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ABSTRACT 

Recently, effective technologies in Fractal Image Coding (FIC) were used to 

reduce the complexity of search for the matching between the Range blocks and the  

Domain blocks which reduces the time needed for calculation. The aim of this research 

is to propose a Hybird Parallel Neural -Genetic Algorithm (HPNGA) using  the 

technique  of  (Manager/Worker) in  multiple computers in order to obtain the fastest   

and best compression through extracting the features of the  gray and colored images to 

attenuate the problem of dimensions in them .The NN enabled to train separate images 

from the test images to reduce the calculation time. The NN able to adapt itself with the 

training data to reduce the complexity and having more data and is merged with the 

parallel GA to reach optimum values of weights with their biases. The optimum weights 

obtained will classify the correct search domains with the least deviation ,which, in turn 

,helps decompress the images using the fractal method with the minimum time and with 

high resolution through multiple computers. The results showed that the proposed 

hybrid system  is  faster  than the  standard algorithm ,the NN and GA in decompressing 

the FIC and they  are flexible and effective to reach the optimum solution with high 

speed and resolution .The search method used for compression and de-compression has 

a vital role in improving the ratio  and the quality of image compression which  reached 

15s .The  ratio of compression reached to  90.68% and the image improvement after 

decompression   reached  to 34.71db  when  compared to other  methods of  (FIC), which 

didn't exceed 90.41% and image quality of 32.41db and the execution speed  was only  

21s. 

Keywords: Hybird System, Artificial Neural Network(ANN), Parallel Genetic 

Algorithm (PGA), Fractal Image Coding(FIC),  Rang Block, Domain Block. 
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 الملخص

لتقص تل   Fractal Image Coding(FIC) الكستوي  لصوتوي  استتددت  تترا ا نقنتتاع لعالتة  لتي الت ت   
التت   لقصتتل الوقتتت   Domain Blockوىتتتل الملتتا    Range Blockنعق تتد الثحتتت لصت تتا ك  تت م ىتتتل المتتد 

عوتتةتة لتتي ىتتث   -المستتتق ف لتتي الحستتابف الهتتد  تتتم اتت ا الثحتتت اقتتت اا نظتتار التت م ي نتتوا   اواي تتتتة   نتتتة
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العاتتل لتي /نتتة المتد   تق Hybird Parallel Neural -Genetic Algorithm  (HPNGA)الوتوي الكستوي  
والضل ىث  تم اال  إستتدال  الوت اع لصوتوي ال تادلتة والمصونتة لتقص تل   حاسثاع تتعددة لصحوو  عصى اس ع

االاتثتاي لتقص تل وقت  الحستاب،  تن وتصة عتم صتوي ت كصة األبعاد ل ها، اذ تكن  ال ثكة العوةتة تم ندييب صوي
م  تانتاع التتدييب لتقص تل التعق تد واتتالكهتا  تانتاع أكمت ، ودتلت  كما است اع  ال ثكة العوةتة أن نكتت  ن ستها تت 

تتتتل الدواي تتتتتة الل نتتتتة المتوا يتتتة لصوصتتتو  التتتى الألتتتتم الممالتتتتة  تتتتم األو ان بانحتا انهتتتا، واألو ان الممالتتتتة التتتتي نتتتم 
 الحوتتو  عص هتتا ستتو  نوتتنا تلتتاالع الثحتتت الوتتحتحة بتتيدنى انحتت ا  والتت   لستتاعد عصتتى لتت  الكتتث  لصوتتوي

النتتاج  ان النظتار الهلت م المقتت ا أست ع    نت فبال  يقة الكسويية بيقل وق  وبدقة عالتة تم اال  حاسثاع تتعتددة 
، وأنهتتا ت نتتة  FICتتتم الدواي تتتتة الألتاستتتة ،ال تتثكاع العوتتةتة والدواي تتتتة الل نتتتة  لتتي ىتتث  الوتتوي الكستتوي  

وان ط يقة الثحت المستددتة لصكث  ولت  الكتث  ىتان لهتا  ولعالة لصوصو  إلى الحل األتمل بس عة وى اءة عال ت م،
، ىمتا وصتص  نستثة الكتث   التى  s 15دوي لعا  لي نحس م نسثة  ونوعتة الكث  لصووي بس عة عالتة وصص  التى 

تقاينتة بتال  اجك االات   لكتث  الوتوي db 34.71 لقتايب ونحس م نوعتة الووية بعتد لت  الكتث  التى تتا % 90.68
وبستت عة نن  تت  لتتم نتلتتاو  التتى  db32.41ونوعتتتة صتتوية %90.41لتتم نتلتتاو  نستتثة الكتتث  ل هتتا التتى الكستتوي  التتتي 

s21ف 
ال تتثكاع العوتتةتة االصتت ناعتة، الدواي تتتتة الل نتتتة المتوا يتتة، ىتتث  الوتتوي  ي النظتتار الهلتت م،الكلمااات الماتاحيااة

 الكسوي ، ىتصة المد ، ىتصة الملا ف

 المقدمة          -1

كث  ول  الكث  لصووي تم  نقنتاع الوتوي ال قمتتة التتي أصتثح   انثتا تهمتا لتي اقنهتا ونقصهتا لتي تلتا  
ألضتل اواي تتتاع الكتث  ولت  الكتث  التتي طتويع لتي العقتد تتم    (FIC)المعصوتتاعف لعتد ىتث  الوتوي الكستوي  

 Iteratedف  والتتت   اتتتو نتتلتتتة دياستتتة نظتتتار الو ت تتتة المتكتتت ي Jacquinو   Barnsley[1]االا تتت  تتتتم قةتتتل

Function System (IFS)   إذ طتويع الكم ت  تتم الثحتو  لتي ات ا الملتا  بستةب اين تاع تعتد  الكتث (CR )
compression ratio  الكتتتث ، لقتتد يىتتتق الثتتاحمون عصتتتى ىتستتتة نحد تتتد ونحستت م صتتتنا ىتتتل المتتتد   وستتتهولة لتت

Rang Blocks   يتتادة تعتتد  الكتتث ، التتتوا ن  تت م ستت عة الكتتث  ولتت  الكتتث  ونحستت م  تتودة الوتتوية بعتتد لتت  ،
،  لقتتتد [1]الكتتث ،  ووتتتتع  اواي تتتتتاع ىم تتت ة لتتتي اتتت ا الملتتتا  عصتتى أستتتال نوتتتنت  الثحتتتت التتت   لقصتتتل التعق تتتد 

 (  لكث  الووي الكسوي ف ANN,GAمون اواي تتاع التقنتاع ال ىاجتة تمل )استددر باح
الدواي تتتاع الل نتتة نعتةت تم نقنتتاع الثحتتت الت ىي التتي نيستتددر لللتاد حصتتو  نق يةتتة لصمستاجل التتي نت صتتب 

 وتوستتوتاع نوصتتت  الم تتكصة بك GAحصتتوال أتمصتتتة ونستتتق ف وقتتتا طتتويال لللاداتتا لتتي التقنتتتاع التقص دلتتةف  تتتم لتتي 
 ،الوياثتةى الحتتة وتعاللتها ب  اجك يياتتة تستوحاة تتم العمصتتاع الة ولو تتة نممل الحصو   واحدة تم ط اجك الت ت ق

 لصحوتتتتو  عصتتتتى الل تتتتل النهتتتتاجي لصك وتوستتتتوتاع والتتتت   لممتتتتل الحتتتتل األتمتتتتل لصم تتتتكصةوال  تتتت اع  العةتتتتوي االاتتتتتتاي،
اي الضا تم التقنتاع ال ىتة والتي نستتددر لةنتاء النمتاذل ال ياتتتة تستتندة باألستال  ANNاتا ف [15] لم  وحةا

عصتى ال تثكاع العوتتةتة الح ويتة النهتتا نعتال  ىمتتة ااجصتتة تتم الةتانتتاع بالتتدييب والمو عتة بتتالتوا   لكستا ها المع لتتة 
والتتي لهتا ااصتتة عوتةتة  Nodeنتم تم اال  وحداع تعاللة نسمى عقد  ANNلق ض الت ة ك ،والمعاللة لي 

تم ح ت انها نقور  تدقيم المع لة والمعصوتاع لتلعصها تتاحة ال  ن ة ك عم ط يك تثط األو ان، وال اجتدة األكةت  
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 [2]عصتتى ن تتك ل العالقتتاع الالا تتتة المعقتتدة  تتدون ل تتتتاع استتتنتا تة عتتم طةتعتتة العالقتتة اتتي قتتدينها ANN يلتت 
 لتونت  تلا  الثحت عم ىتل المد  وىتل الملا  لي ىث  الووي الكسوي ف ANNو GAفل ل  استددت   

عمتل الثتاحمون  لكتث  الوتوي الكستوي ، اتمتا NNعمتل عصتى ن توي    M.Mohamed [3],2006الثاحتت
[4],2006  A.Ben , , X.Lifeng[5],2007 ,Y.Chakrapani [6],2009 M.Sheng 

[7],2006،B.S.Sanjay [8],2010,   عصتتى ن تتويGA  لكتتث  الوتتوي الكستتوي   وىانتت   نستتثة الكتتث  عالتتتة
( ، اتما عمل 27-31)dbلي ح م ىان  نوعتة الكث  لصووية   دة ن اوح    م  %88المدتة ة وصص  الى  لصووي

عصتتتتتتى ن تتتتتتوي  نظتتتتتتم ال نتتتتتتة تتتتتتتم ال تتتتتتثكاع  Y.Chakrapani[10],2009,Y.Chakrapani[9],2008آاتتتتتت ون 
الكستوي  وقتد ىانت  النتتاج  تت اونتة  ت م ط يقتة واات   لقتد وصتص  نستثة العوةتة والمن ك المضتةب لكتث  الوتوي 

(، وقتتتتتتتتتتتتتتتتار 31)dbلتتتتتتتتتتتتتتتتي حتتتتتتتتتتتتتتتت م لتتتتتتتتتتتتتتتتم نتلتتتتتتتتتتتتتتتتاو  نوعتتتتتتتتتتتتتتتتتة الكتتتتتتتتتتتتتتتتث  لصوتتتتتتتتتتتتتتتتوية   %90.12الكتتتتتتتتتتتتتتتتث  التتتتتتتتتتتتتتتتى 
عوتةتة  لتست يل - ت ة تك اواي تتتة   نتتة Y.Chakrapani[12],2009 ,Y.Chakrapani[11],2008الثتاحمون 

 ( ف29)dbكث  الووي الكسوي   لمل س عة الكث  لان  نوعتة الكث  لصووية لم نتلاو 
عوتتةتة لكتتث  الوتتوي الكستتوي  لتتي  -الهتتد  تتتم اتت ا الثحتتت ن تتوي  نظتتار ال مينتتوا    اواي تتتتة   نتتتة

صة االبعتتتاد تتتتم ا تتتل الحوتتتو  عصتتتى ىتتتتل  هتتتد  نقص تتتل التعق تتتد لم تتتك حاستتتثاع تتعتتتددة الستتتتدال  صتتت اع الوتتتوي
وىتتث    (LIFS)المحصتتي الملتتا  المت تتا ك تتتم اللتتقء الكستتوي  لتتي الكتتث  والتت   لستتتددر  نظتتار الو ت تتة المتكتت ي

 الووي الكسوي  لصووي ال تادلة والمصونة التي نقصل الوق  ونحسم نوعتة الووية بعد ل  الكث ف

 صور الكسوري عصبية  لكبس ال -توازي خوارزمية جينية  2-

 -ست انتلتة النظار الهل م  لي ىث  الووي الكسوي  نكون ىاالنيي

 (:FICكبس الصور الكسوري )1-2 

 ̋عمصتتتة تعقتتدة  تتدا لكتتم لتت  الكتتث  عمصتتتة ستتهصة  تتدا تمتتا للعتتل تعتتد  الكتتث  عالتتتا كتتث  الوتتوية الكستتوي  
ف التعق تتد لتتي ىتتث  صتتوية أصتتصتة LISFاتت ا التعق تتد  تتاء النهتتا نستتتند باالستتال عصتتى نظ يتتة الو ت تتة المتكتت ي ،ل هتتا

 -وىاالنيي ،LIFSاو ىتستة الحوو  عصى تعصماع  FICب  يقة 
 B*Bالمتدااصتتتة بحلتتتم  (  غ تتت Mلموقتتتل )  Rang Block (I)نقستتتم التتتى ىتتتتل المتتتد   Iالوتتتوية االصتتتصتة  1-

ف ىتل 2B*2Bوبحلم  Domain Blocks(I)( لكتل الملا  N( ، وب كل ع واجي لموقل )1 وتحها ال كل )
)1(( ونممتتتل  واستتت ة  M:1المتتتد  نتتت قم تتتتم) MiRi (1، وىتتت ل  ىتتتتل الملتتتا  نتتت قم:N ونممتتتل  واستتت ة )

)1( NjD j ف 

 
 المجال -(: تحوالت كتل المدى 1الشكل رقم )



 القادر ، سوزان خالد و امية غانم الوهاب عبد شهلة عبد 
 

 

88 

)1(، لحقك ألضل ن ا ك لصملا  iRلكل ىتصة تد   -2 NKDk  وى ل  نقصتص التحو  المتقايبikT   وال
 ي [5]لحقك  بالمعادلة التالتة

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

تألتتتتتتتال الت تتتتتتوي   ; iRالتتتتتتى ىتصتتتتتتة المتتتتتتد   jDنحويتتتتتتل التقصتتتتتتتص المتقتتتتتتايب تتتتتتتم ىتصتتتتتتة الملتتتتتتا   ikTح تتتتتتت ان ي 
))(,( jiji DTRd تتوستتتط ت بتتتل الد تتتا  اتتتوMSE   تتت م ىتصتتتة المتتتد iR،  وىتصتتتة الملتتتا  المتقصوتتتة)( jij DT ف

نحويل التقصتص المتقايب 
ijT ( تكون تم

j  ،
ij (حسب المعادلة)ي2) 

jijijT  =           …(2) 

ىتتاالني ي ىتصتتة  نحويتتل حلتتم ىتصتتة الملتتا  التتى الحلتتم ن ستتة تتتم ىتتتل المتتد  ، واتت ا التحويتتل  وتتت  jح تتت ان 
)(لتي ىتصتة التحويتل   pixel, وىتل نق تة صتويية  2*2نقسم الى وحداع غ   تتدااصة بحلتم   jDالملا   jj D

 الخطااوة االولاا لهتتو تكتتون تتتم ا تتون م ي    ijف اتتتا  jDاتتي تعتتد  تتتم ايبتتل ةتتتم صتتويية  لتتي ىتتل وحتتدة تتتم 
)(نحتتتوالع ىتصتتتة jj D  واستتت ة  واحتتتدة تتتتم التحتتتوالع  الممانتتتتة االنتتتتة ي التتتدويان حتتتو  ت ىتتتق الكتصتتتة )( jj D ،

)270,180,90,0(لصدي اع  +++  وىل دويان بعد االنعكال المتعاتد حو   تنتوا المحتوي العمتود  لصكتصتة
)( jj D نص  التحوالع الممانتة نسمى ،isometrics  اي التحو   الخطوة الثانية، اتاijP لصنق ة الوتويية لصكتصتة

 ( ي3ويع   بالمعادلة ) [5] وة االولى ،المحول لي الد
.)( ijijij gvavP +=          …(3) 

 لصكتصة النانلة لي الد وة االولى ف  pixelاي النق ة الوويية  vح ت ان   ي 
  ija  ،ijg   ي لحستتب  واستت ة نحص تتلLeast square analysis   لصألتتتم الوتتويية لكتتتل المتتدiR   والكتصتتة النانلتتة

ي تعاتتتل التعتد ل فالم تتكصة األساستتتة لتتي اتت    ijgي تعاتتل الألتتتال ، ويستتمى   ija واست ة الد تتوة االولتتىف ويستتمى 
عوتةتة لتي -نظتار الت م نتوا   اواي تتتة   نتتة ي ، لتي ات ا الثحتت طتو FICلتي  ال  يقة او استهالك وق  ىة ت 

 ف [5]ق يثة تم الووية االصصتة  LIFSلتس يل ا   ال  يقة لي إللاد تعصماع  كث  الووي

  Features Extractionاستخالص الصاات  2-2

تتم حستاباع الت تا ك  ت م ىتتل المتد   الكسوي  لستق ف وقتا طويال ألنها نحتال الى عدد ىة   كث  الووي
نت   تتتم  وىتتل الملتا  ، لت ل  نستتددر اواي تتتاع التوتنت  لتقص تل حستاباع الت تا ك لتي ال  يقتة الكستويية، والتوت 

العكستتي التتتي نتتديب عصتتى  تانتتاع الوتت اع المستدصوتتة تتتم  وبدواي تتتتة االنت تتاي ANNلتتي اتت ا الثحتتت باستتتددار 
 ، والوتتوية  لتتي عمصتتتة الكتتث  نقستتم التتى ىتتتل المتتد  غ تت  I(w,w)االلتتا الملتتا  التتتي حوتتل عص هتتا تتتم الوتتوية

الوتوية ، والستتدال  صت اع  يساار( –لا  )اع( ، ويتم الثحتت عتم توقتل ىتصتة الملتا  تتم b*bالمتدااصة بحلم )
 ف, [12]( 5( ، )4استددت  ةتاساع تدتص ة نوت  لي المعادالع ) الووي

     1- Standard Deviation ( σ )   ي ال   لع ى بالمعادلة االنتة ي 


==

−=
cr n

j

ji

n

icr

MP
nn 1

2

,

1

)(
1

         …(4) 

 ( فc* n rnتعد  النقاط الوويية لمق ل الووية) ي  Mح ت ان   
           i,jP  (   ي النق ة الوويية لصسi( والعمود ، )jف ) 

     2- Skewness    ي [12]ي ال   لع ى بالمعادلة االنتة 
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        …(5) 

  Multi Computerالحاسبات المتوازية  3-2

او شكل تم أشكا  الحوسثة التي لل   ل ها نن    العد د تم العمصتتاع لتي وقت  واحتد والتتي نعمتل تتم تةتدأ 
الم تتاكل الكة تت ة لمكتتم ان نقستتم عصتتى ت تتاكل اصتتق  حلمتتا ويتتتم حصهتتا لتتي وقتت  تتتتقاتم بتتالتوا   بح تتت لكتتون ان 

تتتم  لصنظتار المستتتددر القتدية عصتتى نو يتل المهتتار  تت م ات   الحاستتثاعف نتم لتتي العقتتد م األا ت يم نوتتمتم وأن تاء الكم تت 
عتتار  Flynnنت  التت   اقت حتة تالكتل لف لصت م الحاستثاع المتوا يتة والتتي نوتنا اعتمتتادا عصتى المهتار ، ويعتد التوت 

تتتم أواجتتل التوتنت  لصحاستتثاع المتوا يتتة والتتتي نعت    توتتنت  لصتت م، التت   صتنا اتتتة  تت ات  وا هتتقة ″واحتد ا  1966
 الحاسوب تتم اتال  عتاتص م تهمت م لتي التتوا   امتا ىمتتة ست يان األلعتا اع وىمتتة ست يان الةتانتاع  ت م الحاستثاع،

 ىاالني ي [16]ا الحاسثاعوعصتة لان لال م صن
 Single Instruction Singleالحاسثاع وح دة االلعا اع ووح دة الةتاناع وال   لعني   نات  تتسصستل نماتتا -1

Data(SISD) الحاسثاع وح دة االلعا اع وتتعددة الةتاناع وال   لعني الألتتار بالعمصتتة ن ستها عصتى تلموعتة  -2 ف
الحاستثاع تتعتددة -3 فSingle Instruction Multiple Data(SIMD)االستتعما شتاجل  كة ت ة تتم الةتانتاع واتو

      فMultiple Instruction Single Data(MISD) االلعتتا اع وح تتدة الةتانتتاع واتتو نوتتنت  نتتادي االستتتددار 
 Multiple Instruction لتتي الةتت ات  المتوا يتتة ″الحاستتثاع تتعتتددة االلعتتا اع وتتعتتددة الةتانتتاع ويعتتد شتتاجعا 4-

Multiple Data(MIMD)ف 
الم تتوي عتتم التوتتنت    Single Program Multiple Data(SPMD)استتتددر لتتي اتت ا الثحتتت التوتتنت 

SIMD عصى تستو  المهار بح ت لحقك س يان االلعا اع  ة نات  واحتد التى الحاستثاع المتوا يتة ″وال   لعني نوا يا
 تم تتق  و تتود وحتتتدة نحكتتم ت ىقيتتة وذاكتتت ة ت تتت ىة ن تت   عصتتتى ونن تت   ةتانتتاع تدتص تتتة بالوقتت  ن ستتة،ا ا التوتتتنت  

الحاسثاع المدتص ة لتن    الة نات  ب كل تتقاتم عصى  تاناع تدتص ة، ولتحق ك ا ا النتوع تتم التتوا   استتددر ط يقتة 
وعتدة حاستثاع ىقبتاجم  وتتحها  ،ثة يجتستتة ىدتادرالتي تم االلها يب ت  حاست  Star Connectionال بط النلمتة 

(ح ت تكم ا ا ال بط عمصتة الداو  الى ال اك ة الم ت ىة واستدال  عدة تعاتالع لي الوقت  ن ستة تتل 2ل كل )ا
 SPMDنثتتاد  الةتانتتاع  تت م الحاستتثاع عتتم ط يتتك التت اك ة الم تتت ىة،كما  تمتتتل اتت ا التت بط تتتل التوتتنت  المستتتددر

تتتم الحاستتتثاع والتتتي  عصهتتتا  نحتتتتل  ط عتتدد ىة تتت بتتاللودة واالداء العتتتالي لتتي نن  تتت  الةتت ات  والنتتتان  عتتم اتكانتتتتة يبتتت 
 ف[16]لي ناييخ الحاسثاع المتوا ية ″باي ا ″توقعا

 
 (: الشبكة النجمية 2الشكل رقم )
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 ANNالشبكة العصبية االصطناعية  4-2

لكتتث  ولتت   ANNلتتي حقتتل ىتتث  الوتتوي طتتويع الكم تت  تتتم الثحتتو  التتتي نستتتددر التقنتتتاع ال ىاجتتتة تمتتل 
الكتتث  ألنهتتا نعتتال  ىمتتتة ااجصتتة تتتم الةتانتتاع بالتتتدييب ولكستتا ها المع لتتة لقتت ض الت ة تتك ، لهتت ا القتت ض استتتددت  

وبدواي تتتة  FeedForward Neural Network (FFNN)ال ثكة العوتةتة االصت ناعتة ذاع التق لتة االتاتتتة 
عكسي لتونت  النقط الوويية لصملا  ،وال ثكة تكونة تم عدة طثقاع ي طثقة االداتا ، طثقتة  ندييب ذاع انت اي

نحتتو  عصتى يوابتط ي توع بوتوية عكستتة ،الات ال لحستب تثاشت ة  االا ال وواحدة او اكم  تم ال ثقاع الدستة، وال
عكستتي لصد تتي عنتتد التتتدييب، وىمتتا توتتت  لتتي  أتاتتتتة تتتم اتتال  يوابتتط ال تتثكة بانت تتايتتتم الداتتا  بانلتتا  نق لتتة 

،ثتتتم  Bias(b)بح تتتت نلمتتتل الداتتتاالع المو ونتتتة تتتتل انحتا انهتتتا   w(ف الداتتتاالع لتتتي ال تتتثكة لهتتتا و ن 3ال تتتكل )
د الاتت ال والتتتي لمكتتم ان لستتتعمل أنتتواع تنهتتا لتول تت   Activation Function (AF)ن ةتتك عص هتتا دالتتة التن تتتط

وتمالتتتة ألكمتت  الت ةتقتتاع، وال تتثكاع ذاع التق لتتة األتاتتتتة لتتي  ةوب تتكل عتتار دوا  التن تتتط الالا تتتة نعتةتت  تالجمتت 
 purline،وطثقتتة الاتت ال  دالتتة ا تتتة (sigmoid AF)اغصتتب االحتتتان نكتتون طثقانهتتا الدستتتة  دالتتة الستتتكمويد

AF) فكما نم  شثكة)FFNN التتي نتدال ل هتا أنمتاط  التتدييب )الةتانتاع( التى  مامياةمرحلاة التذيياة االبم حصتان ي
التتي نعتد  تتم االلهتا األو ان ب تكل  ومرحلة التادري ال ثكة ون سل اال  ال ثقاع المتعاةثة وصوال إلى الات ال ،

نكت اي  لكتتل أنمتاط التتتدييب عصتى أستتال نقص تل األا تتاء  ت م تد  تتاع ال تثكة والمد  تتاع الحألتقتة بانحتتداي نتتدييلي 
 ي   [2]( لحساب األا اء ل ثقة الا ال6تل الا ال الحألتقي حسب المعادلة ) kY لقاين بعداا الا ال ا اءلأل

)1(*)( kkkkk YYYT −−=         …(6) 

او الات ال الحألتقتي ، ىت ل  لحستب الد تي العكستي لص ثقتة الدستتة حستب  kT او إا ال ال ثكة  ، kY ح ت ان  
 (ي7المعادلة )

kkkkk WYY *)1( −=          …(7) 
  م طثقة االا ال وال ثقة الدستتة ، لتي حت م نعتد  أو ان ال تثكة لتي ىتل ت حصتة تتم  او تعد  الد ا  kδح ت ان 

 (ي8اال  المعادلة )
))1()(()()1( −−++=+ tWtWYtWtW jkjkkkjkjk       …(8) 

  ف[2]تعاتل التعل ل والتي نستددر لتس يل اواي تتة التدييب αاي تعاتل التدييب ،  ηح ت ان

 FIC GAالخوارزميات الجينية لكبس الصور الكسوري  5-2

او إللاد ىتصة الملا  المناستثة والتحتو  إلتى نوعتتة تتم ىتصتة المتد  ، والم تكصة  ل هتا  FICال جتستة لتتالسمة 
ت  الللتتتتاد اقتتتت ب حتتتتل تمتتتتاليف GAب  FICاتتتو إللتتتتاد تستتتتاحة الثحتتتتت لتتت ل  استتتتتةدل  تتكانتكتتتتتة الثحتتتتت التقص دلتتتتة لتتت
صو  الحألتألتة والتق يةتة لم تاكل الثحتت، إذ لالدواي تتة الل نتة اي  نقنتة تم نقنتاع الثحت التي نستددر الللاد الح

 تتتم ل هتتا نوصتتت  الم تتكصة بك وتوستتوتاع المممصتتة لصحصتتو   واحتتد تتتم ط اجتتك الت ت تتق، بعتتد ذلتت  ن ةتتك تلموعتتة تتتم 
وال  ت ة لصحوتو  عصتى تلموعتة  العمصتاع ال ياتتة المستنث ة تم العمصتاع الة ولو تة ىالتواي  ،االاتتاي، العةتوي،

نثحتت عنتة الم تكصة  اع التتي نممتل ألت اد الل تل النهتاجي، وألضتل ى وتوستور اتو الحتل األتمتل الت  تم الك وتوستوت
( لكتل 1,0نةدا عمصثة الثحت تم تلموعة حصو  ولت  حاًل واحتدًا والتتي نممتل عتادة بوتتقة ثناجتتة ) ،الم  وحةف اذا

الك وتوستوتاع التتي نممتل تستاحة الحتلف  والل تل االو   ةتدا  تول تد   تل ع تواجي لكتل االحتماالع الممكنة لصمسيلة،
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 الل ل اللد د  تكون تم نق تم ىل ل د لي الل ل القدلم  حسب دالة الصتاقة، استددت  ا   ال  يقة لي ىتث  الوتوي
 ي [15]الكسوي  وىاالني

 
 نموذج مثالي لشبكة االنتشار العكسي  (: 3الشكل رقم )

عصتتتى ةتتتتم  بوتتتوية ثناجتتتتة والتتتتي نعتمتتتدLIFSالك وتوستتتوتاع  ياتتتي ن تتت   Parameter codingتشاااايرالمعلمات •
 ( ف4الملا   وتحها ال كل ) لصثحت عم ىتصة ANNلت االو ان وتعاتل االنحتا 

 11010 ففففففف 11010 11010 فففففففف 11010 11010

B 31W 11 ففففففففW 23V 11 فففففففV 
Bias ← Output Weight → ← Input Weight → 

 (: الكرموسوم للشبكة العصبية االصطناعية 4الشكل )
  توقتا التتي المهمتة العواتتل تتم واتو الل تل تتمم األلت اد عتدد لقوتد بتة :   Population sizeحجام الجيال  •

 النتتاج ، لكتم نتند ق دقتة النتتاج  ب تكل تصحتو   ا تي تتم الل تل لقصتل حلتم  يتادة ل ل  لتنن .الدواي تتة أداء عص ها

المتديول ب تكل   تد ،ونتتم عمصتتة  نتاء الل تل اال تتداجي  الملتا  كاتتل ل تمل لتم ألنتة الل تل صتق ً ا حلتم كتون  عنتد
initial population ب  يقة ع واجتةف 

سصسصة الك وتوسوتاع المكونة لصل ل القدلم تم  تاناع الووية  نتق   التى  : Fitness Functionدالة اللياقة  •
 :( 9الل ل اللد د اعتمادا عصى دالة الصتاقة بالمعادلة )
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xmsexFi        …(9) 

، وان  Xتتوسط ت بل الد ي   م ىتصتة المتد  وىتصتة الملتا   المحوتصة تتم   الك وتوستور  او ي MSE(X)ح ت 
ε اا ةتمة نتلاو  ال اقل ةتمة لصد اي X  وةتمة،ε ف [5]   0.00001 اي 
نول تتد األ تتتا  لعنتتي الحوتتو  عصتتى   تتل  د تتد تتتم األ نتتاء تتتم اتتال  نوالتتد :  Generationاالجيااال  توليااد •

ك وتوستتوتاع االبتتتاء التتتتي لهتتتا لتاقتتتة اكةتتت  ول صتتتة لصتتتتقاول والثقتتاء، وبهتتت ا  تتتتم نول تتتد   تتتل  د تتتد تتتتم األ نتتتاء ب تتتكل 
لصظ و  الة ئتة ولناء االل اد االقل نكت ا ،ل ل  ىصمتا  اد عتدد اال تتا  لتان الحصتو  الممصتى ستو  ع واجي اكم  نكت ا 

 نحالظ عصى ن سها لي اال تا  الالحقة باقل نقد  ، ونم  عمصتة التول د  مال  ت احل، ) االاتتاي، العةوي، ال   ة(ف
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 نتتم  و تود ال  يقتة ات   تحاكتاة :Roulette Wheel Selectionعل  وفق مبدا العجلاة المتدحرجاة  االختيار •

ا الق اعتاع الل ل  يو َّعون عصى ق اع ،أل اد100 إلى نقسم لها ترش  علصة  لت د لكتل االنتدتاب احتمالتتة لمتوستط ولقتً

 :( 10بالمعادلة ) لع ى الحالي وال   الل ل أل اد تم

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

1

Mi
Fi

Fi
Pis

m

i

==

 =

              …(10) 

 .األ تا  ي عدد  M، و  iال  د  لتاقة ي دي ةi ,  Fiال  د  انتداب اي احتمالتة Pisح ت أن  ي 
المرشت ف دي تة لتاقتة ال ت د نتقداد  قيتادة عتدد  إلتتة أشتاي الت   ال ت د ويرات  بعتداا ع تواجتا العلصتة بتنداية االنتدتاب  تتم

 .الالحك  تيث   إللا ي لي الل ل ق اعانة وتم ثم  قاد أحتما  انتدابة
  تمتعون بمواص اع أل اد   م التقاول لالمعتقد الساجد أنGA لي  المهمة العمصتاع لعد تم : Crossoverالعبور  •

  تد، نن ت  بعتد ذلت  عمصتتة تتقل  لتاقتة بمألتتال األلت اد انتداب   تم َثمَّ  .نقد   بيقل   دة بمواص اع أل اد عنة  نت    دة
 ب تكل تت ة تتم أكمت  ال ت د نكت اي احتمتا  عتم والنتان  ون ستة   د  م ال العةوي إ  اء تم التكان قدي ع واجي لصتدصص

 العةتوي ط اجتك إحتد  باستتددار  صتتة والت   ال ت د  ت م العةتوي العةوي،نتم عمصتتة نسةك التي عمصتة االاتتاي نتتلة تتتا   

اذ نتم لتي   تل االبتاء  المستتددر لتي ات   الدياستة ، Simple n-pointنق تة الثستتط   عةتوي او المنستك  كتالعةوي
 Probability  تم ل ها ع واجتا لكل تلموعة ولك احتمالتة العةتوي نقستم الك وتوسوتاع الى )تلموعت م( والعةوي

of Crossover(Pc)  ( لكتل-2(  وتت  الملتاتتل المضتصصة لعمصتتة العةوي)نق تة الثستتط5وال تكل ) تتمم لت د 

 ف[15] الل ل 

ل االباء جي  V1,1 V1,2 V1,3 W1,1 W1,2 B3,1 B3,2 

V2,1 V2,2 V2,3 W1,3 B1,4 B3,3 B3,2 

 جيل االبناء 
V1,1 V2,2 V2,3 W1,1 B1,4 B3,3 B3,2 

V2,1 V1,2 V1,3 W1,3 W1,2 B3,1 B3,2 

 (: عبور نقطة البسيط5الشكل رقم )
 الحتل لصوصتو  إلتى   تد ب كل نسهم التي التك ايية العمصتاع سصسصة تم األا  ة الم حصة اي:  Mutationالطارة  •

لتي  ياألثت  الللتا  لتة لكتون  طستت  باحتمتا  كتان ولتو لتي الل تل ت تا   وع تواجي نق ت  حتدو  بست عة لعنتد األتمتل
 واحتمتا  العكت ، أو 1 إلتى 0  تتم الك وتوستوتاع بعكت  نكتون  المنتاجي الت ت تق ال  ت ة لتي.األتمتل الحل تم االقت اب

 [15]نسةًتا تتدنتة بألتمة وعادة لدتاي Probability of Mutation (Pm)ال   ة باحتما  لع   التق   ا ا حدو 

 عصبية-توازي خوارزمية جينية    6-2

الدواي تتة الل نتة نت صب وقتًا طوياًل لتن   اا لكم لي نقنتاع الحاسوب الحد ت نم التقصب عصى طتو  الوقت  
وع تتتتم الدواي تتتتتاع لتتتي حاستتتثاع تتوا يتتتة الهتتتد  تنتتتة الحوتتتو  عصتتتى الحتتتل األتمتتتل بستتت عة عالتتتتةف  تن  تتت  اتتت ا النتتت 

بعتدة حاسثاع،حاستثة يجتستتة Manager/Workerالدواي تتة الل نتة المتوا يتة طثقت  عصتى أستال المتد  ا العاتتل 
لعمتتل عصتتى نيستتت  الماادير  (ف6الموتتتحة بال تتكل ) ،̋تتتم الحاستتثاع ال  اتتتة  وصتت ها عمتتاال   Nو نعتتد المتتد  ،

ثتتم لقتتور  تول تتد ى وتوستتوتاع الل تتل اال تتتداجي ع تتواجتا تتتم  االنوتا  تتتل العمتتا  تتتم اتتال  إيستتا  إشتتاية االنوتتا ،
لحستاب او انهتا وانحتا انهتا  FFNNنتدييب شتثكة  او ان ال ثكة العوةتة وانحتا انها ونو يعها عصى العمتا  بالتستاو ،

فألضا لقور  المد   باستتالر النتتاج  تتم ىتل Worker-Nل نتة ونو يعها عصى العما  ، نه ئة تت صثاع الدواي تتة ال
النهاء االنوا  تل ىل العما  بعد الحوتو   أيسا  إشاية عاتل لعادة نمم صها ع واجتا ل تسنى نك اي نص  العمصتاع،
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شتاية تتم المتد   لتيستت  االنوتا  ، لقور ىل عاتل تم الةدالة باستالر ال Nالعمال عصى الحل األتمل النهاجيف أتا 
،و قء تم الك وتوسوتاع الكصتتة لتن  ت  الدواي تتتة  دالتة الصتاقتة ، وتتم  GAواالنتظاي لح م الةدء بنيسا  تت صثاع 

إلتى أن لستتصم إشتاية  العمصتتاع نكت ي لكتل عاتتل تتل ىتل إيستا  تتم المتد   اللقجتتة التى المتد  ،  GAثم إيسا  نتان 
 لكتتث  الوتتوي(HPNGA)ف والنظتتار المقتتت ا [13][14]الوصتتو  إلتتى الحتتل األتمتتل النهتتاجي بننهتتاء االنوتتا  بعتتد 

    (ف7الكسوي  لي حاسثاع تتعددة  وت   بال كل )

 
 [13]( الخوارزمية الجينية المتوازية6الشكل )

 مواد البحث وطرائقه :  -3

والتت   لممتتل  شتتدة الصتتون ال تتتاد   8Bit/Pixel( تتت  Barbara Lena,ال تتتتادلة  ) استتددت   تانتتاع الوتتوي
( التي  تم ل ها  ندوتص ثال  اانتاع لكتل نق تة صتويية Girl,Butterflyالمصونة ) ( ،والووي255-0 تدي اع )

ل تتدة الصتتون المحتتدد تتتم  8Bit/Pixelاال يف( وىتتل اانتتة نحتتتو   االاضتت ، ) االحمتت ،RGBلتحد تتد شتتدة الصتتون 
( لكونهتتتا صتتتتقة لعالتتتة JPEGف واستتتتددت  صتتتتقة ) 24Bit/Pixelن لكتتتل صتتتوية ستتتو  لكتتتو  أ االلتتتوان المالثتتتة 
عةت  شتثكة االنت نت  الن حلمهتا  ال قمتتة واتي الوتتقة االكمت  شت وعا لح تظ وايستا  تص تاع الوتوي لضتقط الوتوي

لكتتتل نق تتتة صتتتويية   bit/pixel-8والتتتتي شتتت  ع ب   256*256صتتتق   ودقتهتتتا عالتتتتة ف واات تتت ع الوتتتوي بحلتتتم
 MATLAB( لممتتتتتتل الةتانتتتتتتاع المستتتتتتتددتة لتتتتتتي نمم تتتتتتل النظتتتتتتار الهلتتتتتت م ف استتتتتتتددت  نقنتتتتتتتة 1قتتتتتتم )واللتتتتتتدو  ي 

Distributed Computing Server (MDCS)  المع ولتتة بدتتوادر الحاستتثاع المو عتتة والمو تتودة لتتي    ئتتة
ونيستستتتتتتتتتها عصتتتتتتتتتى تلموعتتتتتتتتتة حاستتتتتتتتتثاعف واستتتتتتتتتتددر تنهتتتتتتتتتا نقنتتتتتتتتتتة المتتتتتتتتتد  االعاتل  MatlabR2010bالمتتتتتتتتتانالب 

Manager/Worker (   حاسثة ،11،ح ت يب )  واحدة تنها نممل المد   لعمل عصتى إداية النظتار  وصت ة اادتتًا
Server   العمتتا،Worker-N التت  م لعمصتتون  وصتت هم ط اتتتاع وانتتا عتتدد الحاستتثاعWorker-N=10  ح تتت نتتم،

 ي وا  ىاالنيناست  االن
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 – 10) 

 (  لألتال ى اءة الدواي تتة المقت حة  تم اال  االلعا  اآلنيي12) (،11واستددت  المعادالع )
 [PSNR,MSE,Error, Compression raio ] = measerr(image Name) 
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 (HPGANN)( بيانات النظام الهجين  1الجدول رقم )

 (9معادلة)  دالة اللياقة 200,100 حجم افراد الجيل الكلي المولد في المدير

 50 عدد االجيال 40,20 حجم الجيل المستلم لكل عامل

 4*4 المدى حجم كتلة 1 (Pcالمثالية )  احتمالية العبور

 3 الخفيةعد العقد  0.001 (Pmاحتمالية الطارة المثالية ) 

 sigmoid AF الخفية دالة التنشيط للطبقة feedforwardNet الشبكة العصبية االصطناعية

 purline AF التنشيط لالخراج دالة 1-3-2 تصميم الشبكة العصبية

 مناقشة النتائج : -4

لتتي نحستت م عمصتتتة الكتتث  ولتت   ″ن تت   النتتتاج  التتتي نتتم الحوتتو  عص هتتا  ت ة تتك النظتتار الهلتت م ان لتتة نتتيث  ا
( لكتتث  الوتتوي الكستتوي ف نةتت م ذلتت  تتتم  ANN,GA,FIC) وبستت عة ألضتتل تتتم ال  اجتتك FICالكتتث  الكستتوي  

 ,girlالمصونتتة ) والوتتوي (،Lena) , Barbara(  لصوتتوي   256*256اتتال  استتتددار صتتوي يتادلتتة بتتالحلم )

Btterfly  8( لن   الحلم، وب   ة-Bit/Pixel ل   الكث  نم اات  تعتد  النقتاط الوتويية  تة التك اي، واال  عمص
 ( لتلنب التثاعد عم الألتم األصصتةف0-255المد  ) األيبعة المتلاوية لصووية والتي نتلاو 

 50،التك اي 200حلم الل ل  النتاج  ةتس  عصى أسال س عة التن    لصنظار لي حاسثاع تتعددة لعند ااتتاي
ال تادلتة ىانت  ست عة التن  ت  نت تاوع  قيتادة عتدد الحاستثاع لوتوية  ( لصوتوي2و  )وبتن  ت اع تدتص تة  وتتحها اللتد

Lena 67وعاتل واحد الى  المد   أ ،لقد وصص  س عة التن      م حاسةت مs ، وPSNR  وصتص  التىdb31.23 
( عمتا  إذ قصت  الست عة  (2-10لتي التن  ت  تتم ″،كمتا لتوحظ ان انتاك نست يعا%87.22التى  CRلتي حت م وصتص  

 CR، لتي حت م وصتص  db34.95التتي وصتص  التى  PSNRعمتا ، يالقتة نحست م لتي 10 تن  ت اا لتي  0.08sالى 
ح تتت  100إلتتى  200ف ىتت ل  لتتوحظ أن انتتاك نستت يعًا لتتي نن  تت  النظتتار عنتتد نقص تتل حلتتم الل تتل تتتم %91.56التتى 

، يالقتة ألضتا اين تاع  Lena(لووية 2موتحة باللدو  )لكل حاالع التن    ال  s(0.02-65)ن اوا وق  التن      م 
تتتتتديل لتتتي نوعتتتتة ونستتتثة الكتتتث  التتت    تتتاء نتتلتتتة استتتتدال  الوتتت اع لصوتتتوية لتقص تتتل ت تتتكصة األبعتتتاد ونوتتتنت  
تلتتاالع الثحتتت الوتتحتحة لتتي ال  يقتتة الكستتويية بتتيدنى انحتت ا  والتت   لستتاعد عصتتى لتت  الكتتث  لصوتتوية بيقتتل وقتت  

 CRلتتتي حتتت م وصتتتص   db34.99التتتى  PSNR،ح تتتت وصتتتص    ANNو  GAستتتتددار وبدقتتتة عالتتتتة تتتتم اتتتال  ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ف                                                                                                                            10بيس ع نن    لصنظار وبعدد عما  تساو  لت   %91.43الى
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 الكسوري  في كبس الصور  HPNGAمخطط النظام المقترح   (7الشكل )
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نتتتتم ن ة تتتتك النظتتتتار عصتتتتى الوتتتتوية ال تادلتتتتة   Lenaالنتتتتتاج  التتتتتي طثقتتتت  عصتتتتى صتتتتوية  ةدقتتتت ولقتتت ض ااتثتتتتاي 
ت) ( وبالمحتدداع ن ستها ، لقتد لتوحظ ان انتاك نست يعًا لتي ىتث   Girl, Butterfly( والوتوي المصونتة )  Barbaraلت

 50وبتكت اي 200( ، لعنتد ااتتتاي حلتم الل تل 3( واللتدو  )2 وتحها اللتدو  ) HPNGAول  الكث  باستددار 
بعتدد  s0.07ىان  س عة التن    نت تاوع  قيتادة عتدد الحاستثاع ، إذ وصتص  ست عة الت  ت  التى   Barbaraت ة لووية

التتتتى  CRلتتتتي حتتتت م وصتتتتص   db34.11لصوتتتتوية التتتتي وصتتتتص  التتتتى  PSNRيالقتتتتة الضتتتتا نحستتتت م لتتتتي  10العمتتتا  
إذ وصتص  ست عة التن  ت   100ف ى ل  لوحظ ان اناك نس يعًا لي نن    النظار عند نقص تل حلتم الل تل التى 91.33%

 فحاسثاع  10نن   اا لي  عند  %91.41تساو  الى  CRو  db34.99لصووية وصص  الى  PSNR ت s0.02الى 
( عنتد نن  ت اا لتي Girl, Butterflyالمصونتة ) النتاج    ن  ان اناك نست يعا لتي نن  ت  النظتار الهلت م لصوتوي

 عم حلم الووي Bit/Pixel-24( يغم الحلم المضاعا لها وال   ىان بسعة3( حاسثاع  وتحها اللدو  )10)

تتتت ة ىانتتت   50وبتكتتت اي  100التتى  200تال  حلتتم الل تتتل تتتتم لمتتتل ااتتت  Bit/Pixel-8ال تادلتتة التتت   ىتتتان  بستتعة 
وحلتم   تل  10بعتدد عمتا   s0.04اذ وصتص  التى  Butterflyس عة التن    نت اوع  قيادة عدد الحاستثاع لصوتوية 

تتتت  التتتتى  CRلتتتتي حتتتت م وصتتتتص   db35.33لصوتتتتوية وصتتتتص  التتتتى  PSNR، يالقتتتتة الضتتتتا نحستتتت م لتتتتي  100تستتتتاو لت
تتل ااتتال  حلتم الل تل تتم  Girlلتن    نت تاوع  قيتادة عتدد الحاستثاع لصوتوية ف ى ل  لوحظ ان س عة ا91.78%

تت  10بعتتدد العمتتا   s0.01تتت ة اذ وصتتص  التتى  50وبتكتت اي  100التتى  200 ، يالقتتة الضتتا  100وحلتتم   تتل تستتاو لت
 ف%91.88الى  CRلي ح م وصص   db35.1لصووية التي وصص  الى   PSNRنحس م لي

ثا تتًا حوتل نست يل لتي نن  ت  النظتار ووصتل التى ألضتل   الحتظ انتة تتل بقتاء التكت اي( 3,) (2تتم اللتداو  )
) حالتة بعتدد حوتل نست يل أا لتي التن  ت  لكتل  100التى  200لكتم تتل اند تاض حلتم الل تل تتم  (،10عمتا  تستاو 

التعق تد لتي ا ا التس يل  اء تم نقص تل  ألضا، 10ح ت وصل الى ألضل حالة بعدد عما  تساو  لت  حاالع االاتثاي
لصوصتو  إلتى الألتتم الممالتتة  GAالتتي دتلت  تتل  ANNالحساباع لم كصة األبعاد لي ال  يقة الكسويية باستتددار 

تم األو ان بانحتا انها التي نونا تلاالع الثحت الوحتحة بيدنى انح ا  وال   لساعد عصتى لت  الكتث  لصوتوي 
التت   لممتتل نستت يعًا لصنظتتار تتتل  (8) توتتت  لتتي ال تتكلبيقتتل وقتت  ودقتتة عالتتتة تتتم اتتال  حاستتثاع تتعتتددة، وىمتتا 

ال تادلة والمصونة ،وىان ا ا التس يل واتحًا عصتى  المدتة ة وااتال  الحلم   م الووي ااتال  حلم الل ل لصووي
 ،0.02sالتتي طثقت  بست عة  Lenaلوتوية  (9) ال تكل عصتى نستثة ونوعتتة ىتث  عالتتة  وتتحها بحوتولها الوتوي
التتتي طثقتت   Butterfly( لوتتوية 11وال تتكل ) ، s0.02 التتتي طثقتت  بستت عة  Barbaraلوتتوية( 10) وال تتكل
 ف s0.01 التي طثق  بس عة Girl ( لووية12وال كل)  s0.04بس عة

( تتتتم اتتتال   FIC،ANN،GA) ولقتتت ض ةتتتتال ى تتتاءة النظتتتار الهلتتت م نمتتت  تقاينتتتة نتاجلتتتة تتتتل نتتتتاج  نن  تتت 
( إذ نة م ان نص  ال  اجك أب ا لتي 4لنظار الهل م والموتحة باللدو  )حاسثاع لن   تواص اع ا (10نن   اا لي)

للمتتل صتوي االاتثتاي لتي  s(24-28)  م  FICالتن    تم النظار الهل م، لقد ن اوا وق  التن    بال  يقة الألتاستة 
وحوتل نست يل لتي التن  ت   88.45).-%(88.1ن اوح    م  CR( ، و30.1-30.38)db  م  PSNRح م ن واح  

  تتتت م PSNRلتتتتي حتتتت م ن اوحتتتت   s15)-(17، لقتتتتد نتتتت واا وقتتتت  التن  تتتت   تتتت م feedforwardNetباستتتتتددار شتتتتثكة 
db30.12)-(30.87 وCR  89.22 ت م)%-(الكستتوي  عنتتد نن  تت اا  لكتتث  الوتتوي ف ىمتتا لتتوحظ نستت يل ااتت 90.66

 CRو 32.88)-(db32.66 تت م  PSNRن اوحتت  ،لتتي حتت م  12)-(s10لقتتد نتت اوا وقتت  التن  تت   تت م  GAباستتتددار 
 ف% (90.55-90.60)  م



 ... عصبية  في -نظام هجين : توازي خوارزمية جينية 
 

 

97 

االاتثاي لقد ن اوا وق  التن      م  عند ن ة ك النظار الهل م عصى صوي وحول نس يل عالي لكث  الووي
s0.01)-(0.04   لتتي حتت م ن اوحتت ،PSNR  تت م db34.99)-(35.33و ،CR  91.41 تت م)%-(وال تتكل  91.88 ،
( لوتتوية 14( فكمتتا  وتت  ال تتكل )GA,NN,FICتتتل ال  اجتك ) HPNGAلنظتار الهلتت م (  وتت  تقاينتتة  ا13)

Lena الضصتة النظار الهل م لي الحوو  عصى ىث  عالي الدقة لصووي ( المدتة ة ، لالوويةb وتح  الووية )
( FIC( النانلتتة باستتتددار الدواي تتتتة الكستتويية الألتاستتتة)cبعتتد الكتتث  لتتي النظتتار الهلتت م  وقتت  اقتتل تتتم الوتتوية )

 (ف                               GA( النانلة تم )e( والووية )NN( النانلة تم )dوالووية )
 ( حاسبات للصور الرمادية 10( : سرعة التنايي في )2الجدول رقم )

(/ بحجم Lenaصورة ) اإلدخاالت
 (256*256 ) 

جم (/بحBarbaraصورة )
 (256*256 ) 

عدد 
 العمال

worke

rs 

 حجم الجيل
Population 

size 

 التكرار
Iterati

on 

 الوقت
Tim

e 

نوعية 
الكبس

PSNR
 

نسبة 
 الكبس
CR% 

 الوقت
Tim

e 

نوعية 
الكبس

PSNR
 

 نسبة الكبس
CR% 

1 200 50 67 31. 23 87. 22 66 31. 27 87. 21 
2 200 50 49 31. 76 87. 55 45 31. 82 87. 61 
3 200 50 31 32. 21 88. 42 30 32. 28 88. 46 
4 200 50 22 32. 82 88. 91 21 32. 91 89. 93 
5 200 50 19 33. 28 90. 22 18 33. 42 90. 23 
6 200 50 12 33. 35 90. 44 12 33. 56 90. 36 
7 200 50 3 33. 55 90. 86 4 33. 78 90. 65 
8 200 50 2 34. 57 91. 22 2 33. 89 90. 88 
9 200 50 0. 5 34. 90 91. 34 0. 6 33. 94 91. 12 

10 200 50 0. 08 34. 95 91. 56 0. 07 34. 11 91. 33 
1 100 50 65 31. 35 88. 53 63 31. 41 88. 51 
2 100 50 43 31. 89 88. 92 41 31. 95 88. 92 
3 100 50 28 32. 87 89. 54 26 32. 91 89. 56 
4 100 50 20 33. 93 90. 2 19 33. 95 90. 23 
5 100 50 17 34. 33 90. 53 16 34. 42 90. 55 
6 100 50 10 34. 42 90. 72 10 34. 65 90. 66 
7 100 50 2 34. 61 90. 92 3 34. 71 90. 87 
8 100 50 0. 6 34. 77 91. 11 0. 9 34. 82 91. 1 
9 100 50 0. 2 34. 85 91. 24 0. 08 34. 91 91. 23 

10 100 50 0. 02 34. 99 91. 43 0. 02 34. 99 91. 41 
 

 
(A(تسريع الصور المختبرة بحجم الجيل )200(                 )B(تسريع الصور المختبرة بحجم الجيل )100) 

 الكسوري   (  في كبس الصورHPNGA( تسريع النظام الهجين ) 8الشكل )
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 ( حاسبات للصور الملونة  10( :سرعة التنايي في )3الجدول رقم )

( / بحجم  Butterflyصورة ) االدخاالت
 (256*256 ) 

( / بحجم Girlصورة ) 
 (256*256 ) 

 عددالعمال
workers 

 حجم الجيل
Population 

size 
 التكرار

Iteration 

 الوقت
Time 

نوعية 
 الكبس

PSNR 

نسبة 
 الكبس
CR% 

 الوقت
Time 

نوعية 
 الكبس

PSNR
 

نسبة 
 الكبس
CR% 

1 200 50 66 31. 25 87. 41 64 31. 28 88. 67 
2 200 50 47 31. 77 87. 56 43 31. 81 88. 87 
3 200 50 30 32. 28 88. 45 31 32. 31 89. 52 
4 200 50 23 32. 91 88. 92 20 32. 92 89. 91 
5 200 50 19 33. 35 90. 93 17 33. 52 90. 33 
6 200 50 11 33. 62 91. 12 9 33. 69 90. 56 
7 200 50 4 33. 85 91. 23 2 33. 88 90. 88 
8 200 50 1 33. 98 91. 44 1 33. 95 91. 12 
9 200 50 0. 5 34. 22 91. 65 0. 2 34. 16 91. 34 
10 200 50 0. 06 34. 54 91. 84 0. 03 34. 58 91. 78 
1 100 50 64 31. 41 88. 54 61 31. 42 88. 61 
2 100 50 42 31. 87 88. 93 40 32. 21 89. 22 
3 100 50 29 32. 81 89. 53 27 33. 11 89. 72 
4 100 50 20 33. 91 90. 23 18 33. 97 90. 32 
5 100 50 16 34. 41 90. 61 15 34. 71 90. 62 
6 100 50 9 34. 61 90. 89 8 34. 75 90. 91 
7 100 50 2 34. 83 91. 25 2 34. 88 91. 37 
8 100 50 0. 7 34. 93 91. 39 0. 3 34. 91 91. 44 
9 100 50 0. 1 35. 13 91. 56 0. 08 34. 99 91. 69 
10 100 50 0. 04 35. 33 91. 78 0. 01 35. 1 91. 88 

    

 
(a(                        الصورة االصلية  )b الصورة بعد الكبس ) 

                                  s 0.02الناتجة من  النظام الهجين بسرعة   Lena( صورة 9الشكل )

  
(a(                            الصورة االصلية  )b الصورة بعد الكبس ) 

          s0.02الناتجة من النظام الهجين بسرعة  Barbara( صورة 10الشكل )
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(a الصورة  )(                        االصليةb الصورة بعد الكبس ) 

                                   s0.04الناتجة من  النظام الهجين بسرعة   Butterfly( صورة 11الشكل )

         
(a(                        الصورة االصلية  )b الصورة بعد الكبس ) 

 s0.01الناتجة من  النظام الهجين بسرعة  Girl( صورة  12الشكل )
 (GA,NN,FICمع الطرائق ) HPNGA( : مقارنة 4الجدول رقم )

 Time(Sالوقت  )

HPNGA GA NN FIC  
0. 02 10 15 28 Lena 

0. 02 11 17 25 Barbara 
0. 04 11 16 24 Butterfly 
0. 01 12 15 27 Girl 

 ( ( dbPSNRنوعية الكبس  
HPNGA GA NN FIC  

34. 99 32. 66 30. 12 30. 1 Lena 

34. 99 32. 78 30. 17 30. 2 Barbara 
35. 33 32. 65 31. 67 30. 24 Butterfly 
35. 1 32. 88 31. 87 30. 38 Girl 

 (%Compression ratioنسبة الكبس ) 
HPNGA GA NN FIC  

91. 43 90. 55 89. 22 88. 1 Lena 

91. 41 90. 61 89. 27 88. 21 Barbara 
91. 78 90. 76 89. 61 88. 34 Butterfly 
91. 88 90. 65 90. 66 88. 45 Girl 
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                                   ( GA,NN,FICمع سرعة  الطرائق )  HPNGA( مقارنة سرعة  13الشكل )

 االستنتاجات والتوصيات -5

أثةتت  نلاحتتة لتتي نحستت م ىتتث  الوتتوي الكستتوي  تتتم اتتال  استتتدال  صتت اع  HPNGAالنظتتار الهلتت م 
والحوتو  عصتتى االو ان  تتم نتدييب الوتتوي ANNال تادلتتة والمصونتة وتكنتت   الوتوي لتقص تل ت تتكصة االبعتاد لصوتوي

الكستتوي   دقتتة  عصتتى ىتتث  الوتتوي التتتي نوتتنا تلتتا  الثحتتت بتتادنى انحتت ا  التت   لستتاعد GAالممالتتتة باستتتددار 
اتتو ط يقتتة لعالتتة لصوصتتو  إلتتى الحتتل  HPNGAباقتتل وقتت  تتتم اتتال  حاستتثاع تتعتتددة ف النتتتاج    نتت  ان عالتتتة و 

( ىاست ع 0.01-0.04)s ت م  HPNGAاألتمل بس عة وى اءة عال ت م  تقنتة المتد  االعاتل لقتد ن اوحت  ست عة نن  ت 
تة لصكتتث  ولتت  الكتتث ، ( حاستتثة,وان ط يقتتة استتتدال  الوتت اع المستتتدد11نن  تت  لكتتث  الوتتوي الكستتوي  لتتي )

التتي وصتص   CRلعا  لتي نحست م ي كان لة دو ANN ت )االاتتاي،العةوي وال   ة( ودتلها GAوااتتاي تعاتالع 
لتي  HPNGAاوصتي باستتددار  فdb  35.33بعتد لت  الكتث  التتي وصتص  التى PSNRونحست م   %91.88التى 

 فGAصة نص  الم اكل التي نحل باستددار اللاد الحصو  ال  ت كصة اذا ىان عاتل الس عة تهمًا لحصها اا

 
 القياسية   HPNGA        (c )FICباستخدام   FIC( b(  الصورة األصلية     )aالشكل )

     
(d )FIC   باستخدامNN        (e )FIC  باستخدامGA 

 (GA,NN,FICمع الطرائق) HPNGA( مقارنة نتائج الخوارزمية المقترحة14الشكل )
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