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 المحتويات

 مفاهٌم متعلقة بالتعرف على األنماط

 مكونات نظم التعرف على األنماط

 تطبٌقات نظم التعرف على األنماط

 العالقة بٌن نظم التعرف والعلوم األساسٌة

 : Pattern Descriptorsاألنماط واصفات 

 مثال تطبٌقً

 نظم التعرف على األنماط



 مفاهٌم متعلقة بالتعرف على األنماط

 :Recognition  التعرف

 به الخاصة الكائنات عائلة إلى ما (نمط) أو كائن إسناد عملٌة هً  

 .الكائنات من غٌره عن تمٌزه التً الواصفات من مجموعة على باالعتماد
 

 : Pattern النمط

أو المالمح  descriptors عبارة عن مجموعة من معامالت الواصفات  

 (Feature ) 
 

 :  Pattern Class صف النمط

هو عائلة من األنماط ٌجمع بٌنها مجموعة من الخصائص المشتركة  

 .والتً تمٌزها عن غٌرها من الصفوف

 



 : Pattern Descriptorsاألنماط واصفات 

 ( Vectorالشعاع ) الواصفات الكمٌة  



 : Pattern Descriptorsاألنماط واصفات 

a c 

b 

 (Chainالسالسل )الواصفات الهٌكلٌة  



   Pattern recognitionالتعرف على األنماط  

الخاص األنماط تتضمن التقنٌات المستخدمة إلسناد نمط ما إلى صف 

 .باستخدام اآللة بأقل قدر ممكن من التدخل البشري به



 طرق التعرف على األنماط األساسٌة

 

 تقسم طرق التعرف على األنماط إلى مجالٌن أساسٌٌن هما 

  

   decision-theoreticنظرٌة القرار 

   quantitative descriptorsالواصفات الكمٌة  تستخدم مع

 ( .Vectorالشعاع ) 
  

 structuralالهٌكلٌة 

   qualitative descriptorsواصفات الواصفات الهٌكلٌة  تستخدم مع

 (Treeواألشجار   Chainالسالسل )     



 مثال تجرٌبً



 بنٌة نظام التعرف على األنماط

 التقاط البٌانات

 وجمع القٌاسات 
 استخالص المعلومات الهامة

 (السمات الممٌزة)

 إعادة صٌاغة نموذج موحد

 للسمات وتخزٌنها فً 

 قاعدة البٌانات
 قاعدة

 البٌانات

 التقاط عٌنة االختبار
 استخالص سمات

 عٌنة االختبار 
 إعادة صٌاغة نموذج 

 المطابقة للسمة  موحد
قرار 

 التصنٌف
 



 تطبٌقات نظم التعرف

اإلشارة على تعتمد التطبٌقات 

الصوت اشارة  

المتكلم على التعرف 

الكالم على التعرف   

طبٌة إشارة 

القلب أمراض على التعرف 

 

الصورة على تعتمد تطبٌقات 

البٌومترٌة األنظمة  

اآللً التشخٌص 

اآللً الذراع 

الصناعٌة األقمار صور باستخدام التعرف 

......... 

 

 

 



 التعرف على األشخاص هن طريقة جلوسهن

 ( Anti-theft car seat) 
 من كبٌرة بدقة علٌه الجالس على التعرف ستطٌعٌ مقعد تصمٌم من 2011 عام ٌابانٌٌن علماء تمكن

 .بٌومتري مسح نظام استخدام خالل

 .جلوسه طرٌقة خالل من مقعد على الجالس على التعرف المصممة البٌومترٌة المسح ألنظمة ٌمكن

 لكٌفٌة األبعاد ثالثٌة صورة رسم ثم ومن منه نقطة 360 فً الضغط قٌاس ٌتم بحٌث مقعدال صمم

 .%98 إلى تصل بدقة علٌه الجالسٌن على بالتعرف ذلك بعد لٌقوم شخصال جلوس

 /japan/-seat-/car21/12/2011http://techcrunch.com: المصدر
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 جوازات السفر البٌومترٌة

 لتوصٌات طبقا بٌومتري سفر جواز بإصدار 2009 عام المغربٌة المملكة شرعت

 جوازات باستعمال الدولً االعتراف لضمان وذلك المدنً للطٌران العالمٌة المنظمة

 .المغربٌة السفر

 :الجواز على الحصول شروط

 .األصابع وبصمة شخصٌة، صور

 متجانسة خلفٌة على واضحة الصور تكون أن ٌشترط

 .الوجه من جزء ألي تغطٌة دون واضحة مالمح مع

 :المصدر موقع جواز السفر المغربً 

https://www.passeport.ma/ar 



 مٌزة ثمة أن دبً مطار الى الداخل ٌالحظ

 عن المطار ذلك بها ٌتفرد تكنولوجٌة

 الجوٌة، العرب موانئ من سواه
  .Eye Print"العٌن بصمة"هً

 العادٌة، الفٌزا اجراءات من االنتهاء بعد

 القسم إلى الذهاب القادم من ٌُطلب

   .عٌنه بصمة على للحصول الُمخصص

 عند تعاونه على المسافر الصوت وٌشكر

 .االجراء ذلك من االنتهاء

 على الشخص هوٌة على التعرف حال فً

 ٌتم بهم المشتبه أو المطلوبٌن من أنه

 .معه والتحقٌق إٌقافه

 التعرف على بصمة العٌن فً مطار دبً

 مجلة الحٌاة: المصدر

 15605العدد 20054: تارٌح النشر

 :موقع مطار دبً االكترونً

facilities-you.../services-.ae/ar/whiledubaiairportswww. 
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 التعرف على البصمة

 com-iphone-kwg-us-id/?cid=wwa-/touch6-http://www.apple.com/iphone: المصدر موقع شركة آبل
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 Samsung S5التعرف على البصمة فً جهاز 

 أول هاتف من سامسونج ٌحمل مٌزة التعرف على البصمات

هذه المٌزة تزٌد من األمان فً إستخدام الجهاز و فً حماٌته من الولوج 

 إلٌه غٌر المستخدم األصلً

 2014مارس  25 مقاالت فً أفشكوأمناي :المصدر 

http://www.tech-wd.com/wd/author/amnay/
http://www.tech-wd.com/wd/author/amnay/
http://www.tech-wd.com/wd/category/articles/


2015 Range Rover Sport Voice 
Recognition | Land Rover USA 

 ٌساعد الصوت على للتعرف نظاما   الرٌاضٌة الجدٌدة روفر رانج سٌارة تعتبر

 االتصال إمكانٌة كذلك  بالسٌارة الخاصة األمور من بالعدٌد التحكم فً األشخاص

 . الٌدٌن استخدام دون الواردة االتصاالت على والرد شخص بأي



 التعرف على األحرف العربٌة المطبوعة

 2010غدٌر دروٌش ، رسالة ماجستٌر جامعة تشرٌن . م ومرٌم ساعً . د:المصدر 



 التعرف على الوجه

Template matching 

Facial paramerter 
used by Kanade 1977 

Radii vector  

 2001 االسكندرٌةمرٌم ساعً، رسالة دكتوراه جامعة . م وأنسً عبد العلٌم . دو  الخامًسعٌد . د :المصدر



 التعرف على األشخاص باالعتماد على شكل األذن

 2012رسالة ماجستٌر جامعة تشرٌن   مٌاعلً . ممرٌم ساعً، . د.:المصدر



 التعرف على القدم

 Foot printشكل القدم   ( Silhouette)الصورة الظلٌلة 

  Toe Lengthأطوال األصابع 

 Soleprintبصمة نعل القدم  

 

 Eigenfeet)القدم الممٌزة 
 Minutiaeتفاصٌل الجلد 

 الواصفات البٌومترٌة



 نظم التعرف وعالقتها بالعلوم األساسٌة

 الرٌاضٌات

 وضع النماذج

التحوٌالت 
 الرٌاضٌة

 فورٌٌهتحوٌل 

 تحوٌل وٌفلت

التحلٌل 
 اإلحصائً

 الغٌمًالمنطق 

 العلوم

الشبكات 
العصبٌة 

 االصطناعٌة

الهندسة 
 الصورٌة

 الخوارومٌة
 الجٌنٌة

الخوارزمٌات 
 التطورٌة

 الفٌزٌاء

 بصمة الصوت

االهتزازات 
 الصوتٌة



 ANNالشبكات العصبٌة االصطناعٌة 

 العلوم األساسٌة



 Morphologyالهندسة الصورٌة 

 العلوم األساسٌة



 الخوارزمٌة الجٌنٌة

Cross-over 

Mutation 

 العلوم األساسٌة



 الخوارزمٌات التطورٌة

 العلوم األساسٌة



 خصائص اإلشارة الصوتٌة

 العلوم األساسٌة



 WAVELETتحوٌل 

 العلوم األساسٌة



 تحوٌالت الرٌاضٌة

(a) 

x1 

x2 

(b) 

x2 

x1 
(c) 

e1 

e2 

e2 

e1 

 العلوم األساسٌة 2001 االسكندرٌةمرٌم ساعً، رسالة دكتوراه جامعة . م وأنسً عبد العلٌم . دو  الخامًسعٌد . د :المصدر



 االحصائٌةالمعامالت 
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Level 
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(b) 
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PerAng 
(c) 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

5 
10 
15 
20 

(d) 

PerAng 

Level 

 2001 االسكندرٌةمرٌم ساعً، رسالة دكتوراه جامعة . م وأنسً عبد العلٌم . دو  الخامًسعٌد . د :المصدر
 العلوم األساسٌة



 فورٌٌهتحوٌل 

 2001 االسكندرٌةمرٌم ساعً، رسالة دكتوراه جامعة . م وأنسً عبد العلٌم . دو  الخامًسعٌد . د :المصدر
 العلوم األساسٌة
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 ...شكراً إلصغائكن



 Alfred Ianarelli آيناريممي آلفرد قبل من بيومترية كواصفة لألذن الفعمي األول االستخدام كان•
 .البشر بين لمتمييز األذن سمات استخدام مجال في الرائد  [8]

 :بمايمي اتسمت والتي1949* عام في األولية طريقته  Ianarelli [8] طور•
 أكثر تحتوي لألذن بيانات قاعدة وجمع األذن، أجزاء مختمف بين األبعاد قاس حيث يدوية؛•

 .لألذن  صورة 10000 من
 

 مجال في بحث أول Burger [3] و  Burge الباحثان قدم (1998-1997) التسعينات في•
 :بمايمي اتسمت حيث األذن باستخدام األشخاص عمى اآللي التعرف

 من الجوار مخطط بناء أجل من Voronoi diagrams فورونوي مخططات استخدام•
 .األذن حواف صورة

 الشعر عن مختمف بمون األذن منطقة فيها تظهر والتي الباحثان الحرارية الصور استخدام•
 .بينهما الفصل يسهل مما بها المحيط

 شكل األذن

33 
 مخطط الجوار مخطط فورونً

 الواصفات البٌومترٌة



 التحقق هن التوقيع 

Off line verification  

online verification  

 الواصفات البٌومترٌة



 التعرف على القزحية 

 الواصفات البٌومترٌة



 طرق التعرف األساسٌة

 كلمات المرور•
•PIN 

 المفاتٌح•

 جواز السفر•

 البطاقات الذكٌة•

 الوجه•

 الٌد•

 بصمة اإلصبع•

 األذن•

•.......... 

 عامة 
 فرٌدة 
 دائمة 
 قابلة للجمع 
 مقبولة للتعرف 

 عامة 
 فرٌدة 
 دائمة 
 قابلة للجمع 
   للتعرف مقبولة

 عامة 
 فرٌدة 
 دائمة 
 قابلة للجمع 
 مقبولة للتعرف 

 أشٌاء أملكها

 أشٌاء تكون الجسم

 أشٌاء أعرفها
“M.Saii.2” 

“1254789” 

? 

 

 

 

 

 

 

 
 

طرق 

التعرف 

 األساسٌة



 الواصفات البٌومترٌة البشرٌة –طرق التعرف األساسٌة 

الواصفات 

البٌومترٌة 

 البشرٌة

 سلوكٌة فٌزٌولوجٌة


