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 ماهي الصور الرقمية
د)س ، ص( حية  س ، ص ممةا  two dimensional functionيمكن تعريف أي صورة علي أنها دالة  اا  ععةدين 

أو الشدة  gray levelإحداثيا  مستوي  ، وتسمي قيم  الدال  د عند أي زوج من اإلحداثيا  عـ " المستوي الرمادي" 
intensity الصةةورة الرقميةة " عنةةدما تكةةون قةةيد س ، ص ، د كلهةةا تنتمةةي  عنةةد مةةان الن. ةة    تسةةمي الصةةورة عةةـ "

   عنةدما تةتد معالجة  الصةور الرقمية  عواسة   الحاسةي الرقمةي  discrete quantitiesلمجموع  مةن ال.ةيد المحةددة 
 يسمي ماا المجال عـ" المعالج  الرقمي  للصور"  

 
عناصر لكل منها موقع وقيم  محددين    تسمي مان مما سعق نجد أن الصورة الرقمي  تتكون من عدد محدود من ال

  أن الصةورة تلعةي دورا مامةا اةي اكتسةاي العشةةر  pixels أو  image elementsأو  picture elementsالعناصةر
للمعلوما     إال أن اإلدراك العشري للصورة ينحصةر اةي تلةك الصةور التةي ت.ةع اةي الن ةاق المرطةي مةن ال يةف 

اا لالك نجد أن لال  التصوير تست يع تغ ي  ال يف الكهرومغنا يسي كل  عداي  من أشةع  الكهرومغنا يسي   خال
جاما وحتى أمواج الراديو    من أمثل  الك الصةور المولةدة عالموجةا  اةوق الصةوتي   والصةور المولةدة عالحاسةي 

 والتصوير عالمجهر اإللكتروني و    إلخ

 

 معالجة الصةر الرقمية:
 يا  التي يستخدد ايها الحاسي اي ماا المجال إلي ثال  مستويا  :يمكن ت.سيد العمل

 
عمليا  اا  مستوي منخفض والتةي تتمةمن إزالة  التشةون  وتحسةين التعةاين وزيةادة حةدة الصةورة    ويمكةن   -1

 وصف مان العمليا  عأنها تلك العمليا  التي يكون دخلها صورة وخرجها صورة  

 
تتممن ت.سيد الصةورة إلةى منةا ق أو عناصةر ثةد وصةف مةان العناصةر عمليا  اا  مستوي متوس  والتي   -2

الختزالهةةا إلةةي تمثيةةل صةةالج للمعالجةة  عالحاسةةي ، كمةةا تشةةمل أيمةةا عمليةةا  التعةةرف علةةي عناصةةر محةةددة 
عالصورة    ويمكن وصف عمليا  المستوي المتوس  عكونها عمليا  يكون دخلها صورة وخرجها خصاطص 

 ورة ، مثال الك أ ر العناصر وموي  تلك العناصر  وسما  مستخلص  من مان الص

 
لمجموع  مةن العناصةر التةي   ”making sense“عمليا  اا  مستوي عال ومان تتممن عملي  اهد أو إدراك    -3

تد التعةرف عليهةا واةي قمة  عمليةا  مةاا المسةتوي تةأتي عمليةا  الةتعلد واكتسةاي المعراة  المرتع ة  عالر ية  
 عالحاسي  

  
خل عين كل من معالج  وتحليل الصةور يتمثةل اةي عمليةا  التعةرف علةي منةا ق أو عناصةر معينة  تنتمةي أن التدا

للصةةورة   عالتةةالي يمكةةن وصةةف المعالجةة  الرقميةة  للصةةور علةةي أنهةةا العمليةة  التةةي يكةةون دخلهةةا وخرجهةةا صةةورة 
تنتمةي للصةورة    عاإلماا  إلي عمليا  استخالص خصاطص وسما  الصورة وحتى التعةرف علةي العناصةر التةي

كمثال علي الك اإن الحصول علي صورة لنص ثد إعدادما ثد ت. يع الصورة إلي حروف ثد تمثيل مةان الحةروف 
اي تمثيل صالج للمعالج  عواس   الحاسي ثد التعرف علي مان الحروف ، وماا مةا ي لةق علية  التعةرف المةوطى 

 ان العمليا  ي.ع اي ن اق المعالج  الرقمي  للصور   كل من م ، Optical character recognitionعلى األحرف 
 

                              إن االمتماد عموموع المعالج  الرقمي  للصور ينعع من مجالين أساسيين :  

 تحسين المعلوما  المصورة لتسهيل تفسيرما واهمها للعشر     -1
لفة  ، إرسةال الصةورة مةن مكةان أخةر عأقةل معالج  عيانا  الصورة ألغراض )التخزين على أوسةا  مخت  -2

عرض ن اق ممكن ، اإلدراك األى للصةورة ومحتوياتهةا عةدون مسةاعدة عشةري  ومةاا قليةل مةن كثيةر مةن 
 .أغراض العالج  الرقمي  للصور(
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 أساسيات المعالجة الرقمية للصور 
اق وكما سعق أن قلنا أن مان يومج العمليا  التي تتد علي الصور والتي نغ يها اي ماا السياأتي  شكلال

العمليا  ال ت.تصر علي تلك التي يكون دخلها وخرجها صورة عل تمتد إلي تلك التي يكون دخلها صورة 
 وخرجها خصاطص وسما  مستخلص  من الصورة   ايما يلي سرد و توميج لهان العمليا  :

 
 

 
 
 
  image acquisitionالحصول علي الصورة أو استخالصها   -1

يتد اي األجزاء الالح.  دراس   رق الحصول علي الصورة عن  ريق أجهزة خاص     يعد أعس  أشةكال وس
 مان العملي  مو مجرد الحصول علي صورة رقمي  معاشرة من جهاز حاسي  

 
  image enhancementتحسين الصورة   -2



 Image Processing.......................................................معالجة الصور الرقمية  ............................
 

 3 

صةورة أو التركيةز علةي ععةض وي.صد عهةا تلةك العمليةا  التةي يةتد عهةا إيمةال ععةض التفاصةيل المهمة  اةي ال
الصفا  والسما  مومع األممية  مةن الصةورة    مةن أعسة  األمثلة  علةي مةان العملية  مةو زيةادة التعةاين اةى 

 الصورة والك ا.  ألن العشر يرون اي الك ومع أامل وأيسر لر ي  واهد محتويا  الصورة  
  image restorationاسترجاع أو استعادة الصورة    -3 

ن العملي  أيما عتحسين مظهر الصورة ولكن عملي  التحسين منا تعتمةد علةي ععةض النمةااج الريامةي  تهتد ما
علي مت لعا  عشري  مثل enhancement أو اإلحصاطي  لمعالج  الصورة    عينما تعتمد عملي  تحسين الصورة 

 م.دار جودة الصورة عالنسع  لمشامدما  
 

 معالجة الصور الملونة -4 
  مةةان العمليةة  إلةةي كثةةرة اسةةتخداد الصةةور الملونةة  اأن علةةي شةةعك  اإلنترنةة  والحاجةة  دومةةا إلةةي ترجةةع أمميةة

 معالجتها عاإلماا  إلي ان  يمكن استخالص ععض السما  والخصاطص من الصورة عناء علي اللون  
 

 waveletsالمعالجة ذات الدقة المتعددة باستخدام المويجات -5
ويسةتخدد عةادة اةي مةغ   resolution ورة عةدرجا  متفاوتة  مةن اإليمةال ومو حجر األساس اي تمثيل الص

 الصور والعيانا   
  

 compression الضغط  -6
يستخدد اي اختةزال حجةد الةااكرة الم لةوي لتخةزين الصةورة وعصةورة أخةري ية دي مةاا أيمةا إلةي اختةزال 

   الم لوي إلرسال الصورة band width عرض الن اق 
 

  morphological processingل  معالجة التشك -7 
يهتد عاسةتخالص مكونةا  الصةورة والتةي تكةون مفيةدة اةي تمثيةل وتوصةيف شةكل معةين عالصةورة وتعةد مةان 

 العملي  أول العمليا  التي تصادانا والتي يكون خرجها مو خصاطص أو سما  للصورة  
 

  segmentationالتقسيم أو التجزىء  -8
وناتها الجزطي  أو إلي عناصر ويعتعر من أمد العمليةا  علةي الصةور ألن الخ ةأ ويهتد عت.سيد الصورة إلي مك

 imageاي عملي  الت.سيد يعني اشل اي كل الت عي.ا  التي تعتمد علي الك ومنها مةثال التعةرف عةل الصةور  

recognition   
 

 التمثيل والوصف-9
تمثيةل مكونةا  الصةورة عأحةد  ةري.تين :  تمثيةل ، عملي  التمثيل ويتد ايها   segmentationيلي عملي  الت.سيد 

ومةةن المعةةروف أن التمثيةةل اإل ةةاري يهةةتد عالشةةكل الخةةارجي   regionalأو تمثيةةل مسةةاحي  boundaryإ ةةاري 
  descriptionلعناصر الصورة عينما يهتد التمثيل المساحي عالخصاطص الداخلي  للصورة   أمةا عملية  الوصةف 

   classification الصورة والتي تكون اا  أممي  اي عملي  التصنيف  اتهتد عاستخالص خصاطص وصفا 
 

 recognition  التعرف علي الصور-11
 تهتد مان العملي  عإيجاد مسمي لعنصر ما اي الصورة عناء علي وصف  وسمات   
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 المكونات األساسية ألنظمة المعالجة الرقمية للصور
 لمعالج  الصور وايما يلي توميج لكل منها علي حدة  شكل التالي مكونا  نظاد عاد اليومج 

 
 

 Sensing االستشعار -1

والةك عةن  ريةق جهةةاز حسةاس لل اقة  المشةع  عواسةة   الجسةد المةراد تصةويرة   علةةي سةعيل المثةال اةى للةة  
  التصوير الرقمي  ت.ود أجهزة الحس عها عتحويل ال اق  المشع  من الجسد المراد تصويرن إلي إشارا  كهرعي 

 
 specialized image processing H/Wأدوات خاصة بمعالجة الصور   -2

يحول اإلشارا  المععرة عن الصورة إلةي صةورة رقمية  عاإلمةاا    digitizerمحول كمى وعادة ما يتكون من
إلي وحدة الحساي والمن ق التي ت.ود عحساي متوس  الشدة للصورة علي سةعيل المثةال وتتسةد وحةدة الحسةاي 

 F/sec 30( اةى الثانية  Frameصورة )مسةح  أو ل. ة   33 ق منا عالسرع  العالي  لتست يع الوصول إليوالمن
 ومو الرقد الكااي لخداع العين العشري  لر ي  الحرك  المتوالي  عدون إحساس عالفاصل الزمني عين الل. ا   

 
 جهاز الحاسب  -3

ويمكةةن أن يكةةون جهةةاز الحاسةةي  super computerويمكةةن أن يكةةون مجةةرد جهةةاز حاسةةي شخصةةي عسةةي  أو 
 مجهز للتعامل عكفاءة مع الصور ويمكن أيما أن يكون مجرد حاسي عاد األغراض  

 
 البرمجيات  -4

وعةةادة مةةا تتكةةون مةةن أدوا  خاصةة  ت.ةةود عةةععض المهةةاد الخاصةة  عمعالجةة  الصةةورة ، مثةةل صةةندوق األدوا  
كما تسمج ععض العرامج الجيدة  MATLABى عرنامج ا image processing tool boxالخاص عمعالج  الصور 

 اي معالج  الصور عكتاع  شفرا  أوامر وتسمج ععض األنواع المركع  عاالندماج داخل أحد لغا  العرمج   
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 Mass storageوسط تخزين كبير  -5
      للصورة إلةي ويمكن ت.سيد الااكرة الرقمي   Mega bytesومو جزء مهد ألن  عادة ما يكون حجد الصورة كعير 

 ثال  أنواع :
   ااكرة تخةزين قصةيرة المةدShort term storage   وتسةتخدد أثنةاء المعالجة  نفسةها وعةادة مةا تكةون ااكةرة

وتومةع عةادة اةي أجهةزة التحويةل  frame bufferأو ااكرة اصل لل. ا  الصورة  RAMالحاسي األساسي  
وتتميةز مةان الةااكرة  specialized image processing H/Wالكمةى أو أ  مكةون خةاص عمعالجة  الصةورة  

   .F/Sec 30عسرعتها العالي  عحي  يمكنها عرض ل. ا  الصورة من خاللها عسرع  عالي  
   الااكرة الوقتيOnline storage   وتستخدد لالسترجاع  السريع ومن أمثلتهاmagnetic or optical media   
   الةااكرة األرشةيفيArchival storage   وتتسةد عاالسةتخداد قليةل التكةرار ومةن أمثلتهةا  magnetic tapes or 

optical disks   
 

 image displaysوسائل عرض الصورة  -6
 وعادة ما تكون شاش  تليفزيون ملون  يتد التحكد ايها عن  ريق كرو  عرض الصور 

 
 hard copyطابعات    -7

هةزة حساسة  للحةةرارة أو أقةراص مةوطي  وتعةد األاةةالد وتشةمل  اععةا  الليةزر أو أاةةالد لال  التصةوير أو أج
 أامل مان الوساط  لعرض الصور  

 
 وسائل االتصال بالشبكات   -8

مةو   band widthومو يعتعر جزء أساسي من أي جهاز حاسي اأن ويعتعر عرض ن اق الشعك  اةي اإلرسةال
 المعلوما  التي ترسل ععر الشعكا    االعتعار األمد نظرا لحجد الصورة الكعير نسعيا عالنسع  لعاقي أنواع 

 
 

 

 بناء العين البشرية
كمةةا مةةو مومةةج عالشةةكل اةةإن 
العين تتكون من مجموعة  مةن 

( scleraألغشي  منها الصلع  )ا
  (choroids)ثةةد غةةالف العةةين 

ثةةةةةد الشةةةةةعكي    ومةةةةةن الجهةةةةة  
األماميةةة   نجةةةد ال.رنيةةة  ومةةةي 
غشةةةاء شةةةفاف يسةةةمج عمةةةرور 

التةي  (Iris)الموء ثد ال.زحية  
تحةةةةدد حجةةةةد المةةةةوء الةةةةداخل 
للعةةةين عةةةن  ريةةةق اتحةةة  عهةةةا 
تسةةةمي الع عةةة  يتغيةةةر حجمهةةةا 
حسةةةي درجةةة  اإلمةةةاءة كمةةةا 

لون العين   يلةي تحدد ال.زحي  
الةةةةك عدسةةةة  العةةةةين وتتميةةةةز 
عكونهةةةةا مرنةةةة  يمكةةةةن تغييةةةةر 
درج  تفل حها وعالتةالي ععةدما 

file:///C:/Users/albarq/Books/Digital%20image%20processing%20course/مقدمة%20في%20المعالجة%20الرقمية%20للصور.htm%23بناءالعينالبشرية%23بناءالعينالبشرية
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, حي  تتفـل ج العدس  عنةد التركيةز علةي األجسةاد الععيةدة  ciliary muscles)الع ري عن  ريق عمال  مدعي  )
ن تكةوين صةورة مناسةع  للجسةد وتكون أكثر سمكا عند التركيز علي األجسةاد ال.ريعة    وعةن  ريةق العدسة  يمكة

المرطي علي شعكي  العين والتي يوجد عليها مست.عال  لل اق  الموطي  لتحويلها إلي إشارة كهرعي  تغاي للمخ عن 
  ريق األعصاي 

 

  كوين الصورة بالعينت
العمةال  الفرق الجومري عين عدس  العين والعدسا  المعتةادة مةو كةون األولةي عدسة  مرنة    حية  يالحظ أن 

الهدعي  المحي   عالعدس  ت.ود عشد العدس  وجعلها مفل ح  عصورة أكعر والك عندما يركز اإلنسان علةي األجسةاد 
الععيدة عينمةا ت.ةود تلةك العمةال  عمةغ  العدسة  وجعلهةا أكثةر سةمكا والةك عنةدما يركةز اإلنسةان علةي األجسةاد 

 ال.ريع   
 17-14و تتةراول قيمتة  مةا عةين  (focal length)عال ول العة ري  تسمي المساا  عين مركز عدس  العين والشعكي 

من ال.يم  العظمي إلي ال.يم  الصةغر    امةثال عنةدما   (refractive power)ملد والك عندما تتغير قدرة االنكسار 
ومن   أمتار اإن قدرة االنكسار للعين تصل ل.يمتها الصغر  والعكس عالعكس  3تركز العين علي أجساد أععد من 

نجةةد أن  اأتةةي شةةكلالالمعلومةة  السةةاع.  يمكةةن حسةةاي  ةةول صةةورة األجسةةاد المتكونةة  علةةي الشةةعكي  امةةن مندسةة  
متةةر عةةن العةةين يمكةةن حسةةاي  ةةول صةةورتها علةةي الشةةعكي  مةةن  133متةةر وتععةةد  15الشةةجرة التةةي ارتفاعهةةا 

 palmالعالق  :
15/100=h/17     h=2.55 mm 

  

 
ومن ثد ت.ود المست.عال  ايها عتحويل تفاصيل   (fovea)تكون  علي الشعكي  تنعكس علي من .  إن الصورة الم

 الصورة )عن  ريق اختالف شدة اإلماءة( إلي نعما  كهرعي  ترسل للمخ لي.ود عتفسيرما  
 

يعتمةةد إحسةةاس اإلنسةةان عةةاللون علةةي  عيعةة  المةةوء المةةنعكس عةةن الجسةةد االجسةةد الةةاي يعكةةس كةةل األ ةةوال 
موجي  اي الن اق المرطي عنفس الدرج  نران علي اللون األعيض عينما الجسد الاي يمتص معظد تلك األ وال ال

الموجي  ويعكس عدرج  كعيرة األ وال الموجي  الخاص  عاللون األخمر مثال ، يظهر عاللون األخمر ومكاا    
وتعةد الشةدة   (monochromatic or achromatic light)يسمي الموء الخةالي مةن اللةون عالمةوء أحةادي اللةون 

(intensity) يسةتخدد مصة لج المسةتوي الرمةادي  مي الخاصي  الوحيدة لهةاا المةوء   (gray level)   لوصةف
شدة الموء أحادي اللون والك ألن  يمتد من األسود إلةي درجةا  الرمةادي إلةي األعةيض    عينمةا نحتةاج ثةال  

والسةةة وع  (Radiance)تعةةةدد األلةةةوان ومةةةد :اإلشةةةعاعي  كميةةةا  أساسةةةي  لوصةةةف جةةةودة مصةةةدر المةةةوء م
(brightness)  والنصوع(luminance)  يمثةل  radiance  كمية  ال اقة  التةي تنععة  مةن مصةدر المةوء وت.ةاس

شةةدة اإلمةةاءة كمةةا يسةةت.علها حسةةاس الصةةورة   وأخيةةرا تمثةةل   brightnessعةةادة عةةالوا     عينمةةا تمثةةل ال
 (  lm اق  التي يست.علها مراقي من المصدر الموطي وت.اس عادة عال )م.ياس لكمي  ال luminanceال
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 تكوين الصورة
هة  قيمة    x,y. قيمة  الدالة  دنةد إح اثةداثيتين  f(x,y)كما ذكرنا سابقا فإنه يمكن تمثيل الصور بدالة  ذا  بدةدين 

ث  إنه دند توليد صورة من دميي  فيزيائي  مدين  نال لفيزيائ  لها ثسب مصدر الصورة . موجب  يتثدد المدن  ا
فإن قيم الصورة تتناسب مع الطاق  المشد  من مصدر طبيد  )مثل األمواج الكهرومغناطيسي ( وبالتال  يجةب إن 

 قيم غير صفري  ومثدودة . f(x,y)تأخذ 
 0 < f(x,y) < infinity 

 بمكونين إساسيين : f(x,y)يمكن تمثيل 

 ة الساقط  من مصدر الضوء دي  المشهد المراد تصويره .  كمي  اإلضاء  (1

 ( كمي  اإلضاءة المندكس  من األجسام ف  المشهد .2

دي  الترتيب . هاتين  r(x,y)و  i(x,y)ويرمز لهما ب reflectanceو  illuminationويسم  هذين المكونين بال 
 ثيث : f(x,y)الدالتين يمكن دمجهما بالضرب ليمثال 

  

f(x,y) = i(x,y) * r(x,y) 

0 < i(x,y) < infinity 

0 < r(x,y) < 1  
 

  Picture Sampling and Quantizationتقطيع الصورة  وتكميمها
لتثويل الصورة ال  صورة رقمي  نثتاج الة  تثةول البيانةا  التة  تخرجهةا ثساسةا  الصةورة الة  شةكل رقمة  

.  من المدروف إنه يتم تمثيل الصورة بدال   quantizationوالتكميم  samplingوهذا يتطيب دمييتين وهما التقطيع 
f(x,y)   تدبر دن الشدة دند النقط(x,y)  ولتثويل تيك الصورة ال  صورة رقمي  كما قينا يتم التقطيع ف  كل من .

بينمةا يسةم   Samplingبةال  x,yوإيضا ف  قيم  الدالة  . يسةم  التقطيةع فة  كةل مةن اإلثةداثيتين  x,yاإلثداثيتين 
 .  Quantizationالتقطيع ف  قيم  الدال  بال
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 تمثيل الصورة الرقمية
 Mدميي  التقطيع والتكميم يمكن تمثيل الصورة بمصفوف  من األدداد الثقيقي  واذا افترضنا إن ددد الصفوف هو 

   إن نستخدم إددادا صثيث  متتالي x,yيم الفديي  لكل من فإنه يمكننا اآلن بدال من استخدام الق Nواألدمدة هو 
(0M-1, 0N-1)   ألن الصورة إصبث  اآلن مجرد مصفوف  وبافتراض إن إول نقط  ه ،

(x0,y0)=(0,0) : يمكننا اآلن كتاب  دال  الصورة كالتال 

 
ويمكن اآلن كتاب   (image element, picture element, pixel or pel)ويسم  كل دنصر ف  المصفوف  بالبكسل 

 المصفوف  المدبرة دن الصورة الرقمي  ف  صورة إكثر ادتيادا وهى :
  

 
a i , j = f( x=I , y=j ) = f(I , j) 

 
واآلن اذا إمكننا التدبير دن مستويا  الرمادح بأرقام صثيث  إيضا فإن الصورة الرقمي  تصبح دالة  ذا  بدةدين 

 رقام صثيث  ثيث :وكل من اثداثياتها وقيمها إ
  

M,N  >= 0   ,    L(number of gray levels)   >= 0 
  
 بما يدن  : 2مضادفا  الرقم   Lتكون و

L=2^k 

مسةتويا  الرمةادح الةذح . يمثةل نطةا   تمثل ددد البتا  المطيوب  لتمثيل مستويا  الرمةادح  kمن المدادل  نجد إن
.  تسةم  الصةورة التة  تثةوح دةددا كبيةرا مةن مسةتويا   dynamic range  تثتاجةه الصةورة بالنطةا  الةديناميكى

يثقة   pixelsودنةدما يكةون دةدد كبيةر مةن البكسةيل  high dynamic rangeالرمادح بأن لها نطا  ديناميكى دةالى 
.  ويمكن ثساب ددد البتا  الت  نثتاجها ليتدبير دن  high contrastهذه الخاصي  ، تسم  الصورة بدالي  التباين 

  صورة ما كما يي  :
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B = M * N * k 
If   M = N Then 

B = N^2 * k 

 bit-8مستوح رمادح تسم  بال  252فمثال الصورة الت  تثوح   k-bit imageوف  هذه الثال  تسم  الصورة بال 

image . 
 

  gray resolutionوالتمييز في مستويات الرمادي spatial resolutionالتمييز المكاني 
 

. يمثةل التمييةز المكةان   resolutionمن البديه  إن دميي  التقطيع ه  الدامل األساس  الذح يثةدد التمييةز المكةان  
ل إصغر تفصيي  يمكن تمييزها ف  الصورة . واآلن بافتراض إنه تم تكوين شةبك  مةن الخطةوط الرإسةي  دةرض كة

اآلن  . 2Wفيتكون لنا مجمود  من األزواج )خط + فراغ( درض كل منها  Wيفصل بينها فراغ درضه  Wمنها 
ديةة  إنةةه إصةةغر دةدد مةةن األزواج )خةةط + فةةراغ( التة  يمكةةن تمييزهةةا . إمةةا  Spatial Resolutionيمكةن تدريةةف 

تةةه فةة  مسةةتويا  الرمةةادح . ومةةن بالنسةةب  لتمييةةز مسةةتويا  الرمةةادح فيدنةة  إصةةغر تغيةةر يمكةةن تفسةةيره إو مالث 
،  2المدروف كما سب  إنه لدواد  خاص  بتصميم الثاسب فإن ددد مستويا  الرمادح يمثل برقم مضادف ليرقم 

ب  كما سب  . اذا لم يكن قياس التمييز الطبيد  المتدي  بالبكسل إو مستوح الرمةادح مهمةا  12ب  إو  8فيمثل ب 
إن تمييزهةةا  Lودةةدد مسةةتويا  الرمةةادح لهةةا   M * Nالرقميةة  ذا  الثجةةم  فإنةةه دامةة  يمكةةن القةةول إن الصةةورة

دن تغيير ددد مستويا  الرمادح مةع تثبية   .  ثم تيك الناتج  Lوتمييزها ف  مستوح الرمادح   M * Nالمكان  : 
 .   Samplesددد الدينا 

 
بة  .  مجمودة   8دح تمثةل ببكسةل ومسةتويا  الرمةا 273*888ذا  ثجةم  التالىنالث  إن الصورة ف  الشكل 

الصورة المتتالي  المجةاورة ت هةر الصةورة بدةد تقييةل دةدد الدينةا  رإسةيا وإفقيةا فة  كةل مةرة الة  النصةف وذلةك 
بإهمةةال إح مةةن الدينةةا  الزوجيةة  إو الفرديةة  فةة  كةةل مةةرة . ولكةةن نتيجةة  الخةةتالف ثجةةم الصةةورة فإننةةا لةةن نشةةدر 

لذا سنسةتخدم طريقة  نسةت وتكةرار البكسةل ليثصةول دية  صةورة لهةا  بالديوب و التأثيرا  الت  تثدث ليصورة .
 . بدد ثذف نصف ددد الدينا  كما تم مسبقا 273*888ذا  الثجم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. وإيضةا  checkerboardنالث  إنه بداي  من الصورة )ج( ف  الشكل التال  يبدإ  هةور ديةب رقدة  الشةطرن  
 نيث  بدد ذلك تزايد هذين الديبين بتقييل ددد الدينا  إكثر وإكثر ..  و graininessيبدإ  هور ديب التثبب 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع االحتفاظ بعدد مستويات الرمادي كما هو  168*200بت و قد تم انقاص عدد العينات علي مراحل إلي أن وصلنا إلي  673*800ورة 

800*673 

400*336 

200*168 
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إمةةا بالنسةةب  لتةةأثير تقييةةل مسةةتويا  الرمةةادح مةةع الثفةةا  ديةة  ثجةةم الصةةورة ثابتةةا في هةةر ذلةةك فةة  الصةةورة 
.  555*881يغ ثجمهاب  ، ويب 8الموضث  ف  شكل )إ( ف  الشكل التال  والت  يمثل مستوح الرمادح بها ب 

بة  ونالثة  إنةه  1بة  الة   7فف  الصور التالي  من )ب( ثتى )س(  تم تخفيض تمثيل مستوح الرمادح من 
القمةم المتتالية  فة  الصةورة وذلةك فة  المسةاثا  ذا   يشبه ب ( فإنه يرح بالكاد ما 5بداي  من الصورة )د( )

الرمادح المتقارب  ف  مسةتوح واثةد فة  كةل مةرة مستوح الرمادح المتقارب و ذلك لتجمع مجمودا  مستوح 
   يتم فيها تقييل ددد البتا  الممثي  لمستويا  الرمادح .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عمدة       عن طريق تكرار الصفوف و اال 663*088تم اعادة تمثيلها ب   663*088بت     ب( صورة  0,  376*088أ( صورة 
 عنصر صورة 663*088مع اعادة تمثيلهم أيضا ب  08*00, 00*08, 00*888, 830*088الصور من )ج( إلي )و( 
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 تصغير الصور الرقميةتكبير و
يمكن فهم التكبير دي  إنه مضادف  لددد الدينا  كما يمكةن فهةم التصةغير دية  إنةه انقةا  لدةدد الدينةا  ، اال إنةه 

وكل من التكبير والتصغير فإنه يمكننا القول بأن التكبير والتصغير  (Sampling)نفر  بين دميي  إخذ الدينا   لكى
( ايجاد إماكن لمجمود  من دناصةر الصةورة الجديةدة . 1يتم دي  الصور الرقمي  فقط . يتطيب التكبير دمييتين : 

دة . يتم هذا بمجمودة  مةن الطةر  إبسةطها هةو تكةرار ( ايجاد قيم  لمستوح الرمادح لكل من هذه الدناصر الجدي2
ونست الدنصر كما تم شرثه سابقا ثيث يتم مضادف  ثجم الصورة بددد صثيح من المرا  ثم يتم نست المسةتوح 
الرمادح ليدنصر المجاور لذلك المنشأ ثديثا . ولكن ديب هذه الطريق  إن المضةادف  تةتم بدةدد صةثيح فقةط . مةن 

.  فةـمثال اذا إردنةا تكةـبير صةورة ذا  ثجةم  nearest neighbor interpolationريقة  تسمـةـ  الطةر  األخـةـرط ط
ثةم نطابقهةا دية   758×758فإننا نكون شبك  خالي  بةالثجم الجديةد  758×758ال  إخرط ذا  ثجم  588×588

صةورة األصةيي  ، الصورة األصيي  ، بالطبع تكون المسافا  بين دناصر الصورة الجديدة صةغيرة دةن تيةك فةى ال
لذا فإننا ندط  لكل دنصةر فة  الصةورة الجديةدة قيمة  مسةتوح الرمةادح ليدنصةر األقةرب لهةا مسةاف  فة  الصةورة 

ولكننةةا نالثةة  ان الطةةر  السةةابق  كمةةا تةةم شةةرثه سةةابقا تولةةد بدةةض الديةةوب فةة   األصةةيي  بدةةد مطابقةة  الشةةبكتين .
 bilinear interpolationذا توجةد طريقة  إخةرح تسةم  الصورة مثةل ديةب لوثة  الشةطرن  والنطاقةا  المزيفة  . لة

فإنةه يمكةن ν(x ,y) والت  تسةتخدم إقةرب إربةع نقةاط . لةذا فةإذا افترضةنا ان مسةتوح الرمةادح لينقطة  المطيوبة  هةو 
 ثسابه من المدادل  :

ν(x ,y) = ax + by + cxy + d 

 
ال  المماثية  ألقةرب إربةع نقةاط فة  الصةورة ثيث الثواب  األربد  غير مديومة  ويمكةن ثسةابها مةن األربةع مدةاد

األصيي  . إما بالنسب  ليتصغير فإنه من إبسط الطر  إن يتم ثذف نصف ددد األدمدة والصفوف )اما الزوجية  إو 
.     bilinear interpolation إو    nearest neighbor interpolationالفردية ( . ومةن الممكةن إيضةا اسةتخدام طريقة  

، وهةو مةا سةيتم شةرثه  blurringيمكن دمل ما يسم  بالتبهي  )جدةل الصةورة باهتة (  aliasing ير ال ولتقييل تأث
بددد إكبر مةن النقةاط المجةاورة والتة  تدطة  نتةائ  إفضةل اال إنةه   interpolationالثقا . ويمكن إيضا دمل دميي 

 nearest neighborر باسةةتخدام يبةةين دمييةة  التكبيةة  a,b,c.2.25 بةةالطبع يثتةةاج مجهةةود ثسةةاب  إكبةةر . شةةكل

interpolation   2.25بينما شكل.d,e,f  .  يبين دميي  التكبير باالستنتاج الثنائ 
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 الصور على عمليات بإجراء تهتم ,الحاسوب علم فروع أحد هي(image processing)   الصورة معالجة  

 او صورة   اما العملية مدخالت ويكون .منها المعلومات بعض استخالص أو محددة لمعايير طبقا تحسينها بهدف

 من مجموعة او ( عليها تحسينال او التعديل اجراء بعد) صورة اما العملية ومخرجات فيديو مقطع من اطار

 الخ … االلوان وعدد الصوره ابعاد مثل الخصائص

 

  :اساسية الصور معالجة مراحل

 ٬ تصوير آلة المثال سبيل على ضوئي حساس واسطةب  (Image Acquisition)الصورة  على الحصول . -1 

   ذلك وغير ليز حساس

  الصورة تباين زيادة , التشويش من صورةال كتصفية  (Image Enhancement) الصورة تحسين -2

(contrast) 

 طبيعتها الى الصورة اعادة لمحاولة  (Image Restoration) الصورة اصالح -3

 معنى لتعطي الصورة تشكيل العادة او المهمة االجزاء على للحصول  (Segmentation)الصورة تقسيم -4

     مختلف

  (Object Recognition)الصورة محتوى تمييز -5

   (Representation & Description)ووصفها الصورة تمثيل -6

 

 الرؤيية٬ اآلليي اإلنسيان٬ اآلليي اليتحكم تطبيقيات والسييما التطبيقات من الكثير في الصورة معالجة نظم تستخدم و

 والخ الحاسوبية

 

 الزخيارف بعيض إدخيالو الصيور تيزين   عملييات فقط تعني للصور الرقمية المعالجة أن يتصور أن للبعض يمكن

 مين الجاني  بهياا تهيتم ال تكياد الحقيقية فيي إنهيا بيل ذليك تتعيدى للصيور الرقميية المعالجية أن إال .عليهيا والرسوم

 هاه لمعالجة طرائق وإيجاد للصور المناس  الرقمي التشفير على التركيز هنا يتم أنه حيث ,أصال الصور معالجة

 يمكن التي اآللة قبل من لالستعمال قابلة الصور تحملها التي المعلومات أو الصور هاه تكون حتى الرقمية البيانات

 أي الصيور ادراك ميدان في كبيرة أهمية الرقمية الصور لمعالجة . غيره أو آلي رجل أو كمبيوتر جهاز تكون أن

 مييدان في جدا مهمة أيضا أنها كما معناها أو الصورة يفهم اآللي الرجل أو الكمبيوتر نجعل أن مثال نحاول عندما

 اإلنسيان ميثال)  اإلنسيان شيكل عليى يتعيرف آليي إنسيان تصيور أن ميثال فيمكن ,األشكال أو األنماط على التعرف

 القطية يحييي ال أنيه حيين فيي بتحيتيه ويقيوم ( ودائيرة صيييرة مسيتطيالت أربيع منيه يتفيرع كبير مستطيل يساوي

 لسيط  المكوكات تلتقطها التي للصور اآللية المعالجة في كبيرة ةأهمي األنماط على للتعرف أن كما .مثال المنزلية

 .األرض من صور أو خرائط على اعتمادة المالحة في أيضا مهمة أنها كما .مثال عسكري استعمال وهاا األرض

 

 الرقمية؟ الصور هي ما

 ييتم ,البشيرية بيالعين رؤيتيه يمكين ميادي لشي  ) وواحيد صفر ثنائية قيم( رقمي تمثيل عن عباره الرقمية الصورة

 .التخزين او عليها التعديل او التخزين ليرض الكمبيوتر الى (الضوئي الماس  او الرقمية الكميرا بواسطة) ادخالها

 : التالي الشكل يوض  كما االبعاد ثنائية صورة عن عبارة وتكون
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 االحداثيات توضيح

X العرض لتمثيل االفقي البعد يمثل.  

Y االرتفاع لتمثيل العمودي البعد يمثل 
 

 عملية لها يتم (رقمية صورة الى تحويلها) الكمبيوتر الى  (Continues image) الحقيقية الصورة لادخا عند

 . الحقيقية الصورة لتمثل   وصفها الحقيقية الصورة من صييرة عينات اخا عن عبارة وهي  Sampling تسمى

  .الرقمية الصورة في ءجز اصير ويعتبر (Pixel = Picture element ) بكسل تسمي الشكل مربعه عينه كل

 او رمادية , ثنائية , الصورة نوعية حس  على) فقط واحد لون يحمل بكسل كل ان لنا يتض  الصورة تكبير عند

 ) ملونة

    
 البكسل لتوضي  مكبرة صورة

 
 image resolutionقة الصورة صورة لتوضي  معنى د

 

 الرقمية الصور انواع
 

 كل وتحمل فقط واألسود األبيض اللونين على تحتوى التي الصورة وهي Binary Image ةثنائي صورة -1

 ، لكل بكسل  يخصص بت واحد  الواحد أو الصفر إما بها بيكسل

 

 تدرجات مع واألسود األبيض تحتوى التي الصورة وهي Grayscale Image :الرمادي  تدرجات صورة -2

 وعندما  قاتمال سوداال   0  الرقم يمثل حيث  255   إلى 0 من (intensity)كثافتها  او شدتها وتمثل الرمادي

 بايت 1بت =  ٬8 لكل بكسل يخصص   الناصع األبيض يكون اللون البيكسل لهاه اللون فإن 255 تكون
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 خانات ثالثة تخصيص طريق عن األلوان تدعم التي الرقمية الصور هي Colored Image:  الملونة الصور -3

 للكتابة بيت 8 تحتوى خانة وكل (واألزرق واألخضر مراألح) األساسية ألوان الثالثة شدة لتحديد بيكسل بكل

 بايت ٬3 لكل بكسل يخصص  بيكسل بكل بيت 24 هناك أن أى  عليها

 

 واالسود االبيض فقط لونين على تحتوي ثنائية صورة   

 

 

   
  

   
 

 

 . البكسل ب تعرف والي جدا الصييرة المربعات من عدد من مكونة الصورة ان ,سابقا ذكرنا كما

 ان يعني وهاا     2 يساوي و 12   هو بكسل كلل المتاحة اللونية القيم عدد  Binary image ,الثنائية الصور في

 .ابيض لونه يكون 1 القيمة يحمل كان واذا , اسود لونه يكون 0 القيمة يحمل كان اذا البكسل
 

bit   بت 70000 ويساوي 350 * 200 * 1     حجمها يكون  حجمها    يكون 

 لونيه درجة 256 على تحتوي رمادية صورة

 القاتم االسود الى الناصع االبيض من

 لون 16,777,216 على تحتوي ملونة صورة
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 وللتحويل  , 1024على نقسم بايت كيلو لىا بايت من وللتحويل  , 8على نقسم بايت الى بت من للتحويل مهم //

 1024 على نقسم ميقابايت الى كيلوبايت من

 الدرجات عدد وهو   256 ويساوي  82 هو بكسل لكل اللونية القيم ددع  image scale-,Gray الرمادية الصور

 فيي (واحيد باييت)  بيت 8 حجيز ييتم بكسيل كيل ان اي – 255 الى 0 القيمة من تبدا االسود الى االبيض اللون من

 لتخزينه الااكرة

 

 ياخا ممكن بكسل كل ان الحظ image    gray-scale الرمادية الصورة تمثل مصفوفة يوض  , التالي الشكل 

 255 الى 0 من لونية قيمة

   
 

 في البكسالت عدد بحساب مونق بكسل 200 وارتفاعها بكسل 350 عرضها  )بت  ( 8رمادية صورة حجم لحساب

 بت 60000   350 * 200 * 8 =      للصورة البت عدد في ضربها ثم الصورة

 

    لون  16,777,216ويساوي  242 هو بكسل لكل المحتملة اللونية القيم عدد  Colored imageالملونه  الصور

 (RGB)  النظام لهاا يرمز واالخضر واالزرق االحمر وهم رئيسية الوان ثالثة عندنا

 

 
 

 ليمثليون واالزرق واالخضير االحمير مين ميزي  عين عبيارة وهي , قيم ثالث يحمل الملونه الصور في بكسل كل

 (الييامق اليى الفيات  مين) مختلفية قيمية 256 االحمير لليون ان ٬  اي 255 اليى 0 مين قييم ليه ليون جدييد  كيل ليون

 عدد 16,777,216  على نحصل الوان الثالثة من االحتماالت جميع دم  وعند , الشي نفس واالزرق ولالخضر

 . مختلف لون

 

 يحجز  )البعد تنائية والرمادية الثنائية الصور( البعد ثالثية مصفوفة شكل على الصورة تمثل الملونه الصور في

 . لالزرق 8 و لالخضر 8 , لالحمر 8 , الااكرة في بت 24 بكسل لكل

 الرمادية الصورة تركي  توض  مصفوفة

 الملونة الصورة تركي  توض  مصفوفة
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 اساسيات صور احلاسب

 المرئياة الوساائ  على لها وإدراكنا رؤيتنا كيفية فى يتحكمان رئيسيين نوعين إلى تنتمى الحاسبات فى الصور

 وهالين األناوا     هال  ما  بهاا الحاسا  يتعاما  التاى الكيفياة علاى وكالل  والمطبوعاات الشاشاة مثا  المختلفاة

بنقطاة  الصاور  نقطاة ما  التعاما  علاى وتقاو  Bitmap or Raster Image  النقطياة الصاور  هماا النوعين

 االخاتف  وفها  عناصار مان مجموعاة إلى الصور  تفكي  على وتقو  Vector Image   المتجهة والصور 

  منهماا كا  اساتخدا  الحالاة هال  فاى يمكنا  ألنه وذل  منهما أيا م  عندما  تتعام  جًدا مفيًدا يكون النوعين بين

 .الصحيح مكانه فى وتوظيفه

 

 قل  يت  استعمال  .رالصو لنق  سهلة تقنية استخدا  إلى ، لشخص فوتوغرافية صور  حتى أو   ما  لوحة لرس  

 المربعاات عادد فا  مماثلة وشبكة األصلية، اللوحة من نسخة فوق المربعات من شبكة رس  فى دقيق رصاص

 كا  ضامن الواقعاة األصالية اللوحاة خطاو  يادتقل يات  ث  الصور  رس  ف  ستستخد  التى البيضاء اللوحة على

 خطاو  تقلياد فا  صاعوبة وجادت إذاو  .المقلاد  اللوحاة فا  لهاا المنااظر المربا  فا  األصلية اللوحة من مرب 

 عادد زاد وكلماا .المتناظرتين الشبكتين ف  المربعات عدد مضاعفةفيت   دقيق، بشك  األصلية اللوحة وعناصر

 .دقة أكثر تقليد على لحصولا سهولة زادت المربعات، هل 

 

  ريقاة Raster graphics    باسا  أيًضاا تسامى التاى Bitmap graphics   النقطياة الصاور تقنياة تعتماد

 مان جادا كبيار عادد إلاى الصاور  تجزئاة علاى تقاو  والرسو  الصور م  والتعام  ورس  ف    تخزين مشابهة

 المعلوماات وحفا  فاى والاتحك  وضاب  تنظاي  علاى النقطياة الصاور تقنية وتقو  .ورأسيا أفقيا المتراصة النقا 

 شبكة  مستطيلة فى هندسى توزي  أو ترتي  فى تنتظ  التى النقا  من مجموعة نقطة ك  ولون بموق  الخاصة

 اختصاارا    pixelsالبكسا    تسامى جًدا الصغير  المربعة النقا  من الوحدات المتساوية الصفو  من الشك 

 البناء  األساسية ووحد  والتمثي  الرس  وحدات أصغر وهى   Picture Element ور   الص عنصر" لعبار 

 .مميز  صور  إنشاء إلى ترتيبها ويؤدى ظلية درجة أو لونا وتمث  النقطية الصور جمي  فى

 التاى األساساية البنااء كتا  رؤياة فاى فساتبدأ الصاور معالجاة بارام  مان أيا فى صور  من جزء كبرت ما وإذا

 الكثافاة   عان عاددها يعبار والتا  "بكسا " منهاا الواحاد يسامى التاى النقا  هل  عدد زاد وكلما .الصور  نتكو

 العاال  فاى البكسا  ومصاطلح.  الطبيعاة إلاى وأقار  تجانساا أكثار الصاور  بادت كلماا resolution النقطية   

 يطلاق كماا الحاسا  شاشاة ؤلا ت التاى النقاا  علاى يطلاق فهاو متعادد  استخدامات ذو النقطية للصور  الرقمى

 .النقطية الصور  (نقا ) عناصر عن للتعبير

 

 التى  األلوان عدد باختف  الصور  نقا  من نقطة ك  لوص  الفزمة  (bit بت جم ( "البتات" عدد ويختل 

 ىإلا – واألساود   بااألبي  الصاور  تكون عندما أى - الحاالت أبس  ف  األمر يحتاج ولن . الصور  تحتويها

 بيضاء، الت  يمثلها النقطة تكون عندما 1 البت هلا قيمة تكون حيث . النقطة حالة لوص  واحد "بت" من أكثر

 .سوداء النقطة هل  تكون عندما 0 قيمته وتكون

 

تبادأ      header  مقدماة الملا  تتصادر حياث واألسود باألبي  لصور  " النقطية الصور" مل  تخي  ويمكننا

 النقطية بالحرفين الصور ملفات تبدأ ما وغالبا .النقطية الصور نو  من صور  يحم  المل  اهل أن إلى بإشار 

BM  األلاوان عادد يالكر ثا  بالبكسا  مقادران – والطاول العار  عادد يتضامن الصاور  ألبعااد وص  يليها 

 .فق   لونين استخدا  على للداللة ٢ هنا الرق  ويكون الصور  ف  المستخدمة

 

 حالاة منهاا كا  ويصا  "1 " أو “0 ” القيمتاين إحادى تأخال التا  البتاات من  ويلة سلسلة تبدأ مةالمقد هل  بعد

 حاص  أي للصور ، المشكلة البكسفت لعدد مطابقا البتات هل  عدد ويكون . للصور  المشكلة النقا  من نقطة

 اساتنتاجه يمكان حياث صاريح بشاك  بت ك  موق  للكر بالتالى حاجة وال  .عرضها ف  الصور   ول ضر 

 X 200 320      الصاور  أبعااد فيهاا تكاون التا  الحالاة ففاى .السلسلة ف  البت وموق  الصور  أبعاد بمعرفة

 رقا  الالى الموقا  فا  البكسا  النقطياة، الصاور الملا  داخا  700 تسلساله رقا  اللي البت سيمث  مثف، بكس 

 الصور  من الثالث الص  ف  60 تسلسله
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 طية امللونةمتثيل الصور النق

  فا  بكسا  كا  لاون لوصا  "بات" مان ألكثار نحتااج النقطياة الصاور  تقنياة باستخدا  الملونة الصور لتمثي 

 depth األلاوان بعماق عااد  يسامى والالي) البكسا  لاون لتعياين الفزماة البتاات عادد ويتوق  الملونة الصور 

color  أو األلاوان بقائماة إليهاا يشاار والتا ) الصاور  فا  اساتخدامها المتاا  األلاوان عادد علاى palette   

   .لونا 256 تعيين يمكن مثف البكس  لوص  واحد  byteبايت  أو بتات 8 فباستخدا 

 

  فا  أماا . بتاات ثمانياة باساتخدا  تمثيلهاا يمكان التا  الثنائياة األرقاا  مان األقصاى العادد  256  الارق  ويمثا 

 العادد لهالا ويمكان لوناا، 16.777.216 تولياد فباإلمكاان بات 24 اللاون  العمق ذات الجود  عالية الرسوميات

 يسمى وللل  .الطبيعة ف  نصادفها أن يمكن الت  األلوان لسائر المختلفة التدرجات يغط  أن األلوان من الهائ 

 8 بمقادار األلاوان عماق يكاون وعنادما true color   الحقيقياة األلاوان نما  مجاازا الرسوميات النم  من هلا

 األلاوان أحاد يعين النقطية الصور مل  ف  الثنائية األرقا  من ( بتات ثمانية) بايت ك  فإن واحد بايت أو اتبت

 .الحالة هل  ف  استخدامها المتا  256 ال

 

  RGB واألزرق واألخضار األحمار ها  أساساية ألاوان ثفثاة مان بتشاكيلة األلاوان هال  مان لاون كا  ويولاد

 الصور  ف  المستخدمة األلوان  ي  كام  على الحصول يمكن األساسية األلوان هل  من ك  شد  ف  وبالتحك 

بايتاات  ثفثة  وله ثنائى برق  اللون فسيعين بتا 24 األلوان عمق يكون عندما أما .لونا 256      عددها والبالغ

3 Bytes   بايت   بواق  Byteاألساسية األلوان من لون لك  واحد. 

 

 فاإن بصاريا، معاا وخلطهاا المتجااور  للنقاا  األلاوان اخاتف  تميياز عان للتجااوز بشاريةال العاين لميا  ونظارا

 مان كا  بادرجات لوناه يتحادد بضاوء وساتتألق ، واحاد  نقطاة وكأنهاا ساتبدو المتفصاقة الاثف  النقاا  تشاكيلة

 تولياد مبياوترالك فا   video adapterالعار    ماوائ  بطاقاة وتتاولى  .لاه المكوناة األساساية الثفثاة األلوان

 المداف  هل  من مدف  ك  ويستهد  .الشاشة داخ  الثفثة األساسية لأللوان اإللكترونية بالمداف  التحك  إشارات

 اإللكتروناات اصاطدا  عناد تولاد  اللي للون المفئمة اإلشعاعية الخصائص ذات الفسفورية النقا  اإللكترونية

 .بها المسرعة

 

 واألكثار األمثا  النظاا  وهاى الفوتوغرافياة الصور م  التعام  عند شيوًعا سائ الو أكثر هى النقطية والصور

 الادرجات ذات التفاصاي  مان الكثيار تتضامن التى األخرى والصور الفوتوغرافية الصور إنتاج إلعاد  شيوًعا

 .المحدد  غير المتداخلة المستمر  اللونية
 

مثا       Image Processing Program  يسامى برنامًجاا النقطياة، الصاور وتحريار معالجاة فاى ويساتخد 

  .كثيار وغيرهاا   Picture Publisher و Painter و Adobe Photoshop و Paint Shop Proبارام   

 معلوماات فى األساسية الوحد  هو والبت .األق  على واحد  Bit  بت فى بكس  ك  لون معلومات تسجي  ويت 

 .المعال  فى التشغي  وعمليات واللاكر  التخزين وحدات فى للبكسي  المعادل وهى الحاس 

 القيماة أو "١ " بالقيماة الالاكر  ووحادات التخازين مواضا  فاى ويمثا  الحاسا  ذاكار  وحادات اصاغر وهاو

 مختلفاة بتاات عاد  جمعناا ماا إذا وبالتاالى واألباي  األساود اللاونين لتمثيا  اساتخدامهما يمكان واللتاين "صفر"

 .بيضاء وأخرى سوداء نق  عد  من مؤلفة نقية صور  على الحصول كننايم عندها واحد  شبكة ضمن
 

 تظهار التاى Pixel per Inch)الطاول ) وحاد  فاى النقاا  وهىعدد النقطية الكثافة على النقطية الصور وتعتمد

  هل كانت سواء الصور  جود  فى مباشر  بطريقة النقطية الكثافة وتؤثر .لها كمنت  النقا  من منظمة مجموعة

 صافحات  خفل من أو فى  العرو  الشاشة على للعر  أو الورق على الطباعة فى تستخد  سو  الصور 

Web  تتشاو  كماا ضاغطها أو حجمهاا بتغييار تحريرها عند النقطية للصور  تشوهات تحد  أن الممكن ومن 

 .للصور  صليةاأل النق  كثافة من  Resolution  أعلى نقطية كثافة ذات  ابعة على  بعت إذا أيًضا

 النقا  عدد حسا  فيمكننا السنتيمتر ف  نقطة 55 النقطية وكثافتها س  5x5 أبعادها الصور  تكون عندما فثفم

 = الكلاى   للصاور  الانق  عادد وبالتاال  نقطاة  x55=255 5يسااوى وهاو الصاور  مان نقا  صا  كا  فا 

250x250  =0255 س   15إلى   الصور  حج  غيرنا فإذا .نقطةx 15   للصور  النقطية ثبات الكثافتة م س 
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 نقاا  ساتبدأ وبالتاالى كانت تغطيها الت  المساحة أضعا  أربعة تغط  بحيث ستكبر الصور  ف  نقطة ك  فإن

 بالبكسالة  يسامى ماا أو الكلا  شاك  الصاور  لتشاويه يؤدى مما حجمها لكبر نظًرا منفرد  الظهور ف  الصور 

Pixelization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Color Depth  للونعمق ا

أو  صور  الرقمية واحد ف  بكس  لون الت  تستخد  ف  تمثي  البتتات يص  عدد هو مصطلح    العمق اللوني

  )bits per pixel : ).bpp بت لكل بيكسل يطلق على هلا المبدأ أيضاً اس  .الفيديو صور

 

        
 

 

 

ه  نات  ضر  عدد النقا  المكونة للصور  ف   Image Resolution الكثافة النقطية للصور 

  Megapixel.لعدد الكل  للبيكس  بالميغا بيكس ، يقاس ا Yوالعر   Xالطول

   ميغا بيكس  يعادل مليون بيكس /نقطة 1ك. 

  كلما كثر عدد البيكسفت كلما كبر حج  الصور ، وكبر حج  المل  الخاص بتل  الصور. 

 كثافة النقطية اإلجمالية ألي صور  رقمية بناء على معرفة بعملية حسابية يمكننا أن نعر  ال

 . ول وعر  الصور 

  بعد الميغا بيكس ، وكلما كانت الكاميرا مزود  برق  ميغا ً ً وثيقا ترتب  تفاصي  الصور  ارتبا ا

 بيكس  أكبر كلما كانت تفاصي  الصور  أدق وأوضح

تساتعم  وصا  لألشاكال الهندساية مثا   رسومات حاساوبية ( ه Vector graphics) الرسوميات المتجهية

الرساوميات  وها  بالل  تختلا  عانإحداثيات النق  والخطو  والمعادالت الرياضية للمنحنيات لتمث  الصور. 
كأصغر عنصر ف  الصور ، وتمث  الصور  بمصافوفة  البكس  ( الت  تعتمد علىRaster graphics) النقطية

 .الرستر من

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://aeop1.com/pages/digital_image/di25.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%B3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%B3%D9%84%D8%A9
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 المميزات

لة تكبيرها ألنها تعتمد على معادالت تصف مكونات تتميز الرسوميات المتجهية بأنها ال تفقد وضوحها في حا
الصورة فتعيد الرسم على اي دقة بالتكبير أو التقريب،  علبى عكبل الرسبوميات النق)يبة تالرسبترد المحبدودة 
بعدد البكسل  والتي في حالة تكبيرها تظهر حدود البكسل وتفقد مالمحها   ويمكب  تعبديل أجبزان مب  الصبور 

م  الرسوميات النق)ية دو  أ  تؤثر على أجزان الصورة األخبر،  حيبأ أنهبا تحبتفظ  المتجهية بسهولة أكثر
ببانات كل جزن على حبدة  كمبا أ  الرسبوميات المتجهيبة تسبت)يي تخبزي  رسبومات بحجبم تخبزي  أقبل علبى 
الحاسو، ألنها تقوم بتخزي  المعبادالت المسبتخدمة فبي رسبم مكونبات الصبورة  بينمبا الرسبتر تقبوم بتخبزي  

 في الصورة على حدة. بكسل لك

 
          

 
 

صببورة توضببف الفببرل فببي التقريبب، بببي  الرسببوميات المتجهيببة 
مبرات  7ورسوميات الرسبتر حيبأ فبي األعلبى الصبورة مقريبة 

ة باسببتخدام رسببوميات بالرسببوميات المتجهيببة وفببي األسببفل مقرببب
 نق)ية

 

 

 

 

البكس   –وه  تتكون من مجموعه متجاور  من النقا  او باالحرى بكسفت  : (Bitmap) الصور النقطيه

 . تكون فيما بينها شبكة مترابطة ويكون لك  بكس  لون معين  –هو اصغر نقطة يمكن عرضها على الشاشة 

اشة حس  درجة وضو  الشاشة ، من درجات الوضو  ويختل  عدد البكسفت الت  يمكن  عرضها على الش

عرضاً مما يعن  انها تستطي  عر   1524بكس   وال و  807وهلا يعن  أنها تعر   807×1524الشائعة 

 . بكس  ف  نفس الوقت 870432

وألن الصور النقطية تتكون من بكسفت متجاور  فهلا يجع  من الصع  تكبيرها أو تصغيرها دون أن تتأثر 

ها ، فمثف عند تصغير الصور  سيت  حل  عدد من البكسفت المكونه لها و على العكس عند تكبير الصور  دقت

سيت  زياد  عدد البكسفت ف  الصور  ويعتمد لون ك  بكس  من البكسفت المضافة على لون البكسفت 

 . المحيطه به

 JPG   GIF   PNG  TIFF  : من لواحق الصورالنقطية

-dobe Photoshop  ، The Gimp ،  Corel Photo : لت  تستخد  ف  انشاء الصور النقطيةمن البرام  ا

Paint 

 . جمي  الصور المأخوذ  عن  ريق الماسح الضوئ  أو الكامير تكون صور نقطية

 

وه  ال تعتمد على درجة وضو  الشاشة مما يعن  أنها تظهر بأعلى درجة  : (Vector) الصور المتجهة

غ  النظر عن درجة وضو  الشاشة وعلى العكس من الصور النقطية فان الصور المتجهة وضو  ممكنه ب

ال تتعام  م  البكسفت و بدالً من ذل  فانها تتعام  م  الخطو  و تحف  الصور  موق  واتجا  و سم  ولون 

 . ك  خ  ويت  رس  ك  خ  ف  الصور  باستخدا  معادالت رياضية

، كلل    انية تكبيرها او تصغيرها الي درجة دون أن تتأثر جود  الصور من مميزات الصور المتجهة امك

 . ال تتطل  مساحة كبير  عند تخزينها  فه 

 AI   CDR   DXF     : من لواحق الصور المتجهة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%B3%D9%84
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 Adobe Illustrator،   CorelDRAW    : من البرام  الت  تستخد  ف  انشاء الصور المتجهة

 

 

 تعاريف اخرى

 : من الصور هناك نوعان

  : raster images الصور النقطية 

 .وه  عبار  عن نق  متراصة بجوار بعضها تكون الصور   –

 ه  أصغر وحد  ف  الصور ، pixel فالـ .pixel تسمى الواحد  منها  –

 .دقةومن البديه   بعا بناء على ذل  أنه كلما زاد عدد النق  زادت دقة الصور  وكلما ق  عدد النق  قلت ال  –

 .dot per inch أو dpi وهو عدد النق  ف  البوصة المربعة resolution وهل  الدقة يعبر عنها بـ  –

 .لون واحد، اي أن النقطة الواحد  ال تحم  أكثر من لون pixels هل  النق  ويكون لك  من  –

أيضا   color depth(حد المدى اللون  المسمو  لك  نقطة )عدد األلوان المسمو  استخدامها للنقطة الوا – 

من العوام  الت  تؤثر على جود  الصور من هلا النو . ويعبر عن عدد األلوان بمقدار اللاكر  المسو  

 bit باستخدامها لتعري  اللون، و بعا كلما زادت اللاكر  زاد عدد األلوان المتا .. ويعبر عن تل  اللاكر  بالـ

أي  7أس  2تسمح ل  باستخدا  عدد من األلوان يساوي   7bitو ه color depth فمثف صور  عمقها اللون 

 05530لونا وتعن   10أس  2تعن   bit 10  24bit,   10لونا )وهو يعتبر عمقا لونيا سيئا( وهناك  250

 .ال تفرقها عن الحقيقة  true color تعتبر 32و  24لونا وهكلا.. واألعماق اللونية 

   :gesvector ima الصور المتجهة  

وه  صور تعتمد ف  تمثيلها على الرياضيات. فأي خ  منحن  يمكن تمثيله رياضايا ولاو بشاك  تقريبا  .. مان 

خفل معادلة ما , ومث  تل  البرام  تعتمل على تخزين معادلة الشك  ال الشك  نفسه ، وألنهاا معادلاة وألن مان 

يوجاد عادد حقيقا  ثالاث( فإناه يمكنا  دائماا إيجااد  بيعة األعداد أن كثافتها ال نهائية )بين كا  عاددين حقيقياين 

نقطة بين أي نقطتين على محور السينات ونقطة المقابلاة لهاا علاى محاور الصاادات .. لالا فدقاة هالا الناو  مان 

وكاالا المساااحات اللونيااة وغيرهااا ياات  اسااتخدا  الرياصاايات لتمثيلهااا )تكااامفت . الصااور نظريااا غياار محاادود 

 (خمعادالت متباينات .. ال
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 نساقات حفظ الصور الرقمية

 

 , JPEGوفق أحد النساقات التالية:  Mediaمعظم الكاميرات الرقمية تقوم بخزن الصور على الوسائط الرقمية 

TIFF  أوCCD Raw عندما تفتح هذه الصور وتعالجها على الكمبيوتر, تستطيع إعادة تخزينها بنساقات .

 ملفية أخرى.

 ميرا بحفظها على الوسيط الرقمي ضمن أحد النساقات التالية:عندما تلتقط الصور, تقوم الكا

  JPEG   : وهو ( إختصار للعبارةJoint Photographic Experts Groupوتلفظ "جي ,)- بيغ". ويعتبر

" يستخدم عادة JPEGالنساق األكثر شعبية وانتشاراً ال سيما لعرض الصور على االنترنت. المصطلح "

هو  JFIF(. إن JPEG File Interchange Formatوالذي هو إختصار ل ) JFIFلوصف النساق الملفي 

 . JPEGالشكل الفعلي للملفات الحاوية على صور مضغوطة وفق نظام 

آلية ضغط متغيّرة, حيث تستطيع التحكم بدرجة الضغط عند التخزين, للحصول على حجم ملف  JPEGيستعمل 

 صغير جداً ولكن طبعاً مع ضعف في جودة الصورة. مناسب, حتى أنه يمكنك الحصول على حجم ملف 

 Gifمليون لون(, في حين أن العمق اللوني للنساق  11بت )  42نظام عمق لوني لغاية  JPEGيدعم النساق 

 لون(. 451بت ) 8محصور ب 

ى يتم الضغط عبر وحدات )بلوكات( تتألف من ثماني بيكسالت. تستطيع رؤية هذه البلوكات عندما تختار أعل

وفق ألية ضغط  JPEGدرجة من درجات الضغط, أو عندما تقوم بتكبير الصورة الى قياس كبير جداً. يعمل 

ثنائية المراحل. هذا يعني أنه يحتاج الى وقت أطول من أجل تحميل وعرض الصورة. ننصحك بعدم حفظ 

. ذلك أن كل مرة تفتح فيها JPEGصورك األصلية )والتي من المتوقع أن تعود اليها ثانية للمعالجة( وفق نظام 

على ضغطها. بعد عدد من المرات, تضيع التفاصيل الدقيقة  JPEGهذه الصور و تعيد حفظها ثانيةً, يعمل 

 BMPأو  TIFFوالتدرجات اللونية. إعمل على حفظ صورك األصلية وفق نساقات غير مضغوطة مثل 

, فإن التغيير الحاصل على Jpegوفق النساق وبأقصى عمق لوني متوفر. أيضاً, عندما تقوم بحفظ الصورة 

 الصورة ال ينعكس على الشاشة مباشرة, ولكن فقط بعد أن تقوم بتحميل الصورة من جديد.

 

TIFF  :( إختصار لTag Image File Format وتلفظ "تيف", صممتها شركة آلدوس ,)Aldus  في

و من برامج المعالجة. أنتشر هذا النساق ( أScannerاألصل لحفظ الصور المستوردة من الماسح الضوئي )

بشكل واسع, وشاع كنساق نقل الصور دون أن يكون مرتبط بماسح ضوئي معين أو طابعة أو برنامج معالجة. 

تدعى  TIFFيحظى بشهرة واسعة أيضاً مع تطبيقات النشر االحترافية. هنالك عدة صيغ للنساق  TIFFالنساق 
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ظهر بعض المشاكل عند محاولة تحميل أحدها عن طريق اآلخر. بعض ( , من هنا تextensionsتوسعات )

يدعم عمق لوني  TIFFالتي ال تضعف الصورة بتاتاً. نساق  LZWالتوسعات تتعامل بآلية ضغط من النوع 

 بت كحد أقصى. 42

 CCD RAW  :رة التي في األحوال العادية, عند التقاط الصورة الرقمية, تقوم الكاميرا بمعالجة بيانات الصو

وحفظها في أحد النساقات المذكورة سابقاً. بعض الكاميرات تسمح لك بحفظ  CCDتسجلها الخلية الضوئية 

.(. هذه CRWأو إختصاراً ) CCD RAWالبيانات الخام )غير معالجة وغير مضغوطة( في نساق يسمى 

نات داخل الكاميرا, حيث قوة البيانات تحتوي على كل شيء التقطته الكاميرا. وبدالً من معالجة هذه البيا

المعالجة وحيّز العمل محدودين. تتم معالجة البيانات الخام وتحويلها الى الصورة النهائية عن طريق كمبيوتر 

خارجي. أن حيّز العمل الواسع وقوة المعالجة التي يتمتع بها الكمبيوتر الخارجي من شأنهاالتأثير إيجاباً على 

نهائية. باإلضافة لذلك, يمكنك تخزين البيانات الخام ومعالجتها بواسطة تطبيق جودة الصورة في المحصلة ال

 آخر أو بأسلوب معالجة مختلف.

صغر حجم الفايل وبنسبة تصل إلى  -الناتجة عن كاميرا رقمية CCD RAWأحد أهم خصائص ملفات النساق 

انت كثافة التسجيل غير المضغوطة )في حال ك RGB TIFFأقل من حجم الفايالت من النساق  16%

Resolution  لكال النساقين متساوية(. صغر حجم الملف )مع الحفاظ على جودة الصور( يتيح للكاميرات

الرقمية إختصار الزمن بين اللقطات. تختلف الكاميرات الرقمية عن العادية في كونها بحاجة إلى فترة زمنية بعد 

وتخزينها واإلستعداد للقطة التالية. الفترة الزمنية تختلف من  االلتقاط من أجل معالجة بيانات الخلية الضوئية

كاميرا ألخرى, ولكن الدور األكبر في تحديد قصر أو طول الفترة مرتبط بحجم الملف. من هنا فإن الملفات ذات 

 , نظراً لصغرها وعدم حاجتها للمعالجة تؤدي الى تقليل فترة اإلنتظار بين اللقطات. يبقىCCD RAWالنساق 

الرغبة في الحصول على صور عالية الجودة,  -عن غيرها CCD RAWالعامل األساسي في إختيار النساق 

دون ضياع التفاصيل كما يحدث مع النساقات المضغوطة, ناهيك عن الظواهر السلبية المرتبطة بالنساقات 

 المضغوطة مثل ظاهرة البكسلة )البكسالت المربعة( وغيرها.

بعمق لوني  CCD RAWالكاميرات الرقمية الحديثة تسجل الصور في نساق  يجدر التذكير أن بعض

بعمق  RGB( . بينما تعمل تطبيقات المعالجة على تحويلها الى نظام C-M-Y-Gبت/قناة وألربع قنوات )16

بت لكل قناة, -14بت. من المتوقع أن تتحول الكاميرات المستقبلية الى نظام تسجيل بمستوى  42لوني كلي 

 ر الذي سيؤدي الى تحسين التدرجات اللونية للصورة .األم
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 النساقات المستخدمة مع تطبيقات المعالجة 

يقدم المنتجين بإستمرار برامج جديدة لمعالجة الصور, أو يعملوا على تطوير التطبيقات الموجودة, ويالحظ 

.  Native Formatsالمحلية لديهم اتجاه نحو تأسيس نساقات خاصة بتطبيقاتهم وهي ما تعرف بالنساقات 

شمول اإلجراءات واالمكانات الجديدة و التفوق على المنافسين. غير أن  -الهدف من إبتكار النساقات الجديدة

النساقات المحلية تتسبب في العديد من المشاكل الصعبة خاصة لمن يرغب بمعالجة الصور بإستخدام أكثر من 

في الغالب تكون النساقات المحلية مقروءة فقط من قبل برنامجها  تطبيق, أو يسعى لنقل الصور الى آخرين.

 ويستعصي تحميلها من برامج أخرى.

عند معالجة الصورة, حاول دوماً عمل نسختين من االملف, واحدة بالنساق المحلي المفضل للتطبيق الذي 

نا لها في السابق. فيما يلي , الذي تعرض TIFFتستخدمه, وأخرى بأحد النساقات المتداولة غير المضغوطة مثل 

نستعرض أيضاً بعض النساقات الشهيرة, والتي تصلح لحفظ ملفات الصور المتداولة بين أكثر من تطبيق, علماً 

 . JPEGأن جميعها غير مضغوطة, وحجم الفايل لها أكبر بكثير من حجم فايل 

Photoshop  .PSD  

, هنالك الكثير من المزايا  Adobe Photo Shopوشوب عند معالجة الصورة بأستخدام البرنامج الشهير فوت

التي تساعدك أثناء التحرير مثل الطبقات, لذا لدى فوتوشوب نساقات محلية خاصة به لحفظ فايل الصورة أثناء 

. , هذا النساق يسجل كل اإلجراءات والتعديالت التي تحدثها على الصورة, ومن ثم يمكنك PSDالعمل يدعى 

العودة اليها وإعادة تحريرها. عند اإلنتهاء من المعالجة, ينبغي حفظ الصورة في نساق آخرى أكثر شيوعاً, 

 .BMPأو  JPEG, TIFFلتسهيل عملية تداولها بين التطبيقات مثل 

PICT  .PIC  

لإلستعمال على كمبيوتر ماكنتوش, ومنذ ذلك  MacDraw)يلفظ "بيك" ( ظهر مع برامج  PICTالنساق 

 الحين أصبحت النساق النموذجية لماكنتوش.

 BMP  .BMP  

BMP " ًالذي يلفظ حرفاً حرفا ,B-M-P يستعمل آلية ويندوز في توزيع البتات. ويسمح لويندوز بعرض ,"

ستعمال في معظم التطبيقات, ال يستخدم آلية ضغط, قابل للتداول على البتماب على أي جهاز عرض. شائع اإل

 جميع األجهزة.

 النساقات المستخدمة للعرض 

الكثير من الصور تستقر على شبكة الويب أو كمرفق مع الرسائل اإللكترونية ومن ثّم تعرض على الشاشة. من 
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النساق األكثر   JPEG  رنت بسرعة. ويعتبرأجل هذه الغايات يفضل إستخدام فايالت صغيرة ترسل عبر اإلنت

, وتحقيق JPEG  شيوعاً في هذه الحاالت لحفظ الصور,غير أن هناك نساقات أخرى أستحدثت لتطوير النساق

 أوجه أستعماالت أخرى. هنا نستعرض بعضاً منها

PNG  .PNG  

فظ "بينغ", طّورت (, و تلPortable Network Graphics  )رسوميات الشبكات المحمولة  PNGنساق  

 Netscape  و  Microsoft Explorer  , و مدعومة من كال المتصفحينGIFلتحل محل النساق 

Navigator تتشابه النساق .  PNG  مع النساق  GIF  في كونها تستخدم آلية الضغط المحافظ )ضغط بدون

 452. وهذا يشمل  GIFلنساق ضياع التفاصيل(, وتتفوق عليها في توفر بعض المزايا التي ال تتوفر في ا

يدعم مستوى واحد فقط, كذلك تحّكم أكبر بدرحة سطوع الصورة, ودعم  GIFمستوى شفافية, في حين أن 

 GIF  وكما هو الحال مع  PNGلون (. نساق  451بت فقط , أي  8  يدعم GIFبت لكل بيكسل ) 28  لنظام

 PNG  د قليل. هناك إتجاه لتحسين آلية ضغط النساقوهو ما سنشرحه بع interlacing  تعددية المراحل  تدعم

 . GIF  لتكون أفضل من آلية

EPS  .EPS  

EPS  ( إختصار للمصطلحEncapsulated PostScript" ًويلفظ حرفاً حرفا )E-P-S يستخدم نساق ."

 -الجزء األولللطابعات التي تتقبل البريمجات. هذه الفايالت تتألف عموماً من جزئين.   Adobeطورتها أدوبي 

 -عبارة عن وصف نّصي يوّضح للطابعة كيف ينبغي أن يكون عليه شكل الصورة المطبوعة. الجزء الثاني

,  EPS  تستخدم للعرض على الشاشة. بعد حفظ الصورة على نساق  PICTصورة إضافية على النساق 

ييس(. غير أن محتوى هذه الفايالت تستطيع تحميلها بواسطة تطبيقات أخرى وإجراء التحجيم عليها )تغيير المقا

. في العادة ال تحفظ الصور  Adobe Illustrator  غير قابل إلعادة التحرير إال من قبل تطبيقات معينة مثل

 إال بعد اإلنتهاء من معالجتها تماماً, والتحضير إلرسالها الى دور النشر.  EPS  على نساق

GIFs  .GIF  

GIF ( هو إختصار للعبارةGraphics Interchange Format)  " ويلفظ هكذاjiff يستعمل بشكل واسع , "

لون من  451على الويب, وعلى األغلب لفنون الخطّ, وليس للصور الفوتوغرافية. هذه النساق تخّزن لغاية 

. بما أن الصورة تتألف من ماليين التدرجات اللونية, فإن التطبيقات  Paletteالصورة في جدول لون يدعى 

تختار األفضل من هذه األلوان لتمثيل الجميع. عند   GIFأدوبي فوتوشوب عند حفظ الصورة على نساق مثل 

 العرض, فإن كل بيكسل في الصورة يأخذ أحد األلوان المتوفرة في الجدول فقط.

. كال النمطين  GIF 89a  والجديد  GIF 87a يستعمالن على الويب؛ األصلي  GIF  هناك نمطان للنساق
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دمان تعددية المراحل, حيث يخزنان الصورة عبر أربع مراحل بدالً من مرحلة واحدة. ولنلقي الضوء على يستخ

مفهوم تعدديّة المراحل. في العادة, عندما يقوم المتصفّح بتحميل وعرض الصورة, فإنه يستقبل الصورة سطراً 

الصورة محفوظة بنظام تعددية  سطراً من األعلى بإتجاه أسفل الصفحة حتى نهاية التحميل. عندما تكون

منخفضة جداً. وهذا    Resolution  المراحل, فإن المتصفح يستقبلها أوالً دفعة واحدة ولكن بكثافة تسجيل

يسمح للشخص بأخد فكرة عن كل محتوى الصورة قبل أن يتم إستقبالها بالكامل. في المراحل الثالث التالية 

ورة وتبدأ الصورة بالتحسن حتى تصل ذروتها بعد المرحلة الرابعة يصل المزيد من البيكسالت المكونة للص

 وبلوغ الكثافة حّدها األقصى.

 بعض المزايا واإلمكانات والتي تشمل:  GIF 89aأضيفت الى النمط الجديد 

  جعل خلفية الصورة شفافة. لعمل هذا ينبغي عليك تحديد أحد الوان الجدول, الذي سيصبح شفافاً. عند

, يقوم المتصفح بإستبدال كل بيكسل في الصورة يتمتع باللون المحدد, ببيكسل من نفس لون عرض الصورة

 خلفية الصفحة. وهذا يسمح للخلفية بالظهور من خالل الصورة في تلك المناطق. 

  جعل الصورة متحّركة. يمكن إضفاء نوع من الحركة أشبه بأألفالم عن طريق تنظيم سلسلة من

ها بسرعة واحدة تلو األخرى. عملية التحريك تعطي نتائج أفضل مع الرسم الخطّي, اللقطات الثابتة وعرض

 ولكن يمكن إستعمالها أيضاً مع الصور. 

لون في أقصى حد. هذه األلوان سواء  451تكون محدودة بعدد من األلوان يصل الى  GIFالصور في نساق 

". أفضل إستخدام لنساق Indexed Colorكانت مخزونة في فهرس أو في جدول لون تسمى "ألوان مفهرسة 

GIF  يكون مع الفنون الخطّية مثل أفالم الكرتون, الرسوم, المخططات, الشعارات والنصوص. يستخدمGIF 

( . مقدار الضغط يعتمد على Lempel-Ziv-Welchوهي أختصار ل ) LZWآلية ضغط محافظة تدعى 

لضغط تقوم على اآللية التالية: إذا كان هناك بيكسلين أو درجة تغيّر اللون في كل سطر من البكسالت. عملية ا

أكثر في السطر الواحد يحمالن نفس اللون, فإن هذه البيكسالت تسجل كوحدة منفردة. من هنا نستنتج أن 

الصورة الحاوية على شرائح لونية أفقية سوف تكون مضغوطة أكثر بكثير من الصورة الحاوية على شرائح 

أفقي سيتم تخزينه كوحدة واحدة. الصور التي تحتوي على مناطق كبيرة ذات لون  عمودية, ألن كل خطّ 

متجانس مثل السماء, الثلج, الغيوم وغيرها تكون مضغوطة أكثر من الصور الحاوية على الكثير من التدرجات 

ن إلى ينبغي أوالً تخفيض عمق اللو GIFبت على نساق  42اللونية. عند حفظ الصورة ذات العمق اللوني 

 Grayscaleبت. معظم التطبيقات تسمح بذلك وبسهولة. عند العمل مع صور التدرجات الرمادية  8مستوى 

 8يصلح للعمل بصورة جيدة, ذلك أن معظم التطبيقات تستخدم عمق لوني  GIF)األبيض واألسود( فأن نساق 

 تدرج رمادي( مع صور األبيض واألسود. 451بت )
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  BMP ترتيب ملفات الصورة

يعتبر هذا النوع من ملفات تخزين واسترجاع  الرسوم والصور من اشهر واهم األنواع. يرجع السبب 

في ذلك إلى سهولة التعامل مع هذه الملفات في مقابل أنها أيضا تتميز بإمكانية تخزين الرسوم أو الصور من أي 

 على أي نظام عرض. نظام عرض وكذلك إمكانية عرض الرسوم أو الصور

وملحقاته. يقوم برنامج الرسام   windowsتستخدم هذه الملفات بصورة أساسية في برنامج النوافذ 

بتخليق هذا النوع من ملفات الرسوم كما أن هناك العديد من البرامج التي يمكنها تخليق    paint-brushللنوافذ 

 ت الرسوم.هذه الملفات أو تحويل من والى أي نوع أخر من ملفا

من قيم   2Dعلى شكل مصفوفة في بعدين    sequentialوبالتوالي    binaryتخزين البيانات بالنظام الثنائي

. يمكن تخزين جميع أنواع الرسوم أحادية اللون أو التي تحتوي على جدول ألوان  أو من نوع     pixelالنقط 

RGB    والتي تسمى باللون الحقيقيTrue Color  . 

الن مع هذه الملفات أو آ تخزين البيانات بدون ضغط وهذه هي الطريقة المستخدمة أو المعتادة حتى يمكن

 لضغط البيانات قبل تخزينها .  Run-Lengthاستخدام طريقة طول االستمرار أو طول التكرار  

 . BMP( الشكل العام لتركيب ملفات الرسوم   1يبين الشكل )

 رئيسية : تتركب الملفات من ثالث مناطق

   Header  الرأس  .1

    Bitmap Informationمنطقة معلومات الصورة    .2

 منطقة بيانات الصورة   .3

 

 BMP( تركيب ملفات الصورة  1الشكل )

File Header 

 الملف رأس

Bitmap Information 

 بيانات عن الصورة

Bitmap Data 

 بيانات الصورة
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 BMP  (Bitmap File Header  )ملفات الصورة   رأس -1

ان ذات حجم ثابت وهي تعطي بيانات عن نوع الملف وحجمه وكذلك عنو  BMPملفات الصورة   رأس

 بداية منطقة بيانات الصورة داخل الملف .

 . رأس( تركيب منطقة 2يبين الشكل )

 وتستخدم كبطاقة تعارف للملف .  BMيحتوي على زوج حروف أالسكي   رأسالبايت األول والثاني في 

تحتوي   Long Integerبايت ( وهي عبارة عن متغير من نوع صحيح طويل  -4البايت الثالث إلى السادس ) 

 على حجم الملف بالبايت أي حجم المناطق الثالث . 

 

 غير مستخدم حتى اآلن ويجب أن تكون صفر .رأس  بايت ( في-4البايت السابع إلى العاشر ) 

  Long Integerبايت ( وهي أيضا عبارة عن متغير من نوع صحيح طويل  -4) 14إلى  11ابتداء من البايت 

 ت الصورة نفسها أي المنطقة الثالثة داخل الملف من بداية الملف . تحتوي على عنوان بداية منطقة بيانا

 الشرح المحتويات رقم البايت  

 BMيحتوي على حرفي أال سكي   File Typeنوع الملف  1-2

 File Sizeحجم الملف   3-6
 بت (– 32عبارة عن عدد صحيح طويل )

(double words  (32-bit integers   

 يجب أن يكون صفر Reservedغير مستخدم  7-11

11-14 
 عنوان بيانات الصورة

Bitmap data offset 

 عنوان اإلزاحة لبداية منطقة البيانات داخل 

 الملف من بدايته

 

 BMPملفات الصورة   رأس( تركيب 2الشكل )

 (  Image Information areaمنطقة المعلومات عن الصورة ) -2

ولكنها تحتوي على بيانات عن الصورة نفسها الموجودة داخل  رأسلتعتبر هذه المنطقة امتداد لمنطقة ا

بايت  41ذات منطقة معلومات ثابتة الحجم وهي    BMPالملف . في الوقت الحالي جميع ملفات الرسوم  

 بالرغم من أنها يمكن أن تكون غير ذلك .
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لذلك يمكن  الرأسمباشرة بعد  يجب مالحظة أن هذه المنطقة تبدأو ( تركيب منطقة البيانات 3يبين الشكل )

 باعتبار أنها ذات حجم ثابت أيضا في الوقت الحالي .  لرأساعتبارها امتداد ل

 

 BMP( تركيب منطقة المعلومات عن الصورة في ملفات 3الشكل )

 الشرح المحتويات رقم البايت

 بايت 41حاليا  لرأسحجم هذه ا 1-4

 pixelالنقطة عرض الصورة ب Image Widthعرض الصورة  5-8

 pixelارتفاع الصورة بالنقطة  Image Heightارتفاع الصورة  9-12

13-14 
 عدد مستويات األلوان 

 Number of Color Planes 
 1يجب أن يكون 

15-16 
 عدد البت لكل نقطة

 Number of bits per pixel 

 القيم االختيارية هي

 1 ,2 ,4 ,8  ,24 

17-21 
 نوع ضغط الصورة 

 Type of Compression 

 No Compression= ال يوجد  1

  (بت لكل نقطة-8= طول التكرار) 1

 Run Length 

 (8 bits per pixel ) 

 بالبايت حجم الصورة 21-24

25-28 
 الدقة األفقية 

 Horizontal resolution 

 الوحدة بالنقطة لكل متر

 pixels / meter 

29-32 
 الدقة الرأسية 

 Vertical resolution 

 الوحدة بالنقطة لكل متر

 pixels / meter 

33-36 

 عدد األلوان المستخدمة في الصورة

  Number of color indexes  

used by the bitmap 

 صفر يعني جميع األلوان هامة

 لعرض الصورة 

37-41 

 عدد األلوان الالزمة لعرض الصورة 

Number of color indexes 

 important for displaying bitmap 

 صفر يعني جميع األلوان هامة

 لعرض الصورة 
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 ( 41-1الملف أي البايت )  رأس ( يبدأ مباشرة بعد منطقة3يجب مالحظة أن ترتيب رقم البايتات بالشكل )

 14ثابت وهو  رأسعند قر ائتها من الملف وبما أن حجم  رأسفي منطقة المعلومات يحب أن يضاف أليها حجم 

 داخل الملف . 54إلى  15المعلومات تقع في نطاق البايت  بايت فأن منطقة

 أالن سوف نتناول بالتفصيل محتويات منطقة المعلومات عن الصورة .

 رأستحتوي على حجم   Long Integerعبارة عن متغير من نوع صحيح طويل  4إلى  1البايت من 

بايت  41الوقت الحالي تشغل حجم ثابت وهو الصورة أي حجم هذه المنطقة بالبايت في الحقيقة هذه المنطقة في 

في الملف  14إلى  1. أي يمكن القول بان البايت  الرأسفقط ، لذلك يمكن اعتبار منطقة معلومات الصورة امتداد 

 الصورة . رأسفهي  14-15الملف أما البايت  رأسعبارة عن 

تحتوي على عرض الصورة   Long Integerهي أيضا متغير من نوع صحيح طويل  8إلى  5البايت من 

 ، أي عدد األعمدة في الصورة .  pixelبالنقطة 

 pixelتحتوي على طول الصورة بالنقطة   Long Integerمتغير من نوع صحيح طويل  12إلى  9البايت من 

 ، أي عدد السطور في الصورة . 

 colorأللوان  تحتوي على عدد مستويات ا  Integerمتغير من نوع صحيح  14إلى  13البايت من 

planes  . المستخدمة في الصورة . في هذا النوع من الملفات . يجب وضع هذا المتغير يساوي واحد 

تحتوي على عدد البت لكل نقطة في منطقة بيانات   Integerمتغير من نوع صحيح  16إلى  15البايت من 

 1ها في هذا النوع من ملفات الصورة هي . القيم االختيارية المسموح ب  Bits per pixelالصورة داخل الملف 

المستخدمة لعرض   paletteفهي تحدد حجم لوحة األلوان  8،  4،  1. إذا كانت هذه القيمة  24،  8،  4، 

( أي  8 2يساوي )   paletteفان حجم لوحة األلوان  8الصورة . على سبيل المثال إذا كان عدد البت لكل نقطة 

فقط ، أما إذا كان عدد البت  16( أي  4 2كل نقطة فان حجم لوحة األلوان يكون ) بت ل 4، أما إذا كان  256

 بت 1لكل نقطة هو 

فقط وهذا  ودوهي اللون األبيض واألس 2( أي  1 2فان حجم لوحة األلوان  المستخدمة  لعرض  الصورة  )

 .  Monochromeالنوع يسمى أحادي اللون 

تحتوي على كود خاص يحدد طريقة   Integerمن نوع صحيح  عبارة عن متغير 21إلى  17البايت من 

تخزين بيانات الصورة داخل الملف . القيمة صفر لهذا المتغير تعني أن البيانات تم تخزينها بدون استخدام أي 

طريقة لضغط البيانات وهذه هي الطريقة المستخدمة عادة حتى أالن في هذا النوع من ملفات الرسوم وذلك 

 تخزين واسترجاع الصورة .بهدف سرعة 

أو طول التكرار أو   Run Lengthلهذا المتغير تعني أن البيانات تم تخزينها مضغوطة بطريقة تسمى  1القيمة 

فهي تعني أن البيانات تم تخزينها مضغوطة بنفس الطريقة  2بت لكل نقطة . أما القيمة  – 8االستمرار بحجم 

 بت لكل نقطة .  – 4بحجم 
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تحتوي على حجم    Long Integerعبارة عن متغير من نوع صحيح طويل  24إلى  21البايت من 

الصورة بالبايت وهو عادة يستخدم لتحديد حجم الذاكرة الالزمة لتحميل الصورة من الملف وهو يمكن حسابه 

 بداللة طول وعرض الصورة وكذلك عدد البت لكل نقطة .

يحدد الدقة األفقية  Long Integerصحيح طويل  وهي أيضا متغير من نوع 28إلى  25البايت من 

Horizontal resolution   . و التي تقاس بالنقطة لكل متر وهي تحدد دقة طباعة الصورة على الطابعة أفقيا 

يحدد الدقة الرأسية   Long Integerعبارة عن متغير من نوع صحيح طويل  32إلى  29البايت من 

Vertical  resolution  قاس بالنقطة لكل متر وهي تحدد دقة الطباعة الرأسية للصورة على الطابعة .و التي ت 

يحدد عدد المداخل في  Long Integerعبارة عن متغير من نوع صحيح طويل  36إلى  33البايت من 

 بايت . 4لوحة األلوان المستخدمة في الصورة . كل مدخل في لوحة األلوان يحتوي على 

يحدد عدد المداخل في لوحة  Long Integerرة عن متغير من نوع صحيح طويل عبا 41إلى  37البايت من 

 األلوان الهامة والالزمة لعرض الصورة .
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 Pixels Between Relationship Basic Some          بعض العالقات األساسية    

 of pixel neighbor      جيران العناصر  -1

 و هم : neighbor-4فإن األربع نقاط المجاورة رأسيا وأفقيا تسمي  p(x,y)إذا كان لدينا عنصرا 

(x+1,y), (x-1,y), (x,y+1), (x,y-1)   ال تسمي هذه المجموعة بN4(p)  وبالطبع النقاط التي علي ،

 نطاق الصورة تقع بعض جيرانها خارج الصورة . 

 Diagonalعلي االتجاهات الفرعية )القطرية( بالجيران القطرية  p(x,y)تسمي النقاط المجاورة ل 

neighbors, Nd(p) : وهم 

 (x+1,y+1), (x+1,y-1), (x-1,y+1), (x-1,y-1) 

  

 . neighbors  (N8(p))-8بالجيران الثمانية  N4(p)  ,Nd(p)ي تحوي كل من تسمي مجموعة النقط الت

  

        
 

 

 
 

 

 التجاور واالتصال والمناطق واألطر  -2

يعد االتصال بين عناصر الصورة مفهوم هام لتبسيط تعريف المناطق واألطر . واآلن يمكننا القول بان عنصررين 

 في الصورة يكونان متصلين إذا كانا :

 ( متجاورين )كما شرح سابقا( 1

 التساوي .( المستويان الرماديان لكل منهما يحققان شرطا معينا و ليكن 2
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 أما بالنسبة للتجاور فإنه يمكننا تعريف ثالث أنواع للتجاور:

 adjacency-4التجاور الرباعى  (1

Two pixels p and q with values from V are 4-adjacency if q is in the set N4 (p). 

وي الرمرادي لكرل .  المسرت q Є N4(p)    إذا كران  p,q 4-adjacentيقرال أن التجراور مرن النروع الربراع  

 . Vالرمادي ولتكن  منهما ينتمي لمجموعة محددة من مستويات

 adjacency-8(التجاور الثمانى 2

.  المسرتوي الرمرادي لكرل  q Є N8(p)    إذا كران  p,q 8-adjacentيقرال أن التجراور مرن النروع الثمران  

 . Vالرمادي ولتكن  منهما ينتمي لمجموعة محددة من مستويات

 m-adjacencyر العام (التجاو3

 إذا كان :  p,q m-adjacentيقال أن التجاور من النوع العام 

 Vالمستوي الرمادي لكل منهما ينتمي إلي    -

-   q Є N4(p),    أو 

-   q Є Nd(p) ، 

 Vليس لها مستوي رمادي ينتمي إلي  } N4(p)∩N4(q) {وعناصر الصورة  -

   

    مرا  يقال أن مجمروعتين مرن عناصرر صرورةs1,s2  متجراورين إذا وجرد بعرض عناصرر الصرورة فريs1 

 . m-adjacency,8,4.  ونعني في السياق التالي بالتجاور  s2مجـاورة لبعض عناصر الصورة في 

      يعرف المسار الرقمي او المنحني من عنصر(x,y)  إلي عنصر(s,t) : بتتابع العناصر التالي 

(x0,y0), (x1,y1) ......(xn,yn) 

     لنفترض أنs  هي مجموعة مرن العناصرر فري صرورة و أنp,q  نقطترين تنتميران إلري s يقرال أن ،p,q 

 . sبينهما يتكون كامال داخل   pathإذا كان هناك مسار  connectedمتصلتين 
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   ألي نقطةp  تسمي مجموعة النقاط التي تتصل بها بمجموعة االتصالconnected component . 

     إذا كانتs  تكون فقط هذه المجموعة فإنs  تسمي مجموعة متصلةconnected set . 

    إذا كانتR   مجموعة مرن العناصرر فري صرورة فإننرا نسرميR منطقرة region   إذا كانرتR  مجموعرة

 متصلة.

     نطاق منطقةR (boundary, border, contour) هو مجموعة العناصر في المنطقةR   والتي يكون

 .  Rكل أو احد جيرانها ال ينتمي إلي 

      إذا كانتR .هي الصورة ككل فإن نطاقها هو الصف االول واألخير والعمود األول واألخير 

      يمكن فهم الحافةedge انقطراع فر  الكثافرة  علي أنها تغير مفاج ء أوintensity discontinuities 

 بينما األطر علي أنها مسارات مغلقة . 

 

 مقاييس المسافة 2-11

 دالة مسافة إذا كان : Dتكون  (v,w) ,(s,t) ,(x,y)لها اإلحداثيات   p,q,zألي ثالث نقاط 

-           D(p , q)>=0, D(p , q)=0 if p=q 

-           D(p , q)=D( q , p) 

-           D (p , z )<=D(p , q)+D( q , z) 

 

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

، تـمثل  (x,y)من نقـطة  rلهذا النوع من دوال قياس المسافة فإن عناصر الصورة التي تـقـع علي بـعد ثابت 

 . rونصف قطره  (x,y)قرصا مـركزه 

 

city-block distance  D4 ( p , q) = |x-s| + |y-t|  

مقاسا بهذه الدالة تمثل معينا مركزه  (x,y)من  rفي هذه الحالة فإن عناصر الصورة التي تقع علي بعد ثابت 

(x,y) 

 

chessboard distance      D8 ( p , q)=max(|x-s|, |y-t|) 

. 
  

مقاسا بهذه الدالة تمثل مربعا مركزه  (x,y)من  rعد ثابت في هذه الحالة فإن عناصر الصورة التي تقع علي ب
(x,y)  2وطول ضلعهr . 
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 العمليات علي الصور بناء علي أساس عناصر الصورة

يمكن إجراء العديد من العمليات بين الصور كما سيتم شرحه الحقا مثل قسمة صورة علي صورة أو إجراء 

إال انه من المعلوم أن الصورة تمثل بمصفوفة ومن المعروف أيضا بعض العمليات  الحسابية والمنطقية بينهما.  

انه ال توجد قسمة لمصفوفة علي أخري . لذا فإن قسمة صورة علي صورة تتم عن طريق قسمة عناصر الصور 

 المتقابلة في كال من الصوريتين .  
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Image enhancement - using the filters 
 

Mean filter 

The mean filter is a simple sliding-window spatial filter that replaces the center 

value in the window with the average (mean) of all the pixel values in the window. 

The window, or kernel, is usually square but can be any shape. An example of mean 

filtering of a single 3x3 window of values is shown below. 

 

5 3 6 

2 1 9 

8 4 7 

5 + 3 + 6 + 2 + 1 + 9 + 8 + 4 + 7 = 45 

45 / 9 = 5 

* * * 

* 5 * 

* * * 

Center value (previously 1) is replaced by the mean of all nine values (5). 

 

Median filter 

The median filter is also a sliding-window spatial filter, but it replaces the center 

value in the window with the median of all the pixel values in the window. As for 

the mean filter, the kernel is usually square but can be any shape. An example of 

median filtering of a single 3x3 window of values is shown below. 

 

6 2 0 

3 97 4 

19 3 10 
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in order:      0, 2, 3, 3, 4, 6, 10, 15, 97 

 

* * * 

* 4 * 

* * * 

Center value (previously 97) is replaced by the median of all nine values (4). 

 

    Smoothing filters مرشحات التنعيم

بمرشح االمرار  تستخدم مرشحات التنعيم لتصفية وتقليل الضوضاء في الصور . تقليل الضوضاء يسمى ايضا

   حيث يترك مكونات الترددات الواطئة بدون تغيير (Low pass filter) الواطئ

  Average Filter  AF مرشح المعدل

المرشـح بـالتعويع  ـن  وهو من المرشحات الخطيـة . يقـوم هــاا (mean filter ) ضامرشح المعدل يسمى اي

اذا بدلنا كل نقطة في الصورة المشـوهة   بمقدار معدل النقاط المحلية فـي النافـاة (x,y) النقطة الجديدة لكل موقع

  ناصر المعدل سوف وذلك الن(smoothed)  فأن الصورة سوف تنعم N*N المحلية في النافاة بمعدل النقاط

ولكنـ  فعـال  تقلل متوسط الضوضاء بأتجاه الصفر . مرشـح المعـدل هـو مرشـح بسـيط لجميـع انـواـ الضوضــاء

  . [additive noise)  اكثر في حاف الضوضاء المضافة

 

     Median filter مرشح الوسيط 

تشويش او  لضوضاء بدونمرشح الوسيط هو مرشح ال خطي واسع االستعمال في معالجة الصور لتقليل ا

تصا ديا او تنازليا وبعدها يختار  N*N المحلية في النافاة يقوم هاا المرشـح بترتيـب القـيم .  تشوي  الحواف

 . وهي االكثر انتشارا (middle) القيمة الصغرى او الكبرى او الوسطى القيمة ذات مرتبة محددة كان تكـون

 

حسب منها قيمة لونية وحيدة جديدة. يتم تأخا  دداً محدداً من البكسالت كقيم لونية، وت دالة رياضيةهو  المرشح

 من البكسالت في الصورة المرغوب ترشيحها.  بكسلتطبيق الدالة مرة واحدة  لى كل 

(، ول  أشكال blur: باإلنجليزيةمن أشهر المرشحات في رسوميات الحاسوب مرشح الغباشة )أو التنعيم( )

، كما أن  يستخدم بكثرة في أدوبي فوتوشوب ديدة يمكن رؤية بعضها من قائمة المرشحات في برنامج 

  الرسوميات ثالثية األبعاد

 كونات المرشحم

 يتكون المرشح من ثالثة أجزاء تحدد شكل نتيجت  النهائية. هاه األجزاء هي:
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 دالة الترشيح

(، الدالة الرياضية )أو سلسلة العمليات الرياضية( التي تأخا قيمة البكسل اللونية filter function: باإلنجليزية)

ن دوال المرشحات الشائعة من الصورة وتحسب منها قيمة لونية جديدة. إضافةً إلى البكسل الفعلي، فإن الكثير م

تأخا أيضاً البكسالت المحيطة بالبكسل الفعلي كمدخالت لها. ولكل بكسل تأخاه الدالة معامالً يحدِّد "وزن " أو 

مدى تأثيره ضمن المعادلة. هاه األوزان تلعب دوراً كبيراً في التأثير النهائي للمرشح، ويتم ترتيبها في مصفوفة 

 .النواةتد ى 

 

 النافذة

(، تحدد  دد البكسالت التي تستقبلها دالة الترشيح. سبق وذكرنا أن   ند معالجة wfilter windo: باإلنجليزية)

كل بكسل من الصورة يتم أيضاً جلب  دد من البكسالت المحيطة وأخاها بالحسبان. فمثالً، لو جلبنا محيطاً 

محيطة(. )البكسل المركزي، والثمانية بكسالت ال 9بعرض بكسل واحد، فإن  دد البكسالت الكلي سيكون 

بكسالت.  9بكسل، مما يعطي المرشح  3×3النافاة يعبر  نها كعرض وارتفاـ )فنقول أن النافاة للمرشح هي 

 مركز النافاة يكون دائماً  ند إحداثيات البكسل األساسي. ال يسمح بأن يكون حجم النافاة أصغر من بكسل واحد.

 

 النواة

نافاة، بحيث يكون هاا المعاِمل أحد (، تحدِّد معاِمالً رياضياً لكل بكسل في الfilter kernel: باإلنجليزية)

ُمدخالت تابع الترشيح.  ادةً  ندما تـُاَكر النواة دون تفصيل، فإن  يقصد نواة تتألف من مصفوفة ُمعاِمالت 

يـُضَرب كّل معاِمل منها بالبكسل المقابل ل  في النافاة، ثم يتم أخا المجموـ كقيمة نهائية. هنا يجدر بالاكر أن 

، فإن الصورة الناتجة 1. في حال كون المجموـ أكبر من 1بحيث يكون مجمو ها يساوي  المعامالت تحدد

 ستكون أكثر سطو اً من األصل، والعكس صحيح.

 

 الترشيح في تحجيم الصور

تحجيم الصور هو أحد المجاالت التي تعتمد بشدة  لى الترشيح. في  ملية التكبير تكون المشكلة هي إيجاد قيم 

كسالت الجديدة التي لم تكن ضمن الصورة األصلية. أما في  ملية التصغير فإن المشكلة هي تحديد لونية تمأل الب

أي البكسالت يجب اإلبقاء  ليها وأيها يتم إهمالها في الصورة الجديدة التي تحوي  دداً أقل من البكسالت. يجدر 

ي أن  من الممكن تحجيم صورة بالاكر أن  ملية التحجيم تعمل  لى العرض بشكل مستقل  ن االرتفاـ، أ

لتكون أضيق وأطول من األصل في نفس الوقت، مما يعني أن التضييق هو مسألة تصغير  لى البعد األفقي، 

 واإلطالة هي مسألة تكبير  لى البعد الشاقولي.

 

 الترشيح الخطي

( وهو أخا البكسلين المحيطين باإلحداثي، والدمج بينهما بنسبة تطابق الجزء Linear Filtering: باإلنجليزية)

إلى  %.3، وندمج بينهما بنسبة 31ورقم  .3نأخا البكسل رقم  3..3لكسري من اإلحداثي. مثالً، لإلحداثي ا

  لى الترتيب. القيمة اللونية الناتجة توضع في الصورة الجديدة. %.0

 

 

 

 مرشحات شهيرة

 برسوميات الحاسوفيما يلي نباة مبسطة  ن بعع أشهر المرشحات الخطية والغير خطية المنتشرة في 

 ومعالجة الصور:
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 غباشة

الصورة اليمنى ناتجة  ن تمرير الصورة اليسرى من 

 بكسل. 7×7خالل مرشح غباشة وبنافاة 

، ويعمل ببساطة  لى مبدأ تنعيم( أو Blur: باإلنجليزية)

ب .  حساب المعدل اللوني لكل بكسل مع البكسالت المحيطة 

حيث يخصص للبكسالت المحيطة أوزان مختلفة تتحكم 

 بشكل الغباشة. 

 

 

 نةخشو

الصورة اليمنى ناتجة  ن تمرير الصورة اليسرى من 

بكسل. إ دادات النواة  3×3خالل مرشح خشونة بنافاة 

 موضحة في زاوية الصورة.

(، وهو  كس مرشح Sharpness: باإلنجليزية) 

الغباشة، حيث يحاول إبراز الحواف في الصورة. النواة 

 :3×3التالية هي لمرشح خشونة محدود، وبأبعاد 

 

 

 

 

 

 

 

 إيجاد الحواف

الصورة اليمنى ناتجة  ن تمرير الصورة اليسرى من 

خالل مرشح إيجاد الحواف وفق توزيع البالس، وبنافاة 

 بكسل.  3×3

(، ويعمل بمبدأ مشاب  لمرشح Find Edges: باإلنجليزية)

الخشونة، إال أن  يقوم بإزالة كافة معالم الصورة باستثناء 

ع الحواف. النواة التالية هي لمرشح إيجاد الحواف بتوزي

 3:×3، وبأبعاد البالس

1 1 1 

1 -8 1 

1 1 1 

 

 

 

 

 

 

0 -1 0 

-1 5 -1 

0 -1 0 
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 نتوء وبروز

الصورة اليمنى ناتجة  ن تحويل الصورة اليسرى إلى 

درجات الرمادي، ومن ثم تمريرها من خالل مرشح 

 121بكسل. أخيراً تم إضافة القيمة  3×3النتوء، وبنافاة 

لجعل الصورة رمادية بدالً من سوداء. إ دادات النواة 

 موضحة في زاوية الصورة.

عدلة من مرشح (، وهو صورة مEmboss: باإلنجليزية)

إيجاد الحواف، بحيث ينتج صوراً تعطي إيحاًء بالتجسيم 

أو النحت. النواة التالية هي أحد األمثلة  لى مرشح 

 النتوء:

 

0 0 2 

0 -1 0 

-1 0 0 

 

 

الحظ أن النواة غير متناظرة. توزيع األرقام يحدد "زاوية سقوط الضوء" إن صح التعبير. للحصول  لى 

صورة، يتم تطبيق هاا المرشح  لى نسخة غير ملونة من الصورة، وبعد تطبيق المرشح اإلحساس الحجري لل

 كرقم صحيح( للحصول  لى اللون الرمادي. 121)أو  5..يتم إضافة القيمة اللونية 

 

 

 

  عكس األلوان
الصورة اليمنى ناتجة  ن تمرير الصورة اليسرى من خالل 

 .255مرشح  كس األلوان، ثم إضافة القيمة 

(، وهو من أبسط المرشحات، tColor Inver: باإلنجليزية)

، وبعد تطبيق 1-ويعتمد  لى نواة من بكسل واحد فقط بقيمة 

كرقم  255)أو  1المرشح  لى الصورة يتم إضافة القيمة اللونية 

 صحيح( لجميع البكسالت.

 

 

 المرشح المتوسطي

 

الصورة اليمنى ناتجة  ن تمرير الصورة اليسرى من خالل 

 المرشح المتوسطي.

(، وهو مرشح غير خطي )ال يمكن Median: باإلنجليزية)

د النواة(، يهدف إلى إزالة التشويش من التعبير  ن  بمجر

الصورة. حيث يقوم بترتيب القيم اللونية التي تقع في نافاة 

المرشح بشكل تصا دي )أو تنازلي، ال فرق( ومن ثم انتقاء 

القيمة الوسطى في النافاة، ووضعها مباشرة في الصورة. مما 

 ق، وهكاا تستمر العملية  لى جميع البكسالت.يعني أن البكسل التالي سيأخا القيمة المحدثة للبكسل الساب
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 ألوان مائية

 

الصورة اليمنى ناتجة  ن تمرير الصورة اليسرى من خالل 

المرشح المتوسطي ثالث مرات متتالية، ثم تطبيق مرشح إيجاد 

الحواف  لى نسخة رمادية من الناتج، ومن ثم دمجهما ببعع 

 (.multiply ن طريق معامل الضرب )

صور لتبدو وكأنها ال يوجد طريقة قياسية حتى اآلن لتحويل ال

مرسومة باأللوان المائية. لكن إحدى أشهر الطرق المعروفة 

 دد من المرات بشكل متتالي،  المرشح المتوسطيهي تطبيق 

 ومن ثم يمكن تكميم القيم اللونية الناتجة، أو تطبيق مرشح إيجاد الحواف لتحديد المناطق اللونية أكثر

 

 

 تشتيت

 

الصورة اليمنى ناتجة  ن تمرير الصورة اليسرى من خالل 

 يت.مرشح تشت

(، وهو مرشح غير خطي يتسبب onDiffusi: باإلنجليزية)

بجعل الصورة مشتتة  ن طريق تبديل أماكن البكسالت ضمن 

نافاة المرشح بشكل  شوائي. مقدار التشتيت يتعلق بحجم نافاة 

 1المرشح. يمكن تمثيل هاا المرشح باستخدام نواة تحوي القيمة 

في أحد خالياها فقط، حيث يتم اختيار خلية مختلفة بشكل 

 كل بكسل من الصورة.  شوائي  ند

 

 تشويش

 

الصورة اليمنى ناتجة  ن تمرير الصورة اليسرى من خالل 

 مرشح تشويش بقيم بيضاء وسوداء مدموجة بنسبة خفيفة.

(، وهو مرشح غير خطي يقوم بإضافة Noise: باإلنجليزية)

طبقة من القيم اللونية العشوائية فوق الصورة لتظهر مشوشة. 

فقط، أو أبيع قد تكون القيم اللونية من درجات اللون الرمادي 

وأسود، أو قيم لونية مختلفة. يستعمل هاا التأثير بشكل طفيف 

 جمود المشاهد وإضفاء بعع الديناميكية إليها. لكسر
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METHODS OF ZOOMING 

1. Pixel replication or (Nearest neighbor interpolation) 

2. Zero order hold method 

3. Zooming K times 

Each of the methods have their own advantages and disadvantages.  

Method 1: Pixel replication: 

It is also known as Nearest neighbor interpolation. As its name suggest, in 

this method, we just replicate the neighboring pixels. that zooming is nothing 

but increase amount of sample or pixels.  

In this method we create new pixels form the already given pixels. Each pixel 

is replicated in this method n times row wise and column wise and you got a 

zoomed image.  

example: 

if you have an image of 2 rows and 2 columns and you want to zoom it twice 

or 2 times using pixel replication, here how it can be done. 

For a better understanding, the image has been taken in the form of matrix 

with the pixel values of the image. 

1 2 

3 4 

The above image has two rows and two columns, we will first zoom it row 

wise. 

Row wise zooming: 

When we zoom it row wise, we will just simple copy the rows pixels to its 

adjacent new cell. 

Here how it would be done. 

1 1 2 2 

3 3 4 4 
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As you can that in the above matrix, each pixel is replicated twice in the 

rows. 

Column size zooming: 

The next step is to replicate each of the pixel column wise, that we will 

simply copy the column pixel to its adjacent new column or simply below it. 

Here how it would be done. 

1 1 2 2 

1 1 2 2 

3 3 4 4 

3 3 4 4 

New image size: 

As it can be seen from the above example, that an original image of 2 rows 

and 2 columns has been converted into 4 rows and 4 columns after zooming.  

Advantage and disadvantage: 

One of the advantage of this zooming technique is, it is very simple. You just 

have to copy the pixels and nothing else. 

The disadvantage of this technique is that image got zoomed but the output 

is very blurry. And as the zooming factor increased, the image got more and 

more blurred. That would eventually result in fully blurred image. 

 

Method 2: Zero order hold 

Zero order hold method is another method of zooming. It is also known as 

zoom twice. Because it can only zoom twice. We will see in the below 

example that why it does that. 

 In zero order hold method, we pick two adjacent elements from the rows 

respectively and then we add them and divide the result by two, and place 

their result in between those two elements. We first do this row wise and then 

we do this column wise. 
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 example 

Lets take an image of the dimensions of 2 rows and 2 columns and zoom it 

twice using zero order hold. 

1 2 

3 4 

First we will zoom it row wise and then column wise. 

Row wise zooming 

1 1 2 

3 3 4 

As we take the first two numbers : (2 + 1) = 3 and then we divide it by 2, 

we get 1.5 which is approximated to 1. The same method is applied in the 

row 2. 

Column wise zooming 

1 1 2 

2 2 3 

3 3 4 

We take two adjacent column pixel values which are 1 and 3. We add them 

and got 4. 4 is then divided by 2 and we get 2 which is placed in between 

them. The same method is applied in all the columns. 

New image size 

As you can see that the dimensions of the new image are 3 x 3 where the 

original image dimensions are 2 x 2. So it means that the dimensions of the 

new image are based on the following formula 

(2( No. of rows) - 1) X (2(No of columns)- 1) 
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Advantages and disadvantage. 

One of the advantage of this zooming technique , that it does not create as 

blurry picture as compare to the nearest neighbor interpolation method. But 

it also has a disadvantage that it can only run on the power of 2. It can be 

demonstrated here. 

Reason behind twice zooming: 

Consider the above image of 2 rows and 2 columns. If we have to zoom it 6 

times, using zero order hold method , we can not do it. As the formula shows 

us this. 

It could only zoom in the power of 2    2,4,8,16,32 and so on. 

Even if you try to zoom it, you can not. Because at first when you will zoom it 

two times, and the result would be same as shown in the column wise 

zooming with dimensions equal to 3x3. Then you will zoom it again and you 

will get dimensions equal to 5 x 5. Now if you will do it again, you will get 

dimensions equal to 9 x 9. 

Whereas according to the formula of yours the answer should be 11x11. As 

(6(2) minus 1) X (6(2) minus 1) gives 11 x 11. 

 
Method 3: K-Times zooming 

K times is the third zooming method we are going to discuss. It is one of the 

most perfect zooming algorithm discussed so far. It caters the challenges of 

both twice zooming and pixel replication. K in this zooming algorithm stands 

for zooming factor. 

  

First of all, you have to take two adjacent pixels as you did in the zooming 

twice. Then you have to subtract the smaller from the greater one. We call 

this output (OP). 

Divide the output(OP) with the zooming factor(K). Now you have to add the 

result to the smaller value and put the result in between those two values. 

Add the value OP again to the value you just put and place it again next to 

the previous putted value. You have to do it till you place k-1 values in it. 

Repeat the same step for all the rows and the columns , and you get a 

zoomed images. 
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example: 

Suppose you have an image of 2 rows and 3 columns, which is given below. 

And you have to zoom it thrice or three times. 

15 30 15 

30 15 30 

K in this case is 3. K = 3. 

The number of values that should be inserted is k-1 = 3-1 = 2. 

Row wise zooming 

Take the first two adjacent pixels. Which are 15 and 30. 

Subtract 15 from 30. 30-15 = 15. 

Divide 15 by k. 15/k = 15/3 = 5. We call it OP.(where op is just a name) 

Add OP to lower number. 15 + OP = 15 + 5 = 20. 

Add OP to 20 again. 20 + OP = 20 + 5 = 25. 

We do that 2 times because we have to insert k-1 values. 

Now repeat this step for the next two adjacent pixels. It is shown in the first 

table. 

After inserting the values, you have to sort the inserted values in ascending 

order, so there remains a symmetry between them. 

It is shown in the second table 

15 20 25 30 20 25 15 

30 20 25 15 20 25 30 
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Column wise zooming 

The same procedure has to be performed column wise. The procedure include 

taking the two adjacent pixel values, and then subtracting the smaller from 

the bigger one. Then after that, you have to divide it by k. Store the result as 

OP. Add OP to smaller one, and then again add OP to the value that comes in 

first addition of OP. Insert the new values. 

Here what you got after all that. 

15 20 25 30 25 20 15 

20 21 21 25 21 21 20 

25 22 22 20 22 22 25 

30 25 20 15 20 25 30 

 

New image size 

The best way to calculate the formula for the dimensions of a new image is to 

compare the dimensions of the original image and the final image. The 

dimensions of the original image were 2 X 3. And the dimensions of the new 

image are 4 x 7. 

The formula thus is: 

(K (number of rows - 1) + 1) X (K (number of cols - 1) + 1) 

Advantages and disadvantages 

The one of the clear advantage that k time zooming algorithm has that it 

is able to compute zoom of any factor which was the power of pixel 

replication algorithm , also it gives improved result (less blurry) which was 

the power of zero order hold method. So hence It comprises the power of the 

two algorithms. 

The only difficulty this algorithm has that it has to be sort in the end, which is 

an additional step, and thus increases the cost of computation. 
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Arithmetic Operations on image    

• Addition 

• Subtraction 

• Multiplication 

• Division 

• Complement 

 

Image arithmetic applies one of the standard arithmetic operations or a logical 

operator to two or more images. The operators are applied in a pixel-by-pixel 

which means that the value of a pixel in the output image depends only on the 

values of the corresponding pixels in the input images. Hence, the images 

normally have to be of the same size. One of the input images may be a constant 

value, for example when adding a constant offset to an image.  

Although image arithmetic is the most simple form of image processing, there is 

a wide range of applications. A main advantage of arithmetic operators is that the 

process is very simple and therefore fast.  

To ensure that the results are integers in the range [0, 255], the following 

operations should be performed  

•  Rounding the result to obtain an integer 

•  Clipping the result by setting  

•  y = 255 if y > 255 

•  y = 0     if y < 0 

1. Pixel Addition 

In its most straightforward implementation, this operator takes as input two 

identically sized images and produces as output a third image of the same size as the 

first two , n which each pixel value is the sum of the values of the corresponding 

pixel from each of the two input images. 

The addition of two images is performed straightforwardly in a single pass. The 

output pixel values are given by:  

 

Or if it is simply desired to add a constant value C to a single image then:  
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2. Pixel Subtraction 

The pixel subtraction operator takes two images as input and produces as 

output a third image whose pixel values  are simply those of the first image minus 

the corresponding pixel values from the second image. It is also often possible to just 

use a single image as input and subtract a constant value from all the pixels. 

 
The subtraction of two images is performed straightforwardly in a single pass. The output 

pixel values are given by:  

 

Or if the operator computes absolute differences between the two input images then:  

 

Or if it is simply desired to subtract a constant value C from a single image then:  

 

 

Ex: Addition & Subtraction 

 

 
 

 

 

 

• Ex: Complement   :    Complement: y= 255 - x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Added by 128 Subtracted by 128 
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ARITHMETIC OPERATIONS ON IMAGE (2) 

Arithmetic operations addition,subtraction, division,and multiplication which is 

performed pixel by pixel between two images or among many images  

 

Addition operation 

which is also called pixel addition. addition operator add two images in pixel by pixel  

 

  

 

  

 

  

 

Subtraction operation 

which is also called pixel subtraction. subtraction operator subtract two images in 

pixel by pixel 

http://lh5.ggpht.com/-R8RwI8ZE2MA/UZYhUE0WbPI/AAAAAAAAAIw/J7-Vh_4EB3g/s1600-h/image8.png
http://lh3.ggpht.com/-fbnw7ciDKok/UZYh4pfCeQI/AAAAAAAAAJA/ksoD9juLJN8/s1600-h/image%25255B5%25255D.png
http://lh5.ggpht.com/-luteKPvNmw0/UZYiJhhkfEI/AAAAAAAAAJQ/QFs-o93G06A/s1600-h/image%25255B10%25255D.png
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Multiplication operation 

which is also called pixel multiplication. multiplication operator multiply two 

images in pixel by pixel  

  

  

x 

http://lh4.ggpht.com/-3_MH7pJi-pw/UZYiWzRq9sI/AAAAAAAAAJg/4pI5RVeXGG0/s1600-h/image13.png
http://lh6.ggpht.com/-uNFptpIeZAo/UZYiwr7ttII/AAAAAAAAAJw/MPU5uFZL0_M/s1600-h/image15.png
http://lh3.ggpht.com/-uRlgrYHu2OE/UZYjKC9o_II/AAAAAAAAAKA/yPIXG0JiGMc/s1600-h/image%25255B15%25255D.png
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Division operation 

which is also called pixel division.Division operator divide one image by other in 

pixel by pixel  

 

 
  

  

 
  

http://lh5.ggpht.com/-C4wedssSfSI/UZYjw4kDVkI/AAAAAAAAAKg/xOswAp56o6Y/s1600-h/image30.png
http://lh4.ggpht.com/-C53SEakKPaI/UZYkMCEx2AI/AAAAAAAAAKw/9DLngptWAhI/s1600-h/image%25255B20%25255D.png
http://lh6.ggpht.com/-pGJwTtqbzOo/UZYkd-sUYGI/AAAAAAAAALA/5RkHP77cgro/s1600-h/image%25255B26%25255D.png
http://lh6.ggpht.com/-BYduo9KHmgQ/UZYlaQSCDCI/AAAAAAAAALg/9zcOHJHIFiM/s1600-h/image%25255B31%25255D.png
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Logic Operations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AND 

OR 
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A histogram is a graphical representation of the distribution of numerical data. 

An image histogram is a type of histogram that acts as a graphical representation of the 

pixels distribution in a digital image. It plots the number of pixels for each tonal value. 

By looking at the histogram for a specific image a viewer will be able to judge the 

entire tonal distribution at a glance. 

The horizontal axis of the graph represents the pixels variations, while the 

vertical axis represents the number of pixels in that particular tone. The left side of the 

horizontal axis represents the black and dark areas, the middle represents medium grey 

and the right hand side represents light and pure white areas. The vertical axis 

represents the size of the area that is captured in each one of these zones. Thus, the 

histogram for a very dark image will have the majority of its data points on the left side 

and center of the graph. Conversely, the histogram for a very bright image with few 

dark areas and/or shadows will have most of its data points on the right side and center 

of the graph. 

 

Histogram Example 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What Histogram Describes? 

 

Brightness 

dark image has gray levels (histogram) clustered at the lower end. 

bright image has gray levels (histogram) clustered at the higher end. 

 

 



Digital Image Processing    ……………………………………………………       معالجة الصور الرقمية  

 

-2- 

Contrast 

– well contrasted image has gray levels (histogram)  spread out over much of the 

range. 

– low contrasted image has gray levels (histogram) clustered in the center. 

Contrast Enhancement by Spreading Out Histogram  

 

 
Draw the histogram of  the image : 

 

10 20 10 20 20 20 10 10 70 50 

10 100 200 70 70 70 70 40 70 50 

10 70 70 200 200 200 200 40 70 50 

10 200 200 200 50 50 50 40 70 30 

10 70 60 60 60 60 60 50 70 30 

10 70 60 200 200 100 100 50 40 50 

20 70 60 60 60 100 100 30 40 50 

40 40 40 40 40 40 40 30 40 50 

 

 

Pixel value           Repetition               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Repetition 

 
 

 

 

             Pixel value               
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• Histogram Stretching    
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Create the histogram of the image 

         Gray level ( i )               No. of gray value ( ni )  

         0……………………………………………15 

         1…………………………………………….0 

            2……………………………………………. 0 

             3……………………………………………. 0 

             4……………………………………………. 0 

             5……………………………………………. 70 

             6……………………………………………110 

             7……………………………………………. 45 

             8…………………………………………… 70 

             9……………………………………………. 35 

            10………………………………………..... .. 0 

            11…………………………………………….0 

            12………………………………………….....0 

            13……………………………………………. 0 

            14……………………………………………. 0 

            15………………………………………….. .15 
 

• From the histogram, stretch out the gray levels in the center of the range by 

applying the piecewise linear function  

 

 

 

 

 

0 max Imin Imax 

pixel pixel 
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Histogram Stretching: Example 
 

 
 

 

 

Histogram before/after Adjustment 
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 مقدمة يف معاجلة الصور يف املاتالب

 
 أنواع الصورة الرقمية 

 .فتح وقراءة صورة 

 .منحني الهيستوغرام و تحسين التباين 

 .عمليات مختلفة على الصور 

 

 أنواع الصورة الرقمية في الماتالب :

Binary Image 

بحيث ياخذ كل بكسل  ط .وهي تحوي اللونين األسود واألبيض فق  MxN هي الصورة التي تمثل بمصفوفة بعداها

 .1بينما األبيض يأخذ قيمة  0قيمة تمثل لون فاألسود يأخذ قيمة 

  )ال يوجد لون رمادي في هذا النوع من الصور(.

 

Grayscale Image 

 0[ حيةث 0,1تقة  بةين المجةا    double وعناصةرها مةن النةوع  MxN هي صورة تمثل بمصفوفة ثنائيةة البعةد

كل عنصر في المصفوفة يمثل درجةة لةون لبكسةل    و ما بينهما درجات اللون الرمادي. األبيض 1يمثل األسود و 

 واحد ابيض او اسود او ما بينهما.

 

TrueColor RGB Image 

)سةو  نرةر   unit8 او double عناصةرها مةن نةوع MxNx3 هي صورة تمثل بمصفوفة ثالثيةة ثالثيةة البعةد

تج عن دمج ثالثةة مركبةات طعءةاء اللةون المناسةم فالمركبةة الحمةراء النوعين الحقاً( , فكل بكسل في الصورة ين

[ 0,1يكون فيهةا قيمةة اللةون بةين المجةا    MxN مكونة من مصفوفة ثنائية )تستخرج من المصفوفة ثالثية البعد(

ثةة وبةدمج ثال و ما بينهما هو درجات اللون األحمر , و كةذل  بالنسةبة لةق ر  و األخ ةر. 1و األحمر  0األسود 

 من ثالثة مصفوفات ثنائية البعد نحصل على األلوان الحقيقية.  RGB األلوان

 

 يوجد نوعان لمجا  اللون :

Double  :  و درجةات اللةون بينهمةا بحيةث تكةون قةين اللةون  1و اللةون  0[ بحيث يكون األسود 0,1يكون مجاله

 . 0.2.0اصغر من الواحد )فاصلة( مثال 

Unit8  :تكون قيمتةه صةحيحة Integer   اللةون و مةا  200يمثةل األسةود و  0بحيةث  [ 0,200و يتةراو  مجالةه

 بينهما درجات اللون.

 للتقليل من مساحة الذاكرة و لتسري  من عملية معالجة الصور. double بدالً من ا   unit8 يستخدم نوع

 

 فتح وقراءة صورة :

ونميز  imshow ويتن عرضها بإستخدام التعليمة: Imread يتن فتح وقراءة صورة من أي نوع بإستخدام تعليمة

 حالتين

 

 من الجها  الحاسم نستخدم الصيغة التالية :  فتح صورة من الحاسم : لفتح صورة وعرضها -1

;(X=imread (path\filename,format 

Imshow(x); 

 . x  المصفوفةومن ثن تخزينها في  format ذات اطمتداد filename حيث تتن قراءة الصورة عبر المسار

 

 فتح صورة من برنامج الماتالب نفسه وعرضها نستخدم الصيغة التالية : -2

X=imread (filename,format ); 



Digital Image Processing       ……………………………………………………   معالجة الصور الرقمية   

 

-2- 

Imshow(x) 

 

 RGB مثا  : صورة من نوع

X = imread('onion.rgb'); 

imshow(X) ; 

 

 

Imwrite :سبة ثن أردنا حفظ أو طباعة هذه بفرض أننا قمنا بمعالجة صورة معينة وأجرينا عليها التغييرات المنا

 الصورة على جها  الحاسم بإسن جديد وإمتداد جديد نستخدم هذه التعليمة بالصيغة التالية:

Imwrite(image , filename); 

 مثا :

x=imread('C:\Users\DigitalNet\Desktop\ferrari','jpeg') 

imshow(x) 

imwrite(x,’newferrari.bmp’); 

 

يظهةر   current folderنفس الصورة الموجودة على سءح المكتم إلى مسةار المةاتالب اينةي ) هنا قمنا بءباعة

 .bmp وإمتداد جديد newferrari في شريط األدوات في واجهة برنامج الماتالب ( باسن جديد

 

Iminfo :: تمكننا هذه التعليمة بالحصو  على معلومات كاملة عن الصورة وبكتاية الصيغة التالية 

info=imfinfo(filename,format) 

 نحصل على معلومات أهمها :

 نظام األلوان. –اطمتداد  –اطرتفاع  –العرض  –حجن الملف  –مسار ملف الصورة 

 

 :تحويل بين الصور 

Im2bw :: يمكن تحويل الصورة أيا كان نوعها إلى صورة ثنائية ) أبيض وأسود( بإستخدام هذه التعليمة 

binary image=im2bw(image,level);                                                         

فهي شدة العتبة تتراو  بين الصفر والواحد حيث تتحو  جمي    level تمثل الصورة األصلية أما  image حيث  

ن تحة  العتبةة فتتحةو  أما البكسالت التي تحمل قةي 1البكسالت التي قيمتها فو  العتبة إلى األبيض أو تحمل القيمة 

 اللون األسود أو تحمل القيمة صفر .إلى 

 

 : مثا 

x=imread('C:\Users\DigitalNet\Desktop\mosque','jpeg'); 

imshow(x); 

y=im2bw(x,0.25); 

imshow(y); 

 :منحني الهيستوغرام
لى شدة االضاءة و يظهر هذا المنحني تو ع االضاءة في الصورة على البكسالت ,حيث يعبر محور السينات ع

 باستخدام تعليمة  بكسالت الصورة الصاداتمحور 

       Imhist(I)   

 (Iتظهر هذه التعليمة الهيستوغرام )تقسين اطضاءة داخل الصورة ( للصورة )

       Imhist(I,n)  : 

 

حاجز اللون , )  المستخدم في الهيستوغرام , و تحدد اي ا طو  bins تحدد عدد ا  n تعرض الهيستوغرام حيث

 تأخذ قيمتين فقط (. n إذا كان  الصورة ثنائية
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 تحسين تباين الصورة :

 كما يلي : histeq يمكن تحسين تباين الصورة باستخدام تعليمة

حيث تقوم هذه التعليمة بفرد مستويات االضاءة على كافة بكسالت الصورة , و ال تبقى مو عة على بكسالت 

 معينة .

I = imread('pout.tif'); 

imshow(I) 

figure, imhist(I) 

I2 = histeq(I); 

figure, imshow(I2) 

figure, imhist(I2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و يمكننا تحسين تباين الصورة من خال  :

imadjust  :   أحدها يمكننا تعديل تباين الصورة بإستخدام هذه التعليمة ولها عدة أشكا : 

 j=imadjust(i)                     
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 %1م   يادة تباين الصورة من خال   يادة درجة اطشباع   I هي نفس الصورة   j وبذل  تكون الصورة

 للبيانات

    : مثا 

I=imread('pout.tif'); 

imshow(I); 

J =imadjust(I); 

figure; 

imshow(J); 

 
 

 عمليات أخرى على الصورة :

 تكبير و تصغير حجن الصورة :       ·

Imresize : الصيغة األولى :،  يمكننا تغيير حجن الصورة ثناثية البعد بإستخدام هذه التعليمة   

J=imresize(I,Scale)                                  

 

نسبة التقييس فإذا كان  أكبر من الواحد فسيزداد حجن    scale هي الصورة قبل إعادة التقييس و  I  حيث

 الصورة.  الواحد فسينقص حجن الصورة أما إذا كان  أصغر من

 

 تدوير الصورة :

Imrotate: .بهذه التعليمة نستءي  تدوير الصورة بزاوية معينة بالدرجات 

J=imrotate(I,Angle);        

 مثا  :،    اوية الدوران مقدرة بالدرجات   angleهي الصورة األصلية المراد تدويرها و   I حيث

I = imread('circuit.tif'); 

J = imrotate(I,45,'bilinear'); 

imshow(I) 

figure,  

imshow(J) 

 اقتءاع جزء من الصورة:   ·

Imcrop :  يمكننا من خال  هذه التعليمة من إقتءاع جزء من الصورة وإنراء صورة جديدة من المصورة

 المقتءعة

J=imcrop(I);                                                                  

 هي الصورة المقتءعة يدويا حيث يتوجم علي  تحديد الجزء من الصورة الذي نريد إقتءاعه يدويا  j حيث

 

 قلم الصورة :  

Fliplr:  تمكننا هذه االتعليمة من إجراء قلم للصورة من اليمين لليسار )ال ننسى أن الصورة عبارة عن مصفوفة

 ( أي وكأن الصورة وضع  أمام مرآة .

http://3.bp.blogspot.com/--xt5cz5bB7U/UjJFslpFRqI/AAAAAAAACR8/UbltPcgFooQ/s1600/4.png
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J=fliplr(I); 

 الصورة األصلية I حيث

Flipud : ال ننسى أن الصورة عبارة عن   تمكننا هذه االتعليمة من إجراء قلم للصورة من األعلى إلى األسفل(

 مصفوفة ( .

J=flipud(I); 

 الصورة األصلية I حيث

 تصمين مرشحات :  ·

Fspecial غاوص أو البالسيان أو اللوغاريتمي : تصمين مرشح ثنائي البعد من أحد األنواع الرهيرة مثل مرشح

 او المتوسط ....ويمكن كتابته بالصيغة التالية :

h = fspecial(type, parameters );                                                            

 مواصفات هذا المرشح.   parameter و  تمثل نوع المرشح   type  حيث

                                                

 مثا  :

I = imread('cameraman.tif'); 

subplot(2,2,1); 

imshow(I); title('Original Image'); 

 

H = fspecial('motion',20,45); 

MotionBlur = imfilter(I,H,'replicate'); 

subplot(2,2,2); 

imshow(MotionBlur);title('Motion Blurred Image'); 

H = fspecial('disk',10); 

blurred = imfilter(I,H,'replicate'); 

subplot(2,2,3); 

imshow(blurred); title('Blurred Image'); 

 

H = fspecial('unsharp'); 

sharpened = imfilter(I,H,'replicate'); 

subplot(2,2,4); 

imshow(sharpened); title('Sharpened Image'); 
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 :إضافة ضجيج        ·

Imnoise  للصورة بكتابة الصيغة التالية : إضافة ضجيج 

J = imnoise(I,type) 

 salt and  أو  Gaussian يمثل نوع ال جيج فقد يكون   type  هي الصورة األصلية I حيث

papper   أو poisson .... 

 

 مثا  :

I = imread('eight.tif'); 

J = imnoise(I,'salt & pepper',0.02); 

figure, 

imshow(I) 

figure, 

imshow(J) 

·       Videoinput أو أي   : يمكننا هذه التعليمة من ترغيل الفيديو وإستعراضه من كاميرا الحاسم أو أي كاميرا

 وهذه الصيغة  USB كاميرا موصولة معه عن طريق ا 

obj = videoinput(adaptorname,deviceID,format) 

تمثل    format الكاميرا و   ID رقن يد  علىهو   deviceID إسن المتغير للكاميرا و   adaptername حيث

طبعا ال ننسى أن   MJPG-640*480 أو   YUY2-640*480  صيغة العرض قد تكون

 يمثل حجن الصورة ويمكن تغييره .   480*640  الرقن

 

 مثا  :

cam=videoinput('winvideo',1,'YUY2_640x480'); 

set(cam,'returnedcolorspace','rgb'); 

vidRes = get(cam, 'VideoResolution'); 

nBands = get(cam, 'NumberOfBands'); 

hImage = image( zeros(vidRes(2), vidRes(1), nBands) ); 

preview(cam,hImage); 

 

http://3.bp.blogspot.com/-rWFfmcIXdZQ/UjJE0Bo5VUI/AAAAAAAACR4/LNNWTHz0e5o/s1600/5.png
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 :مالحظة 

preview:  طستعراض الفيديوومراهدته في نافذة ضمن واجهة الماتالب 

Getsnapshotميرا وتكتم بالصيغة التالية: مهمته إلتقاط صورة من الكا 

Image=getsnapshot(obj); 

 إسن متحو  الذي خزن فيه الفيديو    obj حيث   videoinput يأتي هذا التاب  مرافقا لتاب 

 

 مثا  :

cam=videoinput('winvideo',1,'YUY2_640x480'); 

set(cam,'returnedcolorspace','rgb'); 

vidRes = get(cam, 'VideoResolution'); 

nBands = get(cam, 'NumberOfBands'); 

hImage = image( zeros(vidRes(2), vidRes(1), nBands) ); 

preview(cam,hImage); 

pause(10); 

image1=getsnapshot(cam); 

figure; 

imshow(image1); 


