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:مقدمة
سائطالو عناصرمنالثانيالعنصروالصورالثابتةالرسومتعد

سواءالثابتةيةالتوضيحوالرسومالفوتوغرافية،الصوروتجمعالمتعددة؛
إنفذلكوب.“مجسمة”األبعادثالثيةأو“مسطحة”األبعادثنائيةكانت
.العنصرهذاتدركالتيهيالبصرحاسة

القائمة
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كيف حنصل على الرسوم الثابتة؟
الرسوم؟علىالحصولخاللهامنيمكنالتيالطرق هيما

لتأليف،ابرامجمعظمفيالمتاحةالرسومبرامجبواسطةالتصميم•
.تلفةالمخواأللوانبالنقاطالمتجاورةالمربعاتتعبئةيتمحيث

وانباألالعاديالورق علىالمشروعمصممبواسطةالشكلرسم•
ووضعهلتعديمنيلزمماوإجراءالضوئيبالماسحنقلهثمالمائية،

.المناسبالموضعفي
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مسووافة تعبوور عوون عموو  ال( البنفسووجي-األخضوور-األزرق )األلوووان البوواردة •
(.Background)واالستقرار، لذا فإنها تستخدم في الغالب كخلفيات 

ز لووود  تميووول  لوووى البووورو ( البرتقوووالي-األصوووفر-األحمووور)األلووووان الدافئوووة •
المشووووووووواهد مموووووووووا اجعلهوووووووووا مناسوووووووووبة كوووووووووألوان أماميوووووووووة فوووووووووي الرسوووووووووومات 

(Foreground.)
-مصووفراألخضوور ال)األلوووان التووي تتوسووط األلوووان الدافئووة والبوواردة مثوول •

اظير اسوووووتخدم غالبوووووا  فوووووي منتصوووووف المجوووووا  للمنووووو( األحمووووور البنفسوووووجي
.المختلفة

القائمة

استخدام األلوان يف الرسوم والصور
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ألبعادا ضافةعندالمشاهدلد أكبرانطباعا  الرسوماتتعطي
.لمختلفةاالمكوناتبينبالمسافاتالشعورذلكاحق حيث ليها،
تكوينفياستخدمأسلوبأبسط(المتوازي اإلسقاط)أسلوباعد

.المناظير

يف.رسمأليوالواقعيةالعم إلضافةجيدةأداة الظال تمثل
الرسوموفي،تلقائيبشكلالظال توليديتماألبعادثالثيةالرسوم
.بنفسهالظال بتوليدالمستخدماقوماألبعادثنائية

القائمة

وءاستخدام املناظري ومصادر الض
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عددةتوظيف الرسوم الثابتة يف الوسائط املت
مورأمراعاةمنالبدالمتعددةالوسائطبرمجياتفيالثابتةالرسومتوظيفعند

:منها

.والضروريةاألقلالتفاصيلذاتالرسوماختيار•
.األخيرةودوجتعذرحالفيالمتحركة،للرسومبديلاًالمتسلسلةالرسوماتاستخدام•

تثبتالحتى،الواقعفيالطبيعيةنسبهابنفسالخطيةالتعليميةالرسوماتاستخدام•

.المتعلمعندالخاطئةالمفاهيمبعض

لىعإدراكهويسهلوحدته،حفظعلىيساعدممااألشكال؛منشكللكلإطارإضافة•

.واحدكلً أنه
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كيف حنصل على الصور الثابتة؟
الصور؟علىالحصولخاللهامنيمكنالتيالطرق هيما

تخزينتيمحيثScannerالضوئيالماسحبرنامجباستخدام•
ثمومنالمصممحاجةوف عليهاوالتعديلرقميا  الصور

.المتعددةالوسائطبرمجيةفياستخدامها

موصولةتصويركاميراخال منالصورعلىالحصو •
لمراداالوسائطمشروعفيواستخدامهاتخزينهاثمبالحاسب،

. نتاجه
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عددةتوظيف الصور يف الوسائط املت
معبرنامجالعلىالواقعيةإلضفاءالفوتوغرافية؛الصورتستخدم

:يليمامراعاة

أونية،الفاللقطاتعنواالبتعادالتعلمموضوععلىالتركيز•
.مالمتعلنظرتشتتتسببقدالتيالمألوفةغيرالزوااا

كبيرا  يزا  حتأخذبحيثالصور،تكبيرفيالمبالغةعناالبتعاد•
.الشاشةمن
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عددةتوظيف الصور يف الوسائط املت: تابع

وانأل ضافةأوالرمادي،اللون ذاتالصوراستخدامعناالبتعاد•
.مالمحهاتغيير لىيؤديذلكألنالصور؛هذهلمثل

فيغةالمبالاجوزفالللصور،معقولةوضوحدرجةعلىالمحافظة•
والزين،التخعندكبيرا  حيزا  يتطلبذلكألنالوضوح،درجةرفع

.الوضوحعدملدرجةالتقليل
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أهمية الصور

منًأهمًميزاتًالجيلًالخامسًللحواسيبًالتعاملًمعًاإلنسانًبالصوتًوًالصورة

االتًعلومولذلكًتعتبرًمعالجةًالصورًالرقميةًأحدًأهمًمج. باإلضافةًإلىًلوحةًالمفاتيح

سينًوقدًاستخدمًهذاًالعلمًفيًبرامجًالفضاءًكماًاستخدمًفيًمعالجةًوتح. الحاسوب

(. 7رينجرً)بواسطةًالمركبةًالفضائية1964ًالصورًالتىًأرسلتًمنًالقمرًعامً

وتمييزًوتطورًهذاًالعلمًليشملًمعالجةًالصورًالطبيةًلمساعدةًالطبيبًفيًالتشخيص

يًاألهدافًفيًالمجاالتًالعسكريةًوتوجيهًالصواريخًالحديثةًكماًاستخدمًأيضاًف

رًالكشفًعنًثرواتًباطنًاالرض،ًولذاًفإنًتطبيقاتًمعالجةًالصورًاصبحتًغي

(.إنًصورةًواحدةًتغنىًعنًأكثرًمنًعشرةًاالفًكلمة) محدودةًوقديماًقالواً
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عناصر نظام معالجة الصورة الرقمية

.وصيلتينالخطوطًالمتقطعةًتشيرًالىًأنهًفيًالحالةًالنموذجيةًتوصلًواحدةًفقطًمنًالت•



تمثيل بيانات الصور الرقمية
كلمةألفمنخيرواحدةصورة.
لمعلومةالنقلاألمثلالوسيلةهيالزمنمنلفترةالصورةبقيت

.الفرعونيةالكتابةمثل
راألفكانفسنقلفيساعدوسائطمنرافقهوماالتلفاز

.للحاسوب
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تمثيل بيانات الصور الرقمية
البكسل؟هوما
لبكستسمىوعموديا  أفقيا  الضوئيةالنقاطمنمجموعةإلىالشاشةتقسم. Pixel

للحاسوباالنطالقنقطةهوالصورةمناأليسرالعلوي الطرف.
الحاسوبشاشةمناقترابكعندالبيكسلهذهرؤيةتستطيع.
النهائيةالصورةمكوناالضوئيةالنقاطهذهبتجميعيقوماإلنسانمخ.
PPI:pixels per inch
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تمثيل الصورة الرقمية

3-16

بدالةًتعبرًعنًشدةMonochrome imageاللونًآحاديةيمكنناًأنًنرمزًللصورةً

 Spatialترمزًإلىًاالحداثياتًالحيزيةً(x,y)حيثًإنfً(x,y)إضاءةًثنائيةًاألبعادً

Coordinate  ًوقيمةf ًنقطةًأىعن ((x,yً(أوًالسويةًالرمادية)تتناسبًمعًاللمعان

عمودهاًللصورةًعندًتلكًالنقطةًوتعدًالصورةًالرقميةًمصفوفةًيحددًدليلًصفهاًو

ةًالرماديةًمكانًالنقطةًفيًالصورة،ًوقيمةًعنصرًالمصفوفةًالموافقًيحددًقيمةًالسوي

.عندًتلكًالنقطة

Picture element imageإنًعناصرًالمصفوفةًالرقميةًتسمىًعناصرًالصورةً

PixelsًاوPelsطلحًوًاالسمانًاألخيرانًهماًاختصارانًيستعملنًبشكلًشائعًللمص

عادهاًالتلفزيونًاألبيضًوًاألسودًمصفوفةًأبأعتبارويمكنPicture elementsًالً

.سويةًرمادية128وفيها512ً* 512
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إصطالح استخدام المحور لتمثيل الصورة الرقمية

f (x,y)فإن  (x,y)الصورة عن احداثيي حيزين )لمعان(تعطي كثافة  f(x,y)بما أن 
:اجب أن التكون صفرا وأن تكون محدودة 
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معاجلة الصور
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الصورةعناصربيناألساسيةالعالقات
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العنصرجيران
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Connectivityاالتصالية 

.صورةهو مفهوم استعمل في تعيين حدود األجسام ومركبات المناط  في ال
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Distance Measureقياسات المسافة 

.على التوالي (u,v) ,(s,t) ,(x,y))التى  حداثياتها   p,q,zاذا كان لدينا ثالثة عناصر
: ذا كان   distance functionدالة مسافة  Dتسمى 

De(p,q) = [(x-s)2+(y-t)2]1/2

D4 distanceالمسافة الرباعية 

:تعرف كما يليq,pبين  Euclidean distanceو المسافة االقليداة  

:تعرف كما يليq,pبين City-block distanceتسمى مسافة مساحة المدينة 
D4(p,q)= |x-s| + |y-t|

مسافة رباعية أقل أو تساوي قيمة معينة( x,y)في هذه الحالة العناصر التى تبعد عن 
r  تشكل معينا  مركزه(x,y)
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(:  1)مثال 

تشكل 2مسافة رباعية أقل أو تساو  ( نقطة المركز) (x,y)تبعد عن  التىالعناصر 
:المسافة الثابتة التالية Contours(محيطيات)كفافات

(x,y)هي الجيرا ن األربعة    D4=1ويالحظ أن العناصر التى تبعد مسافة

تعرف كما  p,qبين chessboard distanceالمسافة الثمانية أاضا تسمى رقعة الشطرنج
:يلي

D8(p,q) = max (| x-s |, | y-r |)

rمسافة ثمانية أقل أو تساوي قيمة محددة (x,y)في هذه الحالة العناصر التى تبعد عن 

(x,y)تشكل مربعا مركزه في 
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(:2)مثال 

تشكل 2مسافة ثمانية أقل أو تساو  ( نقطة المركز( )x,y)تبعد عن التىالعناصر 
:المسافة الثابتة التالية(محيط)كفافات

(x,y)هي الجيران الثمانية لو8يالحظ أن العناصر التى تبعد مسافة 



Resolutionالتمايز 

 بالصورةالبيكسالتهو درجة الدقة في تمثيل الصورة وهو عدد.
 ن على الشاشة زادت الدقة ووضوح الصورة أي أالبيكسالتكلما زادت عدد

.التمايز عالي
 التمايز المستخدم بالشاشات

عدد النقاط عموديا  * عدد النقاط أفقيا  
800*600

1024*768

1280*960
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تمايز اللون 
ألبيض إذا استخدم اللون األبيض أو األسود لتمثيل البيكسل فإن ا

.يمثل بواحد واألسود بصفر وذلك لكل واحد بت
بدون ألوان، بدون تدريجات الرمادي، فقط أبيض وأسود
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تمايز اللون 
 إذا استخدمbits2 و 11أربع درجات للون فيمثل األبيض يصبح

.00واألسود 10و الرمادي الغامق 01الرمادي الفاتح 
 تمايز اللون هو عدد الbits المستخدمة في تمثيل لون كل

ي بيكسل في الصورة وعند زيادة التمايز يزيد عدد األلوان ف
.الصورة

bits8 (.التدرج الرمادي)لون مختلف 256تمثيل اللون تعني في
bits24 مختلفا لونا  16777216تمثل(RGB).
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تمايز اللون 
 Bit depth defines the number of colors available to each pixel within an 

image.

Bit Depth Colors Available

1-bit black and white

2-bit 4 colors

4-bit 16 colors

8-bit 256 colors

8-bit grayscale 256 shades of grey

16-bit 32768 colors

24-bit 16.7 million colors

32-bit 16.7 million + 256 Levels of transparency
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تمايز اللون 
 8-bit image - 256 colors With an 8-bit image, each pixel can 

be one of 256 colors.

 8 bits (b) = 1 Byte (B)

 1Kb = 1000 b

 1 Mb = 1000 Kb
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1تمرين 
 فما عدد األلوان التي يمكن 6إذا كان التمايز اللوني للصورة يساوي

26تمثيلها في هذه الصورة؟ 

 إذا أستخدم التدرج الرمادي , بيكسل100* 100صورة مكونة من

bits 8  احسب حجم الصورة؟ , تمثيل كل بيكسلفي

100*100*8bits

 تقع اإلحداثية 200* 200في أي من زاوية الصورة األربعة ذات الحجم

؟ (200,0)

y=0و x=200تقع بالجزء العلوي األيمن من الصورة وذلك ألن قيمة 
30
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RGBالفضاء اللوني 

ر مشتق من التمثيل التلفزي و يقوم بمزج األلوان األساسية من األحم

. واألخضر واألزرق إلنتاج باقي األلوان

 24يستخدم تمايزBits.

 24تقسمBits 8إلى ثالثة أقسام فيصبحBits لكل لون من األلوان

24Bitsاألساسية فمثالً البيكسل التالي مكون من 

110110010011101100001111

:يصبح كما بالجدول التالي

000011110011101111011001

أحمرأخضرأزرق
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RGBتابع الفضاء اللوني 

و خصوصا على RGBيستخدم النظام السادس عشر لتمثيل الفضاء اللوني 

.صفحات االنترنت

:عشرالسادسللنظامالتحويلكيفية

يقسم. .4bitsمنهمكليكونقسمينإلىللونممثلة8bitsكل1

يحول. :التاليالجدولحسبعشرالسادسالنظامإلى4bitsكل2
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النظام السادس عشري النظام الثنائيالنظام العشري 
000000
100011
200102
300113
401004
501015
601106
701117
810008
910019

101010A

111011B

121100C

131101D

141110E

151111F
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2تمرين 
وضح التمثيل السادس عشر للون  

110110010011101100001111

:الحل

8bitsتقسم كل . 1

4إلى مجموعتين 

bitsلكل منها

000011110011101111011001

0000  11110011  10111101  1001

يتم تحويل كل .2

مجموعة إلى مقابلها 

ربالنظام السادس عش

F   0B  3D          9  

يتم تجميع .3

المجموعات معا

0F3BD9

إلى # إضافة رمز .4

بداية التمثيل

#D93B0F



35

RGBتابع الفضاء اللوني 
اللونيالفضاءيمثلRGBاألبعادثالثيمكعبشكلعلى.

فمثالً الترتيبعلى(األزرق,األخضر,األحمر)منمزيجالناتجاللون:

(0,0,255)األحمر 

(0,255.0)األخضر 

(255,0,0)األزرق 

(255,255,255)األبيض 

(0,0,0)األسود 

يؤدياألساسيةالثالثةاأللوانمنالمتساويالخليط ً ماديالرللوندائما
.األساسيةاأللوانمن(150,150,150)النسبةمثل

يصبحبالخليطاأللواننسبةزادتكلما ً النسبةثلملألبيضوصوالً فاتحا
(200,200,200).
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3تمرين 
إذا كان تمايز الصورة يساوي ،8MBكاميرا رقمية بمساحة تخزينية مقدارها 

. RGBبيكسل باستخدام الفضاء اللوني 100*100
.احسب أكبر عدد من الصور يمكن تخزينها داخل هذه الكاميرا

:الحل
=الواحدةالصورةحجم

100*100*24=

240000bits=
30000byte=30KB

=الواحدةالصورةحجم/الكليةالمساحة=الصورعدد
8000KB/30KB=266صورة.
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CMYالفضاء اللوني 

 الفضاء اللونيRGBليس صالحا  عند طباعة الصور الملونة، لماذا؟
ية ألن اللون األسود ال يحتوي أي مكونات من األحمر واألخضر واألزرق وهي األلوان األساس

.فال يمكن تمثيل اللون األسود إال إذا كانت الورقة سوداء( 0,0,0)أي 
 طور الفضاء اللونيCMY و هو عبارة عن أزرق فسفوريCYAN , الفوشيMAGENTA

.YELLOWاألصفر ,

أسود هذا الفضاء أيضا  ال يصلح للطباعة ألن دمج األلوان السابقة يعطي بني داكن وليس
.نقي

 طور العلماء نسخة محسنة عن هذا الفضاء وهوCMYK.
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CMYKالفضاء اللوني 
اللونيللفضاءاختصارهوCMYللونباإلضافةلكنوBLACKوهو

.األسود

(255,0,0)بالرموزالفضاءبهذاالقاتماألسوداللونيمثل.

حباراألدمجمنتشكيلةمنبدلاللونأسودحبرمنيشكلأصبحاألسوداللون
.الفضاءلهذااألساسيةالثالثلأللوانالمكونة

DPI dots per inch
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RGB-CMYالتحويل بين نظامي

255نلولكلاعتبرناإذاالنظامينبينوالتحويلالتنقلنستطيع

:التاليةالبسيطةالعالقاتباستخدامدرجة

Y = 255 –B

M = 255 – G

C = 255 – R

وضوحاً صحيحالعكس
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فضاءات لونية أخرى 
مختلفةألغراضإنتاجهاتمالتياللونيةالفضاءاتمنالمئاتهناك.

اللونيالفضاءHSIللكلماتاختصاراHueاللوندرجة,Saturationاللونياإلشباع

,Intensityاإلضاءةشدة.

الفضاءيحاولHSIمثلةالماألرقاميبقيحينفيمستقلكرقماإلضاءةشدةيفصلأن

.وحدتهااإلضاءةشدةاختلفتمهماثابتةاللونيواإلشباعاللونلدرجة

اللونيالفضاءCIEألغراضيستخدمهو1931عامتعريفهتمالفضاءاتأقدممنهو

.حاسوبيةغير

اللونيالفضاءYUVالتلفازوالكاميراتعالممنمستمد ً .أيضا

بار،االعتبعينلإلنساناللونيإدراكقدرةآخذةالفيديوأوالملونةالصورتحولوهي

الصورطضغوسلبياتالنقلاألخطاءتجعلوبذلكاللونية،المكوناتبياناتحجممخففة

نياللوالنموذجوفقمباشرإظهاراستخداممنبداللإلنساناللونياإلدراكعنمخفية

.أزرقأخضرأحمر
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