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ABSTRACT

In this paper, has been proposed Algorithm for standard JPEG2000 part one for
image compression. The proposed Algorithm was executed by using MATLAB7.11
environment, applied these algorithm on the gray and color images for type of the
images natural, medical, Graphics images and remote sensing. Dependence on the
Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) for comparing the result of the proposed
Algorithm by using the Daubechies filters 5/3 tap filter and 9/7 tap filter Biothogonal ,
Another comparison is held concerning the obtained results of the algorithm of
ModJPEG and Color-SPECK. Proved the processing results Efficiency performance
of proposed Algorithm.
Keywords: JPEG2000 part one, convention, Field Programmingable Gate Array.
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الملخص

تم في هذا العمل اقتراح خوارزمية لمعيار  JPEG2000الجزء األول لكبس الصور .خوارزمية الكبس
المقترحة تم تنفيذها باستخدام بيئة  ،MATLAB7.11طبقت هذه الخوارزمية على الصور الرمادية والملونة ألنواع

من الصور الطبيعية والطبية والصور الرسومية وصور االستشعار عن بعد .وتم اعتماد مقياس نسبة قمة االشارة
الى الضوضاء (Peak Signal-to-Noise Ratio )PSNR

لمقارنة نتائج الخوارزمية المقترحة باستخدام

مرشحي دبجي ثنائي التعامد  7/9و  5/3ومقارنتها مع نتائج خوارزمية  ModJPEGو Color-SPECK
المستحصلة .اثبتت النتائج العملية كفاية اداء الخوارزمية المقترحة مقارنة بالخوارزميات.
الكلمات المفتاحية ، JPEG2000 part one :االلتفاف الرياضي ،مصفوفة رقاقة البرمجة الحقلية.
 .1مقدمة
يعد كبس الصور موضوعا مهما في العالم الرقمي وفي التطبيقات االكاديمية والصناعية والتجارية سواء

أكان في التصوير الفوتوغرافي التجاري والصناعي أو الفيديو .يمكن أن تشمل معلومات نقطة الشاشة الرقمية

(  )pixelكميات كبيرة من البيانات إلى حد كبير ،ادارة مثل هذه البيانات يتطلب حمال زائدا للعمليات الحسابية
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المعقدة والخزن ومعالجة البيانات ،ان سرعة الوصول المثالية ألوساط الخزن يتناسب عكسيا مع السعة ،لذا فإن
كبس البيانات من المهام التي تحسن السعة [ ]1وتساعد في تقليل مساحة الخزن المطلوبة وهو ما يكافئ زيادة سعة

أوساط الخزن وتحسين سعة اإلرسال ،لذا فان تطوير تقانات الكبس الكفوءة مازال مستم ار من أجل تحدي تصميم
أنظمة االتصال المستقبلية والتطبيقات المتعددة األوساط المتقدمة [ .]2تتمثل البيانات بمجموعة من المعلومات التي

هي في كثير من األحيان تكون متكررة .المعلومات وهي جزء البيانات الذي يجب أن يبقى بشكل دائم في شكله
االصلي لكي يمكننا من استعادة البيانات بشكلها الصحيح .أما المعلومات المتكررة فهي جزء البيانات الذي يمكن

ازالته عندما ال نحتاجه واستعادته عند الحاجة لتمثيل البيانات .أي تقانة تقليل المعلومات المتكررة تعرف بكبس
البيانات ( ،)Data Compressionالمعلومات المتكررة في تمثيل البيانات تقلل بطريقة بحيث يمكن بعد ذلك اعادة
ادخالها الستعادة البيانات األصلية ،والتي تعرف بفك كبس البيانات ).[2] (Data Decompression
احد انواع خوارزميات الكبس هو  JPEG2000وهو معيار جديد لكبس الصور طور تحت رعاية
( ISO/IEC JTCI/SC29/wG1المعروف باسم لجنة )Photographic Experts Group( )Joint JPEG

] .]3هذا المعيار ينحدر بشكل جذري من سلفه المعروف أكثر  ،JPEGففي  JPEGيتم استخدام تحويل جيب
التمام المتقطع (  )Discrete Cosine Transform DCTفي حين يكون استخدام الترميز الحسابي والتقريب
المتتالي اختياريا فيها ،أما في  JPEG2000فاستخدم تحويل المويجة المتقطع (

Discrete Wavelet

 )Transform DWTوالترميز الحسابي والتقريب المتتالي يكون اساسيا .خوارزمية  JPEG2000تدعم ايضا

الكبس دون فقدان [ .]4نظ ار لكون معيار  JPEGفيه عدة عيوب في بعض من التطبيقات الجديدة مثل االنترنت
واالتصاالت الالسلكية النقالة أو التصوير الطبي لذلك بدأت لجنة  JPEGفي  1996بتحري امكانيات تكوين معيار

كبس جديد وهو  ،JPEG2000أن تكوين هذا المعيار ليس فقط لتحقيق أعلى نسبة كبس بكفاءة مقارنة مع
 ،JPEGلكن ايضا لحل مشاكل محددات  .JPEGمعيار  JPEG2000منظم في أحد عشر جزءا والذي صمم
لتطبيقات مختلفة [ ،]5حيث زود بمجموعة من الميزات ذات األهمية الحيوية لعديد من التطبيقات [.]2
 .2نموذج لنظام JPEG2000 CODEC
يتكون نموذج  CODECالمقترح الخوارزمية معيار  JPEG2000الجزء األول من نظام الترميز ونظام فك

الترميز .الصورة المراد كبسها قد تكون ملونة أو رمادية ،الصورة الرمادية تتكون من مكون لوني واحد بينما الصورة

الملونة تتكون من ثالثة مكونات لونية اساسية وهي األحمر واألخضر واألزرق ( ،)RGBلذا عند التعامل مع
الصورة الملونة فإن كل مكون لوني فيها يمكن التعامل معه واعتباره صورة رمادية لكن بعد تحويل الصورة الملونة

إلى فضاء  YUVومن ثم تجزئته الى ثالثة مكونات وهي  U ،Yو ،Vحيث يتم كبس كل مكون بصورة مستقلة،
ومن ثم تحويله الى صيغة نصية وخزنه إلمكانية نقله واستالمه من نظام فك الترميز الذي يمكنه من استرجاعها
إلى صيغتها األصلية والشكل ( )1يوضح النموذج المقترح.

14

مهى عبد الرحمن حسو و سهلة عبد علي

الشكل( :)1نموذج  CODECالمقترح لخوارزمية .JPEG2000

 .3نظام ترميز JPEG2000 Part1
يقسم نظام الكبس المتكامل ببساطة إلى ثالث مراحل )1( ،المعالجة االبتدائية للصورة )2( ،الكبس و ()3

صيغة سيل البت المكبوس .تم اعتماد المرحلتين األولى والثانية في نظام ترميز  JPEG2000الجزء االول والشكل
( )a()2يوضح الرسم التخطيطي لوظائف نظام ترميز المعيار والشكل ( )bيوضح مسار البيانات النظام الكبس.
 .4تطبيق الخوارزمية المقترحة
يوضح الشكل ( )3الخطوات الرئيسة الخوارزمية الكبس المقترحة لمعيار  JPEG2000الكيس الصور التي

طبقت في بيئة  .Matlabكما هو موضح من الشكل أن الخوارزمية المقترحة تتكون من نظام الترميز وفك الترميز.

 1.4في جهة المرمز  :Encoder Sideفي البداية يتم اوال قراءة الصورة ،يتم بعدها اجراء عملية التحويل اللوني

( )RCTاذا كانت الصورة المراد كبسها ملونة حيث يتم تحويلها من فضاء  RGBإلى فضاء  YUVباستخدام
المعادالت الموضحة أدناه ،بعد عملية تحويل الصورة الملونة نحصل على ثالثة مكونات لونية أو مصفوفات وهي

 Y ،Uو .V
)…(1

)Y=round((R+2*G+B)/4

)…(2

U=R-G

)…(3

V=B-G
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الشكل( )a( :)2رسم تخطيطي لمعيار .JPEG2000
( (bمسار تدفق البيانات.
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()a
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()b
الشكل( )a( )3و( (bالمخطط االنسيابي للبرنامج الرئيس لخوارزمية الكبس المقترحة لــــ .JPEG2000
بعد اجراء التحويل اللوني في حالة الصور الملونة ،يتم بعدها تطبيق خطوات خوارزمية الكبس المقترحة
ل.JPEG2000
 1.1.4الخطوة األولى لخوارزمية الكبس :تطبيق التحويل المويجي المتقطع ذات بعدين ( ،)2D-DWTحيث

يطبق على الصورة (بالنسبة الى الصور الرمادية) او على كل مكون لوني
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بالنسبة إلى الصور الملونة  )YUVبصورة مستقلة ،حيث يحلل الصورة او المكونات اللونية في الصورة الى حزم
فرعية ( ،) sub bandsباستخدام مرشحات التمرير العالي والواطئ .ان تحويل المويجة ذات بعدين والذي ينجز
بخطوتين:
في الخطوة األولى يطبق تحويل المويجة ذات بعد واحد ( )1D-DWTمرتين على صفوف مكون الصورة ،مــرة

باستخدام مرشح التمرير الواطئ واخــرى باستخدام مرشح التمرير العالي وهذا ما يسمى بطريقة الصفوف (– Wise
 ،) Rowوبسبب هذه العملية التي تؤدي الى تضاعف عدد العينات ،يتم تطبيق عملية الـ Down Sampled 2
 byعلى ناتج كل من مرشحي التمرير الواطئ والعالي Down Sampled .هي عملية التنقيص الثنائي على

اعمدة الصورتين الناتجتين من تمرير المرشحين على المكون حيث يتم فيها حذف عمود مابين كل عمودين ،نحصل
عندها على حزمتين من الصور بوصفها نتائج وسطية كل منها يحوي على نصف عدد االعمدة للصورة األصلية

وهاتان الحزمتان تمثالن التقريب والتفاصيل لمكون الصورة .وفي الخطوة الثانية يطبق ايضا تحويل المويجة ذات
بعد واحد اربع مرات على اعمدة الحزمتين الناتجتين من الخطوة األولى وهذا ما يسمى بطريقة االعمدة ( Column-

 ،) Wiseحيث نحصل في هذه الخطوة على اربع حزم فرعية ،يتم بعدها تطبيق عملية التنقيص الثنائي على
الصفوف للحزم األربع الناتجة من امرار مرشحات التمرير الواطئ والعالي ،حيث يتم فيها حذف صف مابين كل

صفين .ان عدد الصفوف لهذه الحزم هو نصف عدد صفوف الصورة األصلية ،وبذلك يكون حجم الحزم األربع التي
تم الحصول عليها من الخطوتين السابقتين هو ربع حجم الصورة األصلية .ان الحزم الناتجة تمثل حزمة التقريب

( )Approximation sub bandوهي تحوي المعلومات للصورة وتمثل بـ ـ  ،ALLاما حزم التفاصيل ( Details

 )sub bandsوتمثل بـ ـ  Horizontal, Vertical, Diagonal ) HLH , VHL , DHHعلى التوالي) وهذه
الحزم ليس فيها معلومات متكررة أي أن المعلومات الموجودة في  HLHغير موجودة في كل من VHL , DHH
وهذا ينطبق على جميع الحزم .اي انه يتم الحصول على اربع حزم فرعية في كل مرحلة تحليل ،لالستمرار في

التحليل الى المستوى الثاني يتم بأخذ الحزمة الفرعية  ALLحيث يطبق عليها تحويل المويجة وبنفس الخطوات
السابقة.
تم استخدام مرشحات دبجي ثنائي التعامد  9/7و  5/3في تحويل المويجة ،وهي مرشحات المويجة

االفتراضية المستخدمة في معيار  ،JPEG2000أن مرشح التحليل  9/7يتكون من  9معامالت لمرشح التمرير
الواطئ و 7معامالت لمرشح التمرير العالي ومعامالته عبارة عن قيم حقيقية ومتماثلة وهذا المرشح يستخدم للكبس
بفقدان ،بينما مرشح التحليل  5/3يستخدم للكبس دون فقدان وهو يتكون من  5معامالت لمرشح التمرير الواطئ و3

معامالت لمرشح التمرير العالي .أي أن مرشح اإلمرار الواطئ ومرشح اإلمرار العالي ال يمتلكان الطول نفسه ،كما

أن مرشح اإلمرار الواطئ يكون دائما متماثل  Symmetricalبينما مرشح اإلمرار العالي يكون أما متماثال في
حالة إن طول المرشح هو عدد فردي أو غير متماثل في حالة أن طول المرشح هو عدد زوجي ،كما أن قيم
معامالت المرشح هي أما قيم حقيقية أو قيم صحيحة.

 2.1.4الخطوة الثانية لخوارزمية الكبس التكميم :هذه الخطوة مهمة لتساعد في تحقيق الكبس ألنها تساهم في
فقدان المعلومات وتقليل دقة الحزم الفرعية .كل الحزم الناتجة من مرحلة التحويل المويجي يتم حساب قيمة التكميم

لها عن طريق حساب قيمتي الدلتا ) (delوحد العتبة) ، (thrحيث أن الدلتا تمثل الحجم على العرض للحزمة ماعدا
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الخاليا الصفرية ،بينما قيمة حد العتبة تمثل العرض للخاليا الصفرية ،أي أن كل حزمة يكون لها قيمة دلتا وقيمة
حد عتبة خاصة .الشكل ( )4يوضح خطوات تطبيق عملية التكميم على الحزم الفرعية.

الشكل( :)4المخطط االنسيابي لدالة التكميم ).(Quantization
 3.1.4الخطوة الثالثة الترميز :وهي المرحلة االخيرة في جهة المرمز ،حيث يتم ترميز معامالت المويجة الناتجة

من عملية التكميم ،الشكل ( )5يبين خطوات تطبيق عملية الترميز الحسابي .ان الترميز الحسابي ال يمكنه ترميز
مصفوفة ذات حجم كبير ،إذ ان اقصى حد يمكنه التعامل معه وترميزه بصورة صحيحة هو مصفوفة ذات حجم 24

عنصر بحيث يمكنه من استرجاع عناصر المصفوفة دون أي فقدان لعنصر المصفوفة في مرحلة االسترجاع (فك

الترميز) .بما إننا نتعامل مع الصور ذات احجام كبيرة ومختلفة لذا تم تجزئة الصورة قبل تطبيق عملية الترميز

الحسابي .تتلخص خطوات تطبيق الترميز الحسابي كاالتي:
الخطوة األولى هي تحويل المصفوفة  Qxlذات بعدين  NxMالناتجة من عملية التكميم الى مصفوف ذات بعد

واحد وهي  idxبحجم [ .]1,NxMوللحصول على نتائج ترميز كفؤة وبدون أية أخطاء وكذلك لتجاوز مشكلة
التك اررات للعناصر ايضا ،يتم تجزئة المصفوفة  idxالى كتل بحجم  8عناصر ،وبذلك سيكون عدد الكتل الناتجة

من التجزئة =  ، NxM/8وتمثل  Blocksفي المخطط عدد الكتل .الخطوة الثانية هي الترميز ،إذ أن دالة
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الترميز الحسابي ترمز كل كتلة بصورة مستقلة ،للبدء بعملية الترميز يتم اوال ايجاد عناصر الكتلة وبدون تكرار
وترتيبها تصاعديا ومن ثم وضعها في مصفوفة جديدة وهي  ،Valueثم ايجاد عدد مرات تكرار العناصر ومن ثم
حساب االحتمالية لهذه العناصر واالحتفاظ بها في مصفوفة  ،probيتم بعد ذلك حساب المدى لكل عنصر في

المصفوفة  Valueاعتمادا على االحتمالية لهذا العنصر ،باستخدام المعادلة ادناه ،علما أن المدى محصور بين
( ]0.0, 0.1کـ ادنى واعلى مدی:
)...(4

])High_range(value(j))=[High_range sum(pro

)...(5

low_range(value(j)) = [0

]High_range -1

اي ان  low _ rangeو  high _ rangeتمثل المدى الواطي و العالي للعنصر  jفي المصفوفة
.Value
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الشكل( :)5المخطط االنسيابي لدالة الترميز الحسابي ).(Arithmetic coding
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بعد حساب المدى لعناصر المصفوفة يتم عندها معالجة عناصر الكتلة  aوإيجاد المدى لهم باستخدام
المعادالت اآلتية:
L=0 , H=1
)...(6

))Hg =L+(H-L)* High range(a(n

)...(7

))Lo=L+(H-L)* low_range(a(n
L=Lo , HEHg

بعد معالجة كل عناصر الكتلة ،فان اخر عنصر فيها المدى الواطئ له يكون هو الترميز لهذه الكتلة (اي
 ،) Code = Lأن خطوات الترميز لهذه الكتلة تتكرر عدة مرات بعدد الكتل ( )Blocksالناتجة من تجزئة
المصفوفة ،وبذلك نحصل على قيمة ترميز واحدة لكل كتلة .ان قيم الترميز التي حصلنا عليها من ترميز كل الكتل

يتم االحتفاظ بها في مصفوفة واحدة ومن ثم تحويلها الى صيغة نصية وخزنها او ارسالها.
 2.4في جهة فك الترميز :Decoder Side
 1.2.4الخطوة األولى لفك الترميز :إن اول خطوة لفك الترميز بعد استالم الصيغة النصية هي تحويلها إلى

صيغتها األصلية ،وهي المصفوفة التي تحتوي على قيم الترميز لكتل الحزمة .إن جهة الترميز وفك الرمز لديهما
نفس نموذج االحتمالية لعناصر الحزمة ،فحالما يبدأ جهاز فك الترميز باول قيمة ترميز في المصفوفة فإنه يفك

حاال ترميز العنصر األول عن طريق مقارنة قيمة الترميز هذه  -والتي تقابل المدى الواطئ الخر عنصر تابع
الخر كتلة في الحزمة  -مع مصفوفة االحتمالية  probلعناصر الكتلة لمعرفة هل تقع قيمة الترميز هذه ضمن
مدى اي عنصر من عناصر الكتلة ،بعد ذلك يتم االعتماد على هذا المدى لتجزئته الى فترات فرعية بنفس طريق

الترميز المذكورة في جهة المرمز مع عملية مقارنة مع هذه الفترات الفرعية في كل عملية تجزئة لفك ترميز
العنصر ،وتتكرر هذه العملية (عملية التجزئة والمقارنة) عدة مرات بعدد عناصر الكتلة وهي  8عناصر وبهذا
نحصل على عناصر اول كتلة والتي يتم خزنها في المصفوفة  .Decodeبعد االنتهاء من فك ترميز القيمة األولى
المصفوفة الترميز  Codeيتم عندها اكمال فك ترميز باقي قيم الترميز للمصفوفة  Codeوبنفس الطريقة السابقة،

وبذلك نتمكن من استرجاع كل عناصر الحزمة وبدون أي فقدان .الشكل ( )6يبين خطوات تطبيق فك الترميز
الحسابي الموجودة في جهة ال .Decoder
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الشكل( :)6المخطط االنسيابي لدالة فك الترميز ).(Arithmetic decoding
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 2.2.4الخطوة الثانية لفك الترميز معكوس التكميم :بعد االنتهاء من فك ترميز الحزمة يتم تطبيق دالة معكوس
التكميم الكمال عملية االسترجاع لحزم الصورة حيث يتم استالم هذه الحزمة ،والشكل ( )7يبين خطوات تطبيق دالة

معكوس التكميم .لتطبيق عملية معكوس التكميم تضرب كل حزمة بقيمة الدلتا الخاصة بها اوال ثم تقسم قيمة الدلتا
هذه على  2ومن ثم يطرح الناتج من قيمة حد العتبة ثانية بعدها يتم جمع ناتج اوال وثانية السترجاع الحزمة.

الشكل( :)7المخطط االنسيابي لعملية عكس التكميم.
 3.2.4الخطوة الثالثة معكوس تحويل المويجة :تطبيق معكوس تحويل المويجة ( )2D- IDWTذات بعدين

إلعادة تركيب الصورة من الحزم التي تم استرجاعها في الخطوات السابقة من خالل تطبيق مرشحي التمرير الواطئ

والعالي اللذين مر ذكرهما سابقا .ان عملية إعادة تركيب الصورة هي عملية معاكسة لعملية التحليل حيث يتم البدء
من أخر المعامالت للصورة أي أن التركيب يبدأ من الحزم الداخلية ،وعلى فرض وجود مرحلة تحليل واحدة ،فان
معكوس تحويل المويجة ذات بعدين ينجز بخطوتين:
في الخطوة االولى اجراء عملية ال ـ  Up sampled by 2على اعمدة كل حزمة من الحزم االربعة الناتجة من
عملية عكس التكميم ( )ALL, HLH, VHL, DHHوذلك عن طريق ادراج عمود قيمته اصفار بين كل
عموديين متتالين ،وبعد ذلك يتم تطبيق تحويل المويجة ( )IDWTوكما يأتي:
 .iتطبيق تحويل المويجة المعكوس على صفوف الحزمة  ALLباستخدام مرشح التمرير الواطئ بطريقة االلتفاف
الرياضي ،وتطبيقه ايضا على صفوف الحزمة  HLHباستخدام مرشح التمرير العالي ثم يتم جمع ناتج
الحزمتين للحصول على .AL
 .iiتطبيق معكوس تحويل المويجة على صفوف الحزمة  VHLباستخدام مرشح التمرير
الواطئ بطريقة االلتفاف الرياضي ،وتطبيقه ايضا على صفوف الحزمة  DHHباستخدام مرشح التمرير العالي ثم
يتم جمع ناتج الحزمتين للحصول على .AH
وفي الخطوة الثانية اجراء عملية ال ـ  Up sampled by 2مرة اخرى ولكن على صفوف الحزمتين الناتجتين من

الخطوة السابقة (  ) AH ،ALوذلك عن طريق ادراج صف قيمته اصفار بين كل صفين متتالين ،وبعد ذلك يتم
25
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تطبيق معكوس تحويل المويجة على أعمدة الحزمة  ALباستخدام مرشح التمرير الواطئ بطريقة االلتفاف
الرياضي ،وتطبيقه ايضا على اعمدة الحزمة  AHباستخدام مرشح التمرير العالي ثم يتم جمع ناتج الحزمتين
للحصول على الصورة او احدى المكونات اللونية للصورة الملونة.
بعد اكمال عملية اعادة تركيب كل المكونات اللونية للصورة يتم عندها تطبيق المعادالت اآلتية إلعادة هذه
المكونات الى الفضاء :RGB
)...(8

))G=round((Y-(U+V)/4

)...(9

R=U+G

)...(10

B=V+G

وفيما يأتي نتائج تطبيق الخوارزمية المقترحة لمعيار  JPEG2000باستخدام مرشحات دبجي ثنائي التعامد  9/7و
 5/3في تحويل المويجة:
 .5االستنتاجات
ان الشكل ( ) 8يبين نتائج تطبيق خوارزمية الكبس المقترحة باستخدام المرشحين على الصور الطبيعية
 Girlالرمادية والملونة .ان نتائج مقياس  PSNRو  MSEووقت التنفيذ التي تم الحصول عليها من تطبيق
خوارزمية الكبس المقترحة للمرشحين  9/7و  5/3مبينة في الجدولين ( )1و ( )2على التوالي ،وباستخدام بعض
النماذج من الصور الطبيعية و الرسومية والطبية وصور االستشعار عن بعد.
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الشكل( :)8تطبيق خوارزمية الكبس المقترحة على صورة  )a( ،Girlالصورة االصلية )b( ،الصورة المسترجعة

باستخدام المرشح  )c( ،9/7الصورة المسترجعة باستخدام المرشح .5/3
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أظهرت النتائج المثبتة في الجدولين أن قيم مقياس  PSNRللصور الملونة أعلى منها عند الصور الرمادية

لجميع نماذج الصور المعتمدة في البحث ،ووقت التنفيذ المستغرق في الصور الملونة أعلى منها في الصور
الرمادية ولجميع النماذج ايضا وهذا ينطبق على المرشحين ،والشكلين ( )9و( )10يبينان نتائج المقارنة بين الصور
الملونة والرمادية التي تم الحصول عليها عند اعتماد المرشحين  9/7و  5/3على التوالي.
ان الخوارزمية المقترحة أكثر كفاءة عندما تتعامل مع الصور ذات األحجام الكبير وذات لون عمقي كبير

(زيادة االشباع اللوني في الصورة) ،وكما هو مبين في الجدولين ،حيث ان اعلى قيمة ل  PSNRتكون عند الصور

الطبيعية واقل قيمة عند الصور الرسومية ألنها تمتلك عمق لونی اقل مقارنة مع باقي انواع الصور األخرى المعتمدة
في البحث.
الجدول ( :)1النتائج التجريبية لتطبيق الخوارزمية المقترحة باستخدام مرشح ديجي  9/7النواع من الصور.
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الجدول ( :)2النتائج التجريبية لتطبيق الخوارزمية المقترحة باستخدام مرشح ديجي  5/3النواع من الصور.

الشكل( :)9مخطط مقارنة تطبيق خوارزمية الكبس المقترحة لمعيار  JPEG2000لمرشح  9/7بين الصور
الرمادية والملونة باستخدام مقياس  PSNRو  MSEمع الوقت التنفيذ.
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الشكل( :)10مخطط مقارنة تطبيق خوارزمية الكبس المقترحة لمعيار  JPEG2000لمرشح  5/3بين الصور
الرمادية والملونة باستخدام مقياس  PSNRو  MSEمع الوقت التنفيذ.

تم ايضا اجراء مقارنة لنتائج خوارزمية الكبس المقترحة بين المرشحين  9/7و  5/3للصور الملونة والرمادية
والشكل ( )11يبين نتائج المقارنة بين المرشحين بالنسبة إلى الصور الملونة بينما الشكل ( )12يبين نتائج المقارنة
بين المرشحين بالنسبة إلى الصور الرمادية ،أظهرت النتائج أن قيم  PSNRلمرشح  5/3للصور الملونة والرمادية
اعلى مقارنة مع المرشح  9/7لكنه يستغرق وقت اطول.

الشكل( :)11مخطط مقارنة تطبيق الخوارزمية المقترحة باستخدام مرشح  9/7و  5/3ألنواع من الصور
الملونة.
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الشكل( :)12مخطط مقارنة تطبيق الخوارزمية المقترحة باستخدام مرشح  9/7و  5/3ألنواع من الصور الرمادية.

تم ايضا تطبيق الخوارزمية المقترحة لمعيار  JPEG2000باستخدام المرشحين على نماذج من الصور
الملونة المستخدمة في خوارزميتي  SPECK-Colorو  ModJPEGواجراء مقارنة بين نتائج التطبيق التي
حصلنا عليها مع نتائج الخوارزميتين باعتماد مقياس  .PSNRان نتائج قيم  PSNRالتي تم الحصول عليها من

تطبيق الخوارزمية المقترحة للمرشحين  9/7و 5/3ونتائج الخوارزميتين  Color - SPECKو  ModJPEGمبينة
في الجدولين ( )3و( )4على التوالي .اظهرت النتائج أن قيم  PSNRلخوارزمية الكبس المقترحة لمعيار
 JPEG2000أعلى مقارنة مع الخوارزميتين وهذا دليل على كفاءة اداء الخوارزمية المقترحة ،والشكلين ()13
و( ) 14يبينان نتائج المقارنة بين الخوارزمية المقترحة للصور الملونة باعتماد المرشحين  9/7و 5/3وخوارزمية
 SPECK Colorو  ModJPEGعلى التوالي.

الجدول( :)3نتائج التطبيق العملي للخوارزمية المقترحة لــ  JPEG2000باستخدام المرشحين ونتائج خوارزمية
.Color -SPECK

الجدول( :)4نتائج التطبيق العملي للخوارزمية المقترحة لــ  JPEG2000باستخدام المرشحين ونتائج خوارزمية
ModJPEG

.
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الشكل( :)13مخطط مقارنة تطبيق الخوارزمية المقترحة لــ  JPEG2000باستخدام المرشحين مع خوارزمية
 Color-SPECKللصور الملونة باستخدام المقياس .PSNR

الشكل( :)14مخطط مقارنة تطبيق الخوارزمية المقترحة لــ  JPEG2000باستخدام المرشحين مع خوارزمية
 ModJPEGللصور الملونة باستخدام المقياس .PSNR
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