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 الخالصة

خوارزمات الذكاء  حدثتعتبر مستعمرات النحل االصطناعية من أهم وأ

، نجد من بين مشكالت التحسينو. التحسين حل مشكالتفي  االصطناعي وأنجعها

لما ينتج عنها من استعماالت  ،أن تلك التي تعنى بمعالجة الصور تمثل أهمية بالغة

من أقل مجاالت معالجة  الصورتحسين  ولعل .في مجالت عدة في الحياة اليومية

الخوارزمات المقترحة لتحسين الصور محدودة جدا، على ، اذ أن دراسةالصورة 

. صورةمرحلة مهمة في كل أنظمة المعالجة اآللية للك الرغم من أهمية هذه العملية

 مستعمراتطريقة جديدة لتحسين الصور تعتمد على استعمال  ورقةال هقدم هذت

ة هذا وقد أثبتت النتائج التجريبية فعاليالنحل االصطناعية لتحسين الصور. 

 الخوارزم مقارنة مع خوارزم جيني حديث صمم لنفس الهدف.

، تحسين التباينالنحل االصطناعية، تحسين الصور،  مستعمراتالكلمات الجوهرية: 

 .نوعية الصورة
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 مقدمة 1

ويشمل هذا المجال كل  .الحوسبةتعتبر المعالجة اآللية للصور من أهم مجاالت 

العمليات التي تطبق على الصور الرقمية والتي تهدف إلى تغيير الخصائص اللونية 

في أي  أهمية تحسين الصورة على الرغم منو. لبكسالت المكونة لهاأو البنيوية ل

اهتمت باستعمال الطرق  فقط نظام آلي للصور، إال أننا نجد أن قليال من البحوث

عظمها يستعمل المرشحات، الشيئ الذي يصنفها عادة في خانة الحديثة فيه؛ فم

المعالجة المسبقة. ولعل أهم ما منع استعمال النظم الذكية ،أو حتى نظما متطورة 

كمية لنوعية صورة ما، فاألمر  ةأخرى، لتحسين الصور هو صعوبة اعطاء قيم

ية لحساب مؤخرا، تم اقتراح صيغة رياض ولكن يكاد يكون منحصرا في االنسان.

من خالل الدمج بين: عدد بكسالت الحواف، كثافة  نوعية الصور الرمادية النطاق

 . ولقد مكنت هذه الصيغة الكميةللصورة ألوان هذه الحواف ودرجة التعادلسطوع 

نذكر  ،هذا النطاقمن اقتراح بعض الخوارزمات الذكية لتحسين الصور. في 

 غوراي و)وخوارزم األسراب  (2009 ومن معه، كاويلو)الخوارزم التفاضلي 

 (.2009غوش، 

رمادية من خالل اقتراح خوارزم جيني لتحسين الصور الحديثا تم من جهة أخرى، 

لبحث عن أحسن بديل ا يتم، حيث (2010هاشمي ومن معها، )تعديل تباينها 

لى تبني الشيء الذي حفزنا ع ؛لمجموعة درجات الرمادي الموجودة في الصورة

دأ لتحسين تباين الصورة ولكن باستعمال خوارزم أكثر تطورا من نفس المب

يعتبر هذا األخير من أكثر إذ النحل.  مستعمراتخوارزم  :الخوارزمات الجينية

الت في مجاالت عدة. الخوارزمات فاعلية، حيث تم استعماله لحل العديد من المشك

كال، تتباين فيما بينها كغيره من الخوارزمات الناجحة، يأتي خوارزم النحل بعدة اش

 . مختلفةفي نقاط 

نقدم في هذه الورقة خوارزما جديدا لتحسين الصور يرتكز على البحث عن أحسن 

كدالة النحل االصطناعية.  مستعمراتتباين بديل لمستويات الرمادي باستعمال 

هدف، تم استعمال صيغة تدمج ما بين عدد بكسالت الحواف، كثافة ألوان هذه 

ودرجة التعادل على مستوى الصورة. تم اختبار الخوارزم على مجموعة الحواف 

 .أعطى نتائجا جد واعدة ، وقدمن الصور
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فيما يلي؛ نستعرض في الفقرة الثانية  ورقةباقي ال استنادا لما سبق، يتلخص محتوى

النحل  اتمستعمرلتحسين الصور ونقدم شرحا مبسطا لالمفاهيم األساسية 

في الفقرة الثالثة تفاصيل النموذج المقترح في هذا العمل: . ونورد االصطناعية

. أما في الفقرة الرابعة، فنقدم ونحلل مستعمرة النحل االصطناعية لتحسين الصور

على مجموعة من  اختبار الخوارزم المقترح منبعض النتائج المحصل عليها 

 في الفقرة الخامسة. لورقة. لنختم االصور

 مفاهيم أساسية 2

 صور تحسين ال 2.1

يمكن تعريف تحسين الصور بكونه العملية التي يتم من خاللها تعديل الخصائص 

أو تسهيل استعمال  ،المرئية للصوررة، كالتباين مثال، وذلك بغرض تسهيل فهمها

. (أرنود)محتواها من طرف وحدات أخرى في نظام ما للمعالجة اآللية للصور 

فعلى سبيل المثال، يمثل تحسين الصور الطبية خطوة رئيسة في عملية تشخيص 

  الطبيب أو أي نظام آلي للتشخيص. من طرفاألمراض، أو تتبع تطورها، 

ونجد أن أكثر طرق تحسين الصور شيوعا ترتكز على المرشحات أو على تعديل 

مة ناتجة عن تطبيق دالة ما بقيما في استبدال قيمة بكسل فيتمثل الترشيح أما  .التباين

العملية التي يتم من تعديل التباين فهو أما و عليه وعلى البكسالت المجاورة له.

لهذه  ابغية الحصول على توزيع أكثر تجانس لونتبديل مستويات الخاللها 

المستويات. بعبارة أخرى يمكن القول أن تعديل التباين يسمح للرسم البياني 

ألن هذا ما يميز الصور المتجانسة  يكون أكثر استواءا لمستويات الرمادي أن

مثاال لتأثير تعديل التباين على الصورة  (1) الشكلوالسهلة الفهم أو التحليل. يوضح 

 .(2010هاشمي ومن معها، ؛ بارج بارجر و) وعلى رسمها البياني
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 عديل الرسم البيانيحسين الصورة من خالل ت. ت1 الشكل

 االصطناعيةمستعمرة النحل  2.2

تمثل مستعمرة النحل االصطناعية أحد أهم و أنجع الخوارزميات الذكية المستمدة 

 2005عام كارابوغا من الطبيعة. فمنذ اقتراح أول نسخة من الخوارزم من طرف 

من النسخ  كثير، وتطبيقه على تحسين الدوال، تم اقتراح ال(2005كارابوغا، )

تستمد مستعمرة المحسنة عليه واستعمالها لحل مشكالت أكاديمية وواقعية عدة. و

أن  إذ؛ في الطبيعةمحاكاة سلوك نحل العسل من  الحوسبية االصطناعية قوتها النحل

، العامالتتيجة التعاون بين ثالث أنواع من النحل: هو نالبحث عن الرحيق 

  .الكشافةو المشاهدات

النحالت العامالت عن الطعام في أرجاء موارد الطعام المخزنة في ذاكرتها، تبحث 

، تنقل عن طريق رقصات اهتزازية محددة شاهداتوتبعث بالمعلومات للنحالت الم

ثم يأتي بعد ذلك دور  .من خاللها معلومات عن مكان المورد وكمية الغذاء فيه

ت من موارد غذائية لتبحث في المشاهدات التي تختار أحسن ما توصلت إليه العامال

أرجائها كذلك عن موارد أخرى. أما الكشافة فتبحث عن موارد جديدة للغذاء 

 .(2010 ،وونغ زو و)بصورة عشوائية 

 اعتمادا على هذا السلوك الطبيعي، يعمل خوارزم النحل االصطناعي كما يلي.

إلى ثالث تنقسم  -االصطناعي طبعا -تتكون المستعمرة من مجموعة من النحل

. تتساوى هنا عدد العامالت .الكشافةو المشاهدات، العامالتمجموعات جزئية: 
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 مرحلة التهيئة

 أعد

من أجل كل حل في المجموعة، شكل حلوال  مرحلة النحالت العامالت:

 جديدة في جواره.

قم باختيار بعض الحلول عشوائيا حسب  مرحلة النحالت المشاهدات:

 نوعيتها، ثم شكل، بنفس طريقة المرحلة السابقة، حلوال جديدة في جوارها.

اختر واحدة من بين أكثر الحلول خموال، أقلها نشاطا،  مرحلة الكشافة:

 واستبدلها بحل يشكل عشوائيا 

 يتحقق شرط التوقف() حتى

 وعدد المشاهدات مع عدد الحلول. أما عدد الكشافة فعادة ما يكون نحلة واحدة

 .(2011كانغ، ومن معه، )

 تطير هذه النحالت االصطناعية في فضاء بحث متعدد األبعاد، باحثة عن موارد

د النحالت العامالت تعتممشكلة المراد تحسينها. الغذاء التي تمثل حلوال ممكنة لل

ة جاراتها، أما ري البحث عن الحلول على خبرتها الشخصية وخبوالمشاهدات ف

. تتمثل كمية الرحيق لكل مورد غذاء في نوعية الحل الكشافة فتبحث عشوائيا

حساب كمية الرحيق، نوعية الحل، يمكن  مثال الموافق. ففي حالة مشاكل التقليل

 .iقيمة المالءمة، أي النوعية للحل   if، حيث تمثل (1)باستعمال المعادلة 

                                                   𝑓𝑖𝑡𝑖 = {

1

1 + 𝑓𝑖
,                   𝑓𝑖 ≥ 0

                                  
1 + 𝑎𝑏𝑠(𝑓𝑖), 𝑓𝑖 < 0

                                                            (1) 

حث جواري في فضاء الحلول عن طريق لحل المشكلة، يعتمد خوارزم النحل على ب

وكما هو موضح في  تبني حلول جيدة والتخلي عن الحلول األقل جودة في كل مرة.

كرار بصورة ة التهيئة، يقوم خوارزم النحل بت، بعد مرحل(2) الشكلخوارزم 

، يقوم بكل منها نوع من دورية، إلى أن يتحقق شرط توقف، ثالث مراحل جزئية

وونغ،  زو و)لعامالت، مرحلة المشاهدات ومرحلة الكشافة : مرحلة االنحالت

 .(2011كانغ ومن معه، ؛ 2010

 . خوارزم مستعمرة النحل االصطناعية2الشكل 



6 

  مرحلة التهيئةمرحلة التهيئة  2.2.12.2.1

 ixتمثل موارد الغذاء حلوال ممكنة للمشكلة المراد معالجتها. حيث يمثل كل شعاع 

المالءمة للمشكلة المراد  تحسين دالةتغيرات المراد تحسينها لغرض مجموعة الم

حيث   .(2)بطريقة عشوائية حسب المعادلة ابتداءا ويتم تشكيل هذه الحلول  حلها.

عددا  rand(i,j) ويمثل، jxحد األدنى والحد األعلى للمتغيرة ال  juو  jlيمثل 

 .[1-0في المجال ]عشوائيا 

                                       𝑥𝑖𝑗 = 𝑙𝑗 + 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1) ∗ (𝑢𝑗 − 𝑙𝑗)                                                                         (2) 

  مرحلة النحالت العامالتمرحلة النحالت العامالت  2.2.22.2.2

في  ivكل دورة من دورات الخوارزم، تقوم كل نحلة عاملة بايجاد حل جديد  في

حال )مورد غداء(  kxحيث يمثل  .(3)حسب المعادلة  ixجوار الحل المرافق لها 

 ijɸمتغيرة مختارة عشوائيا أيضا، ويمثل  jيُختار عشوائيا من المجموعة، يمثل 

بعد تشكيل الحل الجديد، يتم تقييمه حسب دالة  .[1-0في المجال ]عددا عشوائيا 

، بالحل الجديد في حال تفوق هذا األخير iالمالءمة، ويعوض الحل المرافق للنحلة 

 .يتم االحتفاظ بالقديم فإنه وإال،
                                       𝑣𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗 + ∅𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑘𝑗)                                                                                    (3) 

  مرحلة النحالت المشاهداتمرحلة النحالت المشاهدات  2.2.32.2.3

ومات بتبادل المعل بعد انتهاء كل النحالت العامالت من عملها، كما تم شرحه، تقوم

األخيرة باختيار عشوائي من اء مع النحالت المشاهدات، فتقوم هذه حول موارد الغذ

في هذه  وبذلك تكون أحسنها هي األكثر استعماالمجموعة الحلول حسب نوعيتها، 

يحتسب احتمال إذ هنا، يتم استعمال طريقة عجلة الحظ في كل مرة،  المرحلة.

عدد  n، و iنوعية الحل  ifitحيث تمثل  .(4)باستعمال المعادلة  iPاختيار حل ما 

 الحلول في المجموعة.

                                    𝑃𝑖 =
𝑓𝑖𝑡𝑖

∑ 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑛
                                                                                                             (4) 

 

تشكيل حلول جديدة بنفس الطريقة السابقة بعد اختيار حل ما من نحلة مشاهدة، يتم 

في هذه المرحلة أيضا، يتم االحتفاظ بأحسن الحلين من بين  .(3)باستعمال المعادلة 



7 

حسب قيمة دالة المالءمة لكل  هذاالمرافق للنحلة المشاهدة وذلك الذي يتم تشكيله، و

 منهما.

  مرحلة الكشافةمرحلة الكشافة  2.2.42.2.4

يتم في هذه المرحلة تعويض واحد من أقل الحول نشاطا، أي تلك التي لم تتحسن 

عادة،  .يتم تعويضه بحل جديد يشكل عشوائيا إذ ،limitمنذ فترة: لعدد من األجيال 

هذه العملية بأن يكون مساويا لعدد الحلول في  حفزيختار عدد األجيال التي ت

قد ال تكون مالئمة في  صيغةهذه ال المجموعة مضروبا بعدد المتغيرات، إال أن

طبعا، يتم تشكيل الحل الجديد بنفس  بطريقة تجريبية. هبعض المشكالت فيتم ضبط

 .(2)طريقة تشكيل الحلول االبتدائية التي تم التعبير عنا في المعادلة 

 النحل االصطناعية لتحسين الصور مستعمرةالخوارزم المقترح:  3

 صياغة المشكلة 3.1

للتمكن من استغالل الذكاء الجماعي، ال بد ألي خوارزم مستعمرات صناعية من 

تمثيل المتغيرات المراد تحسينها، وصيغة دالة المالءمة المراد  كيفية :تعريف شيئين

 تحسينها.

  تمثيل الحلولتمثيل الحلول  3.1.13.1.1

هاشمي )بتبني طريقة جديدة لتحسين نوعية الصور قمنا كما أسلفنا في المقدمة، 

تعتمد على تعويض مستويات الرمادي في الصورة المراد  (2010ومن معها، 

جعل مكونات الصورة أكثر وضوحا، حيث للرمادي ل تحسينها بمستويات جديدة

  .يجاد أحسن تبديلكوسيلة ال اجيني االباحثون خوارزماستعمل 

متغير طبيعي يمثل كل  Dمن  تكونالحل النهائي للخوارزم هو عبارة عن شعاع ي

عدد مستويات  Dيمثل حيث ، 255و  0مستوى للرمادي ما بين متغير منها 

 Aيمثل  هذه الفكرة، أين (3) الشكليوضح  .الرمادي في الصورة األصلية

فردا من  Bللصورة المراد تحسينها، ويمثل  تصاعديا مستويات الرمادي مرتبة

ما على فيمثالن الرسمين البيانيين المرافقين له Dو  Cأفراد مجموعة الحلول، أما 
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قيمها  عنصر طبيعي Dأشعة ذات إذن، فمجموعة الحلول عبارة عن  التوال.

 .255و  0 بين محصورة

وعليه فإن الصورة الناتجة عن العملية االجمالية هي تلك المتحصل عليها بتطبيق 

بمستوى الرمادي ذي نفس الرتبة في موافقة بين كل مستوى للرمادي في الصورة 

دائما، نجد أن دالة  (3) الشكلفإذا أخذنا المثال الموضح في  الحل المحسوب.

و  ،f(15)=0 ، f(57)=40 ،f(73)=64 ،f(80)=119الموافقة تكون:

f(240)=255. 

 

 وتبديل مستويات الرماديتمثيل الحلول في مستعمرة النحل  .3 الشكل

  دالة المالءمةدالة المالءمة  3.1.23.1.2

 والتي تدمج بين: (5)لتقييم نوعية الصورة، نعتمد الصيغة الممثلة في المعادلة 

 عدد بكسالت الحواف -

 كثافة  بكسالت الحواف -

 درجة التعادل للصورة )االنتروبي( -

               𝐹(𝑍) = 𝑙𝑜𝑔 (𝑙𝑜𝑔 (𝐸(𝐼(𝑍)))) ∙
𝑛𝑒(𝐼(𝑍))

𝑃𝐻 × 𝑃𝑉
∙ 𝐻(𝐼(𝑍))                                            (5) 

، بعد Iقيمة المالءمة، أي نوعية الحل للصورة  F(Z)الصيغة، تمثل   هذه في

ويمثل ، Zبيق عملية تبديل مستويات الرمادي لها بتلك الموجودة في الحل طت

E(I(Z)) " على الصورة "صوبيلكثافة الحواف المتحصل عليها بتطبيق مرشح

I(Z) أما  . الناتجة عن التحويلne(I(Z))  فيمثل عدد تلك الحواف المتحصل عليها
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و  PHقيمة التعادل للصورة الناتجة؛ فيما يمثل  H(I(Z))بنفس المرشح، وتمثل 

PV .عدد البيكسالت األفقية والعمودية على التوال للصورة 

  الخوارزم المقترحالخوارزم المقترح  3.1.33.1.3

للمراحل التالية، وفقا  يعمل الخوارزم المقترحبعد ادخال الصورة المراد تحسينها، 

 .(4) الشكلوالتي يلخصها مخطط 

في مجال المتنغيرات  مرتبةهيئة الخوارزم بتشكيل حلول ابتدائية يتم ت .1

، ويساوي عدد 255و  0البحث تتراوح قيم المتغيرات فيها ما بين 

 متغيراتها عدد مستويات الرمادي في الصورة األصلية المراد تحسينها.

 رزم الخطوات التالية حتى يتحقق شرط التوقفبعد التهيئة يكرر الخوا

 مرحلة العامالت: تقوم كل نحلة في مجموعة العامالت بما يلي .2

تشكل حال جديدا في جوار الحل الموافق لها، وذلك حسب نفس المبدأ  .أ

 .(3)المعبر عنه أعاله في المعادلة 

 تختار العاملة أحسن الحلين)من بين الحل الموافق لها والحل الجديد(، .ب

حسب قيمة المالءمة لكل منهما، ويتم حساب نوعية حل ما بتطبيق 

دالة الموافقة المشروحة أعاله على الصورة المصدر، ثم حساب قيمة 

المالءمة على الصورة الناتجة حسب الصيغة المقررة في المعادلة 

(5.) 

مرحلة النحالت المشاهدات: تعمل المشاهدات بنفس طريقة العامالت مع  .3

في الحلول الموافقة، فكل مشاهدة تختار حال من بين أحسن االختالف 

 الحلول، وبذلك يمكن تقسيم هذه المرحلة إلى الخطوات التالية:

تختار كل نحلة مشاهدة حال من بين أحسن الحلول الناتجة عن  .أ

 المرحلة السابقة

تشكل كل مشاهدة حال جديدا في جوار الحل الموافق لها، وذلك حسب  .ب

 .(3)عبر عنه أعاله في المعادلة نفس المبدأ الم

 يتم اختيار أكثر الحلين مالءمة. .ج
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مرحلة الكشافة: يتم اختيار حل من بين أكثر الحلول خموال: تلك التي لم  .4

تتغير منذ فترة، أي أنه لم يمكن ايجاد حلول أفضل في جوارها؛ هذا الحل 

 (.2يتم استبداله بحل يشكل عشوائيا حسب المعادلة )

 

 . خوارزم النحل المقترح لتحسين الصورة4الشكل 

يتم تطبيق أحسن حل في المجموعة على الصورة  ،عند تحقق شرط التوقف

 المصدر وعرضها على الشاشة.

 النتائج التجريبية 4

 بداية التهيئةمرحلة 

 مرحلة النحالت العامالت: 

 تشكيل حلول في الجوار-

 تقييمها حسب الصورة المدخلة-

 اختيار أحسن الحلول من بين كل زوجين  من طرف كل نحلة-

 قراءة الصورة

 مرحلة النحالت المشاهدات: 

 اختيار حل من بين أحسن الحلول من طرف كل مشاهدة-

 تشكيل حلول في الجوار-

 تقييمها حسب الصورة المدخلة-

 اختيار أحسن الحلول من بين كل زوجين  من طرف كل نحلة-

 تعويض الحلول األكثر خموال بحلول تشكل عشوائيا مرحلة الكشافة:

ي المجموعة على الصورة تطبيق أحسن حل ف

 المدخلة لتحسينها 

عرض الصورة 

 الناتجة

 نهاية
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للتحقق من مدى فعالية الطريقة المقترحة لتحسين الصور، قمنا بتطبيقها على 

(، بما أن الباحثين في 2010)هاشمي ومن معها،  فيمجموعة الصور المستعملة 

العمل المذكور أثبتوا تفوق خوارزمهم على الكثير من الخوارزمات الشهيرة في 

معه. وعليه، تم اختيار معلمات مجال تحسين الصور، فقد كان منطقيا مقارنة عملنا 

. اخترنا عدد الحلول )وهو نفسه عدد النحالت العامالت أو عدد يليالخوارزم كما 

تكرارا، أما  20، وكان عدد التكرارات )أي عدد األجيال( 25المشاهدات( ليكون 

أجيال  10أجيال أي أن الحلول التي لم تتحسن منذ  10عتبة تحفيز الكشافة فكانت 

  لول جديدة تشكل عشوائيا.تعوض بح

( نتائج تطبيق خوارزمنا على صور منخفضة النوعية مقارنة مع 5يمثل الشكل )

حيث تمثل الصور من اليمين إلى اليسار على  (.2010نتائج )هاشمي ومن معها، 

(، ونتائج 2010)هاشمي ومن معها، التوالي: الصور المدخلة، نتائج خوارزم 

شكل كما هو واضح من ال لمقترح في هذه الورقة.خوارزم النحل االصطناعي ا

خوارزم النحل المقترح قام وبنجاح بتحسين نوعية الصور. مقارنة بنتائج  فإن، (5)

فإن الخوارزمين يكاد أن يكونا بنفس الجودة، إذ ، (2010هاشمي ومن معها، )

اعلى نسبة   يصعب على العين المجردة التفريق بين نتائجهما، ولهذا قمنا بحساب

بين الصور  (PSNR) ةوب فيها الى طاقة االشارة المشوشطاقة لالشارة المرغ

هاشمي )المراد تحسينها وتلك المحسنة وقارنا النتائج مع تلك المحصل عليها في 

رنة، حيث نرى أن خوارزم ا( هذه المق1يوجز الجدول )و .(2010ومن معها، 

 .في أربع حاالت من خمس أفضل اأعطى نتائج ورقةال هالنحل المقترح في هذ

 للصور المحسنة (PSNR) ةوب فيها الى طاقة االشارة المشوشنسبة اعلى طاقة لالشارة المرغ. 1الجدول 

 الصورة
PSNR  هاشمي ومن معها، ) ـل

2010) 

PSNR  لخوارزم

 النحل

(1) 14.16 19.94 

(2) 13.21 12.38 

(3) 13.75 15.02 

(4) 20.12 20.08 

(5) 17.92 23.37 
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اضافة إلى هذا فقد تم استخدام الخوارزم المقترح لتحسين صور ملونة، في حالة 

يتم تطبيق الخوارزم على كل قناة من األلوان الثالث: األحمر، الصور الملونة، 

األخضر واألزرق، ثم تمزج النتائج من جديد في صورة واحدة. كما يوضحه 

أن الصورة تزداد وضوحا، اذ يمكن (، كانت النتائج جد مرضية فنجد 6الشكل )

 رؤية التفاصيل بسهولة، إضافة إلى ازدياد تناسق الصورة.

 الصور المدخلة  
هاشمي ومن معها، )نتائج 

2010) 
 نتائج مستعمرة النحل

(1) 

   

(2) 

   

(3) 

   

(4) 
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(5) 

   

 على صور رمادية النطاق. النتائج التجريبية لتطبيق خوارزم النحل 5الشكل 

  

 نتيجة التحسين الصورة المدخلة
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 . استعمال خوارزم النحل لتحسين الصور الملونة، 7الشكل 

 

 الخاتمة 5

قدمنا في هذه الورقة خوارزما جديدا لتحسين الصور. يقوم هذا الخوارزم الذي 

يحاكي ذكاء نحل العسل بالبحث عن أحسن بديل لمستويات الرمادي للصورة، 

ويعتمد على دالة هدف تجمع بين عدد الحواف في الصورة، كثافة سطوع هذه 

الخوارزم المقترح مع الحواف ودرجة التعادل في الصورة. ولقد تم مقارنة نتائج 

نتائج خوارزم جيني تم اقتراحه مؤخرا لتحسين الصورة )هاشمي ومن معها، 

 ( نوعيا وكميا كذلك، حيث أثبت خوارزم النحل تفوقه. 2010

إضافة إلى الصور الرمادية، استعملنا الخوارزم المقترح لتحسين الصور الملونة، 

ى ثم تجمع النتائج من جديد في حيث يطبق الخوارزم على كل قناة لونية على حد

 صورة واحدة. كذلك، أثبت الخوارزم المقترح نجاعته في تحسين الصور الملونة.

كأعمال مستقبلية، نطمح لتطبيق الخوارزم المقترح على صور أكثر تخصصا 

كالصور الطبية مثال، اضافة الى تطبيق خوارزمات ذكية أخرى لحل نفس 

 المشكلة، أي تحسين الصور.
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  الملخص باللغة االنجليزيةالملخص باللغة االنجليزية

AAnn  AArrttiiffiicciiaall  BBeeee  CCoolloonnyy  ffoorr  IImmaaggee  EEnnhhaanncceemmeenntt  

Abstract. Image Enhancement is a crucial phase in almost 

every image processing system. It aims at improving both the 

visuial and informational quality of distorted images. For many 

years, Histogram Equalization (HE) techniques have been the 

most used ones for image enhancement. However, these 

techniques may cause the loss of low frequencies, and are 

algorithmically complex. Hence, new techniques, using 

Aritificial Intelligence Techniqies, have been proposed for 

image enhancement. In this paper, a new Artificial Bee Colony 

algorithm for image enhancement has been proposed. It uses a 

histogram-equalization based technique and a new image 

quality measure for image contrast enhancement. The 

algorithm has been tested on reference images, and the 

comparison of the obtained results with a recent work has 

proven its efficiency. Moreover, the proposed algorithm has 

been used to enhance some colour images, and given very 

promising results. 

 

Keywords: Image enhancement, Contrast Enhancement, 

Artificial Bee Colony, Quality Measurement. 


