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ABSTRACT 

 In this paper, we have studied the Normalized Cut algorithm to segment the medical 

images that was widely used in the last decade. And we based on Image in contourlet domain 

that supports rich information in Low _ Low frequency. And a clear edges in High_ High 

frequency.  

 As motion above, we can replace the algorithm filters by the high frequency contourlet 

coefficient, and then the edges will be projected on the original image to obtain a segment to be 

studied independently. 

 When the proposed algorithm applied on the medical images after exchanging the 

previous filter by the contourlet coefficients, Adopted in addition to extract the properties of the 

selected segment to be recognized by human eyes.   
Keywords: Normalized Cut algorithm, contourlet domain. 
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 الملخص 
)التييه عييات اسييت فامما فييه معيياص ت ايييم ال ييوو الر مييية   Normalized Cutم فييه اييلا الدحيية خواسيية  واو مييية ت  

واطئيية   معتمييفاع علييص ال ييووم الر مييية فييه معيياص التيتوولفييإ والتييه تت يي  العاا مييا ترافييياع عالييياع للمعلومييات فييه التييرخخات ال
 الواطئة والحافات ذات الوضوحية العالية فه الترخخات العالية   العالية.

  التييه تييإخى الييص الح ييوص علييص حافييات Normalized Cutوعليه تم استبفاص المرعحات المعتمفم فييه  واو مييية ) 
ل ييووم الصييلية التييه تييتم ا ت يياب ال ووم االمعامالت ذات الترخخات العالية من التيتوولفإ ومن ثم اسيي ات تلييح الحافييات علييص ا

 أجياء ميما لته تتم تتبفراا لجل خواستما اشكل مست ل.
أخت اليتييييا م الماد يييية علييييص ال ييييووم الابييييية التييييه اعتمييييفت ال واو مييييية أعييييال  اعييييف اسييييتبفاص المرعييييحات امعييييامالت  

الم الم اييم الميت ييك اشييكل مكبيير لفييتم التيتوولفإ الص الح وص علص امكا ية ت ايم متعييفخم المسييتويات. اضييافة الييص ا ميياو معيي 
 تمففي ا رى لجيا ه.
 ، معاص التيتوولفإ.Normalized Cut واو مية الكلمات المفتاحية: 

 المقدمة   -1
الص الت ييات والعمليات المست فمة للح وص    (Medical imagingيشفر م الح الت وير الابه  

لتش ي ية، العالجية أو الدحثية. واو ُيَعفُّ فرعاع من الت وير  علص صوو للعسم الدشرى )أو أجياء ميه  لألغراض ا
 اعض طرا ق . وُتَعفُّ الت وير الحراوى  و ،التيظفر الفا له، و علم الععةالبفولوجه الحفوى ويتعاون اشكل ابفر مم 

الت ايط القياس والتسعفل الففييولوجه  وعاع من الت وير الابه حتص وإن اا إ ال تيتم صوواع اما او الحاص فه 
 الت ايط الفماغه المغياطيسه  أو Electroencephalogram :EEG)الفماغه اإللتترو ه

(Magnetoencephalography :MEG ولتيما تيتم بيا ات علص عكل  را ط. وفه الم الحات الابية يكون  
 . [1] ت ييات الت وير الابه الحفتثة. ومن الت وير الابه مساوياع لعلم الععة اشكل عام

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
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  .Electron microscopy)الت وير الابه الميظوو 1)

  .Radiographicالععة الم اعية) 2)

 الععة الم اعية المبرمم.    -ج  . CTالععة الم اعية المتعفخم )  -ب اية. الععة الم اعية ال  -أ     

  .Ultrasoundالموجات فوق ال وتية ) 3)

  .MRIالت وير االر فن المغياطيسه ) 4)

  .Nuclear medicineالت وير اليووى ) 5)

  . PETالت وير الععات البوسفترون ) 6)

 تقطيع الصور 2-

 من الغاية ان ،من المواضيم المممة جفاع والته خ لإ فه حفي التابفق اشكل واسم ُيَعفُّ ت ايم ال وو  

 ال وو  معالعة معاص فه كبفر خوو وللت ايم .المتفا لة غفر المياطق من  عفخ الص ال ووم تعي ة اه ال ووم ت ايم

ال اوجية.  معالمه أو ايعاخ وتحفتفاا متعا سة مياطق الص ف لما ال ووم ت ايم ويمثل .الحاسوبية والرؤية واإلعاوم
 :واه معفية، ت ايم طري ة َلت فيم معاتفر ثالثة واياك
 اإل تاج . إلعاخم  ابلة: )الّف ة    -أ
 الحقي ة . مم )العوخم: تتفق -ب

 الت ايم . عملية ال عا  المالوب الو إ )التفاءم: -ج
 فه المعيص المياطق ذات أو جسامال تمثل الته المياطق الص صووم تعي ة ففما تتم عملية الت ايم ان 

 :اففان له الت ايم ان اذ سماءع. أو أو بيايات، سياوات أو أع اصاع  المثاص، سبفل تتون علص أن يمكن والته .ال ووم

 من المست ل ة المياطق ان .كفاءم أكثر تمثفل الثا ه والمفف لتحلفل أكثر، أجياء الص ال ووم ت ايم الوص المفف

 أن ومن الواضح اللون والتثافة. مثل للقياس، ال ابلة ال  ا ص بدعض تتعلق فيما تتون موحفم أن يعك الت ايم

 .[2] بمل  ال  ا ص تتعلق فيما م تلفة تتون  أن يعك لدعض اعضما المعاووم المياطق
و ف أغيص الا الموضوت التثفر من الداحثفن وله طرق و واو ميات اثفرم لجل  تغاية متالدات اثفرم  

 ن تلح ال واو ميات :وم
 أساس علص  ال واو مية ال    : ت ومRegion Growing & Shrinkingوف لما ) المياطق خمم طري ة -

 .[2]غفر المتعا سة  ال رى  وف ل المتعا سة المياطق خمم
 )        اللو ية للقيم التتراوى  المفوج علص الاري ة ال   : تعتمفClustering Method) العيا فف طري ة -

Histograms ) [2]. 
 : تعتمف ال  الاري ة علص ترتفك الحافات حسك أو ا ما مما Local Variation) طري ة التغفر المحله -

 .[3]تإخى الص  موو عكل متعا س 
 الهدف من البحث 3-

 Eigen  والته تعتمف علص حساب قيم ) Normalized Cutتمفف الا الدحة الص اعتماخ  واو مية ) 

Valueي معتمفمع علص صوو فه معاص ال ،يم ال وو  لجل ت ا(Contourlet    وخواسة اليتا م المست ل ة من
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الت ايم اعف أن تتم اس ات الجياء الته تم ت ايعما علص أصل ال ووم اغية تتبفراا واالطالت علص محتوياتما اشكل 
 تف فله.

 التحويالت الكنتورية 4-

عف حقيقية معرفة ا يغتما المت اعة وذلح اللت ات معلومات التحويالت التيتووية اه تحويالت ثيا ية الد 
 Laplacian Pyramidالحوافه من جميم االتعااات, حفة ت وم التحويالت التيتووية أوالع بتفتيح ال ووم بوساطة 

(LPوبعف ذلح يابق مرعح اتعااه وذلح إلكماص الفراغات بفن الي ات  ،  لفتم تحفتف الحوافه اعميم المستويات
 .[5] 1يكلية  اية واما او موضح االشكل )بم
 

 
 الميكل العام للتحويالت التيتووية .(1الشكل )

 

  Wavelet Transformالتحويالت التيتووية واه تحويل ذو اعفتن واو ماوو عن تحويالت المويعة ) 
ال وو ذات البفئة   حفة يست فم مرعحات اتعاهية و ف توسعإ التحويالت التيتووية لتشمل العمل ااتعا  معالعة

وبملا فلن  ،المتعفخم االتعااات والقياسات وبأاعاخ متياس ة لل وو مما أغيص امكا ية التعامل مم ال وو الر مية
 . [6]التحويالت التيتووية تتون فعالة فه الت ات الميحييات ذات ال فات الياعمة والغالدة فه ال وو الابيعية 

ابفتل عن   2002 عام Vetterliو  Doة فه معاص معالعة ال وو من  بل ا ترحإ التحويالت التيتووي      
 عام  Donohoو   Candesتحويالت التفرفلفإ تم التارق الفما من  بل   [  ثيا ية الدعفCurvletتحويالت )

طد إ التحويالت التيتووية  2006 . وفه عام [7]فه صيغتما الحالية 2003 لفتم ا ماواا اشكل مي ح عام 1999
والته اعتمفت اشكل  ) Surfaceletلجل معالعة ال وو المتعفخم الاعاخ وأطلق علفما )   Luو  Doن  بلم

. التحويالت التيتووية تشترك مم تحويالت التفرفلفإ االعفتف من ال  ا ص وميما 2007 ملحوظ اعف عام
(Localization, Orientation and Parabolic Scalingت التفرفلفإ فلن   . وعلص العكس من تحويال

  وبالتاله اه ذات ترافك سمل ومتفاوص لإلعاوم Discrete Domain)بالتحويالت التيتووية تعرف مداعرم 
 .  [7]المت اعة, وأيضاع التحويالت التيتووية تمتلح تتراواع أ ل اكثفر من التحويالت  ال رى 

 E. Candesفلفإ  ف ف تم ا تراحما من  بل )أما التحلفالت الميفسية ذات القياسات المتعفخم )وتفعص التفر  

D. Donoho ،  ,لتحسفن امكا ية اعاخم ترافك الرسومات ذات الدعفتن فه معاص تحويالت المويعة المت اعة
الترخخى للم اطم المحلية حسك  -وصيغة التفرفلفإ اه  موذج افإ وفعاص ل ه يأ ل بيظر االعتداو المعاص اليميه
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ويست فم التفرفلفإ فه الحاالت الثيا ية الدعف  ،الستفاخم من اتعااات ال فات الميفسية فيهوإضافة الص أ ه يمكن ا
  [8] .و الثالثية الدعف

 المرشحات الهرمية االتجاهية )أو التحويالت الكنتورية(: 5-
Pyramidal Directional (or Contourlet) Filter Banks (PDFB):- 

 :[12] تحة التحويالت التيتووية علص
 اضافة المستويات المتعفخم الص المرعحات االتعاهية. 1-

 اثدات  فوتما علص ال اصية الال اية.  2-

 : [12]ومن   ا ص التحويالت التيتووية
)يمكن أن يكون اياك عفخ م تل  من االتعااات لتل ، تمثفل مرن لمستويات متعفخم واتعاهية لل وو 1-

 مستوى .

 % . 33)أ ل من  ترافك محكم مم اسماب  لفل 2-

 التع فف الحسابه او: 3-

O(N) for all (N)                  حفة ان .N .تمثل عفخ الي ات الضو ية فه ال ووم 

 ( (Multiresolution Analysisتحليالت الدقة المتعددة  6-

  Multiscale) تتتون تحلفالت الف ة المتعفخم من جي ففن أساسففن اما تحلفل المستويات المتعفخم 
 . Multiple Directions) وتحلفل االتعااات المتعفخم

 (:Multiscaleالمستويات المتعددة ) 7-

  يست فم مرعحات متعامفم وأن عملية اال تياص لل ووم   (Laplacian Pyramidليفرض أن  
(Downsamplingفلن مرعح التمرير الواطئ ) ،  لتل اعف2)   تتون ام فاوGفه   Laplacian Pyramid 

 2(R2 L  =Є  (t   Ø(:    Scaling Functionيعرف خالة قياس )
 :[9] من  الص معاخلته القياس

   (n-2t  Ø g[n] 2
Z Є n2∑ ( =t  Ø 

 
2 Z ЄZ, n  Є), j jn / 2 j2-(t Ø j-= 2j, n Ø 

         . وسلسيييلة العيييكاص المتفا لييية   z Єjلتيييل  jVيكيييون  اعيييفم متعاميييفم ص  } z Є n} j, n Ø  حفييية ان
z Є n} jV { ال  ا ص اآلتية : توافق ممت 
 

 
 

  . 2واما فه الشكل ) jV-1فه  jVاه معموعة متعامفم من  jWعلص فرض أن 
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   Laplacian Pyramidفضاءات فرعية ذات مستويات متعفخم  مكو ة ب) .(2) الشكل

 ( Multiple Directionsاالتجاهات المتعددة ) 8-

  يست فم مرعحات PDFB  فه المرعح ) DFB  : Directional Filter Bankليفرض ان المرعح ) 
  ُيَعفُّ ابفتل لساس الفروت المستمرم DFB)ي  يمكن ال وص ان الساس المت ام للPDFBللا فه ) ،متعامفم

(Continuous Subspaces( فه التحلفل المتعفخ المستويات. وبالرغم من أن فه  PDFB( المرعح  DFB  
  المتعفخم الف ة. والشكل  j Vي  الص فروت الDFBالفرعية, فل يا سيعرض أوالع تابفق المرعح ) j+1Wيابق لفروت اص 

 . Frequency Domain  علفمما فه الحفي الترخخى )DFB  توضح  سمفن التعاافن م تلففن اعف تابفق )3)
j,kفلن  ، Spatial Domainأما فه الحفي المكا ه )

(j)V  تتفرت عيف مستوىj 2   وباتعاk  بفن ال اتعاااتᶩ2 
[9]. 

 
  DFBفروت متعفخم االتعااات مكو ة االمرعح ) .(3الشكل )

    4  فه المعاص الترخخى اما فه الشكل )PDFBفل ما تتون اعف تابفق المرعح )  jWأما االيسدة للفروت 
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  PDFBفروت متعفخم االتعااات مكو ة االمرعح ) .(4الشكل )

 (Multiscale and Multidirectionتجاه )متعدد المستوى ومتعدد اال 9-

وأ فراع, واما ذار ا ساا ا فلن عفخ االتعااات تتضاع  عيف ال مستوى آ ر أخق, والا يعيه أ ه عيف       
  j2  ومن ثم عيف مستويات أخق j0l2)اللى يمتلح اتعااات ام فاو  DFB  j0lسوف  بفأ امستوى ) j02المستوى 
 ويات التحلفل يعك أن يكون : , وعفخ مست 0j < jحفة ان 

0.)/2], for j<= j0j –(j  –j0 l= [jl 
  اللى يمثل تحويالت التفرفلفإ. واه Spatial Domain  فه الحفي المكا ه )PDFB  توضح ال)5والشكل )

 ة  و المستويات الفقي ة واالتعااات العموخية واالتعااات الفقيCoarseأوبعة أعكاص مابفن المستويات ال شية )
[9]. 

 
   اللى يمثل تحويالت التفرفلفإSpatial Domainالحفي المكا ه ) .(5الشكل )
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 ( Normalized Cutخوارزمية التقطيع المعيرة ) 10-

 -:[4]فيما يأته  اوات  واو مية الت ايم المعفرم المعتمفم 
 ,G=(V,E)  للم اط Weight Graphاخ اص ال ووم, ومن ثم حساب الرسم المو ون ) 1.

 
: اكبيير مسييافة r ،وأعيييه بمييا اإلحييفاثيات فييه ال ييووم الصييلية ، iاييو المو ييم المكييا ه للي ايية  X(i)حفيية ان 
 او متعه   ا ص يعرف ک : F(i)و ،فه ال ام jو  iممكية بفن 

 

F(i) = 1.اة ت ايم المعاميم   : 

F(i) = I (i).قيمة التثافة لت ايم ال وو الرماخية : 

F (i) = [v, u . s . sin(h),v . s . cos(h)] (i)   حفة :h,s,v  اه قيمHSV .للت ايم الملون 

)i( |]nf|, ...., |I * 1f) = [|I * iF(  حفة ان :if   اه مرعحاتDOOG .عيف م تل  االتعااات 
 

 حفة تم ا ماو الو ان علص الحافات من  الص وبط ال ع فتفن معتمفتفن علص مفى التشااه بفيمما.

  .Eigen Vectors , لفتم اعتماخ القيم ال غفرم من المتعه الممفي )Eigen Valueالممفيم) حساب القيمة 2.
 

                 …(2)  
where : 

x   :  is a Square matrix. 

 :  is the Eigenvalue. 

   :  is the Identity matrix. 
 

   لتعي ة الم اط الص جي ففن.Eigen Valueقيمة ممفيم )است فام ثا ه أصغر  3.

ا راو ال يعك ت سيم العيء الحاله الص أجياء فرعية أ رى وإعاخم عملية ت سيم العيء الم اوت عيف   4.
 الضرووم. 

 الدراسات السابقة 11-

ضوت فه   فمإ خواسات اثفرم ومستفيضة فه معاص ت ايم ال وو وب اصٍة الابية. ولم ي ت ر الا المو  
المعاص الابه وإ ما اان المعاص الابيعه حاضرا من  الص الحاجة الص اعض الجياء المممة فه ال وو الابيعية 

 :ومن الفواسات المممة فه الا الموضوت
احثاع تمفف الص تح فق معفص تمففي ام تل  الشروت. ف فم   ،وآ رين Xuebin xuحفة اان للداحة  

وال اوم الولص اا إ تحلفل ال الوجو  ااست فام   ،االعتماخ علص التحويالت التيتوويةالدحة طري ة لتمففي الوجو  ا
ففتم ايعاخ المعامالت الترخخية العالية والواطئة ام تل  المستويات واليوايا واه المعلومات  ،التحويالت التيتووية

ا من ا تداو الوجه تست فم ال تداو الته سوف تست فم فه تمففي الوجو . وأ فراع فلن المعامالت الته تم تحلفلم
الت ييف ثم  ح ل علص تمففي للوجه. وأ مرت اليتا م أن است فام التحويالت التيتووية  فمإ  تا م أفضل اكثفر 

 من تحويالت المويعة عيف تابي ما عملياع.

.... (1) 



 عبد هللامؤيد  كرمإبراهيم السيف و خليل 
 

 

30 

  Huan Yangاحةلم تعتمف التحويالت التيتووية فه تمففي الوجو  علص  اعفم بيا ات مسد ة ف ف  فم الد    
ويعالم الوجه ارمياع  ،يح ق تمففياع لوجه ع ص غريك ااالعتماخ علص ممفيات التحويالت التيتوويةاحثاع  ، وآ رون 

)أى ااالعتماخ علص ال وو المرمية  من  الص التحويالت التيتووية والته تحتوى اال من المعلومات الترخخية العالية  
متعفخم وباتعااات متعفخم ومن ثم ت تاو تلح المعلومات من ال وو المرمية والواطئة لتمثفل افئة الوجه بف ة 

ويمتا  اليظام اسرعته و فوته العالية والمالوبة فه مثل الا اليوت من   ،وتفوب من  الص  واو مية ت ييف افوءم
 ال ظمة.

 الخوارزمية المقترحة  12-

 -أخ ا  ال واو مية الم ترحة فه الدحة:      
ففيييه حييياص ايييون  ،. حفييية تيييم اكتسييياب صيييووم ملو ييية أو صيييووم ذات تيييفوج ومييياخىX يييووم الابيييية اخ ييياص ال 1-

ال ييووم ملو يية ففييتم التعامييل مييم احييف عييرا ح ال ييووم الملو يية الييثال  )الحميير أو ال ضيير أو ال وق  فييه 
عمليييية المعالعييية. وفيييه حييياص ايييون ال يييووم ذات تيييفوج ومييياخى فتتيييون ال يييووم ممييييأم اشيييكل مداعييير. ويمكييين 

 مالحظة أن صووم الفماغ الابية المكتسدة تتون عاملة لتافة أ وات ال وو الابية ال رى.

 اخ اص عفخ الم اطم المالوبة للت سيم. 2-

 من ال ووم الصلية.  التيتوولفإحساب الحافات بوساطة  3-

ا س   لم يييفوفة التعييي Eigen Value  والقييييم الممفييييم )Eigen Vectors)حسييياب المتعميييات الممفييييم  4-
  .Symmetric Similarity Matrixالمتيا رم )

  .Eigen Value) ا شاء الم اطم اشكل متتاام ااالعتماخ علص 5-

 ا تياو الم ام المالوب. 6-

 حافات الم ام علص ال ووم الصلية.  اس ات 7-

 عرض ال ووم الياتعة.  8-

 لمعتمفم فه الدحة.   يمثل م اااع صيفوقياع لتمثفل  اوات تيففل ال واو مية ا6الشكل )
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 م اط ا سيابه لل واو مية المعتمفم فه الدحة  .(6الشكل )

              مثال تطبيقي 13-

  لجل توضيح  اوات  MRIتم ا تداو صووم ملو ة مكتسدة من جما  الر فن المغياطيسه الابه )      
 وو الابية الملو ة أو ذات التفوج الرماخى.ال واو مية المعتمفم. علماع ان اليظام تتعامل مم العفتف من أ وات ال 

 

 
 ال ووم الصلية  .(7الشكل)
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  49) و ف تم ا تياو الم ام و م ،م اعاع    64] -[1 موذج لدعض الم اطم, حفة بلغ عفخاا  .(8الشكل )

 

 
  49) حافات الم ام و م .(9الشكل )

 

 
 صلية   علص ال ووم ال49اس ات حافات الم ام و م ) .(10الشكل)
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   اعف أن تم ا تياعه من ال ووم الصلية 49الم ام و م ) .(11الشكل)

 المناقشة 14-

العالية للتحويالت التيتووية ]والته تعاه تحفتفاع واضحاع للحافات فه  -تابفق المحتويات الترخخية العالية      
اعتماخ ثالثة مستويات من  [ وعيف(sobel, Jacobi, canny, …ets) ال ووم أعلص من أى مرعح آ ر مثل 

التحويالت التيتووية سوف يعاه عفم صوو مم   ا ص لتل صووم تيفرخ بما عن ال وو ال رى اما فه الشكل  
(1.  

تتم ا تياو الم ام المرغوب فيه وذلح للعمل عليه. وال اوم ال رى تتم ففما الغاء جميم الجياء من ال ووم       
و وذلح لفواسته اعف اس اطه علص ال ووم الصلية  اما فه المثاص التابي ه الموضح الصلية ماعفا العيء الم تا

 ساا اع.

 االستنتاجات 15-

لتحفتف   Cannyالعالية بفالع من مرعح  -تابفق ال واو مية الم ترحة يظمر أن استبفاص المعامالت العالية       
خ ل فوم التحويالت التيتووية علص اعااء معلومات الحافات يعاه ت ايعاع لل ووم أفضل اكثفر وأخق والسبك يعو 

 Normalizedوعليه فلن التحوير اللى تم بوساطة  واو مية ال ام ، خقي ة جفاع والته تست فم فه تحفتف الحافات

Cut  فم خعماع عاليا فه معاص الت ايم الف فق لل وو الته تم اعتماخاا )تم اعتماخ صوو طبية فه المثلة 
لص الرغم من أن التحوير أخى الص  ياخم و إ التيففل اشكل طفيف ولتون ال  التابي ات ال تعتمف علص  التابيقية  ع

  عليه ال يكون عامل  من التيففل ذا أامية تلار. وال ووم الم تاعة اعف است الصما Off Lineاليمن الحقي ه )
 الوب.وتتبفراا الص أحعام غفر قياسية ت فم تف فالع اامالع عن الم ام الم

 األعمال المستقبلية 16-

است فام ت ييات اللااء ال ياعه من أجل الح وص علص تمففي لألجياء الم تاعة من  الص است الص        
 واصما لجل التمففي الحفى  واو ميات تمففي ال مات. اللح يمكن اعتماخ ال واو مية الم ترحة لجل ت ييف 

 أجياء ال وو الابيعية الملت اة جواع. 
واللح امكا ية تابفق ال واو مية الم ترحة إليعاخ مياطق ال وم والضع  فه السدا ح اعف تتبفر مياطق       

 اال تداو الص قياسات ابفرم.
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