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تحليل الصورة
تحليل الصورة يتضمن التعامل مع الصورة لتحديد المعلومات الضرورية •

اآللي التصور مشكالت لحل فعلي .computer-imagingبشكل ي آل ور  ل   ي  ل  computerب imaging.
.تحليل الصورة بشكل أساسي ھو عمليات تجرى على المعطيات•

 

:يمكن تقسيم عمليات معالجة الصورة إلى•
.Preprocessingالمعالجة المبدئية 
)ويتم على المجالين الترددي والفراغي(  Data reductionتقليل المعطيات
.Feature analysisتحليل المالمح

.يمكن التعبير عن عمليات تحليل الصور كما في الشكل
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Preprocessingpالمعالجة المبدئية g
و تستخدم للتخلص من  Preprocessingالمعالجة المبدئية •

لسناNoiseالضجيج التي و الضرورية غير المعلومات وحذف ي Noiseجيج روري و  ير  و  و 
.بحاجة لھا

التقاطNoiseالضجيج• عند تحدث قد بھا مرغوب غير معلومات ھو ھو معلومات غير مرغوب بھا قد تحدث عند التقاط Noiseالضجيج•
.الصور أو عند إرسالھا

أخ ات خط ة دئ ال ة ال ال ن تتض قد قد تتضمن المعالجة المبدئية خطوات أخرى•
تقليل عدد الخانات ( كتكميم السويات الرمادية أو اإلحداثيات الفراغية •

).المحجوزة للبكسل الواحدة أو تقليل حجم الصورةأ
regionsإيجاد المنطقة المرغوبة • of interest وب ر gإيج



data reductionتقليل المعطيات
يتضمن إما تقليل المعطيات في المجال الفراغي أو تحويلھا إلى •

ث آ ا اث إ ةال الال ال ال تخال لا أ من أجلاستخالص المالمح الالزمة مجال إحداثيات آخر ثم
حعملية تحليل المالمح



feature analysisتحليل المالمح yح
يتضمن عمليات فحص وتقييم المالمح المستخلصة في الخطوة •

قة ا ا(ال ط ال ل ة)قل ال قا ط ف ا ا ال الستخدامھا في تطبيقات معالجة) تقليل المعطيات(السابقة
.الصورة

.الشكل التالي يظھر تفاصيل أكثر عن عمليات تحليل الصورة •
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Image Analysis Domain مجاالت تحليل الصورةg y
بعد المعالجة المبدئية ننجز إما •

الفراغي المجال في الصورة على التجزيء عملية التجزيء على الصورة في المجال الفراغيعملية
نحول الصورة إلى المجال الترددي باستخدام إحدى خوارزميات التحويل 

.الرياضية ي .ري
.يمكن بعد ذلك اختيار عملية الترشيح•
الت• المالمح تخالص ا ويت المعطيات تقليل مرحلة إل االنتقال يت يتم االنتقال إلى مرحلة  تقليل المعطيات ويتم استخالص المالمح التي •

.يمكن أن نحتاجھا في المرحلة التالية
النتا ل ل ت ة ا ة ا لتط ة ا ال ة التغذ ت .تؤمن التغذية الراجعة لتطبيق معين مراجعة عامة عن تحليل النتائج•



Preprocessingpالمعالجة المبدئية g
خوارزميات وتقنيات ومعامالت المعالجة المبدئية تستخدم النجاز •

مھمة وتسھيل أولي بشكل المعطيات تقليل من تمكن مبدئية ھمعالجة ھيل  ي و و ل  ي ب يل  ن  ن  ي  ب ج 
.التحليل

ترتبط• عمليات المرحلة ھذه :بتتضمن :بـتتضمن ھذه المرحلة عمليات ترتبط•
استخالص المنطقة المرغوبة

.انجاز بعض العمليات الجبر األساسية على الصورةأل
.تحسين أو تعزيز مالمح خاصة في الصورة ي ح

.شدة اإلضاءة وتقليل المعطيات على مستوى الدقة 



Image quantizationتكميم الصورة gم q
تكميم الصورة ھي عملية تقليل معطيات الصورة عن طريق حذف بعض •

مجموعة بتحويل التفصيلية واحدةSالمعلومات نقطة .إلى و ج ويل  ي ب ي ى  وSو  .إ
أو عن  I(r,c)ويتم ھذا األمر إما عن طريق قيم البكسالت بحد ذاتھا  •

لھا الفراغية اإلحداثيات )طريق r c ) . ( r,c )طريق  اإلحداثيات الفراغية لھا
 gray-levelتدعى العمليات على قيم البكسالت بتقليل السويات الرمادية•

d tireduction.
 spatialتدعى العمليات على قيم اإلحداثيات الفراغية بالتقليل الفراغي •

reduction



.gray-level reductionتقليل السويات الرمادية gر y
  thresholdingأبسط طريقة لتقليل السويات الرمادية ھي التعتيب •

ينختار عتبة سوية رمادي ونجعل أي قيمة أكبر من ھذه السوية تساوي الواحد وأي  و و وي وي ن بر ي ي ج و ي ر وي ب ر
.قيمة أصغر منھا تساوي الصفر

.بذلك تتحول الصورة ذات السويات الرمادية إلى صورة ثنائية
غالباً ما تستخدم ھذه الطريقة كخطوة معالجة مبدئية في استخالص مالمح 

.كاألشكال والمساحات والمحيط: الكائنات
الطريقة األكثر استخداماً في تقليل السويات الرمادية ھي عملية أخذ المعطيات •

. وتقليل عدد الخانات المخصصة لكل بكسل
يمكن انجاز ھذه المرحلة بشكل فعال عن طريق حجب الخانات الدنيا باستخدام 

. ANDتعليمة 
ة طل ال ة ا ال ا ال ة ال ا ا ال ة الط .في ھذه الطريقة عدد الخانات المحجوبة يحدد بعدد السويات الرمادية المطلوبةذ



مالتكميم لمستوى اإلحداثيات الفراغية
.الھدف ھو تقليل الحجم الفعلي للصورة•
•ً فراغيا المتجاورة البكسالت من مجموعة أخذ خالل من ذلك ينجز ينجز ذلك من خالل أخذ مجموعة من البكسالت المتجاورة فراغيا•

:ويتم بواحدة من الطرق الثالث التالية. وتحويلھا إلى بكسل واحدة
دل ال يقة القي:ط تلك دل ة بقي نا ال عة تبدال ا يت .يتم استبدال مجموعة العناصر بقيمة معدل تلك القيم:طريقة المعدل

حيث نقوم بترتيب .يتم استبدال مجموعة العناصر بقيمة الوسيط: طريقة الوسيط 
المركز ف الواقعة القيمة واختيار األعل إل األدن من .العناصر من األدنى إلى األعلى واختيار القيمة الواقعة في المركزالعناصر

يقوم ببساطة  sub samplingوتعرف أخذ العينات الفرعي : طريقة التحطيم
المعطيات بعض يبحذف ض  . ب ب

نأخذ األسطر واألعمدة  ذات األدلة من  ٢لتقليل الصورة بمعامل : مثال–
.ونحذف األسطر واألعمدة األخرى٢مضاعفات ر و ر و

لتحسين جودة الصورة عند استخدام التحطيم نعالج الصورة أما بمرشح –
-antiفراغي  كالمتوسط أو الوسيط و يسمى ھذين النوعين بمرشحات 

aliasing



spatial Filterالمرشح الفراغي ي pح
.يمكن تطبيق العديد من المرشحات الفراغية باستخدام قناع االلتفاف•
مجموع• عن عبارة ھي االلتفاف قناع عمليات ناتج ألن الخطي بالمرشح يدعى عندھا يدعى بالمرشح الخطي ألن ناتج عمليات قناع االلتفاف ھي عبارة عن مجموع عندھا

.قيم عناصر الصورة ومجاوراتھا الموزونة 
:استنتاجات:استنتاجات•
إذا كان مجموع عناصر القناع يساوي الواحد فإنه سينتج مرشحاً يعطي قيمة المتوسط •

اإلضاءة لشدة ءالحسابي إل بي  
إذا كان مجموع عناصر القناع يساوي الصفر فإنه سيفقد قيمة المتوسط الحسابي لشدة  •

. darkاإلضاءة ويعطي صورة معتمة ور ي وي إل
إذا كان قيم عناصر القناع تتناوب بين القيم السالبة والموجبة فإن القناع يعبر عن •

.مرشحاً إلظھار معلومات الحواف فقط
.blurإذا كان قيم عناصر القناع موجبة فإن القناع سيعطي صورة مشوشة •



Spatial Filterspالمرشحات الفراغية
يستخدم المرشح الفراغي بشكل أساسي من أجل •

الض .حذف الضجيجذف
.النجاز بعض أشكال تعزيز الصورة

:يوجد ثالث أنواع منھا وھي•
المتوسط Meanمرشح filters Mean filtersمرشح المتوسط
Median filtersمرشح الوسيط 

ال Eش h t filt Enhancement filtersمرشح التعزيز
ج.المتوسط والوسيط يستخدمان بشكل أساسي لحذف الضجيج• ي
.مرشح التعزيز يوضح الحواف وتفاصيل الصورة•



The mean filters ىمرشحات القيمة الوسطى 
ھذه المرشحات تعمل على مجموعة من عناصر الصورة المتجاورة محلياً •

.وتستبدل قيمة العنصر المركزي بالمتوسط الحسابي لقيم العناصر المجاورة له
:كما يلي  3X3يمكن تطبيق ذلك باستخدام قناع •

1/9                 1/9                  1/9
1/9                 1/9                  1/9
1/9                  1/9                  1/9

:الحظ أن
إمجموع عناصر القناع تساوي الواحد وبالتالي فإنه يتم االحتفاظ بإضاءة • م ي إ ي و و وي ع ر وع

.الصورة
.قيم عناصر القناع موجبة و بالتالي ھناك بعض التشوه سيظھر على الصورة•



يThe median filterالمرشح الوسطي ح
.ھو مرشح غير خطي•
ومجاوراتھا• الصورة عناصر قيم مجموع عن عبارة ليس نتاجه نتاجه ليس عبارة عن مجموع قيم عناصر الصورة ومجاوراتھا •

.الموزونة كما ھو الحال في قناع االلتفاف
ل ا ل ل .يعمل على جوار محلي•

بعد تعريف حجم الجوار المحلي يتم استبدال قيمة البكسل المركزية  •
ط أ . بقيمة وسيط أو مركز قيم الجوار ليس المتوسطط



يThe median filterالمرشح الوسطي ح
:كما يلي3x3ليكن لدينا قيم الجوار:مثال 

5          5          6
3 4 53          4          5
3          4          7

المحدد١. الحجم وفق العناصر قيم )نرتب 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7 ). جم . ق  ر و يم  ب  .( 7 ,6 ,5 ,5 ,5 ,4 ,4 ,3 ,3 )ر

.٥نختار القيمة الوسطى في مثالنا ٢.
الوسيطالبكسلنستبدل٣ بقيمة المركزية .المركزية بقيمة الوسيطالبكسلنستبدل٣.

متشابھة 3x3, 5x5, and  7x7يستخدم المرشح الوسطي أي حجم للجوار ولكن 
مستقلة صورة قي للصورة الجديدة القيم تخزين .يجب تخزين القيم الجديدة للصورة  قي صورة مستقلةيجب



 The enhancement filtersمرشحات التعزيز
الھدف من تعزيز الصورة ھو الحصول على صورة ناتجة ذات دقة •

األصلية الصورة من .أعلى ي أل ور  ن  .ى 
-Laplacianأحد طرق الحصول على ذلك باستخدام إما المرشحات•

typeأوdifference typeأوdifference
يعزز تفاصيل الصورة في كال   Laplacian-typeالنوع األول •

ا ت شكل ن اھ .االتجاھين بشكل متساوياالت
يعزز تفاصيل الصورة في اتجاه ما وفقاً   differenceالنوع الثاني•

.للقناع المختار



laplacian-typeالمرشح pح yp
:قناع االلتفاف المستخدم في ھذا النوع  ھو•

0 1 0 1 2 10         -1          0                          1      -2        1
-1          5         -1                         -2       5      -2
0         -1          0                          1      -2        1

ماذا تستنتج، الحظ قيم القناع 



ح difference filterالمرشح
ھناك أربع أنواع من أقنعة االلتفاف المستخدمة في ھذا النوع وذلك تبعاً لالتجاه •

ب طل : المطلوب:ال
الشاقولي األفقي  

0 1 0 0 0 00         1         0                         0       0        0
0         1         0                         1       1       -1
0 1 0 0 0 00        -1         0                         0       0        0                 

١القطري  ٢القطري 
1 0 0 0 0 11          0          0                       0       0        1
0          1          0                       0       1        0
0 0 -1 -1 0 00          0         -1                      -1       0        0



Intensity Transformyتحويل السويات الرماديات 
:بعض األمثلة على تحويل السويات الرمادية

الصور• Imageمسودة Negative Image Negativeمسودة الصور
Logarithm Transform للوغاريتميأالتحويل •
Power-Lawالتحويل• Transform Power-Law  Transformالتحويل•
 Piecewise-Linear Transformationالتحويل الخطي المجزأتوابع •

FunctionsFunctions
Histogram Processing) الھيستوغرام(معالجة الرسم البياني •
الھيستوغراممساواة• الھيستوغراممساواة



Image Negativegمسودة الصورة g
محصورة ضمن المجال ةمستويات رماديذات قيم و ھي صورة •
العالقة• رئيسي بشكل تستخدم :و :و تستخدم بشكل رئيسي العالقة 
يعتمد بشكل  وتستخدم عادة بالصور الطبية إلظھار أكبر قدر ممكن من التمايز •

باألسود األبيض اللون درجات تبديل على األخرىورئيسي األلوان تمايزات و بيض ب ون  رج  يل  ب ى  ي  ي رىور ن  و يز 
.بمثيالتھا



Piecewise-Linear Transformation Functions
المجزأتوابع الخطي التحويل جزأوابع  ي ا ويل ا ا

و لذلك فإن .الميزة األساسية لھذا التحويل على باقي التحويالت السابقة أنه أثر تعقيداً •
التحويل ھذا باستخدام إال انجازھا يمكن ال العملية التطبيقات .بعض التطبيقات العملية ال يمكن انجازھا إال باستخدام ھذا التحويلبعض

 مدخالتعن ھذا التحويل بحاجة إلى الناتج النموذج تكمن في كون مشكلته الوحيدة •
أكبر أمثلته.مستخدم :من بر :ن .م 

.التباين ذو المجال الموسع 
الرماديالتجزئة Gray-levelةسويات slicing. يجز ر Grayوي  level slicing.

 Bit-plane slicingتجزئة مستويات الخانة



Contrast stretchingالتباين ذو المجال الموسع
 الخطي المجزأ و ھو من أبسط توابع التحويل•
وذلك بسبب ضعف درجة الحساسات أو ، صوراً ضعيفة التباينضعيفة ال ضاءةاإلتنتج •

.خطأ في تناظر العدسات
في الصورة  ةسويات الرماديالقيم لالھدف من ھذه الطريقة زيادة المدى الديناميكي •

.المعالجةة
:بالشكل ذو المجال الموسعالتابع المستخدم في تحويل التباين •
:ناقش الحاالت•

r1=s1  وr2=s2 
1 01 22 L 1>  s1=0وr1=r2وs2=L-1>

r1 ≤ r2 and s1 ≤ s2



Contrast stretchingالتباين ذو المجال الموسع
.المثال التالي يوضح تأثير تحويل التباين ذو المجال الموسع•

.الصورة األولى تعبر عن صورة ضعيفة التباين
الثانية تعبر عن ناتج التحويل باستخدام القيم التالية

ق أعلث دد ةأدنت ةةادةق ال ف في الصورة ةرماديةسويقيمةأدنىوتحدد أعلىrminوrmaxحيث قيم•
الثالثة تعبر عن ناتج التحويل على الصورة السابق باستخدام القيم التالية•

r1=r2=mحيثmالسويات لقيم المتوسط فرماديالھ األصليةلصورةاة r1=r2=mحيثmاألصلية .لصورةاة فيرماديالھي المتوسط لقيم السويات



Gray-level slicingة سويات الرماديالتجزئة 
تعتمد على توضيح مجال معين •
يستخدم ھذا التحويل في العديد من التطبيقات كاستخدامه في صور األقمار الصناعية •

.للكشف عن المياه الجوفية
:ھناك العديد من الطرق المتبعة النجاز ھذا التحويل منھا•

مستويات منخفضة للنقاط  وإظھار قيم كبيرة لجميع مستويات الرماديات ضمن المجال المرغوب 
.األخرى غير الھامة

الرمادي وسويات الخلفية يحمي ولكنه الرماديات مستويات من المرغوب للمجال أعلى سطوع  ةإضافة سطوع أعلى للمجال المرغوب من مستويات الرماديات ولكنه يحمي الخلفية وسويات الرماديةإضافة
.المتناسقة ضمن الصورة



Bit-plane slicing  خانةالمستويات تجزئة
العناصر  علىتركيز البدالً من توضيح مجال معين من السويات الرمادية قد يكون •

.أكثر فعاليةً معينة خانات عن طريق اعتبار  المساھمة في وضوح الصورة
.خانات ٨ بـبفرض أن كل خانة من خانات الصورة ستمثل •
مستويات للخانة الواحدة اعتباراً من المستوى ثمانية مكونة من الصورة تخيل أن •

ة أل ذ ة ةأ أل ذ ألة .األعلىللخانة ذات األھمية ٧من أجل الخانة ذات األھمية الدنيا إلى المستوى٠
.يحتوي جميع الخانات األقل أھمية ٠المستوى  •

ة أ أل يحتوي جميع الخانات األكثر أھمية٧المستوى•



Bit-plane slicing  خانةالمستويات تجزئة
:مثال •
الصورة األولى عبارة عن •

.رسم منشأ بطريقة رياضية
الصور التالية ھي صور •

ة المستويات الثمانية لكلث
خانة 



Histogram Processing) الھيستوغرام(معالجة الرسم البياني 

المجالإلى  تنتمي ةرماديلصورة ذات سويات ) الھيستوغرام(الرسم البياني •
حيثيعطى بالعالقة                       قطع  تمو تابع ھ   •

rk   ةرماديالسوية الھو مستوي k  
ال ك تلكال ت kةاالةالالت nkةرماديالسويةالالتي تمتلك البيكسالتھو عددk.

.nالصورة  لبكسالتلجعل المنحني طبيعياً نقسم جميع قيمه على عدد الكلي  •
ل أ ن الشكل ن ن ال ادلة ت تصبح معادلة المنحني بالشكل                         من أجل•

كما يستخدم في . العديد من تقنيات معالجة الصورة في المجال الفراغي ستخدم فيي•
تستخدم كما اإلحصاءات عل المعتمدة التطبيقات و الصورة والتقطيعتعزيز والتقطيعتعزيز الصورة و التطبيقات المعتمدة على اإلحصاءات كما تستخدم 

.الخ...الضغط
الحقيقي• الزمن في الصور معالجة في يستخدم فھو لذلك والحساب البرمجة سھل سھل البرمجة والحساب لذلك فھو يستخدم في معالجة الصور في الزمن الحقيقي •

real-time image processing.
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Histogram Processing) الھيستوغرام(معالجة الرسم البياني 
:مايلينالحظ•
تكون عناصر الصورة ذات العناصر القاتمة •

ف ة ا ل ان ال نال األ ال المستوي األدنىالرسم البياني لھا متجمعة في
.ةالرمادي ى السوياتمنحنل

نا ال ذات ة عناال ن تك ة اط ال الساطعة تكون عناصرالصورة ذات العناصر•
ى علاألالمستوي  الرسم البياني لھا متجمعة في

السوياتمنحنل .ةالرماديى وي يى ا ر .ا
 منحنيھاقليل سوف يكون الذات التباين صورة ال•

سوياتھاحول وسيط مجالضيق وسوف يتمركز ز ر ي و و جيق ي و ھو وي
.ةالرمادي

عناصر الرسم الصور ذات التباين العالي تتوزع •
.على مجال واسع من المنحني البياني لھا

فإنھا مغسولة من ، من أجل صورة أحادية اللون•
.مستويات الرماديات


