٚذػٗ ًَٕرج 

 .. انشثكح انؼصثٛح 

 

 



 Patternصًًد نرجًٛغ األًَاط ٔػًم ـ   ARTشثكح 
Clustering .   فٓٙ ذمٕو تإخرٛاس انًُظ  نهًذخم األٔل

أٔ لانة   exemplar شكم ًَٕرج انشثكح ػهٗ إنٗ 

Template   ( .انًذخم األٔل)يجًٕػحٔرنك ألٔل 

انًُظ انًذخم انرانٙ ٚرى يماسَرّ تًجًٕػح انًُٕرج  

فإرا كاٌ انرشاتّ تٍٛ ْزِ انًجًٕػاخ أكثش يٍ . األٔل
يغ   clusteredذجًٛؼٓا ٚرى   Thresholdػرثح انشثكح 

انًجًٕػح األٔنٗ ٔ ٚرى ػًم ذؼذٚالخ ػهٗ انًجًٕػح 

 األٔنٗ



فٙ األحٕال االخشٖ ٚرى اخرٛاس انًذخم  أيا •

نًجًٕػح    exemplarانجذٚذ ػهٗ أَّ ًَٕرج 

ْٔزِ االجشاءاخ ٚرى  ( New Cluster)جذٚذج 

 .ذكشاسْا نكم األًَاط انًذخهح 

سٕف ٚضداد   Clustersانًجًٕػاخ ا٘ اٌ ػذد •

 .يغ ػًهٛح انرؼهٛى 

 



 ARTهيكلة الشبكة 

ART Architecture  



ًٚكٍ أٌ َشٖ أٌ ْزِ انشثكح انرانٙ  يٍ خالل انُظش إنٗ انشكم •
 انغثمح األٔنٗ ْٙ . ذكٌٕ يكَٕح يٍ عثمرٍٛ 

إنٗ ػذد   X1 ,X2, X3 ٔٚشيض نؼُاصشْا تـ .. عثمح انًذخالخ 
  Xmأخش يذخم فٛكٌٕ   mانًذخالخ 
َٔشٖ ُْا أَّ  . انثاَٛح فٓٙ عثمح انًخشجاخ نهغثمح ايا تانُسثح 

 تانًذخالخٚرى ستظ كم خهٛح ػصثٛح فٙ انًخشجاخ 
ٔ       1يٍ خالل ٔصٌ كًا ْٕ انخظ تانهٌٕ األسٕد فٙ انشكم 

 أٚضًا فٙ َفس انٕلد ٚرى ستظ انخهٛح انًذخهح تٕصٌ يٍ  
 انًخشجاخ ْٔزا يًثم كًا فٙ انهٌٕ األحًش ٔاألصسق  

 .  كًا سٕف َشٖ... انرانٙ ٕٚضح رنك 1ٔانشكم •



 1الشكل 



 ARTللشبكة الصيغة الرياضية 

ART formulation  



ٚرى ذحذٚذ لًٛح انًخشج نهشثكح  َشٚذ أٌ َٕضح نكى كٛف ُْا •

 .. انؼصثٛح 
 ... نكم خهٛح يٍ انًخشجاخ  Y  فًا َشٚذِ ْٕ لًٛح 

إلٚجاد رنك ٚجة أٌ َجذ لًٛح يجًٕع يضاسٚة لًٛح  

 ..انًذخالخ يغ لًٛح األٔصاٌ نهًذخالخ 



 ...  كثٛش انحذٔد انرانٙ االلرشاٌ تؼذ رنك َمٕو ترًشٚشِ ػهٗ •

 

 

 

 

 ْٕٔانرفسٛش 

لًٛح  فإٌ كاَد ذًثم أػهٗ لًٛح فٙ انًخشجاخ إرا   Vkأٌ لًٛح   
  1انخشج نٓا ٚكٌٕ 

يٍ  انًخشجاخ أ٘ َمٕو تًماسَح لًٛرٓا يغ لًٛح جًٛغ انخالٚا فٙ 
  Max ( v)ًٚكٍ أٌ َسًّٛ الرشاٌ خالل 



 ARTخىارزمية تعليم شبكة 

ART Learning algorithm 



 ذحذٚذ انمٛى األٔنٛح : انخغٕج األٔنٗ •
 أ٘ يجًٕػح ٔاحذج L = 1ذحذٚذ ػذد انخالٚا انؼصثٛح نهًخشجاخ تٕاحذ فمظ ٚرى  -

  mذحذد ػذد انخالٚا انؼصثٛح نهًذخالخ يٍ خالل ذحذٚذ لًٛح ٚرى  -
                          ٔ ألم أٔ ٚسأ٘ ٔاحذ  0تمًٛح أكثش أٔ ٚسأ٘  pَٔشيض نٓا تـ  Thresholdذحذٚذ لًٛح انؼرثح ٚرى  -

0< =p <= 1 
  t = 0خالل ٔرنك يٍ   Iterationذحذٚذ انـ ٚرى  -
 ..ٔاألٔصاٌ انؼائذج يٍ انًخشجاخ نهًذخالخ نهًخشجاخ ذحذٚذ لٛى أٔنٛح نألٔصاٌ انزاْثح ٚرى  -

 

 

 ادخال لًٛح انًذخالخ نألًَاط فٙ انشثكح: انخغٕج انثاَٛح•

 

 

 ، يا تٍٛ انصفش ٔانٕاحذ  xلٛى ٔذكٌٕ       

 ...انؼصثٛح نهًخشجاخ يٍ خالل انًؼادنح انرانٛح انخالٚا رنك َمٕو تحساب لٛى انًذخالخ إنٗ تؼذ       



 ذحذٚذ انخهٛح انؼصثٛح انفائضج : انثانثح انخغٕج •
 ...خالل انًؼادنح انرانٛح يٍ    K *ُْٔا ٚرى ذحذٚذ سلى انخهٛح انؼصثٛح انفائضج 

 

 

 

 

 .إَشاء ًَٕرج جذٚذأٔ  exemplarنهًُٕرج ٚرى ُْا إيا ػًم ذؼذٚم ػهٗ األٔصاٌ : انشاتؼح انخغٕج •
 :إرا ذحمك انششط انرانٙ 

 

 

 

 



خالل ذُفٛز يٍ .. ػهٗ انخهٛح انؼصثٛح انفائضج تاالػرًاد   exemplarإَّ ٚرى ذؼذٚم لٛى انًُٕرج انحانٛح 

 :انؼًهٛاخ انرانٛح 
 

 

 

 

 

 .نكٙ َرحاشٗ ػًهٛح انمسًح ػهٗ صفش 0.5ُْٔا انمًٛح 

جذٚذ َثُٙ ًَٕرج َمٕو تإضافح خهٛهح ػصثٛح جذٚذج فٙ انًخشجاخ ٔرنك نكٙ  -ٔ إرا نى ٚرحمك انششط 
New Exemplar  

 

 
 

   . t = t+1ػذاد انٕلد صٚادج :انخغٕج انخايسح 

  َمٕو تانخشٔج يذخالخ جذٚذج إرا كاٌ ال ٕٚجذ ُْانك أ٘ تؼذْا            

 ..  رنك َؼٕد إنٗ انخغٕج انثاَٛح غٛش            
 

 إن شاء اهلل أن تكىن الخىارزمية مفهىمة وواضحة                       

                                          (^_#) 



 :إعــــــــــداد 

ار  صارم مجاهد عمَّ


