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ABSTRACT 
Efficient technologies have  been recently used in Fractal Image Coding (FIC) to 

reduce the complexity of searching for matching between Range block and Domain 

block. The research aims at using the Parallel Genetic Algorithm (PGA) by the 

technology of the (Manager/Worker) in parallel computers to obtain  best and quickest 

compress for images by  coding the site of the searching domain block with a Gray code 

and a fitness function that minimizes the space  between the matching of the current 

range block with the searching  domain block  in order  to choose  a protection strategy 

and compress of high accuracy of  images . Results showed that PGA is  quicker than 

standard algorithm in FIC  and  is more flexible and efficient in reaching the optimum 

solution in higher speed and efficiency through using the Gray code. The searching 

method used for the parallel algorithm for compression and decompression , the method 

of choosing GA's coefficients, (selection, crossover  and mutation) were of a  significant 

role in improving the image compression ratio and quality for images in high speed that 

has reached 15s , compression ratio has reached  91.68% , while the image quality was 

improved after decompression  and has  reached  roughly 34.81  compared to traditional 

method of  fractal image coding (FIC) where the compression ratio has reached 83.87% 

and image quality 31.79 with algorithm implementation speed reached 28s. 
 

Keywords-Parallel Genetic Algorithm (PGA), Fractal Image Coding(FIC) , Local 

Iterated Function System(LIFS), Rang Block, Domain Block. 
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لتقليفل   Fractal Image Coding(FIC) الكسفوي  للوفوي  استخدمت مؤخرا تقنيات فعالة  في التشفيير
. الهفد  مفك هفاا البحفث  Domain Blockولتفل المافا    Range Blockتعقيد البحث للتطفاق  قفيك لتفل المفد 

بتقنيةةالمديةة/اللامد   ةة لParallel Genetic Algorithm (PGA) جينيةةالالماوازيةةاخوارزميةةالالال اسففتخدا  

(Manager/Worker في حاسبات متوازية للحوو  على أسرع وأفضل لبس للووي مك خال  البحث عفك لتفل )
الماا  المتطابقة التي تمنع التقايب غير الوحيح قواسطة تشيير موقع لتلة ماا  البحث بشيرة يمادية وبدالفة لياقفة 

الحاليففة مففع لتلففة ماففا  البحففث اختيففاي سففتراتياية حمايففة ولففبس عففالي الدقففة تقلففل المسففافة قففيك تطففاق  لتلففة المففد  
، FICللووي.النتائج قينت ان الخوايزمية الاينية المتوازية أسرع مك الخوايزمية القياسفية ففي لفبس صفوي الكسفوي  

الرماديففة ، وان  وأنهففا مرنففة وفعالففة للوصففو    لففى الحففل اكماففل بسففرعة وليففا ة عففاليتيك  مففك خففال  اسففتخدا  الشففيرة
طريقفففففففة البحفففففففث المسفففففففتخدمة  ففففففففي الخوايزميفففففففة للكفففففففبس وفففففففف  الكفففففففبس، وطريقفففففففة اختيفففففففاي معفففففففامالت الخوايزميفففففففة 
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الاينيففةالااختياي،العروي والطيففرة( لففان لففا دوي فعففا  فففي تحسففيك نسففبة الكففبس ونوسيففة الكففبس للوففوية بسففرعة عاليففة 
 نوسيفففة الوفففوية بعفففد فففف  الكفففبس الفففى مففففا وتحسففففيك %91.68، لمفففا وصفففلت نسفففبة الكفففبس  الفففى s15وصفففلت الفففى 

 %83.87 مقاينففة بالطريقففة التقليديففة لكففبس صففوي الكسففوي  التففي وصففلت نسففبة الكففبس فيهففا الففى db34.81 يقففايب
 .s28بسرعة تنييا للخوايزمية وصلت الى  db31.79ونوسية صوية

سفوي ، نافا  الوفييفة المتكفري ، لتلفة : الخوايزمية الاينية المتوازيفة ، لفبس او تشفيير الوفوي الكالكلمات المفتاحية
 المد  ، لتلة الماا  .

 المقدمة          1.

لبس وف  الكبس للووي مك  تقنيات الووي الرقمية التي أصبحت جانبا مهما في خزنها ونقلها في ماا           
طفويت ففي العقفد مفك احسفك خوايزميفات الكفبس وفف  الكفبس التفي    (FIC)المعلومات . يعد لبس الوفوي الكسفوي  

 Iterated Function.  والا  هو نتياة دياسة ناا  الوفيية المتكري Jacquinو    Barnsleyااخير مك قرل  

System(IFS)   ذ طويت الكاير مك البحوث في هفاا المافا  بسفرر ايتيفاع معفد  الكفبس compression ratio 
، زيادة معد   Rang Blocksتحسيك صنف لتل المد  وسهولة ف  الكبس، فقد يلز الباحاون على ليفية تحديد و 

الكبس ، التوازن قيك سرعة الكبس وف  الكبس وتحسيك جودة الووية بعد ف  الكفبس ،  ووعفعت خوايزميفات لايفرة 
 ، فقففد اسففتخد  بففاحاون الخوايزميففات الاينففة [1]فففي هففاا الماففا  علففى أسففاب توففني  البحففث الففا  يقلففل التعقيففد 

Genetic Algorithm (GA)  لكفبس الوفوي الكسفوي  ، والخوايزميفة الاينيفة هفي تقنيفة مفك تقنيفات البحفث الفالي
التففي تتسففتخد  دياففاد حلففو  تقريريففة للمسففائل التففي تتطلففر حلففوا أماليففة  وتسففتفر  وقتففا طففويال دياادهففا فففي التقنيففات 

حلففو  قواحففدة مففك طرائفف  الترميففز التقليديففة ، ويففتم فففي الخوايزميففة الاينيففة توصففي  المشففتلة بتروموسففومات تماففل ال
فففففي الكائنففففات الحيففففة ، ذ تسففففتخد  تقنيففففات الويا ففففة  ومعالاتهففففا بطرائفففف  يياعففففية مسففففتوحاة مففففك العمليففففات الريولوجيففففة

Inheritance  ااختيففففاي ، Selection  التففففزاو ،Crossover  والطيففففراتMutations  للحوففففو  فففففي نهايففففة ،
 [2]، فقفد عمفل البفاحاون  والا  يمال الحل اكمال  للمشتلة المطروحةالمطا  على الايل النهائي للكروموسومات 

علفففى تطفففوير خوايزميفففات جينيفففة لكفففبس الوفففوي الكسفففوي   ولانفففت  نسفففبة الكفففبس عاليفففة للوفففوي  [9] [8] [5] [4]
( ، ففي مفا عمفل 31-27الdbففي حفيك لانفت  نوسيفة الكفبس للوفوية جيفدة تراوحفت قفيك  %88المخترفرة وصفلت الفى 

علففى تطففوير ناففم هاينففة مففك الشففبتات العوففرية والمنطفف  المضففرر والخوايزميففات الاينيففة [3][10][13][14]آخففرون 
ففي   %90.12لكبس الووي الكسوي  حيث لانت النتائج متياوتة قيك طريقة واخفر  فقفد وصفلت نسفبة الكفبس الفى 

ايزميففة جينيففة لتسففريع لففبس قتطريفف  خو   [11][12](، وقففا  البففاحاون 31الdbحففيك لففم تتاففاوز نوسيففة الكففبس للوففوية 
( . الهفد  مفك هفاا البحفث تطفوير 29الdbالووي الكسوي   فمع سرعة الكبس فان  نوسية الكبس للوفوية لفم تتافاوز

خوايزمية جينية متوازية في حاسبات متوازية لتقليفل التعقيفد والسفرعة مفك اجفل الحوفو  علفى لتفل المافا  المتطفاق  
Domain Blocks لفبس الوفوي والفا  يسفتخد   نافا  الوفييفة المتكفري المحلفي مفك الافز  الكسفوي  ففيLocal 

Iterated Function System(LIFS)   ولففبس الوففوي الكسففوي  .حيففث تففم لكففل لتلففة مففد  تطففوير سففتراتياية
ذات دالفة لياقفة ايافاد اقفل  Gray codeخوايزمية جينية متوازية قترميز موقفع البحفث لكتلفة المافا  وبشفيرة يماديفة 

قففيك تطففاق  لتلففة المففد  الحاليففة مففع لتلففة ماففا  البحففث. فففي النهايففة يتففون لففدينا ناففا  ترميففز للعاففويعلى لتلففة مسففافة 
الماففا  المناسففر لكفففل لتلففة مفففد  وتففوزع علفففى عففدة حاسفففبات لتقليففل الوقفففت المسففتفر  ففففي حسففاب دالفففة اللياقففة ففففي 



 في كبس وفك كبس الصور الكسوري باستخدام حاسبات متعددة قياس كفاءة الخوارزمية الجينية المتوازية 
 

 

221 

ياصيل الطريقفة المسفتخدمة ففي البحفث. القسفم الخوايزمية الاينية.ماتبقى مك البحث لما يلي :القسم الااني يتضمك ت
 الاالث يشرح المواد ومنهاية البحث المقترحة.القسم الرابع النتائج ومناقشتها . القسم الخامس ااستنتاجات.

 الخوارزمية الجينية المتوازية لكبس وفك الكبس الكسوري 2. 

 -ي الكسوي  تكون لااتي:ستراتياية الخوايزمية الاينية المتوازية في لبس الوو           

 (:FICكبس الصور الكسوري ) 2-1

 ̋لبس الووية الكسوي  عملية معقدة جدا لكك ف  الكبس عمليفة سفهلة جفدا ممفا ياعفل معفد  الكفبس عاليفا          
. ولكففبس صففوية  أصففلية بطريقففة LISFفيهففا ،هففاا التعقيففد جففا  انهففا تسففتند بااسففاب علففى ناريففة الوفييففة المتكففري  

FIC  يتون التعقيد فيها هو ليفية الحوو  على معلماتLIFS:  والتي تتم  لااتي  ،- 
، B*B(  غيرالمتداخلففة بحاففم Mلموقففع ال  Rang Block (I)تقسففم الففى لتففل المففد   Iالوففوية ااصففلية  1.

. لتففففل المففففد  تففففرقم 2B*2Bوبحاففففم  Domain Blocks(I)( لكتففففل الماففففا  Nوبشففففتل عشففففوائي لموقففففع ال
)1(اففففففففل قواسففففففففطة ( وتم M:1مففففففففكال MiRi 1، ولففففففففال  لتفففففففففل الماففففففففا  تففففففففرقمال:N وتماففففففففل قواسفففففففففطة )

)1( NjD j . 
)1(، افضفل تطفاق  للمافا  iRلكل لتلة مفد   2. NKDk  ولفال  تقلفيا التحفو  المتقفايبikT  والفا

 لتالية :يحق   بالمعادلة ا

))(,(.min))(,( jijikiki DTRdDTRd =         …(1) 

مقيففففففاب التشففففففوي   ; iRالففففففى لتلففففففة المففففففد   jDتحويففففففل التقلففففففيا المتقففففففايب مففففففك لتلففففففة الماففففففا   ikTحيففففففث ان : 
))(,( jiji DTRd متوسففففب مربفففع الخطففففا  هفففوMSE   قففففيك لتلفففة المففففدiRتقلوففففة ،ولتلفففة الماففففا  الم)( jij DT .

 (:2(حسر المعادلةال j  ،ijمتون مك ال ijTتحويل التقليا المتقايب 
jijijT  =            …(2) 

لحاففم مففك لتففل المففد  ، وهففاا التحويففل يوعففح لففااتي : لتلففة تحويففل حاففم لتلففة الماففا  الففى نيففس ا jحيففث ان 
ففففففي لتلفففففة التحويفففففل   pixel, ولفففففل نقطفففففة صفففففويية  2*2تقسفففففم الفففففى وحفففففدات غيفففففر متداخلفففففة بحافففففم   jDالمافففففا  

)( jj D هففي معففد  مففك ايبففع ةففيم صففويية  فففي لففل وحففدة مففكjD  امففا .ij   الخطوووة :  فهففو متففون مففك خطففوتيك
)(تحوات لتلة االولى jj D  قواسطة  واحدة مك التحوات  الامانية ااتية : الدويان حو  مرلز الكتلفة)( jj D ،

)270,180,90,0(للديجات  +++  ولل دويان بعد اانعتاب المتعامد حو   منتوف المحفوي العمفود  للكتلفة
)( jj D تل  التحوات الامانية تسمى ،isometrics  هي التحو   الخطوة الثانية، اماijP للنقطفة الوفويية للكتلفة

 ( :3المحول في الخطوة ااولى ، ويعر  بالمعادلة ال
ijijij gvavP +=)(           …(3) 

 الناتاة في الخطوة ااولى . للكتلة  pixelهي النقطة الوويية  vحيث ان   : 
  ija  ،ijg   يحسففر قواسففطة تحليففل :Least square analysis   للقففيم الوففويية لكتففل المففدiR   والكتلففة الناتاففة

: معامففل التعففديل ، لففال  بعففد الحوففو  علففى  ijg: معامففل القيففاب ، ويسففمى   ijaقواسففطة الخطففوة ااولففى. ويسففمى 
 :يتم تشييرها لااتي LIFSمعلمات 

 معلمات تشير الى  موقع افضل تطاق  لكتلة الماا . 1-
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 لف افضل تطاق  لكتلة الماا  .  isometryمعلمة تشير الى  2-
 .ijoffset(g(ومعامل التعديل  a)ijscaling coefficient (معامل القياب  -3

هففاا البحففث طففويت المشففتلة اكساسففية فففي هففاة الطريقففة هففو اسففتهالك وقففت لريففر فففي لففبس الوففوي الكسففوي ، فففي 
قريبففففة مففففك الوففففوية   LIFSخوايزميففففة جينيففففة متوازيففففة لكففففبس الوففففوي لتسففففريع هففففاة الطريقففففة  فففففي اياففففاد معلمففففات 

 . [4]ااصلية

 FIC GAالخوارزميات الجينية لكبس الصور الكسوري  2-2

لمفد  ، والمشفتلة  فيهفا هو ايااد لتلة الماا  المناسبة والتحو  الى نوسيفة مفك لتلفة ا FICالسمة الرئيسية لفف       
بخوايزمية جينية متوازية ايااد اقرب حل   FICهو ايااد مساحة البحث لال  استردلت ميتانيتية البحث التقليدية لف

ماالي .فالخوايزمية الاينية هي تقنيات بحث تستخد  ايااد الحلو  الحقيقية والتقريرية لمشاكل البحث ،  ذ يتم فيها 
الممالفة للحلفو  قواحفد مفك طرائف  الترميفز، بعفد ذلف  تطرف    Chromosomesل الوفبييات توصي  المشتلة لتماي

ماموعففة مففك العمليففات الرياعففية المسففتنبطة مففك العمليففات الريولوجيففة لففالعروي، التففوايث ،اكختيففاي، التففزاو  والطيففرة 
بفي مفاهو اا ففرد مفك للحوو  في نهاية المطا  على ماموعة مك الوبييات التفي تمافل الايفل النهفائي ولفل صف 

افففراد الايففل، وافضففل صففبفي هففو الحففل اكماففل الففا  تبحففث عنففا المشففتلة المطروحففة. اذا ،ترففدا عملبففة البحففث  مففك 
( لكفل ااحتمفاات الممتنفة للمسفولة،والايل 1,0. الحلو  عادة تمافل بوفيفة  نائيفة ال̋واحدا ̋ماموعة حلو  وليس حال

وففبييات لتمايففل مسففاحة الحففل. الايففل الاديففد يتكففون مففك تقيففيم لففل فففرد فففي ااو  يرففدا قتوليففد جيففل عشففوائي لكففل ال
 : [14]ولااتي  FICالايل القديم  حسر دالة اللياقة استخدمت هاة الطريقة في لبس الوويالكسوي  

المتونفة مفك  LIFS: تشيير المعلمفات ال الوفبييات( Parameter coding المعلمات تشفير • gazyx ,,,, 
معلمفففففة تشفففففير الفففففى  {z}معلمفففففات تشففففير الفففففى موقفففففع أفضففففل تطفففففاق  لكتلفففففة الماففففا ، {x,y}ية  نائيفففففة,  ذ ان بوففففو 

isometry ، كفضفففل تطفففاق  لكتلفففة المافففا{a}  ، معامفففل القيفففاب{g} معامفففل التعديل،تسفففمى هفففاة الشفففيرة بالشفففيرة
 ( .1الرمادية  للبحث عك لتلة الماا  يوعحها الشتل ال

0 1 2 1Y ........ nY 1X ....... nX 

Isometry  كتلةالماا  المتطاق  السينية كتلةالماا  المتطاق  الوادية 

 الشيرة الرمادية للبحث عك لتلة الماا   (: 1الشكل رقم )
لكل لتلفة مفد  والبحفث  b*bالمتداخلة بحام  في عملية الكبس تقسم الى لتل المد  غير  I(w,w)الووية        

الوفففففففوية وتشفففففففير قواسفففففففطة الشفففففففيرة الرماديفففففففة   يسوووووووار( –)اعلوووووووى دة مفففففففك عفففففففك موقفففففففع لتلفففففففة المافففففففا  يرفففففففدا عفففففففا
(i=1,2,…….,n)ig  ففففف الفففففى ثفففففيرة  نائيفففففة  ig(n)هفففففي أكافففففر دقفففففة .  فففففم تحفففففو  الشفففففيرة الرماديفففففة nواكرفففففر ةيمفففففة لف
(i=1,2,….,n)iX 4لما في المعادلةال: ) 

nn gX =  

)1,........,2,1(,1 −−== + nnigXX iii          …(4) 
 ( : 5بالمعادلة ال  Xى الرقم العدد   م ٌيحول عل 
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 عليها يتوقف والتي المهمة العوامل وهومك الايل عمك اكفراد عدد يقود با :   Population sizeحجم الجيل  •

 ائج بشفتل ملحفو النتفائج ، لكفك تفنخيق دقفة النتف   خطفو مك يقلل الايل سو  حام زيادة لال  فإن .الخوايزمية أدا 
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المفديوب بشفتل جيفد ،وتفتم عمليفة قنفا  الايفل ااقتفدائي  المافا  كامفل يشفمل لفك كنفا الايفل صففير ا حافم كفون  عنفد
initial population .بطريقة عشوائية للشيرة الرمادية 

ر الففى سلسففلة الوففبييات المتونففة للايففل القففديم مففك قيانففات الوففوية  تتفيفف  : Fitness Functionدالووة اللياقووة  •
 :( 6الايل الاديد اعتمادا على دالة اللياقة بالمعادلة ال
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 .X:هي متوسب مربع الخطو قيك لتلة المد  ولتلة الماا   الناتاة مك الوبفي  MSE(x)حيث 
ك خففال  توالففد توليففد اكجيففا  يعنففي الحوففو  علففى جيففل جديففد مففك ااقنففا  مفف :  Generationاالجيووال  توليوود  •

صبييات اابفا  التفي لهفا لياقفة اكرفر وفرصفة للتفزاو  والبقفا ، وبهفاا يفتم توليفد جيفل جديفد مفك ااقنفا  بشفتل عشفوائي 
اكار تكييا للافرو  الريئيفة وفنفا  ااففراد ااقفل تكييفا ،لفال  للمفا زاد عفدد ااجيفا  ففان الحلفو  المالفى سفو  تحفاف  

 قل تقدير، وتمر عملية التوليد قاالث مراحل، ال ااختياي ، التزاو  ، الطيرة(.على نيسها في ااجيا  الالحقة با

 تفتم قوجفود الطريقفة هفاة محاكفاة :Roulette Wheel Selectionعلى وفق مبدا العجلوة المتدحرجوة  االختيار •

 مك فرد لكل اانتخاب احتمالية لمتوسب وفق ا القطاعات الايل يتوزَّعون على قطاع ،أفراد 100  لى لهامؤثرتقسم عالة

 :( 7بالمعادلة ال يعطى الحالي والا  الايل أفراد

).,.........2,1(),/(
1

MiFiFiPis
m

i
==  =

        …(7) 

 .اكجيا  : عدد M، و  iاليرد  مال مة  : ديجةFiو  iاليرد  انتخاب هي احتمالية Pisحيث أن  : 
المؤثفر. ديجفة لياقفة اليفرد تفزداد قزيفادة عفدد  أثفايلليا الفا  اليفرد ويؤخفا بعفدها عشفوائيا العالفة بفإداية اانتخفاب يفتم

 . الالح  قتو ير  يااقي في الايل قطاعاتا ومك  م يزاد أحتما  انتخابا
 يتمتعون بمواصفيات أفراد قيك التزاو  أن السائد فالمعتقد  GA في المهمة العمليات يعد مك: Crossoverالعبور  •

،تنيفا بعفد ذلف  عمليفة  جيفد لياقفة بمقيفاب اكففراد انتخفاب يفتم قفدير، ممَّ ت بوقفل جيدة أفراد بمواصيات عنا ينتج سو  جيدة
 بشفتل مفرة أكافرمك تكراياليفرد احتمفا  عفك والنفاتج ونيسفا قفيك اليفرد العرفوي  جرا  مك قديادمتان مز  عشوائي للتخلا

والعرفوييتم فيهفا  مجوامي(() ثوال  التي تسر  العروي.في جيل اابا  تقسم الوبييات الى عملية اانتخاب نتياة متتا   
( يوعفح المافاميع 2، والشتل ال probability of Crossover ( Pc ) عشوائيا لكل ماموعة وف  احتمالية العروي

 الاال ة المضللة لعملية العروي قيك جيل اآلبا  وجيل اكقنا  .

 الحل للوصو   لى جيد بشتل متسه التي التكرايية العمليات سلسلة مك اكخيرة المرحلة هي :  Mutationالطفرة  •

ففي  ياك فر اديافاق لفا يتفون  طفيف  باحتمفا  كفان ولفو ففي الايفل ميفاج  وعشفوائي تفيفر حفدوث بسفرعة فعنفد اكمافل
 واحتمفا  أوالعتفس، الواحد  لى الوير مك الوبييات بعتس تكون  الانائي الترميز الطيرة في.اكمال الحل مك ااقتراب

 متدنيفة بقيمفة عفادة يختفاي و probability of Mutation ( Pm )الطيفرة  مفا باحت يعفر  التفيفر هفاا حفدوث

 [14]نسري ا

 

 العروي للشيرة الرمادية(: 2الشكل رقم )
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 الخوارزمية الجينية  المتوازية   3-2

الوقت  لتنيياها لكك في تقنيات الحاسوب الحديث تم التفلر على طو  ̋طويال ̋الخوايزمية الاينية تتطلر وقتا       
قتنييفففا هفففاا النفففوع مفففك الخوايزميفففات ففففي حاسفففبات متوازيفففة الهفففد  منفففا الحوفففو  علفففى الحفففل اكمافففل بسفففرعة عاليفففة. 

بعفدة حاسبات،حاسفبة يئيسفية Manager/Workerالخوايزمية الاينية المتوازيفة طبقفت علفى أسفاب المفديرا العامفل 
(. المدير يعمل على توسيس ااتوفا  3،الموعحة بالشتل ال̋مك الحاسبات الطرفية قوصيها عماا   Nتعد المدير،و

مع العما  مك خال   يسا   ثاية ااتوا ، م يقو  قتوليفد صفبييات الايفل ااقتفدائي عشفوائيا وتوزيعهفا علفى العمفا  
.أيضفففا يقفففو   المفففدير باسفففتال  Worker-Nبالتسفففاو  ، تهيئفففة متطلبفففات الخوايزميفففة الاينيفففة وتوزيعهفففا علفففى العمفففا  

انهففا  ااتوففا  مففع لففل  أيسففا   ثففاية نتففائج مففك لففل عامففل دعففادة تمايلهففا عشففوائيا ليتسففنى تكففراي تلفف  العمليففات،ال
،يقففو  لففل عامففل مففك الردايففة باسففتال  ادثففاية مففك  Nالعمففا  بعففد الحوففو  علففى الحففل اكماففل النهففائي. أمففا العمففا  

ت الخوايزميففة الاينيففة ،وجففز  مففك الوففبييات الكليففة لحففيك الرففد  بإيسففا  متطلبففا المففدير لتوسففيس ااتوففا  واانتاففاي
لتنييا الخوايزمية قدالة اللياقة ، ومك  م  يسا  نفاتج  الخوايزميفة الازئيفة الفى المفدير،العمليات تكفري لكفل عامفل مفع 

  . والناففا[6][7]كففل  يسففا  مففك المففديرللى أن يسففتلم  ثففاية بإنهففا  ااتوففا  بعففد الوصففو   لففى الحففل اكماففل النهففائي 
  (.4يوعح في الشتل ال (PGA) المقترح للخوايزمية الاينية المتوازية

 

 
 الخوايزمية الاينية المتوازية( 3الشكل )
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 الكسوي   في لبس الووي  PGAمخطب الناا  المقترح  (4الشكل )

 مواد البحث وطرائقه :  3.

ففادية  الوفقففا لمففا تقففد  فففي المقطففع الاففاني ، اسففتخدمت قيانففات الوففوي اك             (Barbara Lena,صففلية الرمف
الرقميففة وهففي الوففيفة ااكاففر ثففيوعا لحيفف  وايسففا  مليففات  (  لكونهففا صففيفة فعالففة لضفففب الوففويJPEGبوففيفة ال
والتفي ثفيرت ب  256*256عرر ثبتة اانترنت ان حامها صفير ودقتهفا عاليفة . واختيفرت الوفوي بحافم الووي

8-bit/pixel  يمال الريانفات المسفتخدمة ففي تمايفل أنمفوذ  الخوايزميفة الاينيفة 1قم اللكل نقطة صويية  والادو  ي )
المعروفففة بخففواد   MATLAB Distributed Computing Server (MDCS)المتوازيفة . اسففتخدمت تقنيففة 

وتوسيسفها علفى ماموعفة حاسفبات . واسفتخد   MatlabR2010bالحاسبات الموزعفة والموجفودة ففي  قيئفة المفاتالب 
( حاسفبات ،واحفدة منهفا تمافل المفدير يعمفل علفى 7، حيفث يبطفت ال Manager/Workerالمفديراالعامل  منها تقنية

الفففففايك يعملفففففون قوصفففففيهم طرفيفففففات وهنفففففا عفففففدد  Worker-N،العمفففففا   Server ̋ داية الخوايزميفففففة  قوصفففففيا خادمفففففا
 : ،حيث تم تاسيس ااتوا  لااتي Worker-N=6الحاسبات 
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1-Install the MDCE Service on all computers 

2-In Dos for the folder: 

      Matlabroot\distcomp\bin\Mdce install 

      Matlabroot\distcomp\bin\Mdce start 

      Matlabroot\distcomp\bin\admincenter.bat 

3-In admincenter: Create Job Manager : Jm1,Worker (1 – 6) 

 تخدا   اايعاز اآلتي وبنسر مختلية :كما تم اعافة اخطا  للووي باس
Imnosie(image Name ,'salt & pepper',d) 

 .noise: اسم الووية المضا  اليها  image Name حيث ان :
         'salt & pepper'  ااخطا  المضافة حيث تعمل :on and off .الوان الووية 

                            D   وهي  :noise density 
 (  لقياب ليا ة الخوايزمية المقترحة  مك خال  اايعاز اآلتي:9(،ال8واستخدمت المعادات ال

[PSNR,MSE,Error, Compression raio ] = measerr(image Name) 
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 الاينية المتوازية قيانات أنموذ  الخوايزمية  ( 1الجدول رقم )
 50 عدد االجيال 

 Manager 240,150حجم افراد الجيل الكلي  المولد في المدير 

 Worker 40,25حجم الجيل المستلم لكل عامل 

 (6معادلة) دالة اللياقة 

 1 (Pcاحتمالية العبورالمثالية )

 0.001 (Pmاحتمالية الطفرة المثالية )

 4*4 حجم كتلة المدى 

 لنتائج :مناقشة ا 4.

تشففير النتففائج التففي حوففل عليهففا أن تطريفف  الخوايزميففة الاينيففة المتوازيففة لهففا تففو ير فففي تحسففيك عمليففة الكففبس       
وبسرعة أفضل مك الطريقة القياسية لكبس الووي. تريك ذل  مك خال  استخدا  صوي   FICوف  الكبس الكسوي  

. السفففتراتياية المااليفففة مفففك  Bit/Pixel-8(  بشفففيرة  Lena) , Barbara(  للوفففوي   256*256يماديفففة بفففالحام ال
لكتلففة الماففا  المتطففاق  الباحففدا يات  bit-14( للشففيرة الرماديففة ليضففا  البحففث متونففة مففك  Pixelالففنقب الوففويية ال 
لمعلمفة التعفديل . ولكفل لتلفة   bit-7، لمعلمفة القيفاب  isomorphic  ،5-bitللمعلمفة  bit-3عموديفة وافقيفة ( ،

وتخزن في ملف نوي يسمى ملف الكبس. مفك ناحيفة اخفر  خفال  عمليفة  bit-29يرة الكسويية متونة مك مد  الش
( باخفا معفد  النقفال الوفويية 0-256التكراي ليف  الكفبس تفم التفلفر علفى ةفيم الوفوية الرماديفة اذا تافاوزت المفد  ال

أسفاب سفرعة تنييفا الخوايزميفة الاينيفة ففي اكيبعة المااوية لتانر التباعد عفك القفيم اكصفلية . النتفائج ةيسفت علفى 
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( 2مرة ، وبتنيياات مختليفة يوعفحها الافدو  ال 50وعدد مرات التكراي  240حاسبات متعددة فعند اختيايحام الايل 
 أ كانت سرعة التنييا تتياوت قزيادة عفدد الحاسفبات الالعمفا  ( ، فقفد وصفلت سفرعة تنييفا الخوايزميفة قفيك حاسفرتيك 

ففففي حفففيك وصفففلت نسفففبة الكفففبس الفففى  db30.22، ونوسيفففة لفففبس جيفففدة وصفففلت الفففى  72sاحفففد الفففى المفففدير وعامفففل و 
 6قتنييفاها ففي   21s( عمفا   ذ قلفت سفرعة التنييفا الفى  (2-6لما لوح  تسريع ففي تنييفا الخوايزميفة مفك 86.35%

الففففى ، فففففي حففففيك وصففففلت نسففففبة الكففففبس  db33.22عمففففا  ، يافقففففا تحسففففيك  فففففي  نوسيففففة الكففففبس التففففي وصففففلت الففففى 
89.22%. 

 عما  (6)،  (240 ,150)بحام جيل  Lenaنتائج صوية  :(2)الجدول رقم 

 
في تنييا الخوايزمية الاينية المتوازية عند تقليل حام الايل ، فعند تقليل  ̋لال  لوح   ان هناك تسريعا        

يففا الموعففحة بالاففدو  لكففل حففاات التني  s(16-68)تففراوح وقففت التنييففا قففيك  150الففى   240حاففم الايففل مففك 
ففي  db34.21( ، يافقفا أيضفا ايتيفاع متفدي  ففي نوسيفة ونسفبة لفبس الوفوية ،  ذ وصفلت نوسيفة الكفبس الفى 2ال

. ولففر  اختبففاي دقففة 6باسفرع تنييففا للخوايزميفة بعففدد عمففا  مسفاو  لففف  %90.12حفيك وصففلت نسفبة الكففبس الففى
وبفنيس المحفددات ، فقفد   Barbaraة علفى صفوية تم  تطري  الخوايزمي  Lenaالنتائج التي طبقت على صوية 

(، فعنفد اختيفاي حافم الايفل 3يوعحها الافدو  ال PGAفي لبس وف  الكبس باستخدا   ̋لوح  ان هناك تسريعا
مرة لانت سرعة التنييا تتيفاوت قزيفادة عفدد الحاسفبات ال العمفا ( ،  ذ وصفلت سفرعة التييفا الفى 50وبتكراي 240

s22   يضا تحسيك في نوسية الكبس للووية التي وصلت الفى يافقا ا 6بعدد العماdb33.20  ففي حفيك وصفلت
فففي تنييففا الخوايزميففة عنففد تقليففل حاففم الايففل الففى  ̋.كففال  لففوح  ان هنففاك تسففريعا %89.17نسففبة الكففبس الففى 

ونسففبة لففبس مسففاو  الففى  db34.12قنوسيففة لففبس للوففوية وصففلت الففى  s17 ذ وصففلت سففرعة التنييففا الففى  150
 حاسبات  .  6ند تنيياها في ع  90.01%
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 ( عما   6 ال ,( 240 , 150بحام جيلال  Barbaraنتائج صوية ( : 3الجدول رقم )

 
حول تسريع في تنييا الخوايزمية ووصل الى  ̋( يالح   انا مع بقا  التكراي  اقتا3( ال2مك الادوليك ال        

حوفل تسفريع أخفر  150الفى  240يفل مفك ( ، لكفك مفع انخيفا  حافم الا 6أفضل حالة بعدد عمفا  مسفاو  ال 
ف  أيضفا، ولمفا موعفح  6في تنييا الخوايزمية لكل حاات ااختباي ووصل الى أفضل حالفة بعفدد عمفا  مسفاو  لف

للخوايزميففففففة الاينيففففففة المتوازيففففففة مففففففع اخففففففتال  حاففففففم الايففففففل للوففففففوي  ̋( الففففففا  يماففففففل تسففففففريعا 5فففففففي الشففففففتل ال
علففى الوففوي بحوففولها علففى  نسففبة ونوسيففة لففبس  ̋ع واعففحا(  ولففان هففاا  التسففري Barbara Lena,المخترففرةال

التفففي   Barbara( لوففوية 7،والشفففتل ال 16sالتففي  طبقفففت بسففرعة  Lena(لوفففوية  6عاليففة يوعفففحها الشففتل ال
 . s17طبقت بسرعة 
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 ( 240,150عما ( وبحام جيلال  6فيال  PGAالكسوي  باستخدا     ستفر  لكبس الووي الوقت الم( 5الشكل )
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  ( الووية بعد الكبسbااصلية                        ال (  الوويةaال                        

                                     s16 الناتاة مك  الخوايزمية الاينية المتوازية بسرعة  Lenaصوية ( 6الشكل )

  
 ( الووية بعد الكبسbااصلية                            ال (  الوويةaال

           s17 الناتاة مك الخوايزمية الاينية المتوازية بسرعة  Barbaraصوية ( 7الشكل )
فة أخطفا  ولفر  ةياب ليا ة هاة الطريقة تفم مقاينتهفا مفع الطريقفة القياسفية الكسفويية مفك خفال   عفا        

(  ذ ترفففففيك ان الطريقفففففة القياسفففففية 5( وال4للوففففوي وبنسفففففر معينفففففة واخترففففرت بفففففالطريقتيك والموعفففففحة بالاففففدو  ال
لحفاات   s(29-71)الكسويية أبطا في التنييا مك الخوايزمية الاينية المتوازية فقفد تفراوح وقفت التنييفا فيهفا قفيك 

ونسففبة لففبس   db31.77للوففوية  فيهففا الففى  مختليففة مففك اعففافة نسففر الخطففو ، فففي حففيك وصففلت نوسيففة الكففبس
(  لمفا وصفلت نوسيفة 71-28الsقيك  Barbaraفي حيك تراوح وقت التنييا لووية  Lenaلووية  %83.85الى

. وحوفل تسفريع للخوايزميفة الاينيفة المتوازيفة مفع  %83.87ونسبة لبس وصلت الفى  db31.79  ,الكبس الى 
ف وعدد  ا  150بقا  حام الايل مساويام لف  لفنيس نسفبة  s(15-66) ذ تفراوح وقفت التنييفا قفيك 50لتكفراي مسفاويام لف

في الطريقة القياسفية، مفع ايتيفاع متفدي  لنسفبة ونوسيفة الكفبس للوفوية، فقفد لفان   Lenaالخطا المضافة لووية
ونسفففبة لفففبس مسفففاوية   db34.78اسفففرع تنييفففا للخوايزميفففة الاينيفففة المتوازيةعنفففدما حتوفففل علفففى نوسيفففة صفففوية 

ف (  وايتيففاع متففدي  لنوسيففة الكففبس 69-15الdbقففيك  Barbara،فففي حففيك تففرواح وقففت التنييففا لوففوية  91%65.لفف
، وافضففل نوسيففة صففوية وأحسففنها مففك ناحيففة  %91.68ونسففبة لففبس وصففلت الففى   db34.81التفي وصففلت الففى 

ف قوجفود نسفبة خطفا مسفاو  Barbara( لوفوية (9والشفتل  Lena( لوفوية 8نسبة الكبس  يوعفحها الشفتل ال ية لف
( وعفففحت الوفففوية بعفففد الكفففبس ففففي الخوايزميفففة الاينيفففة المتوازيفففة الناتافففة قوقفففت اقفففل مفففك b‘ فالوفففوية ال  0.1

 (.9(، والشتلال8( الناتاة باستخدا  الخوايزمية الكسويية القياسية لكل مك الشتل الcالووية ال
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 PGAبعد  عافة نسبة خطا في  Lena  ،( Barbaraنتائج صويال( : 4الجدول رقم )

 

  عافة  نسبة خطا في الخوايزمية الكسويية القياسية بعد Lena  ،( Barbaraنتائج صوي ال  ( :5الجدول رقم )
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 القياسية   PGA         (c )FICباستخدام   FIC( b)     االصلية      (  الصورةaالشكل )       

            ((0.1الناتاة  قنسبة خطا  Lenaافضل نوسية ونسبة لبس لووية ( 8الشكل )

  
 القياسية  c )FICال        PGAباستخدا   b )FICااصلية     ال (  الوويةaالشتل ال          

 ( 0.1الناتاة قنسبة خطاال Barbaraافضل نوسية ونسبة لبس لووية ( 9الشكل )
 االستنتاجات والتوصيات 5.

بس الووي الكسوي  مك خال  استخدا  الشيرة الخوايزمية الاينية المتوازية أ رتت نااحها في تحسيك ل        
الايففد للوفبفي مففك خففال  تحسفيك ادا  الخوايزميففة للوصففو  الففى  الرماديفة للوففبييات التففي منعفت التقففايب غيففر

الوفففبفي المافففالي .النتفففائج قينفففت ان الشفففيرة الرماديفففة مرنفففة وفعالفففة  للوصفففو   لفففى الحفففل اكمافففل بسفففرعة وليفففا ة 
لاسرع تنييا لكبس الووي الكسوي  ففي   15sالى  PGAامل فقد وصلت سرعة تنييا عاليتيك قتقنية المديراالع

( حاسبات ,وان طريقة ماا  البحث المستخدمة للكفبس وفف  الكفبس ، واختيفاي معفامالت الخوايزميفة الاينيفة 6ال
ك وتحسففي  %91.68الااختيففاي،العروي والطيففرة( لففان لففا دوي فعففا  فففي تحسففيك نسففبة الكففبس التففي وصففلت الففى 

فففي اياففاد  PGA.  اوصففي باسففتخدا   db 34.81يقففايب نوسيففة الوففوية بعففد ففف  الكففبس التففي وصففلت الففى مففا
 لحلها، لما اوصي باستخدا  هاة التقنية على الووي الملونة. ̋الحلو  ا  مشتلة اذا لان عامل السرعة مهما
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