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معالجة الصور الملونة
:يرجع االھتمام في الصور الملونة إلى عاملين أساسيين•

األشياء١ عل التعرف ف قوية واصفات تعتبر األلوان أن أن األلوان تعتبر واصفات قوية في التعرف على األشياء١.
،  أن اإلنسان يستطيع التمييز بين آالف التدريجات والكثافات اللونية ٢.

ن ز أنه ن اد٢٤ف تد .تدرج رمادي ٢٤في حين أنه يميز بين
:تقسم معالجة الصور الملونة إلى مجالين رئيسين•

)scannerأو  TVصور (  full-colorمعالجة   ١.

إسناد ألوان إلى صورة ذات كثافة أحادية أو (  Pseudo colorمعالجة  ٢.
)متعددة

بعض الطرق المستخدمة في الصور الرمادية قابلة للتطبيق مع الصور الملونة وبعضھا •
ة ا إ إل تا نةاغتةاآلخ ل ال ال ائ خ لتنا .لتناسب خصائص الصور الملونةصياغتةاآلخر يحتاج إلى إعادة

  



أساسيات اللون
بالرغم من أن العملية التي يستطيع من خاللھا الدماغ البشري إدراك وفھم األلوان ھي •

. عملي فيزيائية نفسية غير مفھومة جيداً إلى اآلن
إال أنه يمكن التعبير عن طبيعة األلوان على أساس اصطالحي مدعم بالنتائج النظرية •

.والتجريبية
زجاجي يؤدي إلى تكوين  موشوراكتشف اسحق نيوتن أن تمرير حومة من الضوء عبر •

.طيف مستمر من األلوان يمتد من البنفسجي إلى األحمر



أساسيات اللون
بطبيعة• أساس بشكل تتحدد ء ش ف الحيوانات وبعض اإلنسان يدركھا الت األلوان إن األلوان التي يدركھا اإلنسان وبعض الحيوانات في شيء تتحدد بشكل أساسي بطبيعة •إن

.الضوء المنعكس عن سطحھا
إلى• الضوئي الطيف وھي٣يتوزع الحمراء:أقسام تحت المرئي–األشعة –الطيف – الطيف المرئي– األشعة تحت الحمراء:أقسام وھي٣يتوزع الطيف الضوئي إلى•

األشعة فوق البنفسجية
القدرة• طيف في الترددات من ضيق نطاق من المرئي الضوء .الكھرومغاطيسييتكون ر  ي  ي  ر  ن  يق  ق  ن  ي  ر وء  ون  يي ي .  ھرو
–أصفر –أخضر – أزرق –بنفسجي : تتوزع ألوان الطيف إلى القيم المتتالية التالية•

و فوق نانومتر ٤٠٠باإلضافة إلى تحت الحمراء بطول موجة أقل من.أحمر–برتقالي ىي قإل
.نانومتر ٧٠٠بنفسجية بطول موجة أكبر من 



أساسيات اللون
.لألصبغةيجب التفريق بين األلوان األولية للضوء واأللوان األولية •
أزرق–) نانومتر٥٤٦.١(أخضر–)نانومتر ٧٠٠(أحمر:األلوان الرئيسية• ي ي ر ن ر(رو ر(ر)و زرق)و

).نانومتر ٤٣٥.٨(
ھي تنتج عن مزج األلوانواألصفر–القرمزي–الوردي:األلوان الثانوية• جيي ج ي

.الرئيسية



أساسيات اللون
 brightnessالخواص المستخدمة لتمييز لون عن آخر ھي اللمعان •

التشبعhueواللون .saturationو ون بعhueو .saturationو 
يشير إلى الكثافة واللمعان •

ل ق ن ك د ال الغال ن الل إل تش ة ال ل ط ط ت ت فة ن الل اللون صفة ترتبط بطول الموجة وتشير إلى اللون الغالب المدرك من قبل •
.اإلنسان

ة أل ة أ ة التشبع ويشير إلى النقاوة النسبية أو إلى كمية الضوء األبيض الممتزجة •
.باللون

.chromaticity الخصائص اللونيةالتشبع معاً يشكالن  واللون •
األحمر• من الالزمة قيموالكميات تسمى لون أي لتشكيل واألزرق األخضر ر ن  ز  يم  وي  ى  ون  ي  يل  زرق  ر و

.X,Y,Zالحافز الثالثي 



نماذج األلوان
ان األل ة أنظ ضاً أ ت وتسمى أيضا أنظمة األلوان•

.الھدف منھا تسھيل توصيف األلوان ضمن بعض معايير•
• ً :األنظمة الموجودة حاليا

من أجل الشاشات والكاميرات RGB(Red Green Blue)كـتخدم المعدات )م )
.من أجل الطابعات CMYK (cyan Magenta Yellow blacK و

 HIS(Hue Saturation) الرسم بالحاسب(تخدم تطبيقات تتعامل مع األلوان 
Intensity) 



نماذج األلوان
ن ل HISإلRGBالتح HISإلىRGBالتحويل من•

RGBإلى  HSIالتحويل من •



Pseudo color Image Processingمعالجة الصور بالتلوين 

محدد• معيار عل باالعتماد رمادية سوية إل لون إسناد عملية وھ .وھي عملية إسناد لون إلى سوية رمادية باالعتماد على معيار محدد•
يستخدم للتفريق بين عمليات  false colorأو  Pseudo colorالمصطلح •

حقيقية بألوان الملونة الصور على تجري التي العمليات وبين األحادية الصور .تلوين الصور األحادية وبين العمليات التي تجري على الصور الملونة بألوان حقيقيةتلوين
:وسندرس عمليتين •

الرمادية السويات .تقسيم ي ر وي ا .يم ا
.التحويل من السويات الرمادية إلى ألوان



Intensity Slicingتجزي السويات الرمادية 



Intensity Slicingتجزي السويات الرمادية 
الشكل ة ل الع ص تلخ كن يمكن تلخيص العملية بالشكل•

– L ,0]بفرض  تمثل السويات الرمادية  [1
األسودlبفرض اللون ]تمثل f (x y) = 0] f (x, y) ]تمثل اللون األسودloبفرض = 0]

f (x, y) ]تمثل اللون األبيض  lL-1و = L-1].
:  المتعامدة مع محور السويات الرمادية معرفة على المستويات التالية Pبفرض أن المستويات

l1 ,l2 , … ,lP  أن حيث<P<L-1٠
V1مجال  P+1بفرض أن ھذه المستويات ستقسم السويات الرمادية إلى  , V2, … , VP+1 .

ة ل ل ة ل ل ل ة ل تمثل عملية التحويل بالمعادية التاليةثل

أن الرماديةCحيث للسوية المخصص اللون Vھو  VKھو اللون المخصص للسوية الرماديةCKحيث أن



Intensity Slicingتجزي السويات الرمادية 



Intensity Slicingتجزي السويات الرمادية 



Gray Level to Color Transformsتحويالت السويات الرمادية إلى ألوان 



Gray Level to Color Transformsتحويالت السويات الرمادية إلى ألوان 



.أساسيات معالجة الصور الملون
ن فئت إل نة ل ال الص عالجة ات ل ع :تق :تقسم عمليات معالجة الصور الملونة إلى فئتين•

نقوم بمعالجة كل  per-color-componentفي الفئة األولى 
نة ل ال ة ال ل ش ل نا ال نق ث مكون بمفرده ثم نقوم بتجميع المكونات لتشكيل الصورة الملونةف

.المعالجة
الملونة  البكسلنتعامل مع  vector-basedفي الفئة الثانية 

.مباشرة

 ً .نتيجة العمليتين غير متماثلة دائما


