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ABSTRACT 
This paper deals with a problem that concentrates on the noise removal that the 

images are affected from different resources employing Genetic Algorithm with filters. 

To achieve the aims of the paper, six types of genetic filters are suggested for noise 

removal from the images. These suggested genetic filters depending on filters (mean, 

median, min and max) as an objective function for them. 

These suggested genetic filters are applied on several real images contaminated 

by two types of noise with different levels for comparison and to show the effectiveness 

of them. The result show that The fifth genetic filter that depends on the median filter as 

an objective function and heuristic crossover and  adding and subtracting mutation, 

gives the best results with RMSE=15.7243 and PSNR=24.1646 for Lena.bmp image 

and with RMSE=8.6197 and PSNR=29.4210 for girl.png image when add 0.05 salt & 

paper noise. 

Keywords:  Genetic Algorithm , Image Enhancement , Filters , Noise , Digital Image . 

 

 ة لتقليل تأثير الضوضاء على الصوراستخدام الخوارزمية الجيني
 بيداء سليمان بهنام

 جامعة الموصل ، كلية علوم الحاسوب والرياضيات
 14/12/2011تاريخ قبول البحث:                                      25/10/2011تاريخ استالم البحث: 

 الملخص
وذلك  ااسكتامام الصكور  مكع عكم  مصكا ر  إزالكة الووضكاا الكتت تتعكرا ل كا تتناول الورقة البحثية مشكللة

مك  المرحكحاتو ولتحق كه افكماب البحكا تكا اقتكرار سكتة مرحكحات  (Genetic Algorithm)الخوارزميةة الجينيةة 
 ،ج نية إلزالة الووضاا مع الصورو واعتممت فته المرححات الج نيكة المقترةكة علكل المرحكحات المعرواكة دالمعكمل

 صف ا  االت فمب ل او التصغ ر والتكب ر( بو  ،الوسيط
 ,bmp, jpgلقككم تككا ت ب ككه المرحككحات الج نيككة المقترةككة علككل عككم  صككور ذات تككمر  رمككا ت و االمتككما د

png واكفأفا( حوفت بنوع ع مع الووضاا و نسب ماتلفة وتا إجراا مقارنة ب ع فته المرححات لمعراة  
رحكك  الوسكيط وعمليككة التكمادل االبككمالل المرحك  الج نككل الاكامذ الككتت اعتمكم علككل  الكة ال كمب م انوتبك ع 

  RMSE=15.7243كانكككككت  يمكككككة إذالنتكككككا    ااوكككككل اع كككككلوال كككككرر،  اإلضكككككااةالحمسكككككل وال فكككككر  مكككككع نكككككو  
 girl.pngلصككور   PSNR=29.4210وRMSE=8.6197 و يمككة Lena.bmp لصككور   PSNR=24.1646و

 و0.05 ضوضاا نو  ةبات المل  والفلفل بنسبة إضااةعنم 
 وتاةية: الاوارزمية الج نية ، تحس ع الصور  ، المرححات ، الووضاا ، الصور  الرقميةالكلمات المف

 لمقدمة ومنهجية البحثا 1.
يؤحره الواق  الحالل مع الت ور ال ا ل ال العميم مكع المجكاالت وعكمم قكمر  ال را كه التقل ميكة ا يجكا   إن ما

لتوصكل إلكل ةلكول تسك ا اكل االرتقكاا الفكاا و لكتا اقكم تكا و  الورورية ااتجاه اا ةلول مال مة، يؤحر و مون ح  ال
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الحلككول المثاليككة للمسككا ل المعقككم  و  ككرو ذكا يككةو ومككع فككته الاوارزميككات  إيجككا دوارزميككات كفككوا  تسككاعم اككل  إيجككا 
 و [1]الكفوا  الاوارزميات الج نية

امعة ميشلان، اقم نشكر ال ج John Hollandالعالا جون فوالنم  1975اكتشف الاوارزمية الج نية عام 
 واألنظمكةمن ا بناا وتحسك ع العميكم مكع الاوارزميكات والبرمجيكات  األساسلعم  احوث ال فتا المجال وكان ال مب 

 و[3]ااستامام فته الاوارزمية
، فككته الا ككوات ةابتككة لماتلككف المسككا ل ولكككل األساسككيةتتوككمع الاوارزميككة الج نيككة عككم ا مككع الا ككوات 

د كوات  إنصياغة ككل د كو  مكع فكته الا كوات وت بيق كا ةسكب المسكالةو  اسلوبالدتالب ال الت بيقات ويلون ا
لككا  مسكالة مككا ايككةيملكع ت ب ككه فكته الاوارزميككة علكل  ، والاآلدككرفكته الاوارزميككة تككون متراا ككة اعوك ا مكك  الكبع  

( 1تحسكك ع الحككلو والشككلل د او إيجككا تفقككم الاوارزميككة الج نيككة  يمت ككا واا ككمت ا اككل  وإالت بككه جميكك  فككته الا ككوات 
 :[1]يوض  الما ط العام للاوارزمية الج نية

 
 
 
 
 
 
 

 Imageوقم استاممت الاوارزميكة الج نيكة اشكلل واسك  اكل العميكم مكع المجكاالت من كا: معالجكة الصكور د

Processing)[15][14]تعلكككيا الحاسكككبة د ،Machine Learning)، التحل كككل العكككم ت دOptimization)[4]، 
 (Cipher & Decipher، وةككل مسككا ل التشككف ر وكسككر الشككفر  د(Operations Researchد لعمليككاتاحككوث ا

 و[3]وغ رفا مع المجاالت التل القت ب ا نجاةا كب را 
ونظككرال لالسككتامام الواسكك  للصككور اككل كث ككر مككع المجككاالت العلميككة والعمليككة اقككم اصككب  مككع الوككرورت ان 

، لكتل  حكك مج مجكال التعامككل مك  الصككور الرقميككة [2][16]دكتت ألجلكك   تككون الصككور واضكحة وتقوككل الغكرا الككتت ا
ت ككككورال كب ككككرال وا ككككرت الحاجككككة إلككككل معالجككككة الصككككور التككككل مملككككع ان تتعككككرا لووضككككاا وتشككككوي  عنككككم إرسككككال ا 

و وان الووضاا فل عع عبار  عع معلومات غ ر مرغوب ا  ا وغ كر مف كم  تسكبب تشكوي ال [6][13][20]واستقبال ا
والككتت يحككمث  (Salt & Pepper)مككع الووضككاا مثكل ضوضككاا نكو   انكوا و وفنالك  عككم  [10][26]ل كته الصككور 

يحككككمث نتيجككككة ضوضككككاا  (Gaussian)ادككككرنتيجككككة قصككككور اككككل عمككككل محسسككككات كككككام رات التصككككوير وضوضككككاا 
 ال البحاو   اوفتان النوعان تا استامام مو [7]الكترونل

لج نيكككة إلزالكككة الووضكككاا مكككع الصكككور التكككل تتعكككرا فكككتا وتكمكككع افميكككة البحكككا اكككل اسكككتامام الاوارزميكككة ا
لووضاا وتشوي  عنم إرسال ا واستقبال ا لغرا الحصول علل صكور  ت كابه إلكل ةكم كب كر الصكور  األصكليةو لكتا 

مرحككككككككحات ج نيككككككككة اعتمككككككككمت علككككككككل المرحككككككككحات المعرواككككككككة دالمعككككككككمل   الوسككككككككيط   التصككككككككغ ر  ةتككككككككا اقتككككككككرار سككككككككت
لككككل مكككع فكككته المرحكككحات المقترةكككة اقكككم تكككا  األ اامقارنكككة  وألجكككلل كككاو  ككككماالت فكككمب [5][17][19][24]والتكب كككر(

قبكل إضكااة الووضكاا للصكور  و عكم معالجت كا االمرحك  الج نكل المقتكررو وككتل  تكا  (RMSE) ةسكاب نسكبة الا كأ

 الجيل االبتدائي

 الطفرة 

 التداخل 

 اآلباء اختيار

 الناتج

الرجوع لتكوين 

 الجيل التالي

 يوض  الما ط العام للاوارزمية الج نية  (:1) الشكل
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الككتت يقككيذ مككمق ت ككابه الصككور األصككلية مكك  الصككور   PSNR(Peak Signal to Noise Ratio)ةسككاب
 و[11][12][21]المحسنة

 ومع فته المراسات: عنم إعما  فتا البحاتشلل المراسات الت بيقية السااقة افمية االغة 
الم جنك ع مك  المن كه   adaptive wiener( مرحك  المعكمل ومرحك Van De Villeاقكم تناولكت  راسكة د 1.

وتكككا   boatو cameramanموكككببة وت بيق كككا علكككل صكككور   ادكككرق الموكككبب اوكككال عكككع اقتكككرار مرحكككحات 
 و[25]ااولالمرححات الموببة المقترةة  ان إللصل التو 

 noise adaptive soft-switching( اقتكرار How-Lung E.  and Kai-Kuang Mتناولكت  راسكة د 2.

median (NASM) filter  اعتمككا ا علككل مرحكك  الوسككيط وت بيقكك  علككل صككور متعككم   ومقككا   ا ميويككة
 و [9]قنيات المستاممة االبحامع اقية الت ااولالمرح  المقترر نتا    واع ل

المعتمم علل مرح  الوسيط وت بيق  علل  Recursive Median Filtering( اقترار Qiuوتناولت  راسة د 3.
 و[18]  35.1وقم ةصل علل نسبة د ا lenaصور  

نة مقارنكة بك ع ال ريقكة المحسك  وإجكراا( عع اقترار  ريقكة لتحسك ع مرحك  الوسكيط .Gupta, Gوكانت  راسة د 4.
 PSNR=28.23 يمكة  إلكلو  ع مرح  الوسيط والمعمل وت ب ه فته ال را كه علكل صكور  ل نكا وتكا التوصكل 

 و[8]%90عنم نسبة ضوضاا  PSNR=11.87% و يمة 10 عنم نسبة ضوضاا المل  والفلفل

 adaptive filtering using( اقتككرار .Sovilj-Nikic, S. and Sovilj-Nikic, Iتناولكت  راسكة د 5.

partition based median filter (PBM)  وقككم فجككع المرحكك  المقتككرر مكك  الاوارزميككة الج نيككة وتككا
 و[22]المشوحة اووضاا كاوس lenaلصور   SNR(db)=27.71 إللالتوصل 

 خوارزميات المرشحات الجينية المقترحة 2.

مرحككك  المعكككمل، تعتمكككم دوارزميكككات المرحكككحات الج نيكككة المقترةكككة علكككل ةسكككاب  الكككة ال كككمب اعتمكككا ا علكككل 
 الوسيط والتكب ر والتصغ رو وفيما يأتل  ريقة كل مرح  ج نل مقترر:

 األولالمرشح الجيني  1.2

يعتمككم فككتا المرحكك  علككل مرحكك  المعككمل احسككاب  الككة ال ككمب لعناصككر نااككت  مككع الصككور ، ود ككوات فككتا 
 المرح  فل:

 ا بنسبة مع نةوضوضاا عل   إضااة، ةا يتا األصلية: قراا  الصور  لاألولالا و  
 و3*3 مع نة ولتكع اأاعا الا و  الثانية: ادت ناات  مع الصور  

  :[5][17](1لعناصر الناات  ااستامام مرح  المعمل كما ال المعا لة د Fالا و  الثالثة: ةساب  الة ال مب 
F = mean(P(:))                                                   …(1) 

 ل الناات  التل تتا معالجت اوتمث P انة ا 
 مع المجتم  ااستامام  ريقة االنتقاا العشوا ل و اآلاااالا و  الرااعة: انتقاا 

 نككوع ع جميككميع مككع  إلنتككا  اآلاككاابككمالل ذت نق ككة الق كك  الواةككم  علككل عمليككة التككمادل اإل إجككرااالا ككو  الاامسككة: 
 واألبناا

 ر الرتبوالا و  السا سة: ت ب ه ال فر  مع نو  تغ  
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المحكم   األجيالعم   إللتا الوصول  اإذللناات  الناتجةو ويتا التوقف  RMSE الا أالا و  السااعة: ةساب نسبة 
 الا و  الثالثةو إللالرجو   وإال

الا كو  الثانيكة ويكتا التوقكف  إلكلو ةا الرجكو  B نسبة د أ ووضع ا ال مصفواة األقلالا و  الثامنة: انتقاا الناات  
 قراا  جمي  نواات الصور ولح ع 

 و األول( يمثل الما ط االنسيابل للمرح  الج نل 2والشلل د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضوضاء   إليهامضاف ال kمن الصورة   Pقراءة النافذة

 البداية

 قراءة الصورة األصلية ثم إضافة الضوضاء إليها 

 عشوائيا اآلباءاختيار 

 ( 1حسب المعادلة )  Pدالة الهدف للنافذة  إيجاد

   RMSE إيجاد

 تطبيق طفرة تغيير الرتب 

 تطبيق التداخل ذو القطع الواحد 

 Bووضعها في مصفوفة  RMSE األقلاختيار النافذة 

 ال

 نعم

 األجيالهل عدد 

100=   

 نعم

 Bعرض الصورة 

 النهاية

 Bللصورة   PSNRو RMSE إيجاد

 ال
هل تم قراءة جميع 

 kنوافذ الصورة 

 الما ط االنسيابل للمرح  الج نل األول (:2الشكل)
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 :األولوان المثال التالل يوض  المرح  الج نل 
مكع الصكور   3*3 ، س تا ق   ناات  احجا مع ع وليلعإل  االووضاا  وإضااة األصليةاعم قراا  الصور  

K  اآلتلل  ا الووضاا امثال كانت الناات  كإالمواب: 
180 167 165 

171 170 158 

167 0 148 

و F=147( و  كتا تككون  يمكة 1نحسب  الة ال مب ل ته الناات  ااستامام مرح  المعمل وةسب المعا لكة د
مت ع امككثال نكك او  نق تكك ع جميكك  إلنتككا ةككا نكك او  كككل نق تكك ع اككل النااككت  ااسككتامام  ريقككة التككمادل ذت النق ككة الواةككم  

 :اآلتلك 167و 180 النق ت ع:
 
 
 

 نقاط من ا ون به عل  ا  فر  تغ  ر الرتب  9وفلتا االنسبة لبقية نقاط الناات  ةا ناتار عشوا يا 
وفلكتا االنسكبة لبقيكة نقكاط  10100001=161 اعم ت ب ه ال فكر  تصب  10100100=164امثال النق ة 

 (و يل  كككا نقكككارن فكككل عكككم  4ل كككته النااكككت  ةسكككب المعا لكككة د األولللج كككل  RMSEالنااكككت و ةكككا نحسكككب نسكككبة الا كككأ 
التكككمادل وال فكككر  عل  كككا ونحسكككب  ايوكككال ال سكككوب نحسكككب  الكككة ال كككمب للنااكككت  الجميكككم  ون بكككه  اإذ 100= األجيكككال

RMSE  األقكلاالتكالل سكوب ناتكار النااكت   100= األجيكاليصكل عكم   ان إلكلل كتا الج كل وفلكتا نسكتمر RMSE 
 Kدكت النااككت  الثانيككة مككع الصككور  أو يل  ككا نBنسككبة د كأ اككل مصككفواة  األقككلج ككل ونوكك  فكته النااككت   100مكع بكك ع 

و اعكمفا نعكرا الصكور  Kيتا قراا  ومعالجة جمي  نواات الصور   ان إللونجرت عل  ا نفذ العملية السااقة ونستمر 
B  ونحسبRMSE وPSNR ل او 

 المرشح الجيني الثاني 2.2

م فتا المرح  علل مرح  الوسيط لحساب  الة ال مب لعناصر ناات  مع الصور ووان د وات فتا  يعتم
عما الا و  الثالثة التل يتا ا  ا ةساب  الة ال مب ااستامام   األولالمرح  فل نفذ د وات المرح  الج نل 

 : [5][17][23]يأتلمرح  الوسيط بمال مع المعمل وكما 
 و3*3 مع نة ولتكع أاعا امع الصور   pادت ناات   1.

 ترت ب نقاط الناات  ترت با تصاعمياو 2.

 (: 2لعناصر الناات  ااستامام مرح  الوسيط كما ال المعا لة د Fةساب  الة ال مب  3.

F = median(P(:))                                                  …(2) 

 المرشح الجيني الثالث 3.2

ال   ايوال اب  الة ال مب ااستامام مرح  التصغ ر والتكب ر لتا اان التغ  ر ال فتا المرح  يتا ةس
 :[5][17][23] يأتلوكما  األولالا و  الثالثة مع د وات المرح  الج نل 

 و3*3 مع نة ولتكع أاعا مع الصور  ا pادت ناات   1.

 لنقاط الناات و minو maxنجم  2.

      180=10110100 

      167=10100111 

      165=10100101 

      171=10101011 

 183  = 10110111 النق ة الواةم  ذو  تمادل
10100100 =  164 

 
10100111 =  167 
10101001 =  169 
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 (: 3د  تامام مرح  التصغ ر والتكب ر كما ال المعا لةلعناصر الناات  ااس Fةساب  الة ال مب  3.
F = max(P(:))  if   P(i,j) > max                      

F = min(P(:))  if   P(i,j) < min                              ...(3) 

F = P(i,j)   if   min ≤ P(i,j) ≤ max  

 المرشح الجيني الرابع 4.2

و وان د وات فتا المرح  فل  ايوال ب  الة ال مب اعتما ا علل مرح  المعمل ال فتا المرح  يتا ةسا
ااالعتما  علل  اإلبماللعملية التمادل  إجراايتا  إذنفس ا عما الا و  الاامسة  األولد وات المرح  الج نل 

وال رر امقمار   ةاإلضاا، وكتل  الا و  السا سة اقم تا ت ب ه ال فر  مع نو  0.1مساوية لك  Ratioالحمس اقيمة 
 و0.1

 المرشح الجيني الخامس 5.2

د وات فتا المرح  فل نفذ د وات المرح  الج نل الراا  عما ان  تا ةساب  الة ال مب اعتما ا علل   إن
 مرح  الوسيطو

 المرشح الجيني السادس 6.2

ب اعتما ا علل د وات فتا المرح  فل نفذ د وات المرح  الج نل الراا  عما ان  تا ةساب  الة ال م  إن
 مرح  التصغ ر والتكب رو

 تطبيق المرشحات الجينية المقترحة أداءقياس  3.

 ماتلفة مكع الصكور بنااكت  انوا ت ب ه المرححات الج نية المقترةة اقم تا ت بيق ا علل  ا االغرا  ياس 
وككاوس  salt & paperةبكات الملك  والفلفكل  و وان فته الصور حوفت بنوع ع ماتلف ع مكع الووضكاا وفمكا:3*3

Gaussian  الا كككأو نسكككب ماتلفككككةو لقككككم تكككا ةسككككاب نسككككبة RMSE  و عككككم  إل  ككككاالووضككككاا  إضكككااةللصككككور قبككككل
 : [11][12][21]( 4معالجت ا االمرححات الج نية المقترةة كما ال المعا لة د
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oldnew )c,r(Im)c,r(Im
N*M

1
RMSE         …(4) 

 ة ا ان:
M, N :  الصور و ااعا تمثل 

 تمثل الصور  القميمة داألصلية(و :
 : تمثل الصور  الجميم  دالمحسنة(و

( الكككتت يوضككك  مكككمق ت كككابه الصكككور (Peak Signal-to-noise ratio-PSNRوككككتل  تكككا ةسكككاب 
 :[11][12][21] (5األصلية م  الصور المحسنة كما ال المعا لة د
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1)^2/-10log10(LPSNR      …(5) 

 تمر  رما ت ال الصور  المعالجةو  راكب Lة ا ان 
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 نتائج تطبيق المرشحات الجينية المقترحة 4.

لقم تا ت ب ه الاوارزميات الج نية المقترةة علل عم  صور مشوفة بنوع ع ماتلف ع مكع الووضكاا و نسكب 
 ,17 ,18)  7 ,8 ,9 ,10 ,11د واألحكلالنتكا   ت ب كه فكته المرحكحاتو  (3 ,4 ,5 ,6) اإلحكلالماتلفكةو وتوضك  

 الصور المسترجعة االمرححات الج نية المقترةةو ,12 ,13 ,14 ,15 ,16
 

 

  
 0.1( عنم إضااة ضوضاا نو  ةبات المل  والفلفل بنسبة (PSNRو  (RMSE)نسبة الا أ (:3الشكل )

 
 
 

  
 0.1( عنم إضااة ضوضاا نو  كاوس بنسبة (PSNRو  (RMSE)نسبة الا أ (:4الشكل )
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 0.05 ضوضاا نو  ةبات المل  والفلفل بنسبة إضااة( عنم (PSNRو  (RMSE)الا أنسبة  (:5) الشكل

  

  
 0.05 ضوضاا نو  كاوس بنسبة إضااة( عنم (PSNRو  (RMSE)الا أنسبة  (:6الشكل )

 

 
( الصور   aد 0.1 ووضاا نو  ةبات المل  والفلفل بنسبةوال Lenaنتا   المرححات الج نية علل صور   (:7) لشكلا

( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل d( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل األولو دc( الصور  المشوفةو دbد األصليةو
( الصور   g( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل الراا و دf( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل الثالاو دeالثانلو د

 ( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل السا سو hالمسترجعة االمرح  الج نل الاامذو د
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( الصور   aو د0.1 والووضاا نو  ةبات المل  والفلفل بنسبة Flowerنتا   المرححات الج نية علل صور   (:8الشكل)
( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل dو داألوللج نل ( الصور  المسترجعة االمرح  اcد ( الصور  المشوفةوbد واألصلية

( الصور   g( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل الراا و دf( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل الثالاو دeالثانلو د
 ( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل السا سو hالمسترجعة االمرح  الج نل الاامذو د

 
 

 
( الصور   aد و0.1 ووضاا نو  ةبات المل  والفلفل بنسبةوال Girlالمرححات الج نية علل صور  نتا    (:9لشكل)ا

( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل d( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل األولو دc( الصور  المشوفةو دbد األصليةو
( الصور   gالمسترجعة االمرح  الج نل الراا و د( الصور  f( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل الثالاو دeالثانلو د

 ( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل السا سو hالمسترجعة االمرح  الج نل الاامذو د
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( bد ( الصور  األصليةوaو د0.1 بنسبة والووضاا نو  كاوس Lenaنتا   المرححات الج نية علل صور   (:10الشكل)

( e( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل الثانلو دdو داألولالمسترجعة االمرح  الج نل  (الصور cد الصور  المشوفةو
( الصور  المسترجعة  g( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل الراا و دfالصور  المسترجعة االمرح  الج نل الثالاو د

 ( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل السا سو hاالمرح  الج نل الاامذو د
 
 

 
 ( الصور  األصليةوaد و0.1 بنسبة كاوسووضاا نو  وال Flowerنتا   المرححات الج نية علل صور   (:11لشكل)ا
( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل الثانلو d(الصور  المسترجعة االمرح  الج نل األولو دc( الصور  المشوفةو دbد
( الصور  المسترجعة  gالصور  المسترجعة االمرح  الج نل الراا و د (f( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل الثالاو دeد

 ( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل السا سو hاالمرح  الج نل الاامذو د
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( b( الصور  األصليةودaد و0.1 بنسبة كاوسووضاا نو  وال Girlنتا   المرححات الج نية علل صور   (:12لشكل)ا

( e( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل الثانلو دdو داألول(الصور  المسترجعة االمرح  الج نل cالصور  المشوفةود
( الصور  المسترجعة  g( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل الراا و دfالصور  المسترجعة االمرح  الج نل الثالاو د

 سو(الصور  المسترجعة االمرح  الج نل السا hاالمرح  الج نل الاامذو د
 
 

 
( الصور   aد و0.05 بنسبة ةبات المل  والفلفلووضاا نو  وال Lenaنتا   المرححات الج نية علل صور   (:13لشكل)ا

( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل dو داألول( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل c( الصور  المشوفة ودbاألصليةود
( الصور   g( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل الراا و دfالج نل الثالاو د ( الصور  المسترجعة االمرح eالثانلو د

 المسترجعة االمرح  الج نل السا سو  ( الصور hالمسترجعة االمرح  الج نل الاامذو د
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( aد و0.05 بنسبة ةبات المل  والفلفلووضاا نو  وال Flowerنتا   المرححات الج نية علل صور   (:14لشكل)ا

( الصور  المسترجعة االمرح  dو داألول( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل c( الصور  المشوفة ودbلصور  األصليةودا
( g(الصور  المسترجعة االمرح  الج نل الراا و دf( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل الثالاو دeالج نل الثانلو د

 الصور  المسترجعة االمرح  الج نل السا سو( hالصور  المسترجعة االمرح  الج نل الاامذو د
 
 

 
( الصور   aو د0.05 والووضاا نو  ةبات المل  والفلفل بنسبة Girlنتا   المرححات الج نية علل صور   (:15الشكل)

ل ( الصور  المسترجعة االمرح  الج ن dو داألول( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل c( الصور  المشوفةو دbد األصليةو
( الصور   g( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل الراا و دf( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل الثالاو دeالثانلو د

 ( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل السا سو hالمسترجعة االمرح  الج نل الاامذو د
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 ( الصور  األصليةوaد و0.05 بنسبة كاوسووضاا نو  وال Lenaنتا   المرححات الج نية علل صور   (:16لشكل)ا
( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل الثانلو dو داألول(الصور  المسترجعة االمرح  الج نل c( الصور  المشوفةو دbد
( الصور  المسترجعة  g( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل الراا و دf( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل الثالاو دeد

 ( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل السا سو hرح  الج نل الاامذو داالم
 
 

 
  ( الصور  األصليةوaد و0.05 بنسبة كاوسووضاا نو  وال Flowerنتا   المرححات الج نية علل صور   (:17لشكل)ا

رح  الج نل الثانلو ( الصور  مسترجعة االمdو داألولالصور  المسترجعة االمرح  الج نل  (c( الصور  المشوفةو دbد
( الصور  المسترجعة  g( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل الراا و دf( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل الثالاو دeد

 ( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل السا سو hاالمرح  الج نل الاامذو د
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( b( الصور  األصليةودaو د0.05 ضاا نو  كاوس بنسبةوالوو  Girlنتا   المرححات الج نية علل صور   (:18الشكل)

( e( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل الثانلو دdو داألولصور  المسترجعة االمرح  الج نل ال(cالصور  المشوفةو د
عة  ( الصور  المسترجg( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل الراا و دfالصور  المسترجعة االمرح  الج نل الثالاو د

 ( الصور  المسترجعة االمرح  الج نل السا سو hاالمرح  الج نل الاامذو د

 االستنتاجات  5.

نالةككأ ان المرحكك  الج نككل الاككامذ والمرحكك  الج نككل الثككانل اع ككل ااوككل النتككا   مقارنككة االمرحككحات األدككرق  1.
مرحك  الج نكل الرااك  اع يكا نتكا   وال األولمع ناةية مقياس الرؤية البشرية المعتمم عليك  ب نمكا المرحك  الج نكل 

 غ ر ج م و

لووضككاا ةبككات الملكك  والفلفككل الن مرحكك  الوسككيط اككال را ه  األاوككلاا ككر المرحكك  الج نككل الثككانل والاككامذ  2.
و التكأة رالتقل مية ي يل ضوضكاا الملك  والفلفكل و كالرغا مكع جعلك   الكة فكمب للاوارزميكة الج نيكة اانك  اقكل نفكذ 

لووضككككاا كككككاوس الن مرحكككك  المعككككمل اككككال را ه التقل ميككككة ي يككككل  األاوككككلوالرااكككك   ألولاب نمككككا اا ككككر المرحكككك  
 فتا ضوضااو ا زالةمرح  المعمل الم جع االاوارزمية الج نية  تأة رضوضاا كاوس وفتا يمل علل ان  اقل 

ااوكل مكع  عنم المقارنة بك ع المرحك  الج نكل الثكانل والاكامذ ةسكب النتكا   تبك ع ان المرحك  الج نكل الاكامذ 3.
 الثانلو

 التوصيات 6.

المقارنكة فيمكا ب ن كا للتوصكل  إجكراامع التمادل وال فرات علل المرححات الج نيكة المقترةكة و  ادرق  انوا ت ب ه  1.
 وااولنتا    إلل

 ت ب ه المرححات الج نية المقترةة علل صور متنوعة وصور ملونةو 2.

 المن ه الموببو اوالشبلات العصبية  اوارزمية الج نية ت وير المرححات االعتيا ية وت ج ن ا م  الاو  3.
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