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 الملخص

اصل في مجال معالجة الصور الرقمية واستخداماتها في شتى المجاالت، ولوجود الحاجة  نظرا للتطور الح 
في بعض التطبيقات منها الهندسية لقياس أبعاد الجسم عن بعد وفي مجال المرور لتحديد ارتفاع المركبات لعبورها 

مركبة أكثر من الحد تقاطعات الجسور واألنفاق ورصد المخالفات المرورية الخاصة ببروز الحمل عن جسم ال
 لذا فقد تم في هذا البحث اقتراح طريقة إليجاد أبعاد الجسم باستخدام الصور الرقمية ذات االمتداد المسموح به.

(jpg) ولغرض القيام بذلك فقد ارتأينا تحوير جهاز الكاميرا الرقمية بإضافة أداة تتضمن مصدرين ضوئيين يبعثان ،
ن طريق النقاط الضوئية سيتم إيجاد مقياس الرسم والذي على أساسه سيتم الضوء على الجسم الذي سيصور وع

 حساب أبعاد الجسم. 
  تصل  وقد أظهرت كفاءًة ودقة  ،ختلفةأجسام معلى عدة صور مختلفة تضم  المقترحةطريقة التم تنفيذ 

لحاسوب  اباستخدام   Matlab R2010 ver. 7.0% في إيجاد أبعاد الجسم. ونفذت الخوارزمية بلغة  100
دقة   وشاشة ذات  1.4GHz   Solo CPU U3500, TMCore RIntelمعالج ( وبمواصفات:Laptopالمحمول )

1366*768. 
الذرعات في الهندسة المدنية ، قياس االبعاد، تمييـز االلـوا ،  الكلمات المفتاحية:  معالجة الصور، تمييز الكائن،

 تمييز اللو  االخضر.
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ABSTRACT 

           Due to the huge development in the digital image processing scope and its wide 

used in many applications, and exist the needing in some applications such as 

engineering, military to find remotely the object dimensions and area and in the traffic 

field to find the height of trucks before the tunnels and intersections bridges and 
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observation the traffic infringements that concerning the load part out of the vehicle 

body which may be more than the permissible limit. 

Therefore, this paper suggest an approach to find the object dimensions by using 

digital images with an extension. The digital camera was modified by adding two 

lighting beams to apply point lights on the objet during image capturing. Then by using 

these two lighted points in the image the scale of the image was found which will be use 

to find object dimensions. 

The proposed method applied by using many images with different objects. It 

was more efficient and accuracy 100% for determining dimensions of objects. It was 

applied by using Matlab R2010 ver. 7.0 language, laptop computer with 1.4GHz 

processor  IntelR CoreTM Solo CPU U3500 , screen resolution 1366*768. 

Keywords:  Image Processing, Object Recognition, Civil Engineering Measuring, 

Dimension Measuring, Colors Recognition, Green color Recognition. 

 
 :المقدمة

 إذيشههد مجههال معالجههة الصهور تقههدما واسههعا وكبيهرا لمهها لهههذا الحقهل مههن أهميههة فهي جميهه  مجههاالت الحيههاة.  
[. 1،2]من مالمح ثورة المعلوماتيهة فهي العهالم القابليهة علهى إرسهال معلومهات معقهدة علهى شهمل صهورة رقميهة  أننجد 

فهإن االهتمهام بموضهوع المعالجهة الرقميهة للصهور لهذا بشر للمعلومات، بما أن الصورة تلعب دورا هاما في اكتساب الو 
 ينب  من مجالين أساسيين:                               

األول في تحسين المعلومات المصورة لتسهيل تفسيرها وفهمها للبشر وتمهيدها لخطوات معالجة الحقهة. والثهاني فهي  
ا أي معالجهة بيانهات الصهورة ألضهراض التخهلين علهى أوسهاط مختلفهة هه نتحليل الصور السهتخال  معلومهات معينهة م

إرسههال الصههورة مههن ممههان  عههر بأقههل عههرض نطههاق مممههن أو اإلدراو ا لههي للصههورة ومحتوياتههها بههدون مسههاعدة  أو
 .        [4,3,2,1] بشرية

ههههتم ي الهههذي (,المعلوماتية) الحاسهههوب( مهههن أحهههد فهههروع علهههم image processingتعهههد معالجهههة الصهههورة )
 .[5,1] ى الصههور بهههدس تحسههنيها طبقههًا لمعههايير محههددة أو اسههتخال  بعههض المعلومههات منهههابههإجراء عمليههات علهه 

مصهههفوفة ثنائيهههة تتكهههون مهههن عهههدد محهههدود مهههن العناصهههر لكهههل منهههها موقههه  و يمهههة  أنههههاتعهههرس الصهههورة الرقميهههة علهههى و 
الصهور .وتنقسهم pixels [6,4] أو  image elementsأو  picture elementsمحهددين.  تسهمي ههذل العناصهر

 Colorوالصههور الملونههة  Grayscale Imageوالصههورة متدرجههة الرمههادي  Binary Imageإلههى الصههورة ثنائيههة 

Image   والصور متعددة األطياس(MultiSpectral  Image) [7,3]. 
عههام إلههى محاكههاة بشههمل وتعههد الرةيههة باسههتخدام الحاسههوب أحههد أفههرع علههم الههذكاء االصههطناعي الههذي يهههدس 

علهى مهدعالت بصهرية. أمها  االتعلم واالستنتاج واتخاذ ردود أفعال بناء ىشرية الذكية بما يتضمن القدرة علالقدرات الب
يصهعب إلهى حهد مها إيجهاد حهدود و يعد مجاال متوسطا بين الرةية بالحاسوب ومعالجهة الصهور. فمجال تحليل الصور 

ة بالحاسههوب( . إال انههه يممههن تقسههيم العمليههات فاصههلة بههين هههذل المواضههي  الثالثههة )معالجههة الصههور ، وتحليلههها والرةيهه 
 :[4] التي يستخدم فيها الحاسوب في هذا المجال إلى ثالث مستويات

.  ويممهن  [5] عمليات ذات مستوي منخفض والتي تتضهمن إزالهة التشهول  وتحسهين التبهاين وزيهادة حهدة الصهورة  -1
 ها صورة.اتجاعر إصورة و  اإدعاالته وصف هذل العمليات بأنها تلك العمليات التي يمون 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
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عمليههات ذات مسههتوي متوسههي والتههي تتضههمن تقسههيم الصههورة إلههى منههاطق أو عناصههر ثههم وصههف هههذل العناصههر  -2
 .لتعرس على عناصر محددة بالصورةالعتلالها إلى تمثيل صالح للمعالجة بالحاسوب ، كما تشمل أيضا عمليات ا

 .أو إدراو لمجموعههة مههن العناصههر التههي تههم التعههرس عليهههاعمليههات ذات مسههتوي عههال وهههذل تتضههمن عمليههة فهههم  -3
 وفي قمة عمليات هذا المستوي تأتي عمليات التعلم واكتساب المعرفة المرتبطة بالرةية بالحاسوب.

من كل ما سبق نجهد أن التهداعل بهين كهل مهن معالجهة وتحليهل الصهور يتمثهل فهي عمليهات التعهرس علهى منهاطق أو  
ويهتم عههرض نتهائج معالجههة البيانههات فهي الحاسههوب بطريقهة يفهمههها المسهتخدم إمهها عههن  رة.عناصهر معينههة تنتمهي للصههو 

طريههق الشاشههة أو طباعههة النتههائج علههى الههورق. والصههور التههي نراههها علههى الشاشههة ممونههة مههن النقههاط الد يقههة الملونههة 
 (Resolution)العههرض  دقههة. وتقههاس الكثافههة النقطيههة أو  درجههة (pixel) النقطههةالمنتشههرة بصههورة منتظمههة وتسههمى 

العهرض  دقهةتعتمهد جهودل الصهورة جلئيها علهى و ، [10,9,8,6] (dpi)الواحهد (االنه العقدة )الموجودة في  النقاطبعدد 
جودل الصورة علهى درجهه جهودل العدسهة وعهدد األلهوان  أي كميه التفاصيل التي تستطي  الكاميرا إيجادها وأيضا تعتمد

. حيههث تعطههي الدقههة المنخفضههة مظهههرا عشههنا للنصههو  والصههور بسههبب [9]لهههاأن تسههتجيب  التههي تسههتطي  الكههاميرا
المسههتعملة إلظهههار الصههورة. وتعطههي الدقههة العاليههة وضههوحا اكبههر للنصههو  والصههور. ويههتم  نقههاطالعههدد القليههل مههن ال

 [8]. أفقيا لنقاطعموديا في عدد ا لنقاطالتعبير عن الدقة من حيث عدد ا
الصههور بالطريقههة الرقميههة عمليههة قليلههة الكلفههة نسههبيًا وسهههلة التنفيههذ وذلههك للتطههور وبمهها انههه أصههبحة عمليههة معالجههة 

الحاصل في مجال الحاسوب وأجهلة تحويل وتسهجيل محتويهات الصهور دون فقهدان فهي المعلومهات التهي تحويهها ههذل 
اعه مختلفههة فههي األسههواق بنو يههات وأشههمال ومواصههفات وصههن ة. وأيضهها أصههبحة الكههاميرات الرقميههة متههوفر [5]الصههور

إلهى الحاسهوب حيهث نسهتطي  أن نخلنهها أو نغيهر  تنقلسمناسبة. فعندما نلتقي صورا بالكاميرا الرقمية بعدها  وبأسعار
، وبهالرضم مهن ذلهك فهان مجهال اسهتخدام الكهاميرا الرقميهة يحتهاج إلهى توسهي ، حيهث يممهن [11]نطبعهها  أوونبدل فيها 

و الهههدس مههن بحثنهها حيههث ارتأينهها ترتيههب جهههاز يتكههون مههن كههاميرا رقميههة ُتسههتخدم فههي تحديههد أبعههاد الجسههم وهههذا ههه  آن
على عهههي أفقهههي واحهههد وان المسهههافة بهههين (لضهههوءاكهههاميرا ومصههدري )عدسهههة الكهههون الثالثهههة تومصههدرين للضهههوء بحيهههث 

سههيتم اعتمادههها لحسههاب مقيههاس الرسههم للصههورة الملتقطههة الههذي عههن طريقههه يههتم  وهههذل المسههافةمصههدري الضههوء ثابتههة 
 أبعاد الجسم في الصورة. ليوفر على المستفيدين من هذا الجهاز الجهد والوقة والكلفة في أداء مهامهم.  حساب

 

 وحدة قياس المسافة داخل شاشة الحاسوب
 

مرتبة على شهمل شهبمة أفقيهة ورأسهية ويممنهك الهتحمم فهي دقهة العهرض  نقاطإن شاشة الحاسوب ممونة من 
. وإن الكثيهر [10]عصهائ  العهرض فهي برنهامج وينهدوز عهن طريهقالخاصهة بالشاشهة  نقهاطمن عهالل تعهديل  يمهة ال

ترونيهها تههتم بطريقههة مماثلههة لوحههدة  يههاس المسههافة فههي الواقهه  والحقيقههة أن األمههر منهها يتوقهه  أن وحههدة  يههاس المسههافة إلك
وكذلك وحهدة  متروملي مترسنتي امثال وحدة المتر وتقسيماتهفالمسافة تقاس بوحدات مختلفة لها مقدار ثابة ف مختلف.

هذا النظام ال ينفه  و وآبدا ال يتغير، القدم وتقسيماتها فهذل الوحدة ثابتة المقدار فمقدار العشرة سنتيمتر هو نفسه دائما 
  في عالم شاشات الحاسوب.

دمة وحدات القياس الحقيقة فهي العهالم فلو استخفالمشملة تتمثل  بأنه يوجد شاشات بأحجام مختلفة وبأسعار مختلفة 
االلكترونههههي لكههههان شههههمل المواقهههه  والصههههور ومقههههاط  الفيههههديو ال يممههههن عرضههههها بشههههمل مالئههههم  علههههى جميهههه  شاشههههات 

 الحواسيب.

http://docs.educdz.com/Ù�ØØ¯Ø©-Ù�Ù�Ø§Ø³-Ø§Ù�Ù�Ø³Ø§Ù�Ø©-Ø¯Ø§Ø®Ù�-Ø´Ø§Ø´Ø©-Ø§Ù�ØØ§Ø³Ù�Ø¨/
http://www.san3ani.com/files/pixel/pc3.jpg%3cbr
http://www.san3ani.com/files/pixel/pc3.jpg%3cbr
http://www.san3ani.com/files/pixel/pc3.jpg%3cbr
http://www.san3ani.com/files/pixel/pc3.jpg%3cbr
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ههذل الوحهدة تختلهف  pixel نقطهةال ههيوحاًل لهذل المشملة تم اعتراع وحدة  ياس مسهافة عاصهة بالشاشهات 
اعتالس جذري عن الوحدات الحقيقة حيث أن هذل الوحدة ليس لها مقدار ثابهة  بهل يممهن تغييهر مقهدار ههذل الوحهدة 

وقههد تكههون  مترسههنتي 10قههد تكههون تههوازي  نقههاط 10همثاًل إذا احتجنهها إلههى ذلههك )عنههد اعههتالس حجههم الشاشههة الحقيقههي(.ف
  .فليس لها مقدار معين بل تختلف باعتالس الشاشة والجهاز مترسنتي 14وقد توازي  مترملي 10توازي 

 

 :(Canny) كاني الكشف عن الحواف باستخدام كاشف  
 

ال  المعلومهات الضهرورية المهمهة إن البحث عن عوارزميات وطرائهق حديثهة لمعالجهة ههذل الصهور السهتخ         
يعههد  أمههرًا  مهمهها فههي الوقههة الحاضههر  الن  هههذل المعلومههات ال تكههون فههي الغالههب ظههاهرة بشههمل واضههح فههي الصههورة 

 [7]الخام
وقد اقتصرت هذل الخوارزميات والطرائق بشمل رئيسي الستخال  المعلومات الممانية والطيفية. فلكهل نهوع مهن ههذل 

عاصههة بههها . فرظهههار المعلومههات الطيفيههة تسههتخدم عههادة طرائههق التصههني  الرقمههي وتفسههير  المعلومههات عوارزميههات
أمهها إلظهههار المعلومههات الممانيههة نسههتخدم  [13]الصههور الملونههة الكاذبههة والمركبههة مههن دمههج عههدة صههور وبحههلم مختلفههة

 عادًة عوارزميات تعتمد بشمل أساسي على المرشحات الرقمية.
حههواس علههى أنههها عمليههة تحديههد الخصههائ  الممانيههة التههي يصههعب تمييلههها فههي بعههض تعههرس عمليههات الكشههف عههن ال

األحيان بشمل مباشر من الصور الخام لغرض اسهتخال  التراكيهب الشهملية، وتعهد عمليهة الكشهف عهن الحهواس مهن 
س من الخطوات األساسية في فهم وتحليل الصورة، وتشمل عملية الكشف عن الحواس في الغالب تحديد وعلل الحوا

 [7].الصورة الرقمية باستخدام عوارزميات وطرائق معالجة الصورة الرقمية
يعد كاشف كاني للحواس من الخوارزميات الفعالة للكشف عن الحهواس، ألنهه يعتمهد ثالثهة معهايير فهي تقهدير كفهاءة   

وههذا يتجلهى فهي عهدم  الخوارزمية، المعيار األول هو تحقيهق اقهل نسهبة للخطهأ فهي عهدد الحهواس التهي يممهن اكتشهافها
تجاهل الحواس الحقيقية بقدر اإلممان وعدم احتساب الحافات الكاذبهة بقهدر اإلممهان. والمعيهار الثهاني الهذي اعتمدتهه 
عوارزمية كاني هو الدقة في تحديهد الحافهة وههذا يعنهي تحقيهق اقهل مسهافة مممنهة بهين موقه  الحافهة المحهددة وموقعهها 

ار الثالث فهو جعل الخوارزمية ذات استجابة واحدة للحافة الواحدة إذ أن هذا المعيهار الحقيقي في الصورة. أما المعي
يعد مممال للمعيارين األول والثاني الن تكرار الحافة يعني إضافة حافات كاذبة )حافات الظل( وبالتالي صهعوبة فهي 

واس القويههة، فقههد تههم اسههتخدام هههذا . وألنههه يظهههر الحههواس الضههعيفة المرتبطههة بههالح[14]تحديههد الموقهه  الههدقيق للحافههة
 حيث اظهر نتائج واضحة.  0.6الكاشف في البحث للكشف عن الحواس م  الحد األعلى للعتبة وهو 

 

 الجهاز المستخدم في التصوير
 

 Benq)يتكهههون الجههههاز المسهههتخدم فهههي عمليهههة التصهههوير فهههي ههههذا البحهههث مهههن الكهههاميرا الرقميهههة نهههوع              

DC3410)   دقههة وبدرجههةdpi 2048   موضههوعة علههى التههوازي مهه  مصههدرين للضههوء )م شههر ضههوء ليههلر اعضههر
اللون( ومثبتهة بإطهار مهن الخشهب بحيهث تكهون عدسهة الكهاميرا ومصهدري الضهوء علهى عهي أفقهي واحهد والمسهافة بهين 

سهههنتيمتر  25سهههنتمتر، أي أن المسهههافة بهههين مركهههلي الضهههوء ههههي  12.5مركهههل العدسهههة واحهههد مصهههدري الضهههوء ههههي 
سهنتيمتر بهين نقطتهي الضهوء السهاقطة علهى  25صدري الضوء تطلقان الضوء بشمل متوازي للحفاظ على المسهافة وم

 (.1الجسم الذي ستلتقي له الصورة, انظر الشمل)
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 محددات التقاط الصورة

 

هنالك بعض المحددات يجب مراعاتها اللتقهاط صهورة بالجههاز المحهور لتعطهي صهورة واضهحة بحيهث ُتم يهل 
 دقيق. بشمل 

إذا كان التصوير عارج البناية فيجب أن ال تكون أشعة الشمس مسهلطة علهى الواجههة كليها أو جلئيها، وذلهك لكهي  1-
 الي ثر على وضوح لون الضوء المسلي على الجسم.

إذا كهههان التصهههوير داعهههل البنايهههة فيفضهههل عهههدم اسهههتخدام الهههوامض)الفال ( الخههها  بالكهههاميرا ولهههنفس السهههبب فهههي  2-
 لسابقة.النقطة ا

 يمون البعد بين الكاميرا والجسم المراد تصويرل مناسب بحيث تظهر النقاط الضوئية بشمل واضح.3-  

أن تسهههلي نقطتهههي الضهههوء بشهههمل عمهههودي أفقيهههًا )أي عهههدم المهههيالن إلهههى اليمهههين أو اليسهههار ويسهههمح بهههالميالن إلهههى 4-  
 األعلى أو األسفل( قدر اإلممان على الجسم.

 

 نقطتي الضوء المسلطة على الجسم خطوات إيجاد مركزي 
 

فهههي الصهههورة الملتقطهههة سهههتتحول إلهههى دائهههرة فهههي الصهههورة الثنائيهههة بعهههد  المسهههلطة علهههى الجسهههم إن نقطهههة الضهههوء       
تهههم  المسههلطة علهههى الجسههم اسههتخدام كاشههف كهههاني السههتخال  الحههواس، وإليجهههاد مركههلي نقطتههي الضهههوء )الههدائرتين(

كتشاس الدائرة في الصور الثنائية. ولتنفيذ الخوارزمية يجهب أن تكهون المهدعالت استخدام عوارزمية البحث النقطي ال
 [15]باعتصار كما يلي المستخدمة هنا  بارة عن صورة  ثنائية أو مقط  من الصورة.  والخوارزمية 

بحههث تبهدأ العمليههة بالبحهث عههن نقطهة مضههي ة فهي جههلء الصههورة المقتطه  وبشههمل عمهودي. وبمهها أن النقطهة التههي ن1-  
عنههها تقهه  علههى محههيي الههدائرة أو شههبه الههدائرة، هههذا يعنههي أننهها سههنجد النقطههة علههى قمههة الههدائرة ثههم نحههتف  بإحههداثياتها 

(x1,y1( ثم نبحث عن النقطة المقابلة بعمل مسح أفقي ونحتف  بإحداثياتها )x2,y2 .) 

( تمهر بهالمركل )تمثهل x2,y2( و)x1,y1نجد إحهداثيات المركهل علهى فهرض إن  قطعهة المسهتقيم بهين النقطتهين )2-  
 قطر الدائرة(.
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نحذس الدائرة التي وجدنا مركلها من الصهورة المقتطعهة وذلهك للتقليهل مهن الوقهة لهالزم فهي عمليهة البحهث إليجهاد 3-  
 .مركل الدائرة الثانية

 مرة أعرى إليجاد مركل الدائرة الثانية)مركل نقطة الضوء الثانية(. (3-1)  تعاد الخطوة4-  
 

 خطوات حساب مقياس الرسم للجسم في الصورة
 

لحسههاب مقيههاس الرسههم يجهههب أن تكههون  يمههة المسهههافة بههين نقطتههي الضههوء المسهههلطة علههى الجسههم معلومهههة           
(actual_light_distance)  انظههر ثههم نتبهه  الخطههوات التاليههةسههنتمتر للجهههاز المسههتخدم.  25وهههي ثابتههة ومقههدارها ،

 :(2الشمل)
وذلهك الن الضهوء المسهتخدم ذو لهون (، green plane)األعضهر التهدرج اللهونيصهورة ذات تحويهل الصهورة إلهى 1-  

 اعضر وهذا المستوي أعطى نتائج واضحة في تمييل دائرتي نقطتي الضوء في الصورة الثنائية. 

لضهوء وعلهى التهوازي عدسة الكاميرا تقه  وسهي مصهدري ا أنقط  جلء الصورة الذي يحتوي نقطتي الضوء، وبما 2-  
 لذا سيمون موق  نقطتي الضوء في الثلث الوسطي من الصورة تقريبا ولجمي  الصور في الوض  الصحيح.

 (.0.6القيمة العليا للعتبة ) أنتحويل الصورة الناتجة إلى الصورة الثنائية باستخدام كاشف كاني للحواس و 3-  

 للتخل  من النقاط اللائدة.وذلك  ( للصورة الناتجةthinningعمل تنحي  )4-  

كمهها بينهها فههي  مقيههاس الرسههم ( أدقنجهد مركههلي نقطتههي الضههوء فههي مقطه  الصههورة الناتجههة )وذلههك للحصههول علهى 5-  
فههي الصههورة وحسههب   ( بههين مركههلي نقطتههي الضههوءImage _Light_distanceلمسههافة )انجههد  الفقههرة السههابقة، ثههم

 (.1المعادلة )
Image _Light_distance =  ² y2)-(y1 ² x2)-(x1 +    ….(1) 

 (.2( كما في المعادلة )Scaleحساب  يمة مقياس الرسم )6-  

Scale = Image _Light_distance /actual_light_distance    …(2) 
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 (: المخطط االنسيابي لخطوات حساب مقياس الرسم2الشكل )

 

 مراحل عمل الخوارزمية المقترحة
 

 المسهتخدم عوارزمية تعمل على الصهور الملونهة الملتقطهة بواسهطة الكهاميرا الرقميهة للجههازيتكون العمل من          
مبينهة  فههو  هيم أبعهاد جسهم معهين فهي الصهورة المدعلهة. وعطهوات الخوارزميهة اإلعهراج وأماالذي تم ترتيبه  كإدعال،  

 كما يلي: ( و 3بالمخطي االنسيابي في الشمل)
مسهلطة علهى  الهذي تهم ترتيبهه بحيهث تكهون نقطتهي الضهوء المسهتخدم الرقمية للجهاز صورة بواسطة الكاميرا التقاط1- 

 وبشمل عمودي على الجسم. قدر اإلممان وسي الجسم

 قراءة الصورة المراد حساب أبعاد الجسم فيها وعلنها في مصفوفة.2- 

 ة.السابقفقرة الالمستخدم في هذل الصورة كما في  Scale) (حساب  يمة مقياس الرسم3- 
الفهأرة النقهاط بواسهطة  على الجسهم فهي الصهورة وذلهك بتأشهير امراد  ياسهللمسافة التحديد نقطة بداية ونقطة نهاية 4- 

(mouse) المسههافة بههين النقطتههين إيجههاد، ثههم(Dimension_on_Screen) علههى الشاشههة )طههول الُبعههد علههى شاشههة
  (.1(، وحسب المعادلة )pixel) عدد النقاطُمقاسا ب (الحاسوب

علههى شاشههة الحاسههوب مقسههوما علههى  يمههة  لمسههافةسههاوي حاصههل قسههمة طههول ات يوههه  ةالحقيقيهه  لمسههافةحسههاب ا5- 
 ويمون الناتج بوحدة السنتيمتر. (.3مقياس الرسم لهذل الصورة كما في المعادلة )

Actual_dimension = Dimension_on_ Screen /  Scale   ...(3) 

 

 على الشاشة في الموق  المناسب. ةعاد( الحقيقي)أو األب مسافةطباعة  يمة ال6- 

 في حالة  ياس مسافة أعرى على الجسم في الصورة. 4-6كرر الخطوة 7- 

 النهاية8- 
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 الخوارزمية المقترحة عمل(: المخطط االنسيابي لمراحل 3) الشكل
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 اختبار كفاءة الخوارزمية المقترحة:
 

عهههالل حسهههاب النسهههبة الم ويهههة لدقهههة المسهههافات التهههي وجهههدت إلهههى  يهههاس مهههدى كفهههاءة الخوارزميهههة مهههن يممهههن        
 المسافات على الواق  وحسب القانون:

100=
AD

ID
Acc         …(3)  

 هو النسبة الم وية للدقة.   Accإذ إن  :      
               ID   التي تم إيجادها من الصورةهو المسافة. 
               AD  لحقيقية في الواق اهو المسافة. 

صههورة تحتههوي  60( وعههددها حههوالي jpgتههم تطبيههق الخوارزميههة علههى مجموعههة مههن الصههور المختلفههة ذات االمتههداد ) 
% 100مواقهه  وأجسههام مختلفههة وعلههى أبعههاد وزوايهها مختلفههة ، وتههم التوصههل لنتههائج جيههدة ود يقههة وكانههة الدقههة تقريبهها 

األبعاد بشهمل دقيهق كانهة نتيجهة عهدم دقهة المسهتخدم فهي تحديهد  ألضلب الصور حيث أن بعض االعتالس في تحديد
 نقطة بداية ونهاية البعد المراد  ياسه على الجسم في الصورة.

  

 مثلة تطبيقيةأ
 

 فيما يلي بعض الصور الملتقطة ونتائجها:      
 :1المثال 

( الصهورة )أ(، 4والمبينهة بالشهمل) في هذا المثال التقطة صهورة لجهلء مهن واجههة دار لقيهاس ارتفهاع سهياجه         
أمتهههار تقريبههها، الحههه  أن مصهههدري الضهههوء سهههلطا بشهههمل عمهههودي تقريبههها علهههى السهههياج  10وكانهههة الكهههاميرا علهههى بعهههد 
 المطلوب حساب ارتفاعه. 

الصههورة )ب( تمثهههل الصهههورة الناتجهههة ذات التهههدرج اللهههوني األعضههر، والصهههورة )ج( تبهههين الجهههلء المقتطههه  مهههن الصهههورة 
التهي تحتهوي نقطتهي الضهوء، والصهورة )د(ههي الصهورة الناتجهة مهن تحويهل الصهورة )ج( إلهى الصهورة الثنائيهة السهابقة و 

ه( فتبهين الصهورة بعهد تطبيهق عوارزميهة البحهث النقطهي لتمييهل الهدائرة حيهث تهم  باستخدام كاشف كاني، أما الصهورة )هه
م تحديهد مركهلي نقطتهي الضهوء بعهدها يهتم حسههاب حهذس الهدائرة الممتشهفة مهن اليسهار ليهتم اكتشهاس الهدائرة األعههرى، ثه 

 مقياس الرسم. 
(:  في الصورة )أ( نالح  ظهور الم شر مبينا االحداثي السيني والصادي ليستطي  المستخدم تحديد نقطة 5والشمل)

ى الصورة. بداية المسافة المراد  ياسها على الصورة. والصورة )ب( تبين موق  نقطة النهاية للمسافة المراد  ياسها عل
( يتبههين  يمههة 6وقههد تههم تحديههد مسههافة أعههرى بههنفس الطريقههة السههابقة وهههي طههول قطعههة الحههالن علههى السههياج، والشههمل)

 البعدين مطبوعة على الصورة وهي فعال تساوي البعدين في الحقيقة.
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 : 2المثال 

انظههر الصههورة )أ( مههن  تههم التقههاط صههورة لمركبههة حمههل لقيههاس ارتفاعههها، و يههاس طههول الحمههل الخههارج عنههها
(. الصورة )ب( تمثل الصهورة الناتجهة ذات التهدرج اللهوني األعضهر، والصهورة )ج( تبهين الجهلء المقتطه  مهن 7الشمل)

الصورة السابقة والتي تحتهوي نقطتهي الضهوء، والصهورة )د(ههي الصهورة الناتجهة مهن تحويهل الصهورة )ج( إلهى الصهورة 
صههورة )هههه( فتبههين الصههورة بعههد تطبيههق عوارزميههة البحههث النقطههي لتمييههل الههدائرة الثنائيههة باسههتخدام كاشههف كههاني، أمهها ال

حيث تم حذس الدائرة الممتشفة من اليسار ليتم اكتشاس الدائرة األعرى، ثهم تحديهد مركهلي نقطتهي الضهوء، بعهدها يهتم 
 حساب مقياس الرسم.

لصههادي ليسههتطي  المسههتخدم تحديههد نقطههة (: الصههورة )أ( نالحهه  ظهههور الم شههر مبينهها االحههداثي السههيني وا8الشههمل )
بداية الحمل الخارج عن المركبة. والصورة )ب( تبين موق  نقطهة نهايهة الحمهل الخهارج عهن المركبهة المهراد  ياسهه فهي 
الصهههورة. وبعهههد تأشهههير مسهههافة أعهههرى بهههنفس الطريقهههة السهههابقة وههههي ارتفهههاع المركبهههة تظههههر النتيجهههة مطبوعهههة كمههها فهههي 

 (.9الشمل)
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 :3ثال الم
أ( يبين صورة لطفل يراد  ياس طوله، وهو يحمل مسطرة القياس لنبين مدى صحة ودقهة النتهائج، حيهث -10الشمل )

 ب(.-10مطبوعة كما في الشمل) بنطلونه والنتيجةتم تأشير طول الطفل وتأشير طول 
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 :4المثال 
مهههن البنايهههة، وبعهههد تأشهههير بدايهههة ونهايهههة  أمتهههار تقريبههها 10أ( التقطهههة علهههى بعهههد -11الصهههورة فهههي الشهههمل)           

ب( كهذلك -11المسافة المراد  ياسها على الجسم في الصورة وهي ارتفاع سياج الدار، كانة النتيجة كما في الشهمل)
تم تأشير المسافة بين نقطتي الضوء تأكيدا على أن المسافة بهين نقطتهي الضهوء ثابتهة كمها فهي الجههاز المحهور وههي 

 ظهر ذلك في الصورة الناتجة.سنتيمتر وقد  25
متهههرًا تقريبههها، فبعهههد تأشهههير المسهههافة  20أ( فههههي صهههورة لهههنفس المنظهههر ولكهههن علهههى بعهههد -12أمههها الصهههورة فهههي الشهههمل) 

ب( -11ب(، نالحههه  أن ارتفهههاع السهههياج فهههي الشهههمل )-12)ارتفهههاع سهههياج الهههدار( ظههههرت النتيجهههة كمههها فهههي الشهههمل )
سنتيمتر، والسبب في ذلك ههو عهدم دقهة  2التاب  لنفس الدار بمقدار ب( -12يختلف عن ارتفاع السياج في الشمل )

المستخدم في تأشير بداية ونهاية المسافة مما ي دي إلى ظهور هذا االعهتالس، عليهه فهان المسهتخدم إذا تهوعى الدقهة 
ههههذا  ( سهههنتيمتر وان3-0%، ولكهههن يممهههن أن تختلهههف النتهههائج بمقهههدار )100فهههي تأشهههير النقهههاط سهههتظهر نتهههائج د يقهههة 

( سهنتيمتر إلهى االرتفهاع ال يه ثر 3-2االعتالس مقبول جدا، ففي مجال المرور بالنسبة الرتفاع المركبة فان إضافة )
 فيما إذا كانة المركبة مسموح لها العبور أم ال.

 ( سههنتيمتر كحههد أقصههى اليهه ثر فههي عمليههة3-2كههذلك بالنسههبة لواجهههات البنايههات، فاألبعههاد تقههاس باألمتههار، فإضههافة )
 تخمين الكميات والذرعات، حيث أن هذا االحتمال وارد جدا في الذرعات اليدوية بل أكثر من ذلك. 
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 االستنتاجات
 

بمهها أن وحههدة  يههاس المسههافة علههى شاشههة الحاسههوب هههي النقطههة، لههذا فههان دقههة المسههتخدم فههي تحديههد نقطههة علههى 1-  
 م الحقيقية الناتجة.على  ياس أبعاد الجس الشاشة ي ثر

إن بعههد الكههاميرا عههن الجسههم المههراد التقههاط الصههورة لههه لقيههاس أبعههادل، يهه ثر علههى حجههم الجسههم فههي الصههورة، فكلمهها 2-  
ابتعدنا عن الجسم صغر حجمه في الصورة مما ي دي إلى زيادة الدقة المطلوبة من المستخدم في تحديد النقاط على 

 لبعد عن الجسم سهل على المستخدم تحديد النقاط.الشاشة. والعمس صحيح، فكلما قل ا

سهواء حصهلة عليهها مهن  حاسهوبالعنصر األساسي للصهور الرقميهة المحفوظهة علهى جههاز ال يه نقطةالبما أن 3-  
للصهورة مهن  دقهةدد درجهة الحه  تُ و  عالل اسطوانة الصور أو من عهالل الماسهح الضهوئي أو مهن عهالل الكهاميرا الرقميهة

دقهة الشاشهة مه  بقهاء درجهة . عليهه فهان التغييهر فهي [16] ( اإلنه ) العقهدة التي سيتم طباعتهها فهي نقاطعالل عدد ال
 دقة الكاميرا نفسها والصورة نفسها الي ثر على  يمة مقياس الرسم.درجة 

ار إن األجههلاء المضههافة للجهههاز المسههتخدم متههوفرة فههي األسههواق وبأسههعار مناسههبة وعمليههة تثبيتههها وتركيبههها فههي إطهه 4-  
 عشبي أو معدني عملية سهلة وضير مملفة لذا يستطي  أي شخ  أن يقوم بتركيبه واالستفادة منه في مجال عمله. 
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 أثبتة فكرة البحث كفاءة عالية ودقة في إيجاد المسافات المحددة من قبل المستخدم ويممن االستفادة منها في:5-  

لبنايههات وبالتههالي لحسههاب كميههات المههواد مههن الحههالن مجههال الهندسههة المدنيههة، لتحديههد األبعههاد فههي واجهههات ا .أ
 والسيراميك واللبخ والنثر والصبغ الالزمة، وحساب الذرعات وضيرها.

مجههال المههرور، لقيههاس ارتفههاع المركبهههات الكبيههرة، و يههاس طههول الحمههل الخهههارج عههن حههدود المركبههة، وذلهههك  .ب
يتجاوز الحد المسموح به، أو أن الحمولة عارجة عهن لتحديد ورصد المخالفات المرورية للمركبات التي ارتفاع حملها 

 الحدود المسموح بها للمركبة من كل جهة.

 

مجال دراسة الحيوانات لقياس أطوال الحيوانات الغير األليفة عن ُبعد بالتقاط صورة للحيوان، حيث يتم فهي  .ج
ات بين النقاط الم شرة نحصل هذل الحالة تأشير عدة نقاط على جسم الحيوان في الصورة، ومن حاصل جم  المساف

 على طول الحيوان، أو طول أي جلء من أجلاء جسمه.

مجال دراسة النباتات واألشجار سيسهل كثيرًا اعذ القياسات لألشجار من ارتفهاع وعهرض  األشهجار وطهول  .د
 وصعبة. األضصان والتفرعات وضيرها من القياسات التي يحتار الدارسون في كيفية  ياسها بطرق تقليدية مضنية

هه. تحديد  ياسات مالبس الشخ  من عهالل الصهورة الملتقطهة وإرسهالها إلهى الخيهاط لخياطهة المالبهس دون الحاجهة 
 لحضور الشخ  المعني أمام الخياط ألعذ القياسات.
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