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 1-1المقدمة
برغم من حداثة انتشار موضوع تحسٌن الصور الرقمٌة حٌث نجد انها تستعمل الٌوم فً
مسائل متنوعة منها :
 -1الباحثون فً مجال معالجة الصورة الرقمٌة وتحسٌنها
 -2المصورون عندما ٌقومون بالتقاط صور فٌكونون بحاجة الى تحسٌنها
 -3العسكرٌون فً رسم المٌادٌن القتال والمثابات البارزة وتحدٌد المناطق العسكرٌة والبنى
التحتٌة المراد حماٌتها
 -4الجغرافٌٌن فً الخرائط والتضارٌس والجبال والسهول
 -5اآلثارٌٌن فً تحدٌد المناطق االثرٌة
 -6المصممون فً جمٌع المجاالت مصمموا االزٌاء والعاملون فً تصمٌم االوسمة وغٌرها من
مجاالت التصمٌم
 -7فً مجال الطبً مثال فً التصوٌر الطبً
 -8فً علم الفلك والدفاع والفضاء واالحٌاء

 2-1مشكلة البحث
تم التقاط صور لسطوح عٌنات بالمجهر اللٌزري وجدنا فٌها بعض المشاكل التالٌة:
 -1الصور بالمجهر اللٌزري لم تكن واضحة.
 -2العملٌات التً حدثت على سطوح العٌنات لم تكن واضحة ودقٌقة.
-3عدم وضوح النتائج من التطبٌق العملً للتجارب الفٌزٌائٌة الملتقطة بواسطة المجهر
االلكترونً .

 3-1اهداف البحث
اٌضاح الصور الملتقطة بواسطة المجهر اللٌزري وبٌان العملٌات الفٌزٌائٌة التً حدثت على
سطوح العٌنات بشكل دقٌق وواضح باستخدام الماتالب.
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 1-2معالجة الصور:
معالجة الصور هً تطبٌق عملٌة او مجموعة من العملٌات الحسابٌة او المنطقٌة علٌها بحٌث
تصبح افضل كأن تصبح الصورة اكثر وضوحا او اقل ضجٌجا ومن الجدٌر ذكره انه ال ٌمكن
()1
اجراء اي عملٌة معالجة مهمة على الصور اذا لم تكن صورا رقمٌة .
ٌرجع االهتمام بمعالجة الصور الرقمٌة الى اوائل العشرٌنات من القرن العشرٌن عندما ارسلت
الصور الرقمٌة ألبناء االحداث العالمٌة ألول مرة بواسطة كبل بحري بٌن لندن ونٌوٌورك ومن
ذلك الوقت شهد هذا المجال نموا نشطا واصبح موضوع للبحث والدراسة  .ان الهدف االساسً
من معالجة الصور وتطبٌقاتها تهدف الى
تحسٌن المعلومات التصوٌرٌة من اجل تفسٌرها من قبل االنسان كتحسٌن التباٌن وازالة الضجٌج
والمعالجة باأللوان الزائمة )1( .

تخزٌن

تحصٌل الصورة

الصورة

عناصر نظام
معالجة الصور
الرقمٌة
االظهار

المعالجة
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2-2عناصر نظام معالجة الصور الرقمية
ٌقوم نظام معالجة الصور بأربع مهام اساسٌة ( )1
– 1تحصٌل الصورة اي تحوٌلها من صورة ضوئٌة الى صورة رقمٌة ضمن ذاكرة الحاسوب
-2تخزٌن الصورة
-3المعالجة
-4االظهار

 3-2تطبيقات معالجة الصور واهميتها
تطبٌقات معالجة الصور واهمٌتها

تحسٌن الصورة

-1

ترمٌم الصورة

تخمٌد الضجٌج

تحسٌن الصورة

ٌهدف تحسن الصورة الى انتاج صورة التً تحوي ضجٌجا والصورة التً ابرزت تفاصٌلها
افضل من صورة باهتة غٌر واضحة التفاصٌل وهكذا )1(.
ٌعتمد تحسٌن الصورة اساسا على واحدة من احدى تقنٌتٌن أساسٌتٌن اثنٌن هما تقنٌات المعالجة فً
المجال الحٌزي والتقنٌات المعالجة فً المجال الترددي
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-2

ترمٌم الصورة

هذه التقنٌة تمكن من استفادة التفاصٌل المفقودة من الصورة وشرطة ان ٌعرف السبب الذي ادى
الى غٌاب هذه التفاصٌل كإزاله التغبٌش من الصورة تحركت الكامٌرا عند التقاطها او تصحٌح
تشوٌه فً اخرى حصل نتٌجة طبٌعة الجهاز الذي التقطت به)1(.

 -3تخمٌد الضجٌج
تتعرض بعض صور الضجٌج
اثناء ارسالها عبر قناه االتصال او نتٌجة حصول خلل فً الجهاز الذي انتجها ٌمكن ان ٌخمد
الضجٌج الى حد بعٌد بحٌث تصبح الصورة جٌدة الوضوح باستخدام التوسٌط
افاق معالجة الصور واهمٌتها
تستخدم فً الصناعة والطب والصٌدلٌة وتصمٌم االزٌاء والهندسة بأنواعها والطباعة والدفاع
والفضاء اٌضا .

 - 4مراحل المعالجة الرقمٌة
تمر المعالجة الرقمٌة للصورة بالمراحل التالٌة :
-1معالجة الصورة Image processing
-2تحلٌل الصورة Image analysis
-3االظهار على الحاسب computer vision
تكون المعالجة الصورة مرحلة اساسٌة قبل تحلٌل الصورة كما ان معالجة الصورة وتحلٌلها هً
مراحل اساسٌة قبل القٌام باألمور لإلظهار على الحاسب )1(.

الصور الملونة في RGB
تمثل الصور ضمن الحاسب بثالث مصفوفات عددٌة ٌتم وصف كل بٌكسل ضمن الصورة بثالث
ارقام كل منها ٌشٌر الى احد المركبات الثالثة وهناك عدة طرق لتخزٌن الصورة الملونة فً
الكمبٌوتر باالعتماد على فضاء الون المستخدم

5

red
green

blue

ان فضاء اللون هو تركٌبة من كل االلوان التً ٌمكن ان ٌحتوٌها البٌكسل ضمن الصورة لذلك
ٌمكن فً تصنٌف اي اعطاء كل بٌكسل ملون
ان فضاء اللون االكثر شهرة هو RGBحٌث ٌوصف كل بٌكسل على انه تركٌب من ثالث ارقام
تمثل كم ٌوجد من اللون االحمر وكم ٌوجد من اللون االخضر وكم ٌوجد من اللون االزرق لتمثٌل
بٌكسل ما )1(.
ٌتم تحسن الصورة الرقمٌة باستخدام مجموعة من االوامر Image, Adjust
واكثر االوامر استخداما هً :
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 -5خصائص الصورة ()2

خصائص الصورة

حجم
الملف

درجة
الوضوح

ابعاد
الصورة

لكل صورة خصائص تحدد من خالل حجم الملف ودرجة الوضوح وابعاد الصورة وهذه
الخصائص ٌمكن استعراضها من خالل االوامر image size
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.1حجم الملف pixel dimensions
ٌعد حجم الملف الصورة مقٌاسا لعدد البٌكسالت التً تشمل علٌها الصورة ففً الشكل عاله مربع
الحوار  image sizeلصورة وتتكون من 1536بٌكسل للعرض و1124بٌكسل للطول وهذا
ٌعادل عدد  1572864من البٌكسالت حٌث تتكون اغلب الصور من مئات االالف او المالٌٌن من
البٌكسالت ()2

.2درجة الوضوح Resolution
تحدد درجة الوضوح للصورة من خالل عدد البٌكسالت التً سٌتم طباعتها فً االنش ففً مربع
حوار  image sizeنجد ان درجة الوضوح  72بٌكسل لكل انش
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.3ابعاد الصورة Document size
ابعاد الصورة وهً عرض ارتفاع الصورة عند طباعتها وٌتم احتساب قٌمة العرض او الطول
بقسمة عدد البٌكسالت على الدرجة الوضوح لكل من العرض والطول وٌمكن تحدٌد ابعاد الصورة
بوحدة االنش او سم او اٌه وحدة تختارها من القائمة المنسدلة .
ٌعد امر  image sizeمن اهم االوامر التً تحدد جودة الصورة وتعدٌل االرقام فً مربع حوار
حجم الصورة ٌجب ان ٌكون عن دراسة تامة بما تفعله النه من الممكن افساد الصورة اذا لم تنتبه
لما تفعله
فاذا كنت ترغب فً زٌادة درجة الوضوح الصورة فٌمكنك من خالل زٌادة عدد البٌكسالت فً
االنش وهذا ٌتم من خالل تقلٌل االبعاد المادٌة للصورة او ان زٌادة حجم الملف من خالل زٌادة
عدد البٌكسالت فً الصورة فً المربعٌن اعلى مربع حوار حجم الصورة pixel dimensions
ان تقلٌل عدد البٌكسالت فً ال ٌ pixel dimensionsسبب حذف للبٌكسالت من الصورة من
خالل دمج البٌكسالت المتجاورة بٌنما ٌتناسب مع حجم التقلٌل وبهذا قد تفقد بعض التفاصٌل فً
الصورة
فً الصورة الثالثٌة تعرض حجم الصورة واحد ولكن ٌتم تقلٌل عدد البٌكسالت للطول والعرض
حٌث ٌتضح كٌف ان الصورة الثالثة اقل جودة من الصورة األولى لنقصان عدد البٌكسالت فً
االنش والحظ خشونة تفاصٌل الصورة بسب عدد البٌكسالت ()2
كما ان زٌادة الصور او زٌادة عدد بٌكسٌالت ٌكسب الصورة نعومة اال انه ٌسبب فً زٌادة حجم
الملف اٌضا مما ٌسبب تقلٌل اداء الجهاز وكذللك اذا كنت مما ٌرغب فً نشر الصورة على
االنترنٌت فان ذلك ٌسب مشكلة فً تحمٌلها من االنترنٌت

.4حجم اطار الصورة canvas size
قد ٌحتاج الى زٌادة حجم الصورة دون تغٌر حجم الصورة نفسها وهذا من خالل االمر canvas
الذي ٌأتً ضمن قائمة image canvas size
نفتح الصورة من صورة القرص المرفق لنقوم بتطبٌق امر تكبٌر اطار الصورة
تقنٌات ضبط الوان الصورة
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الفصل الثاني
()Matlab

 1-2مفهوم الماتالب .
 2-2تطبيقات الماتالب .
 3-2مكونات واجهة البرنامج.
 4-2انواع الصور الرقمية في الماتالب.
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 1-2مفهوم الماتالب :
الماتالب هو اداه مفٌدة جدا فً تحلٌل وتصمٌم االنظمة االلكترونٌة باستخدام الحاسب وقد اصبحت
ذات تواجد واسع فً المناهج الهندسٌة كما انها تستخدم صناعٌا فً تصمٌم االنظمة ومحاكاتها جاءت
كلمة الماتالب  matlabمن االحرف االولى العبارة  matrix laboratoryاي مختبر المصفوفات حٌث
تتعامل لغة الماتالب مع الثوابت والمتحوالت كمصفوفات رٌاضٌة وبناء على ذلك العملٌات الرٌاضة
االفتراضٌة فً ماتالب هً عملٌات على مصفوفات مثال ل:A*Bهً عملٌة ضرب مصفوفتٌن االولى
Aوالثانٌة Bالماتالب برنامج حاسوبً من انتاج شركة ٌ MATHWORKSستطٌع ان ٌساعدك فً حل
االنواع مختلفة من المسائل الرٌاضٌة التً قد تواجهك كثٌرا فً دراستك او عملك الهندسً او التقنً
ٌمكنك ان تستخدم المٌزات المبنٌة فً الماتالب لحل انواع عدٌدة من المسائل العددٌة البسٌطة مثل حل
معادلتٌن بمجهولٌن )3( X+2Y

كلٌف مولر
حاصل على بكالورٌوس الهندسة

هو استاذ الرٌاضٌات وعلوم الحاسب

الكهربٌة وعلوم الحاسب من جامعة mit

 Computer scienceألكثر من عشرٌن
عاما فً جامعة متشٌجٌن وجامعة ستانفورد

عام  1978كما انه حاصل على شهادة

وجامعة نٌو مكسٌكو امض خمس سنوات عند

 M.S.E.Eمن جامعة ستانفورد عام 1981

اثنٌن من مصنعً ال hardware

ومن اهم واقوى المٌزات فً الماتالب انه قادر على الرسم البٌانً للعدٌد من انواع المنحنٌات
وٌجعلك تستطٌع تصور وتخٌل اعقد التوابع الرٌاضٌة والنتائج المختبرٌة بٌانٌا
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 2-2تطبيقات الماتالب :
 -1التطبٌقات الرٌاضٌة
 -2المحاكاة
 -1انظمة التحكم باستخدام الماتالب control system using the matlab
 -2تطبٌقات االشارة باستخدام الماتالب signal Application using matlab
 -3عملٌات االشارة الرقمٌة باستخدام الماتالب Digital signal processing using
matlab
 -4النظرٌات الرٌاضٌة التقرٌبٌة باستخدام الماتالب Numerical Applications using
matlab
 -5تطبٌقات معالجة الصور باستخدام الماتالب image processing Applications using
matlab
 -6تطبٌقات موجات الرادٌو باستخدام الماتالب Radio Frequency Applications using
matlab
 -7التطبٌقات المٌكانٌكٌة باستخدام الماتالب وغٌرها من التطبٌقات
 -11تطبٌقات الرادار باستخدام الماتالب Radar Application Using Matlab
 - 11تطبٌقات اشباه الموصالت باستخدام الماتالب Semiconductors Application
Using Matlab
 -12التطبٌقات المستخدمة فً صناعة السٌارات باستخدام الماتالب Automotive Application
Using Matlab
 - 13التطبٌقات المستخدمة فً علوم القضاء والدفاع الجوي باستخدام الماتالب Aerospace and
)3( Defense Application Using Matlab

 -3نظام الماتالب ٌتكون من خمس اجزاء رئٌسٌه :
-1لفة الماتالب :هذه اللغة ذات مستوى عالً للم مصفوفات ذات البعد الواحد وذات البعدٌن مع
جمل تتماشى مع التحكم الوظائف تركٌب البٌانات الدخل على الخرج والهدف الوجٌه لمزاٌا
البرمجة
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-2بٌئه عمل الماتالب  :هذه المجموعة من الوسائل والتسهٌالت التً تعمل مثل مستخدمً
الماتالب او مبرمجً الماتالب والتً تشمل على تسهٌالت إلدارة ومتغٌرات فً work space
ارسال واستالم بٌانات اٌضا تتضمن وسائل التطوٌر االدارة وتطبٌقات الماتالب .
-3التعامل مع الرسومات  :هذا للتعامل مع الرسومات ٌتضمن اوامر ذات المستوى عالً للبٌانات
ذات البعدٌن والثالثة ابعاد التصور .معالجة الصور والرسومات .وتقدٌم الرسومات
-4مكتبة الماتالب للوظائف الرٌاضٌة  :هً مجموعة واسعة من حلقت التحلٌل اللوغارٌتمً من
الدوال االبتدائٌة مثل sum,sine,cosine,complex
-5امكانٌة ربط  matlabمع للغات البرمجة مثل السً والجافا

 3-2مكونات واجهة البرنامج
 -1نافدة التعلٌمات Command Window
النافدة الرئٌسٌة للبرنامج وفٌها ٌتم كتابة التعلٌمات بشكل مباشر توفر هده النافدة عدة وضائف
اخرى من بٌنها :
 -1االطالع على النصوص المساعدة المدرجة مع الدوال التً ٌوفرها البرنامج او المساعدة العامة
 -2االطالع على نتائج الترجمة
 -3االطالع على محتوٌات مجال العمل وقٌمة المتغٌرات المتواجدة فٌه وافراغه عند الحاجة ()3

-4فتح االقسام الفرعٌة للبرنامج مثل demoوSimulink...
-2مسا ر العمل current directory
ٌتمثل فً المجلد الحالً الذي تعمل فٌه المسا ر التلقائً الذي ٌوفره البرنامج هو المجلد work
الموجود فً مسار تنصٌب البرنامج هذا المسار التلقائً ٌمكن من استغالل اسهل للدوال التً
ٌوفرها البرنامج وٌحتوي كافة الملفات والمجلدات المرتبطة بالتطبٌق الذي تم فتح احد ملفات
الرئٌسٌة  Mلتغٌر المسار ٌكفً اختٌار الزر المقابل لخانة الكتابة او كتابة المسار هناك مباشرة
وتفعٌل التغٌر عبر النقر على الزر  enterوٌمكن تعدٌل ذلك المسار برمجٌا .
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 4 -2انواع الصورة الرقمية في الماتالب
Binary Image - 1
هً الصورة التً تمثل بمصفوفة بعداها  MxNوهً تحوي اللونٌن االسود واالبٌض فقط .بحٌث
ٌأخذ كل بكسل قٌمة تمثل لون فاألسود ٌأخذ قٌمة  0بٌنما االبٌض ٌأخذ قٌمة 1
(ال ٌوجد لون رمادي فً هذا النوع من الصور ).

Cray scale Image -2
هً صورة تمثل بمصفوفة ثنائٌة البعد  MxNوعناصرها من النوع  doubleتقع بٌن المجال
} {0,1حٌث ٌ 0مثل االسود و  1االبٌض زما بٌنهما درجات اللون الرمادي .كل عنصر فً
المصفوفة ٌمثل درجة لون لبكسل واحد ابٌض او اسود او ما بٌنهما .

True color RGB Image -3
وهً صورة تمثل بمصفوفة ثالثٌة البعد  MxNx3عناصرها من النوع  doubleاو  unit8فكل
بكسل فً الصورة ٌنتج عن دمج ثالثة مركبات إلعطاء اللون المناسب فالمركبة الحمراء مكونة
من مصفوفة ثنائٌة (تستخرج من المصفوفة ثالثٌة البعد )ٌ MxNكون فٌها قٌمة اللون بٌن المجال
} {0,1االسود  0واالحمر  1وما بٌنهما هو درجات اللون االحمر .وكذلك بالنسبة لألزرق
واالخضر .وٌدمج ثالثة االلوان  RGBمن ثالثة مصفوفات ثنائٌة البعد نحصل على االلوان الحقٌقة
.
ٌوجد نوعان لمجال اللون :
ٌ :Doubleكون مجاله } {0,1بحٌث ٌكون االسود  0و 1ودرجات اللون بٌنهما بحٌث تكون قٌم
اللون اصغر من الواحد (فاصلة ) مثال 0.234
 :Unit8تكون قٌمته صحٌحة  integerوٌتراوح مجاله } {0,255بحٌث ٌ 0مثل االسود و255
اللون وما بٌنهما درجات اللون .
ٌستخدم نوع  unit8بدال من ال  doubleللتقلٌل من مساحة الذاكرة ولتسرٌع من عملٌة معالجة
الصور.
فتح وقراءة الصورة :
ٌتم فتح وقراءة صورة من اي نوع باستخدام تعلٌمه : imreadوٌتم عرضها باستخدام التعلٌمة
 imshowونمٌز الحالتٌن :
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-1فتح صورة من الحاسب  :لفتح صورة وعرضها من الجهاز الحاسب نستخدم الصٌغة
التالٌة :
)X=imread(path\filename, format
)Imshow(x
حٌث قراءة الصورة عبر المسار  filenameذات االمتداد  formatومن ثم تخزٌنها فً
المصفوفة x
 -3فتح صورة من برنامج الماتالب نفسه وعرضها نستخدم الصٌغة التالٌة :
)X=imread (filename, format
)Imshow(xءX
مثال  :صوره من RGB
;)'x=imread('onion
;)Imshow(x
تحوٌل بٌن الصور
ٌ :Im2bwمكن تحوٌل الصورة أٌا كان نوعها الى صورة ثنائٌة (ابٌض واالسود) باستخدام
هذه التعلٌمة :
Binary image = im2bw(image, level):
حٌث ان ال  imageتمثل الصورة االصلٌة اما  levelفهً شدة العتبة تتراوح بٌن الصفر
والواحد حٌث تتحول جمٌع البكسالت التً قٌمتها فوق العتبة الى ابٌض او تحمل القٌمة  1اما
البكسالت التً تحمل قٌم تحت العتبة فتتحول الى اللون االسود او تحمل القٌمة صفر .
مثال :
x=imread('C:\Users\DigitalNet\Desktop\mosque', 'peg'):
Imshow,v(x):
Y= im2bw(x,0,25):
Imshow(y):
منحنً الهٌستوغرام :
ٌظهر هذا المنحنً توزع االضاءة فً الصورة على البكسالت حٌث ٌعبر محور السٌنات على
شدة االضاءة ومحور الصادات بكسالت الصورة باستخدام تعلٌمه
)Imhist(I
تظهر هذه التعلٌمة الهٌستوغرام (تقسٌم االضاءة داخل الصورة )(I
Imhist(I,n):
تعرض الهٌستوغرام حٌث تحدد عدد ال  binsالمستخدم فً الهٌستوغرام  ,وتحدد اٌضا طول
حاجز اللون (,اذا كانت الصورة ثنائٌة  nتأخذ قٌمٌتٌن فقط ).
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الفصل الثالث
(الجانب العملي)

 1-3خطوات عمل واجهة الماتالب .
 2-3واجهة البرنامج.
 3-3شرح البرنامج.
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 1-3خطوات عمل واجهة الماتالب :
start

Matlab
R 2000 B

open

m-file

write
The
codes

click on

 -1نقوم بفتح الماتالب )(Matlab – R 2000 B
 -2نذهب الى New M- File
 -3نقوم بكتابة شفرات البرنامج فً واجهة العمل M-file
 -4نضغط على مفتاح فً اعلى واجهة العمل هوة حفظ وتشغٌل save and run
 -5تظهر لنا واجهة تنفٌذ البرنامج

23

 2-3واجهات البرنامج-:

24

25

 3-3شرح البرنامج-:

26
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الفصل الرابع
(استنتاجات وتوصيات)

 1-4االستنتاجات.
 2-4التوصيات .
 3-4المصادر.
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 1-4االستنتاجات
 -1تعتبر معالجة الصور الرقمٌة احد اهم مجاالت علوم الحاسبات .
 -2تعد عملٌة تحسٌن الصورة من العملٌات المهمة ألننا نستطٌع من خاللها تحسٌن الصورة وازاله
الضوضاء .
ٌ -3عتبر الماتالب من البرامج االكثر سهولة فً معالجة الصور الرقمٌة النه صمم لهذا العمل.
 -4هناك صعوبة فً تحمٌل الصور المراد معالجتها داخل الماتالب وكذلك صعوبة تطبٌق الدوال
الرٌاضٌة على الصور المراد العمل علٌها.
 -5معرفة التغٌرات التً تطرأ على رقائق السٌلٌكون بعد اجراء العملٌات الفٌزٌائٌة علٌها الن
الماتالب قام بمعالجة الصور الرقمٌة بشكل دقٌق واظهر لنا هذه التغٌرات التً حصلت.

 2-4التوصيات
 -1نوصً بوضع هذا المشروع المتواضع على الشبكة العنكبوتٌة العالمٌة .
 -2تطبٌق طرق اخرى من طرق تحسٌن الصورة الرقمٌة .
 -3استخدام دوال الماتالب بشكل اوسع.
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 3-4المصادر
 -1معن عمار ,مفهوم معالجة الصورة الرقمٌة ,دار الرضا للنشر.2111 ,
 -2البهنسً ,سعد صدٌق  ,خصائص معالجة الصورة الرقمٌة واوامر تحسٌن الصورة
الرقمٌة ,الجامعة العربٌة للنشر.1995 ,
 -3عصام سرحان ذٌاب ,اهداف الماتالب ومكونات واجهة البرنامج ,دار المسٌرة.2117 ,
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