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Abstract 

The most popular applications of Hopfield neural network algorithm (HNN) are 
pattern recognition and classification. But the HNN has some limitation like the local 
minima (oscillation) problem. In this paper a novel method of combining an active 
contour (snake) and an artificial neural network to behave together as pattern recognition 
and classification is presented. The approach used the technique of the gradient vector 
flow (GVF) that locate the boundary of target pattern (image) then pass it to a classifier 
built by Hopfield algorithm to classify it according to one of the storage pattern. The 
snakes can find the boundaries of objects so it is very accurate to take the shape of the 
object wanted, that will eliminate the noise from the original image and reduce the bit 
error rate of the Hopfield network to 0.215 and overcome the oscillation state in 
recognition of the entered pattern. MATLAB 7 program have been used for the 
simulation of the active contour and the pattern classification. 
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    خدام مجري المنحدر االتجاهيطريقة الثعبان العصبي للتميز والتصنيف باست
   

  الخالصة
 هي تمييز االشكال وتصنيفها    ) Hopfield (اهم تطبيقات الشبكات العصبية وكمثال شبكة ال            

)pattern recognition and classification  .(  ولكن هناك بعض التحديدات المهمة في عمـل
اي عدم القدرة على تمييز االشـكال  )  oscillation(هذا النوع من المصنف وهي مشكلة التذبذب 

او  ) active contour(في هذا البحث تم ابتكار طريقة تجمع بين الناقالت الفعالة . المتقاربة جدا
لتعمـل كمميـز لالشـكال       ) ANN(والشبكات العصبية االصطناعية           ) snake(ماتسمى بال 
في عمل المصنف حيث تقـوم       ) GVF(البحث يستخدم تقنية ناقالت التدفق التدريجي       . وتصنيفها

ثم تمريره الى مصنف مبني على اسـاس الـشبكة          ) الصورة(بتحديد دقيق لالطار الخاص بالشكل      
. ليتم تصنيفه نسبة الى احد االشكال المخزونة سلفا في المـصنف          )HNN(العصبية االصطناعية   

لمطلوب بدقة عالية لتاخـذ شـكل   لها القدرة العالية لاللتفاف على حدود الشكل ا        ) snake(الثعبان  
وهذا سيساعد على تقليل     ) noise(المقطع المطلوب مع حذف االضافات الغير مطلوبة من الشكل          

 فـي المـصنف   0.5 نسبة الى اكثر من 0.215الى دون  ) bit error rate(نسبة الخطأ النقطي 
العـصبية االصـطناعية     االعتيادي وتجنب حالة التذبذب الموجودة في المصنف الخاص بالشبكات          

وعمليـة التـصنيف    ) GVF(   لعمل المحاكات للناقالت الفعالة mat lab 7تم استخدام برنامج 
  .النهائية لالشكال
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