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تقدير معلمة توزيع جبس العشوائي المستخدم في معالجة 

 ةالصور
 

  **كافي دنو بتي  *متراس بان احمد حسن            

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 خصلالم
تقدير المعلمة لتوزيع جبس العشوائي باسـتخدام دوال طاقـة          هذا البحث   تم في   

ة ثـم اسـتعادتها بإحـد        نحصل عليها بأضافة ضوضاء للـصور      ،األولى. مختلفة

 أو  والثانية، بإجراء انحالل للصورة ثم استعادتها إلى الشكل األصـلي         . المرشحات

تعتمـد علـى    ف أما الخوارزمية الثالثة والتي فيها دالة الطاقـة          .القريب من األصلي  

  .المعدل واالنحراف القياسي

ع الطبيعي،  وتم اقتراح خوارزميتين الستعادة الصورة أولهما تعتمد على التوزي        

قد استخدم نظـام    و.  باالستعانة بالمعلمة المقدرة   والثانية تعتمد على توزيع بواسون    

)Matlab (7.0في كتابة برامج الخوارزميات  .  
 

Estimation of Parameter for Gibbs Random Distribution 
which is used in Image Processing 

 
  Abstract 

In this research, the parameter was estimated for Gibbs 
random distribution using different energy functions. We get the 
first algorithm by adding noise to the image and restore it by 
filters. We obtain the second algorithm by degradation of the 
image and restore it to the original image or close to it. The third 
algorithm has energy function which depends on the mean and 
standard deviation. 
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Two algorithms have been suggested to image restoration, 
The first depends, on the normal distribution and the second 
depends on the Poisson distribution by using the estimate 
parameter. Matlab Package version (7.0) was used for writing the 
programs of the algorithms. 
 
Keywords: Image Processing, Gibbs Distribution, Markov 
Random Field 

 
 

  : Introductionمقدمة . 1
د دخل مجاالت الحياة المتعددة والمتنوعة،      همة، فق ميعد اإلحصاء من العلوم ال    

وهو علم قائم بذاته، وأخذ مكانته بين العلوم المختلفة، إذ تطـور كبـاقي العلـوم                

فقد اهتم به العديد من البـاحثين وقـاموا بدراسـته           . لهذه األهمية ونظراً  . األخرى

  .[1] [4]وتطويره بمرور الزمن 

في التطبيقات العملية، إذ أنها تـوفر  أهمية كبيرة  أن لنظرية التقديرفي الشك 

قواعد يتم بموجبها تقدير معلمات مجهولة لظاهرة معينة في الواقع العملي ولمختلف            

  .[5]المجاالت 

إن معظم الباحثين في مجال الترشيح للصور الرقمية قاموا باستخدام األساليب           

وضاء اإلحصائية في معالجة التشوه الحاصل في الـصور الرقميـة نتيجـة الـض             

العشوائية تحديداً وهو ما يتطلب استخدام أساليب علمية متطورة ومنها أسلوب بيـز   

Bayes Approach.  

 في مجـال    ا واسع انتشارا  وتجدر اإلشارة إلى ان أسلوب بيز أخذ باالنتشار         

المعالجة الصورية وباألخص بعد ثورة االتصاالت الهائلة والتطور الـسريع فـي            

  .[2] ا وما تاله1987عوام مجال علم الحاسوب في األ

ـ إمكانية تثبيت نوعية الصور الحقيق   هو  لهدف من معالجة الصور     ا مثـال  . ةي

 فيها أو تقليل التشويش الـذي يعـود إلـى عدسـة     ةذلك حذف الضوضاء الموجود  

 بعض التراكيب التي تهتم بالصورة على سـبيل         تثبيت هوالهدف  لذا فإن   . الكاميرا

فـي كلتـا     تحسين الـصورة  ف .اإلدراك البصري راكيب  مثل هذه الت  المثال مساعدة   
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علـى   بعض أنواع المرشحات التـي طبقـت          بواسطة نجز بشكل طبيعي  يالحالتين  

  .[8] [10] )ها نوع من أنواع الضوضاءيلاالتي أضيف (الصورة المشوشة 

لذلك اتجه بعض الباحثين إلى استخدام بعض األساليب اإلحـصائية ومنهـا            

تعالجها تلك العمليات هـي      إن التطبيقات والمسائل التي   . صادفيةنظرية العمليات الت  

وليدة اهتمام اإلنسان بالجانب العشوائي الذي يقع خارج نطاق سيطرته ومحاولتـه            

المستمرة والحثيثة بأتجاه تقليص تأثير هذا الجانب وجعله أقل ما يمكن في تقديرات             

ومن هذه  .  التي نتحصل منها عليها    النماذج التي تمثل المشكلة قيد اهتمامه والتنبؤات      

النماذج نماذج حقول ماركوف العشوائية والتي استخدمت فـي معالجـة الـصور             

  .[3] [7]وتجزئتها واستعادتها  كتحسين للصورة

  باسـتخدام  دوراً مهماً في تقدير الـصور      ؤدي ت parametersالمعلمات   إن

تعـد أن   هنا   و .ته معلم تكمن في   السابق  جبس لتوزيعأسلوب بيز، األهمية الخاصة     

مـسائل  المن بيانات غير كاملة، بعبارة أخرى،        تقدير االمكان األعظم للمعلمة      لدينا

جبس السابق يمكن مشاهدتها بـشكل غيـر        توزيع  التي ترسم من    و صورة   ةفي أي 

االمكان   مقدر اتتقريبان    . االنحالل أو التشويش   ات من خالل بعض معالج    رمباش

 (Maximum A  Posteriori)  الالحق األعظمتقدير صورةسب معاً لتاألعظم تح
(MAP).   
نمـوذج حقـل مـاركوف     ] [11] 1997وآخرون في عام [Zhou  قدم إذ 

 الـذي  X  المتجانس للـصورة ) Markov Random Field Model(  العشوائي

  : بالصيغة اآلتيةGibbs Distributionيتمثل بتوزيع جبس 

)   1(        
1P(X| )=  exp {-  U(X)}

Z( )
β β

β
  

 Normalizing تمثل الدالة المجـزأة وتعـرف بثابـت التعـديل    Z  (β) نإذ أ

Constant وكاآلتي:  

        )2(         
x

Z( )= exp { -  U (X)} dxβ β∫  

 تمثـل دالـة   U(X)و) Global  parameter(تمثل المعلمة الزائدة الشاملة  β و

             :الشكل اآلتيوتعرف بـ) Gibbs Energy Funtion( جبس  توزيعطاقة
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8 8

i j i j
i=1 j=1

U(X) =  K  V(x , x )∑∑                          (3)                

ـ . βعلمة   تعتمد على الم   Zإذ قاموا بفرض إن الدالة المجزأة         دالـة الطاقـة     دوتع

 يـة ألقـرب ثمان  ( األزواج المرتبة من الرتبـة الثانيـة         هو لتمثيل  Gibbsلتوزيع  

التـي   ijKالمـصفوفة و) 3(كما في المعادلة    . )Pixelجوارات للوحدة الصورية    

1رية تساوي   القط والعناصر   اتساوي واحد صفوفها وأعمدتها   
2

ـ  تحـدد  ثم   ،  أة هي

ــشوائي   ــاركوف العـــ ــل مـــ ــذاMRF حقـــ شكل بهـــ  ال

i j i j iP(x | x  ,  j i)=P(x |x ,  j N )∀ ≠ ∈ .  

iالدوال المحتملة الخاصة إذ استخدموا  jV(x ,x  في بحثهم والتي مثلت بالدوال    (

  . تيةآلا

   Quadratic Function : تربيعيةالدالة ال

 Huber Function   :مركزةالدالة ال              

  Log-quadratic : تربيعيةالوغاريتمية للادالة ال             

  Saturated-quadratic )متممةال(مشبعة التربيعية الدالة ال             
                    

  :كاآلتي) y(ملة إذن تقدير المعلمة لدالة االمكان األعظم من البيانات غير الكا

  

x

P(y | ) P(y,x | )dxβ = β∫ 

                                                                            

x

P(y | x)P(x | )dx= β∫      (4)  

 :                                                   وبما أن        

{ }1P(x | ) exp U(X)
Z( )

β = −β
β

   

                  :  إذن نحصل على 
 



אא     מ א  _____________2009)16(א
 

]77[

      
{ }

{ }
x

x

exp ln P(y | x) U(X) dx
P(y | )

exp U(X) dx

−β
β =

−β

∫
∫

  

Z(y, )
Z( )

β
=

β
                                      (5)        

  إذ أن 

6)(       { }
x

Z(y, ) exp ln P(y | x) U(X) dxβ = −β∫   

P(xهي دالة مجزأة للكثافة الالحقة،  | y, )βن  وهكذا فا  
7)(                       ln P(y | ) ln Z(y, ) ln Z( )β = β − β  

  :وتقدير المعلمة باستخدام طريقة االمكان األعظم هو حل المعادلة اآلتية

  

  

)  8(                       
                                                                                                             

  
                                             

  

9)   (  

  : إذن
ln Z( )∂ β

=
∂β

 

{ }

{ }
x

x

U(X)exp U(X) dx
E[U(X) | ]

exp U(X) dx

− −β
=− β

−β

∫
∫

                   (10) 

                                                                                                     

 
{ }

{ }
x

x

U(X)exp lnP(y| x) U(X) dx
E[U(X)| y, ]

exp lnP(y| x) U(X) dx

− −β
=− β

−β

∫
∫

ln Z(y, )∂ β
=

∂β
  

ln P(y | ) ln Z(y, ) ln Z( )0 ∂ β ∂ β ∂ β
= ↔ =

∂β ∂β ∂β

(11)   

{ }

( )

( )

ln ( | ) ln exp ln ( | ) ( ) ln exp[ ( )]

( )exp{ln ( | ) ( )} ( )

exp{ln ( | ) ( )}

[ ( ) | , ] [ ( ) | ] 0

x x

u x

x x
u x

x x

p y p y x u x dx u x dx

u x p y x u x dx u x e dx

p y x u x dx e dx

E u x y E u x

β

β

β β β
β β β

β

β

β β

−

−

⎡ ⎤∂ ∂ ∂
= − −⎢ ⎥∂ ∂ ∂⎣ ⎦

− − −
= −

−

= =

∫ ∫

∫ ∫

∫ ∫
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E[U(X):إذ أن  | y, ]β   و E[U(X) | ]β           يشيران إلـى ان التوقـع لـه عالقـة 

 (10) إلى   (8)وان المعادالت السابقة من     . بالكثافات السابقة والالحقة، على التوالي    

 ويمثل الحل لمعادلـة االمكـان    yن بيانات  مβهي تقدير االمكان األعظم للمعلمة 

  : اآلتية
     E[U(X) | y, ]β = E[U(X) | ]β                        (12) 

  تقدير المعلمة باستخدام دوال طاقة مختلفة لتوزيع جبس العشوائي .2
Parameter Estimation by Using Different Energy Functions 

for Random Gibbs Distribution  
 البحث تم استحداث دوال طاقة مختلفة الستخدامها في توزيع          ا              في هذ 

وتضمنت ثالث دوال طاقـة     . جبس للصور ضمن نماذج حقول ماركوف العشوائية      

  . محاورةعلى شكل ثالث

 دالة الطاقة -1 
8 8

1 ij 1 i j
i 1 j 1

U (X) K V (x ,x )
= =

=∑∑                     

1ن  أإذ         i jV (x ,x  بعد ذلك   . مثلت بإجراء بعض الضوضاء للصورة األصلية      (

 تأثير بعـض     للتخلص من  بعض المرشحات  الضوضاء باستخدام    ه معالجة هذ  تتم

وقد قمنا بإضـافة نـوعين مـن         .لصورة األصلية الى ا المضافة   الضوضاء   أنواع

  -:الضوضاء إلى الصورة األصلية وهما

 Gaussian Noise   )الضوضاء األبيض (سكاو  نوعاءضوض .1

 Poisson Noiseبواسون   نوع ضوضاء  .2

زالة الضوضاء  إمن الضوضاء قمنا بعملية الترشيح أي        هذين النوعين    بعد إضافتنا 

  [Herniter, 2001]  -:وهما المرشحات نوعين منعن الصورة باستخدام 

 Medianح الوسـيط مرش. Averaging Filter       2 مرشح المعدل  .1
Filter    

  

  :لتوزيع جبسβ تقدير المعلمة لخوارزمية المقترحة األولى ال
The First Suggested Algorithm Parameter Estimation β for 
Gibbs  Random Distribution  

  . المخطط االنسيابي للخوارزمية األولى المقترحة) 1(الشكل          يمثل 
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    لتوزيع جبسβيمثل المخطط االنسيابي لتقدير المعلمة الزائدة   ) (1شكلال

 U2(X) أو U1(X)باستخدام دالة الطاقة 

البداية

 قراءة الصورة األصلية وقيمة المعلمة
β  االبتدائية مع قيمة الخطأ المسموح 

 لو االنحالأ Noiseضوضاء الإدخال 
Degradationاألصلية  للصورة  

أو المرشح  وسطي األ ات إما المرشحالمرشحأحدى  استخدام
  واالنحالل من الصورة األصلية أإلزالة الضوضاءالمعدل 

 أو U1(X) الطاقة  إحدى دوالحساب
U2(X)

  حساب دالة الترجيح األعظم

 حساب مشتقة دالة الترجيح

 عدديا βإيجاد حل لمعادلة االمكان األعظم بعد اشتقاقها بالنسبة للمعلمة 
  k+1βرة باستخدام خوارزمية نيوتن رافسون وإيجاد قيمة المعلمة المقد

(k) (k)E[U(X) | ] U [y, ]β = β  

 النهاية
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1U باستخدام دالة الطاقـة      β تقدير المعلمة    انوضحي) 2 (و) 1  (نوالوالجد (X) 

واستخدام نوعين من الضوضاء قـد تـم        ) صورة القمر (ة  لنوع من الصور الرمادي   

  .ذكرهما سابقاَ

 يمثل قيمة المعلمة الزائدة المقدرة لتوزيع جبس باستخدام )1 (جدولال         

  الضوضاء 

  )صورة القمر (كاوسيانللصورة من نوع                          

  

  β ئية االبتدا  βالمقدرة  Nعدد التكرارات  )بالثواني(الزمن 
2.8438 14 0.4701 0.1 
2.0469 10 0.4644 0.2 
1.5156 7 0.4850 0.3 
0.7031 3  0.4793 0.4 
3.0781 15  0.4865 0.09 

  
 ) 0.4793(  تساوي βمن خالل الجدول أعاله تبين أن أفضل قيمة للمعلمة الزائدة 

  .والتي حصلنا عليها بأقل زمن وأقل تكرار

  

 المعلمة الزائدة المقدرة لتوزيع جبس باستخدام الضوضاء  يمثل قيمة )2(جدول ال   

  )صورة القمر(للصورة من نوع بواسون 

  

  β االبتدائية  βالمقدرة  Nعدد التكرارات  )بالثواني(الزمن 
2.6250 14 11.0210 0.3 
2.7188 14  11.1210 0.4 
2.7031 14 11.3210 0.6 
2.7500 15 11.4928 0.006 
2.6563 14  10.8110 0.09 

  
) 11.0210(  تساوي βمن خالل الجدول أعاله تبين أن أفضل قيمة للمعلمة الزائدة 

  .والتي حصلنا عليها بأقل زمن وأقل تكرار
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دالة الطاقة -2
8 8

2 ij 2 i j
i 1 j 1

U (X) K V (x ,x )
= =

=∑∑  

2 i jV (x ,x تم معالجتها ت للصورة بعد ذلك   Degradationمثلت بإجراء االنحالل(

الخوارزمية الثانيـة يجـب     قبل ان نتطرق إلى خطوات      و احد المرشحات تخدام  باس

 :توضيح مفهوم االنحالل للصورة وكاآلتي

  Degradation :   [9]االنحالل 
Degradation  لمعادلـة با  والذي يمكن وصـفه     للصورة ا أو تشويه   يعني انحالال 

  :اآلتية
Y=AX+n                                                                                         
    (13)   

  .تمثل الصورة المنحلةY : إذ أن     

A:مصفوفة خضعت لعملية التـشويش   تمثل Distoration Operator ،  أيـضا

 والتي من خاللهـا ، Point Spread Function)(PSF  دالة انتشار النقطة هانسمي

دالة، تخلق التشويه عنـدما تجـري عمليـة         نحصل على التشويه للصورة وهذه ال     

  .للصورة  Convolution  االلتفاف

X : األصليةحقيقيةالصورة ال تمثل .   n:  ةالضوضاء المضافمصفوفة  يمثل.  

 LENوTHETA  يستخدمان في انحالل (Degradation)  للصورة عندما نحرك

 THETAو   تمثل طول نقاط الشاشة غير الواضـحة         LENالصورة ونلفها إذ أن     

  . تمثل الزاوية غير الواضحة بالدرجات

  

  : لتوزيع جبسβتقدير المعلمة الزائدة لخوارزمية المقترحة الثانية ال
The Second Suggested Algorithm Hyperparameter 
Estimation β for                             Gibbs Random 
Distribution  

  . ط االنسيابي للخوارزمية الثانية المقترحةالمخطأيضاً  يمثل 1)(الشكل  و

 باسـتخدام دالـة الطاقـة       β تقدير المعلمة الزائدة     انوضحي) 4(-) 3  (نوالجدوال

2U (X)     باستخدام دالة االنحالل للصورة    ) صورة قطعة النقود  ( للصورة الرمادية

  . مختلفةاطوال وزوايأب
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  باستخدام دالة االنحاللجبسالمعلمة الزائدة المقدرة لتوزيع قيمة  يمثل )3( جدولال  

Degradation  للصورة عندماLEN=10و  THETA=45)صورة قطعة النقود(  

  

 ) 0.0069(  تساوي βمن خالل الجدول أعاله تبين أن أفضل قيمة للمعلمة الزائدة 

) 10(والتي حصلنا عليها بأقل زمن وأقل تكرار وباستخدام دالة االنحالل بطول 

  .(45)وزاوية 

  

 باستخدام دالة االنحالل جبس المقدرة لتوزيع ائدةة الز يمثل المعلم)4( جدولال  

Degradation عندما  للصورةLEN=31و THETA=11) صورة قطعة النقود(  

  βاالبتدائية   βالمقدرة  Nعدد التكرارات   )بالثواني(الزمن 
14.8125 19 0.0067 0.001 
16.1406 21 0.0066 0.0003 

16.2500 21 0.0067 0.0004 

1.7656 2 0.0066 0.006 

14.5938 19 0.0066 0.0009 

  

 ) 0.066(  تساوي βمن خالل الجدول أعاله تبين أن أفضل قيمة للمعلمة الزائدة 

) 31(والتي حصلنا عليها بأقل زمن وأقل تكرار وباستخدام دالة االنحالل بطول 

  .(11)وزاوية 

  

  β االبتدائية   βالمقدرة   Nعدد التكرارات   )بالثواني(الزمن 
15.8281 19 0.0069 0.001 
17.4531 21 0.0068 0.0003 
7.6719 9 0.0068 0.004 
2.7656 3 0.0069 0.006 
15.8125 19 0.0068 0.0009 
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  دالة الطاقة-3 
8 8

3 ij 3 i j
i 1 j 1

U (X) K V (x ,x )
= =

=∑∑  

  
  
  : لتوزيع جبسβتقدير المعلمة الزائدة لترحة الثالثة خوارزمية المقال

The Third Suggested Algorithm Hyperparameter Estimation 
β for                              Gibbs Random Distribution  

3يمكن تعريف  i jV (x ,x    والتي تساوي (
8 8 8 8 8 8

i j 1 2 i j 3 i j
i 1 j 1 i 1 j 1 i 1 j 1

V(x ,x ) S (X) S (X ,X ) S (X ,X )
= = = = = =

= + +∑∑ ∑∑ ∑∑        

(15) 
1Sإذ أن   (X)  :  إذا تساوتتمثل قيمة المعدلiو j  غير ذلكو سالب المعدل .  

  i j(x ,x ): S2تمثل مصفوفة وتحسب كاآلتي   

  أعمدتها عندئذ نضع قيمة =  إذا كانت صفوفها 

  ً.سالبا   االنحراف القياسي موجباً واال نضع قيمة االنحراف القياسي 

   i j(x ,x )S3 : تمثل مصفوفة وتحسب كاآلتي  

  أعمدتها عندئذ نضع قيمة =  إذا كانت صفوفها 

  .سالباً واال نضع قيمة االنحراف القياسي موجباً   االنحراف القياسي

   

  . يوضح المخطط االنسيابي للخوارزمية الثالثة المقترحة(2)الشكل و
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  البداية

  حساب دالة الترجيح األعظم 

   آاآلتيV3(xi,xj)يتم حساب 
  (3.4)آما في المعادلة 

8 8 8 8 8 8

i j 1 2 i j 3 i j
i 1 j 1 i 1 j 1 i 1 j 1

V(x ,x ) S (X) S (X ,X ) S (X ,X )
= = = = = =

= + +∑∑ ∑∑ ∑∑

 والتي تساوي U3 (X)حساب قيمة 
8 8

3 ij 3 i j
i 1 j 1

U (X) K V (x ,x )
= =

=∑∑

  للصورة حساب المعدل واالنحراف القياسي

  قراءة الصورة األصلية وقيمة المعلمة
  مع قيمة الخطأ المسموحβاالبتدائية 

  β  المخطط االنسيابي لتقدير المعلمة الزائدةيمثل (2) الشكل 
 U3(X)لتوزيع جبس باستخدام دالة الطاقة 

 النهاية

 عدديا βإيجاد حل لمعادلة االمكان األعظم بعد اشتقاقها بالنسبة للمعلمة 
  k+1βباستخدام خوارزمية نيوتن رافسون وإيجاد قيمة المعلمة المقدرة 

(k) (k)E[U(X) | ] U [y, ]β = β 
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  باستخدام دالـة الطاقـة  βتوضح تقدير المعلمة الزائدة ) 7(- ) 5(والجداول من 

3U (X)  ) وكـذلك  ) صورة الفلفل (ونوع واحد من الصور الملونة      ) لصورة القمر

  .ةبعد تحويلها إلى صورة رمادي) صورة الفلفل(الصورة الملونة 

   

 يمثل قيمة المعلمة الزائدة المقدرة لتوزيع جبس باستخدام الخوارزمية )5( جدولال

  )صورة القمر (للصورة الرمادية الثالثةالمقترحة  

  

 β االبتدائية βالمقدرة  Nعدد التكرارات  )بالثواني(الزمن 
2.3125 13 0.3457 0.1 
1.5156 8 0.3512 0.2 
0.5156 2 0.3378  0.3 
2.6406  15 0.3435 0.06 
2.6250 14  0.3546 0.09 

  
)  0.3378(  تساوي βمن خالل الجدول أعاله تبين أن أفضل قيمة للمعلمة الزائدة 

  .والتي حصلنا عليها بأقل زمن وأقل تكرار

  

 يمثل قيمة المعلمة الزائدة المقدرة لتوزيع جبس باستخدام الخوارزمية )6( جدولال

  )صورة الفلفل(الملونة  للصورة الثالثةالمقترحة 

  

 β االبتدائية   βالمقدرة  Nعدد التكرارات   )بالثواني(الزمن 
5.9219 11 0.2348 0.1 
1.6563 2 0.2245 0.2 
7.8750 15 0.2238 0.04 
7.3125 14 0.2316 0.06 
5.8750 11  0.2248  0.09 

  
)  0.2245 (  تساويβمن خالل الجدول أعاله تبين أن أفضل قيمة للمعلمة الزائدة 

  .والتي حصلنا عليها بأقل زمن وأقل تكرار
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 يمثل قيمة المعلمة الزائدة المقدرة لتوزيع جبس باستخدام الخوارزمية )7( جدولال

  ) صورة الفلفل(  للصورة الملونة بعد تحويلها الى صورة رمادية الثالثةالمقترحة 

)بالثواني(الزمن   β  االبتدائية βالمقدرة  Nعدد التكرارات  
4.2347 11 0.2347 0.1 
1.0313 2 0.2245 0.2 
5.6250 15 0.2237 0.04 
5.1250 14 0.2314 0.06 
4.1719 11  0.2247  0.09 

  
 

)  0.2245(  تساوي βمن خالل الجدول أعاله تبين أن أفضل قيمة للمعلمة الزائدة 

  .والتي حصلنا عليها بأقل زمن وأقل تكرار

  

  عظيم التوزيع الالحق الستعادة الصورة  تكنتيجة من مقدر بيز .3
Bayes Estimation as a Result of Posterior Distribution 

Maximization for Image Restoration 
ــسابقة    ــبس الـ ــع جـ ــزأة لتوزيـ ــة المجـ ــيغة الدالـ ــتخدام صـ باسـ

x

Z( )= exp { -  U (X)} dx β β∫         إليجاد أكبر كثافة الحقـة لوغاريتميـة لدالـة

  والمعطاة بالشكل اآلتي) كاوسيان(يع الطبيعياالمكان للتوز
                 (14) 

8 8
T 1

n ij i j
i 1 j 1

1X( ) (y AX) C (y AX) K V(x ,x )
2

−

= =

⎧ ⎫
β = − − − −β⎨ ⎬

⎩ ⎭
∑∑   

i  إذ أن jV(x ,x   .V3 ,V2 ,V1   [11]تأخذ الحاالت الثالثة السابقة  (

  

  كاوس لتوزيعالالحق تعظيم دالة ستعادة الصورة باستخدام إخوارزمية   1.3
Image Restoration Algorithm By Using Posterior Function    

                 Maximization of Gaussian Distribution 
التوزيـع  خوارزمية استعادة الصورة باستخدام     يمثل المخطط االنسيابي ل   ) 3(الشكل  

  .كاوسيال
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 البداية

  قراءة الصورة األصلية

  
  للصورة Noiseإدخال ضوضاء

 االصلية

    Degradationجراء عملية انحاللإ
  االصليةخطي للصورة

حساب قانون آاوسيان 
 )نحاللإلقانون ا(الخطي

Y=AX+n

  إزالة الضوضاء من الصورة
 باستخدام  المرشح األوسطي

 U3(X)أوU2(X)  أوU1(X)حساب دالة الطاقة 

جراء عملية االلتفاف للصورة وخزن إ
  الناتج  في مصفوفة معينة

  حساب مجموع عناصر المصفوفة
ع اآتمال االلتفافبعد ملية

إدخال قيمة المعلمة الزائدة المقدرة من 
  3 أو2 أو 1الخوارزميات 

Cnإجراء عملية االنعكاس للتباين المشترك 
-1 

   باستخدام توزيع آاوسيان الستعادة الصورةاآلتيةحساب المعادلة 
8 8

T 1
n ij i j

i 1 j 1

1X( ) (y AX) C (y AX) K V(x ,x )
2

−

= =

⎧ ⎫
β = − − − −β⎨ ⎬

⎩ ⎭
∑∑  

ثم   استعادتهاتطباعة المصفوفة الناتجة والتي تمثل الصورة التي تم
صورة  ثم اخذ تحديد الحافة باستخدام تحديد آاني الظهار العرضها

 بشكل جيد

 النهاية

استعادة الصورة باستخدام تعظيم دالة الالحق للتوزيع  يةالمخطط االنسيابي لخوارزم يمثل (3)الشكل 
 الطبيعي
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ـ   ) 6(- ) 4(واألشكال من  صورة حـسب خطـوات   توضح مراحـل اسـتعادة ال

ع جبس     βالخوارزمية أعاله باسـتخدام القيمـة المقـدرة للمعلمـة الزائـدة               لتوزي
  .للخوارزميات الثالث المقترحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
للتوزيع ) (1.3 استعادتها حسب الخوارزمية تمثل الصورة الرمادية التي تمي (4)الشكل 

   األولى  من الخوارزميةالمقدرة) 0.4793( والتي تساوي β وباستخدام قيمةالطبيعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

للتوزيع  (1.3)  استعادتها حسب الخوارزميةتمثل الصورة الرمادية التي تمي (5)لشكل ا

   الثانيةالمقدرة من الخوارزمية ) 0.0063( والتي تساوي β وباستخدام قيمةالطبيعي
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للتوزيع   (1.3)وارزمية  استعادتها حسب الختمثل الصورة الرمادية التي تمي (6)الشكل 

  الثالثةالمقدرة من الخوارزمية ) 0.3378( والتي تساوي β وباستخدام قيمةالطبيعي

  

ــسابق     ــبس ال ــع ج ــزأة لتوزي ــة المج ــيغة الدال ــتخدام ص         وباس

x

Z( )= exp { -  U (X)} dx β β∫      لدالـة  الحقـة    إليجاد أكبر كثافة لوغاريتمية

  :لشكل اآلتياالمكان لتوزيع بواسون والمعطاة با
            (15) 

8 8 8 8 8

ij j i ij j ij i j
i 1 j 1 j 1 i 1 j 1

X( ) A X y ln( A X ) K V(x ,x )
= = = = =

⎡ ⎤
β = − + −β⎢ ⎥

⎣ ⎦
∑ ∑ ∑ ∑∑  

i    إذ أن  jV(x ,x      V3 ,V2 ,V1تأخذ الحاالت الثالثة السابقة  (
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  الالحق لتوزيع بواسونتعظيم دالة لصورة باستخدام اخوارزمية استعادة  2.3
Image Restoration Algorithm by Using Posterior Function 

Maximization of Poisson Distribution  
         

خوارزمية استعادة الصورة باسـتخدام     ل يمثل المخطط االنسيابي  أيضاً  ) 3(الشكل  و 

  .(15) بالمعادلة (14) بعد ابدال المعادلة بواسون توزيع

توضح مراحل استعادة الصورة حسب خطوات الخوارزمية       ) 9(-) 7(واألشكال من   

ثالث        βباستخدام القيمة المقدرة للمعلمة الزائدة        أعاله   ات ال  لتوزيع جبس للخوارزمي
  .المقترحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

لتوزيع   (2.3)  استعادتها حسب الخوارزميةتمثل الصورة الرمادية التي تمي) 7(الشكل 

   األولىالمقدرة من الخوارزمية ) 0.4793( والتي تساوي β وباستخدام قيمةبواسون
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لتوزيع  (2.3)  استعادتها حسب الخوارزميةتمثل الصورة الرمادية التي تمي) 8(الشكل 

   الثانيةالمقدرة من الخوارزمية ) 0.0063( والتي تساوي β وباستخدام قيمةبواسون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
لتوزيع  (2.3)  استعادتها حسب الخوارزميةتمثل الصورة الرمادية التي تمي (9)الشكل 

  الثالثةالمقدرة من الخوارزمية ) 0.3378( والتي تساوي β وباستخدام قيمةبواسون
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 Conclusions                     الستنتاجاتا. 4 
  

بعد ان تم تطبيق الخوارزميات المقترحة على الصور الرمادية والملونة توصلنا إلى 

  -:النتائج اآلتية 

لتقدير ) األولى(ية المقترحة  في الخوارزمU1(X) عند تطبيق دالة الطاقة - 1

) توزيع كاوسيان( باستخدام ضوضاء من نوع التوزيع الطبيعي المعلمة

فترضنا آوضوضاء من نوع بواسون طبقت على نوعين من الصور الرمادية و

صورة قطعة ( النتائج التي حصلنا عليها عند تطبيقها على . االبتدائيةβ لـ اًقيم

 المقدرة باستخدام دالة الترجيح βكانت قيمة  ناستخدم ضوضاء كاوسياب) النقود

  .  ثانية(0.7031) وبزمن قدره )3( عند أقل تكرار0.4793= األعظم 

 المقدرة حصلنا عليها باقل زمن ممكن واقل تكرار  βوبما ان هذه الـ 

ستخدمت لتطبيق استعادة للصور الرمادية والملونة ولتوزيعي كاوسيان اف

  .اضحةوبواسون فكانت الصورة و

 طبقت الخوارزمية على الصورة الملونة لم تظهر النتيجة إال بعد -:مالحظة

   . نوعين من الضوضاءمتحويلها إلى صورة رمادية وباستخدا

لتقدير ) الثانية( في الخوارزمية المقترحة U2(X)عند تطبيق دالة الطاقة  -2

، طبقت الخوارزمية  باستخدام دالة االنحالل للصورة بأطوال وزوايا مختلفةالمعلمة

 النتائج التي حصلنا عليها . االبتدائيةβ لـ اًفترضنا قيمآوالصورة الرمادية على 

 المقدرة باستخدام دالة الترجيح βكانت قيمة ) صورة قطعة النقود(عند تطبيقها على 

ثانية بطول ) (1.1563 وبزمن قدره (1) عند أقل تكرار 0.0063= األعظم 

LEN=100زاوية و THETA=90.  

المقدرة حصلنا عليها باقل زمن ممكن واقل تكرار اذن β وبما أن هذه الـ 
استخدمت في استعادة الصورة لنوعين من الصور الرمادية والملونة ولتوزيعي 

  .بواسونآاوسيان و

عندما طبقت الخوارزمية على الصورة الملونة لم تظهر النتيجة إال بعد : مالحظة

  .تحويلها إلى صورة رمادية
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لتقدير ) الثالثة( في الخوارزمية المقترحة U3(X) عند تطبيق دالة الطاقة -3

  :كانت كاآلتي الصورة الرماديةنوعين من  على β المعلمة

 (2) عند أقل تكرار0.3378= المقدرة باستخدام دالة الترجيح األعظم β قيمة 

يها باقل زمن المقدرة حصلنا عل βبما ان هذه الـ .  ثانية(0.5156) وبزمن قدره 
 استخدمت في استعادة الصورة لنوعين من الصور الرمادية حيثممكن واقل تكرار 

  .بواسونوالملونة ولتوزيعي آاوسيان و

  

  دالة الطاقة β عدد التكرارات الزمن بالثواني

0.7031  3  0.4793  1U (X) 

1.1563  1  0.0063  
2U (X)  

0.5156  2  0.3378  3U (X)  

 
مأخوذة من و BMP (Bit Map Picture ) من نوع  جميع الصور-:مالحظة 

  MATLAB (7.0)نظام 
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