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ABSTRACT
In other way misuse of correct illumination at the capture moment could affect the
image landmarks ; regarding color brightness and the increasing “color cast “ which
might cause the image to appear in an unacceptable Or unexpected manner. Thus;
several algorithms have been developed to solve these problems and balancing image
color and recover the real color of the landscape.
In this research an algorithm has been developed, depending on some statistics
tools like (Mean, Variance and Equivalent Circle). Which leads to finding out the
influential color in the image which leads to the alteration of the nature of its colors. It
is called “color cast “. It could be classified into evident cast, predominant color,
ambiguous cast or no cast. Then removing the cast distortion from the image and using
error back propagation network for images classification into color cast carrier or
uncarrier. This research has been applied on colored digital photos (BMP). More than
(100) colored images were also used containing all sorts of color cast that will be found
out, classified and finally removed from the image by using algorithm. The percentage
of images which have no cast are (27%),The images have evident cast are (25%), where
the images which have ambiguous cast are (16%),At the last ;the images which
classified as predominant color are (12%),as well as there are (20%) of images
classified as wrong .
Keywords: Color Correction, Color Cast, Back Propagation network, Color Image
Balancing.
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زهراء مازن القطان

كلية عوم الحاسبات والرياضيات

٢٠1٠/١1/10:تاريخ قبول البحث

جامعة الموصل

۲۰1۰/9/2 :تاريخ استالم البحث

الملخص
 من حيث نصوع،قد يؤثر االستخدام الغير جيد لإلضاءة الصحيحة لحظة التقاط الصورة على معالمها

 مما يسبب ظهور الصورة بالمستوى الغير،)color cast( األلوان وزيادة طغـيان لون معيـن على الصورة وهـوالـ

 لذا ظهرت عدة خوارزميات لمعالجة هذه المشاكل وموازنة الوان الصورة واستعادة ألوان المشهد.مقبول والغير متوقع

. الحقيقي
في هذا البحث تم تطوير خوارزمية اعتمدت على بعض العوامل االحصائية منها المعدل والتباين والدائرة

) والتي ادت الى اكتشاف اللون المؤثر في الصورة الذيMean ,Variance ,Equivalent circle( المكافئة

 والـنوع السائد او النوع، ) وتصنيفه الى احد أنواعه وهي الـنوع الواضحcolor cast( يؤدي الى تغيير طبيعة ألوانها
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الغامض أو أنه غير موجود في الصورة ،ومن ثم إزالة هذا التشويه منها واستخدام شبكة انتشار الخطأ خلفا في

تصنيف الصور الى حاملة للـون الطاغي او غير حاملة .وقد طبق هذا البحث على الصور الفوتوغرافية الرقمية
الملونة من نوع (.)BMP

وقد استخدمت صور ملونة يصل عددها الى ( )100صورة  ،هذه الصور تحوي على جميع أنواع الـ

( ) color castالذي تم اكتشافه من قبل الخوارزمية ومن ثم تصنيفه و إزالته من الصورة .حيث كانت نسبة الصور
التي التحمل لون طاغي( )27%( )no castوالصور التي تحمل لون طاغي واضح( )25%( )evident castأما
الصور التي تحمل لون طاغي غامض ( )ambiguous castفكانت نسبتها ( ، )16%وأخي ار فان الصور التي
صنفت أنها ذات لون طاغي سائد ( )predominant colorبلغت نسبتها ( )12%فضال عن ان هناك ()20%
من الصور قد صنفت على نحو خاطئ.

الكلمات المفتاحية :تصحيح األلوان  ،اللون الطاغي ،شبكة االنتشار العكسي  ،موازنة األلوان للصور.

تمهيد
إن االنتشار الكبير للكاميرات الرقمية واالستخدام الواسع لالنترنيت  ،قد انتجا عدداً هائالً من الصور

الرقمية والتي التقطت عموماً بوساطة أجهزة تصوير مختلفة غير معروفة تحت ظروف اضاءة غير محددة  ،مما
جعل موازنة خواص المشهد الحقيقي واستعادتها ام اًر ضروريا .

تحسن نوعية هذه الصور بطريقة المعالجة الرقمية للصورة  ،ومن النقاط االساسية في مجال
وغالباً ما َّ

معالجة الصور  :كبس الصورة وتحسين الصورة واستعادة الصورة وتجزئة الصورة .. ،الخ ].[3] [1

لذا ومن خالل هذا البحث تم التطرق الى احد مجاالت تحسين الصورة في موازنة الوانها وذلك بتطوير

خوارزمية للتحري والكشف عن طغيان لون معـين على الصورة ،وازالته من الصورة الفوتوغرافية الرقمية من دون

معرفة مسبقة بمحتواها اللقطي  .ونتيجة الستخدام كاميرات رقمية مختلفة النوعية والتقاط الصور تحت ظروف
اضاءة مختلفة  ،فقد تختلف طبيعة الوان الصورة مع احتمال ظهور تشويه فيها وهو مايسمى باللون الطاغي.

يبدأ الكشف عن اللون الطاغي في البداية باستخدام عمليات إحصائية على مكونات الصورة ( تدرجات

االلوان ) ،ثم تصنف الصورة بوصفها ال تحتوي على لون طاغي( ،) no castأوتحتوي على لون طاغي واضح ،أو

لون طاغي غامض ،أو هو لون طاغي سائد تجب المحافظة عليه ( كما في الصور تحت الماء ) .بعد ذلك يزال

اللون الطاغي الذي اكتشف باستخدام خوارزمية إزالة الـ  ، castوذلك لحالتي اللون الطاغي الغامض واللون
الطاغي الواضح فقط .
طرائق تصحيح ألوان الصور الفوتوغرافية الرقمية
من أجل حل مشكلة تصحيح اللون هناك عدد من الطرائق لتصحيح الوان الصورالفوتوغرافية الرقمية ،

والتي يمكن تقسيمها الى قسمين رئيسين هما طرائق تصحيح اللون الخطية ( Linear color correction

 ) methodsوتصحيح اللون الخطياًباستخدام الشبكة العصبية (

(Non linear color correction using

. neural networkويبين الشكل ( )1المخطط العام لطرائق تصحيح اللون.
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Color Correction Methods

Linear Color Correction Methods
Non Linear Color Correction using
Neural Network

White Patch
)(WP

GrayWorld
)(GW

Least Square
)Approximation(LS

Color Balancing Using
Statistics Tools

الشكل ( )1طرائق تصحيح اللون
أ -طرائق تصحيح اللون الخطية
وتشمل عدداً من الطرائق منها طريقة العالم الرمادي( )Gray Worldالتي تفترض ان متوسط اللون في
صورة ما هو اللون الرمادي ,وطريقة الرقعة البيضاء( )White Patchالتي تفترض ان القيمة العظمى لكل قناة

لونية هي اللون االبيض التام  ,وطريقة تقريب المربع االدنى (.]10[ )Least Square Approximation
 -1العالم الرمادي ))(Gray World(GW

تفترض هذه الطريقة ان معدل اللون لصورة ما هو قيمة معينة هي اللون الرمادي ( ، )grayفمثال نصف

قيمة الكثافة العظمى لمكونات كل لون هي ( ،)128,128,128واستنادا الى هذه الفرضية تصحح الوان الصورة من
خالل المصفوفة القطرية (. )1
Rn = Ro * 128 / R 

Gn = Go * 128 / G 
Bn = Bo * 128 / B 

)…(1

إذ تمثل (  ) Ro , Go , Boلون الصورة المراد تصحيحه و( )Rn , Gn , Bnتمثل اللون
المصحح  ,و
ّ
(  ) R ,G ,Bتمثل معدل مكونات الصورة من كامي ار تعد مرجعاً أو مصد اًر  ,فضالً عن القيمة الثابتة ( )128التي

تعد شرطاً من شروط هذه الطريقة  ,مع مالحظة وجوب ان يكون توزيع لون الكامي ار المرجع متوازناً على نحو جيد
 ،واإل تسبب في إضافة مشكلة الى الصورة [.[8] ]12

 -2الرقعة البيضاء ))(White Patch (WP

وهذه الطريقة شبيهة بطريقة العالم الرمادي مع اختالف يتمثل في ان القيمة العظمى لكل قناة لونية يجب

ان تتطابق مع اللون االبيض التام  ،بمعنى ان ( )255,255,255لكل قيمة من قيم  RGBأي قيمة اللون
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االحمر =  , 255واللون االخضر =  255واللون االزرق=  255وباإلعتماد على هذه الفرضية تصحح الوان
الصورة من خالل المصفوفة القطرية (. )2
Rn = Ro * 255 / Rm 

)…(2
Gn = Go * 255 / Gm 
Bn = Bo * 255 / Bm 
إذ تمثل (  ) Ro , Go , Boلون الصورة المراد تصحيحه و (  ) Rn , Gn , Bnتمثل اللون
المصحح  ,و
ّ

(  ) Rm ,Gm ,Bmتمثل المكونات (القيم) العظمى المالحظة للون في القنوات الثالث على التتابع في كامي ار تعد

مرجعاً  ،مع مالحظة ان يكون توزيع لون الكامي ار متوازناً على نحو جيد كذلك  ,اما القيمة ( )255فهي قيمة ثابتة
تعد شرطاَ ًً من شروط هذه الطريقة [. ]12

 -3تقريب المربع االدنى ))(Least Square Approximation (LS

أظهرت بحوث كثيرة أن المصفوفة التي اعتمدت في الطريقتين السابقتين ،لتصحيح اللون هي حالة غير

عامة في المشاهد المعقدة  ،لذا فقد استخدمت في التصحيح مصفوفة كاملة للتحويل (. )3
)… ( 3
) (C1, C2 ,..., Cn ) = T .(C1 , C2 ,..., Cn



إذ ان  )i=1,2,…n( Ciتمثل قيم مجموعة االلوان المراد تصحيحها و  )i=1,2,…n( Ciتمثل قيم
االلوان المصححة  ,اما  Tفهي مصفوفة التحويل بين االلوان ويمكن تخمينها باستخدام طريقة تخمين مربع الخطأ
[. ]12
ب -تصحيح اللون الخطياً باستخدام الشبكة العصبية
ان الطرائق السابقة جميعا مبنية على النماذج الخطية التي تظهر احياناً عدم كفاءتها وخصوصاً في

المشاهد المعقدة ,لذلك فقد استخدم عدد من الباحثين النماذج الالخطية التي تتضمن الشبكة العصبية االصطناعية
لتصحيح الوان الصورة [2].

اسـتخدمت الشـبكة العصـبية االصطـناعية لالنتشـار الخلفـي) (BPNNلتصحيح الوان الصورة .وتتكون

هذه الشبكة من طبقة االدخال وطبقة االخراج ،مع طبقة مخفية ،إذ المدخالت هي قيم المصدر ، RGB

والمخرجات هي قيم الـ  RGBالمصححة [. ]6

تحاول هذه الشبكة تقليل األخطاء بين االلوان المخمنة (المتوقعة) وااللوان الحقيقية عن طريق تدريب
الشبكة الى ان يتم الحصول على اقل خطأ فيتوقف التدريب عندذاك  ،ولينتج التصحيح األمثل اللوان الصورة .
خوارزمية موازنة الوان الصور الفوتوغرافية الرقمية
تتكون هذه الخوارزمية من ثالثة اجزاء رئيسية هي :

 )Cast Detection( -1وهي عملية الكشف والتحري عن اللون الطاغي في الصورة .
 )cast classification( -2وهي عملية تصنيف اللون الطاغي الى احد انواعه .

 )Cast Removal( -3وهي عملية ازالة الـ (  )color castمن الصورة الذي أوجد في المرحلة االولى من
الخوارزمية  ،وإعادة الوان المشهد الحقيقي للصورة .
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ويمكن تمثيل المراحل التي سوف تعتمد في الخوارزمية بالمخطط الصندوقي الموضح في الشكل (. )2

البداية
تحليل التوزيع اللوني للصورة باستخدام وسائل إحصائية

ادخال الصورة الملونة

عملية كشف الـ Cast
تعيير الصورة
عملية تصنيف الـ Cast
ايجاد االلوان القياسية
عملية إزالة الـ  Castمن الصورة
تحويل الوان الصورة من انموذج اللون
 RGBالى انموذج اللون XYZ

إخراج الصورة الملونة المصححة

تحويل الوان الصورة من انموذج اللون

النهاية

 XYZالى انموذج اللون CIELab

الشكل ( )2مخطط صندوقي يوضح مراحل الخوارزمية
تعيير الصورة
لغرض تنفيذ هذه الخوارزمية يجب ان نقوم اوال بتحويل بيانات الصورة من ارقام صحيحة ( integer

 ) numberالى ارقام حقيقية ( )real numberلكي تكون بيانات الصورة ضمن المدى ] ، [0 . . 1وتسمى
هذه العملية بعملية تعيير الصورة ( .(Normalizationوبما ان الصورة التي استخدمت في البحث هي من نوع

24-bit mapفان كل قناة لونية (ازرق  ،اخضر ،احمر) تتألف من (. )8- bit

وتتم عملية التعيير هذه عن طريق قسمة قيم كل قناة لونية على (  ) 255.0وبحسب المعادلة (. )4

R  = R8bit / 255.0
G  = G8bit / 255.0

)…(4

B  = B8bit / 255.0
اذ ان B8bit :

R B 

 , G8bit , R8bitتمثل قيم  RGBالحقيقية للصورة .


 , G ,تمثل قيم  RGBبعد تطبيق عملية التعيير .

تحليل التوزيع اللوني للصورة باستخدام وسائل احصائية
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ان توزيع التدرج اللوني للصورة يمثل في حي ازلـ) ) CIELabبايجاد القيم  ،L ،b ،aأي ان التوزيع اللوني

للصورة سوف يحدد في المستوي ( )abاي على طول المحورين اللونيين  aو  .[14] bومثاالً على ذلك يبين
الشكل ( )a( )3صورة معينة يكون توزيعها اللوني كما مبين في الشكل (. )b( )3

الشكل ( )b( )3التوزيع اللوني للصورة في

الشكل () a ()3صورة رقمية ملونة

الشكل ()a( )3

ان توزيع اللون يكون ممثال باستخدام المعادالت ()5و( )6مع األخذ بالحسبان ان . k=a ,b
n

)…(5

i

i =1

1 n
 ( ki −  k ) 2
n − 1 i=1

)…(6

إذ أن  k :

k

1
=
n

Mean :  K

= Variance :  k2

2
تمثل المعدل (  k . (meanتمثل التباين( n .)varianceتمثل عدد الوحدات الصورية في

الصورة  .وبعد ايجاد المعدل وتباين الصورة لكل من قيم  aو  ، bاي على طول المحورين اللونيين  aو .b

تستخدم هذه القيم في حسابات الدائرة المكافئة  )Equivalent Circle( ECالتي تكون مرتبطة بالتدرج الخاص

بااللوان  ،والواقعة ضمن المستوي اللوني ( )abإذ يكون المركز لهذه الدائرة هو :

) Center : c = ( a , b

)…(7
ويمثل كل من  و  معدل  aو  bعلى التوالي .
a

b

ويرمز لنصف القطر ( ) radiusلهذه الدائرة ( ) ECبالرمز (  ، ) الذي يعد مقياساً لكمية انتشار

المعرف ( )ECفي المستوي  ، abويحسب بالمعادلة (. )8
الشكل ّ
)…(8
إذ أن :
(. )9

 +

2

2

b

a

= Radius: 

  a2و   b2تمثل قيم التباين لـ  aو . b
بعد ذلك يحسب البعد بين نقطة المركز للدائرة ( )ECونقطة االصل ( ، )a=0,b=0باستخدام المعادلة

 =  a2 +  b2

)…(9

وبايجاد قيم (  ) و (  ) سوف تحسب المسافة ( (Distanceالتي تمثل بعد الشكل( )ECبأكمله عن
المحور الحيادي( ) a=0 , b=0وذلك عن طريق المعادلة(. )10
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)…(10
واخي ار تحسب النسبة ( ) ratioبين  Dو

بالمعادلة ()11



Distance : D =  − 
التي عن طريقها تحدد قوة الـ  castفي الصورة [، [13[]7
Ratio : D = D / 

)…(11

( )a
( )b
الشكل ( )a()4صورة تحتوي على  )b( . evident castالدائرة المكافئة للصورة في ()a
ويبين الشكل ( )a( )4صورة تحمل لون طاغي واضح وان ()bتمثل الـ) )ECللصورة بعد تطبيق الخوارزمية عليها.
كشف الـلون الطاغي وتصنيفه
ان الفكرة االساسية لعملية كشف اللون الطاغي تتم بتحليل التوزيع اللوني للصورة في حيز لوني مناسب

مع استخدام وسائل احصائية  .وال يحدد في هذه المرحلة وجود لون طاغي من عدمه فحسب  ،بل انه يصنف

كذلك الى احد اصنافه فهل هو من نوع لون طاغي

واضح ( ، )evident castاو هو لون طاغي سائد في

الصورة وتجب المحافظة عليه مثل صور الخضرة والسماء والبحار وغيرها من المناطق الواسعة ويسمى

(  ، ) predominant colorاو هو لون طاغي غامض ( ،)ambiguous castاو ال يوجد لون طاغي اصالً في
الصورة (. ]7[ )no cast

وباالعتماد على القيم اإلحصائية التي حسبت يصنف اللون الطاغي ( (color castحسب الخطوات

اآلتية :

 evident cast -1و يكون لون طاغياً واضحاً إذ تجب إزالته من الصورة بتحقق الشرط التالي :
or D  0  6) and ( D  10 If ( D  1  5 and ) D  6
والمثال على هذا النوع من الـ  castيمكن مالحظته في الشكل ( )a( )4وما يقابله من ( )ECفي الشكل

( )b( )4الذي ذكر سابقا .

 predominant color -2وهو اللون الطاغي السائد في الصورة  ،ويمكن ان يتوافق مع ما يسمى باللون
الطاغي الحقيقي (  ، ) intrinsic castوهي المناطق الواسعة االنتشار من الخضرة او البحار او الجلد او

السماء [. ]7ويجب ان يحافظ على هذه النوعية من الصور  ،وال يجرى عليها عملية ازالة للـ  castالنه يعد

جزءاً من طبيعة هذه الصور .
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وتصنف الصورة على انها تحتوي على لون طاغي حقيقي اذا كانت المنطقة التي حددت تتوافق مع
ّ
المساحات الواسعة مثل الجلد والسماء والبحر و الخضرة  ،اي تغطي  40%من الصورة الكلية،وال تطبق خوارزمية

ازالة اللون الطاغي عليها ويبين الشكل ( )5مثاالً على هذه النوعية من الصور التي تحمل لون طاغي من نوع

()predominant color

الشكل ( )5صورة تحتوي علىpredominant color
 ambiguous cast -3وفيها يكون الون الطاغي غامضاً وال تمكن رؤيته بوضوح في الصورة  .وتحلل هذه
الصور التي تخلو من لون طاغي واضح  ،باستخدام إجراء مبني على المعيار الذي مفاده ان اللون الطاغي
يكون له تأثير اكبر على المناطق الحيادية مقارنة بالعناصر التي تحتوي على لون ٍ
عال .ويدرس توزيع اللون
( ، )Near Neutral Objectsعن طريق االدوات

للعناصر (االجسام) الحيادية القريبة ()NNO

االحصائية انفسها التي شرحت واستخدمت في اعاله ولكن بعد ان يتم تحديد منطقة (. )NNO

وتحدد هذه المنطقة عن طريق الشرط التالي الذي ينص على ان كل نقطة من نقاط الصورة تنتمي الى

منطقة الـ ( )NNOإذا كانت قيمة اللون لتلك النقطة اقل من القيمة االبتدائية الثابتة التي تمثل ))  max 1/4
والشرط يكون من خالل المعادالت (. )15,1413,,12

) If (a  0  25 * max ) and (b  0  25 * max

)…(12

1 n
(ai − amax )2

n − 1 i =1
1 n
=
(bi − bmax ) 2

n − 1 i=1

)…(13

=  a2max

)…(14

 b2max

إذ ان  :تمثل

amax

اعلى قيمة بين قيم  aوتمثل

bmax

اعلى قيمة بين قيم  bواليجاد

 max

تستخدم المعادلة

التالية :

 a2max +  b2max

)… (15

=  max

ان التحليل االحصائي للتوزيع اللوني للصورة الذي أوجد على نقاط الصورة جميعا في البداية  ،يطبق االن

على منطقة ال  NNOحسب  ،بما يسمح بالتمييز بين الحاالت الثالثة االتية:
 -صور تحتوي على لون طاغي واضح .

-

صور ال تحتوي على لون طاغي .
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-

صور ذات لون طاغي غامض اي انها صور ذات  castضعيف ال يمكن تمييزه بوضوح.
واآلن تطبق المعادلة ( )16والمعادلة ( )17على نقاط منطقة الـ( )NNOباستخدام المعادلتين اآلتيتين على

أساس من ان K = a, b
n

Mean :  NNOK = 1

 ki
n

)…(16

i =1

n
1
)…(17
( ki −  NNOK ) 2

n − 1 i =1
إذ يحسب المعدل والتباين لقيم  aو bفي منطقة  NNOوتمثل  nعدد النقاط المتكونة منها منطقة الـ
2
Variance:  NNOK
=

 . ]7[NNOوباالعتماد على القيم المستحصلة من المعادلتين ( )16و ( ، )17توجد الحسابات الخاصة بالـدائرة

المكافئة ( )ECالتي تكون مرتبطة بالتوزيع اللوني للصورة ،إذ يمثل مركز الدائرة (  )centerوهو :

) Center : cNNO = (  NNOa,  NNOb

إذ أن :

 NNOb ،  NNOa
نصف

ويعد

يمثالن معدل  aو  bعلى التوالي في منطقة الـ ( . )NNO

قطر

الدائرة

المكافئة

( )  NNO

مقياسا

لكمية

انتشارها

في

المستوي

( )a bويحسب من المعادلة (. )18
2
2
+  NNOb
Radius :  NNO =  NNOa

)…(18

وكذلك يحسب البعد بين نقطة المركز للدائرة ( )ECونقطة االصل ( )a=0,b=0بالمعادلة (. )19
2
2
 NNO =  NNOa
+  NNOb

)…(19

وبحساب (  )  NNOوالـ (  )  NNOيوجد بعد الدائرة المكافئة (  )ECبأكملها عن المحور الحيادي ( a=0
 ) , b=0بالمعادلة (. )20

Distance : DNNO =  NNO −  NNO

)…(20

واليجاد النسبة بين بعد الدائرة المكافئة عن المحور الحيادي والتباين لمنطقة ال (  ]13[ )NNOتستخدم
المعادلة (. )21

Ratio : DNNO = DNNO /  NNO

وباالعتماد على قيمة عتبة معينة)  ( threshold valueوهي ( ، DNNO = 0.5التي حددت عن
طريق تجارب واختبارات عديدة لقيمة

) (DNNO

)  ،يصنف نوع اللون الطاغي ) )cast colorالى احد

االصناف الثالثة التي ذكرت مؤخ اًر .
إذ تحتوي هذه الصور على لون طاغي واضح اذا كانت

DNNO  0.5 , for evident cast image

والشكل ( )a( )6يوضح هذا النوع من الصور واما ما يقابله من ( )ECففي الشكل (. )b( )6
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()a
( )b
ي
ن
الشكل ( )a()6صورة تحتو على لو طاغي واضح  )b( .الدائرة المكافئة للصورة في
()a
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او ان هذه الصور ال تحتوي على لون طاغي (  ) no castاذا كانت DNNO  −0.5

()a

(a)b

الشكل ( )a()7صورة ال تحتوي على لون طاغي  )b( .الدائرة المكافئة للصورة في ()a
كما في الشكل ( )a( )7الذي يوضح صورة ال تحتوي على لون طاغي واما ما يقابلها من ( )ECلها فكما في
الشكل (.)b( ) 7

)

وأخي ار يمكن القول ان الصورة تحتوي على لون طاغي غامض(  ، )ambiguous castاذا كانت قيمة الـ

 (DNNOمحصورة ضمن الفترة [  ] -0.5 , + 0.5أي اذا تحقق الشرط التالي]: [13
for ambiguous cast

− 0.5  DNNO  0.5

والشكل ( )a( )8يوضح صورة صنفت على انها تحتوي على لون طاغي غامض وما يقابلها من ()EC
لها ففي الشكل (. )b( )8

()a

()b

الشكل ( )a( )8صورة تحتوي على لون طاغي غامض  )b( .الدائرة المكافئة للصورة في ()a
وحسب المعادالت و الحسابات اإلحصائية السابقة يمكن تصنيف اللون الطاغي الى احد أنواعه وهي الون

الطاغي الواضح  ،او لون طاغي سائد  ،او لون طاغي غامض  ،أوال يوجد لون طاغي اصالً في الصورة .

والشكل ( ) a, b, c, d, e, f ( )9يوضح مجموعة من الصور تم تطبيق الخوارزمية عليها وإيجاد  ECلها .

( )bالدائرة المكافئة للصورة في ()a

( )aصورة ال تحتوي على لون طاغي
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( )cصورة تحتوي على لون طاغي غامض

( )dالدائرة المكافئة للصورة في ()c

( )eصورة تحتوي على لون طاغي واضح

( )fالدائرة المكافئة للصورة في ()e

الشكل ()9مجموعة من الصور والدائرة المكافئة لكل صورة
إزالة الـلون الطاغي من الصورة
ان عملية ازالة الون الطاغي) (color castمن الصورمعتمدةعلى فرضية) (von kriesذات قنوات (

)  RGBالتي تعد تقريباً للحزمات الموجية لشبكية العين . ]9[ L,M,S
إذ تطبق على تلك الصور المصنفة على انها ذات لون طاغي واضح  ،او لها لون طاغي غامض ،وذلك
من اجل تجنب المشكالت الناتجة من االزالة الخاطئة للون السائد ،او من تشويه التوازن اللوني للصورة ،

والمصفوفة القطرية ) (22هي التي سوف تستخدم في هذا الجزء من الخوارزمية وهي :
O  R 
O  G 
K B   B 

)…(22

O
KG
O

 R   K R
G =  O
  
 B   O

إذ أن  : R,G,B :تمثل بيانات الصورة المدخلة .

المصححة .
 : R, G, Bتمثل بيانات الصورة
ّ
اما  KR , KG , KBفانها تمثل معامالت الكسب )  ( Gain coefficientsالتي تحسب باستخدام

خوارزمية منطقة التوازن األبيض ) ]11[]10[ ( white balance regionوتحسب من المعادلة (. )23
KR = white R/ RWB
…(23) GWB KG = white G/
KB = white B/ BWB
إذ أن :
)…(24
 white B, white G, white Rتحسب للصورة بأكملها .
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white R = (max R + min R) /2
white G =(max G + min G) /2
white B =(max B + min B) /2
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اما الـ BWB , GWB , RWB

فانها تمثل معدل كل من الـ  , (Blue) B , (Green) G , (Red) Rعلى

الترتيب في منطقة الـ  WB regionالتي تحدد و تكون تابعة للـ  castالواضح او للـ  castالغامض.

وكما ذكر سابقا فان خوارزمية ازالة اللون الطاغي تطبق على الصور التي تحتوي على لون طاغي

واضح  ،او لون طاغي غامض فقط .
تحديد منطقة التوازن االبيض

 -1في حالة اللون الطاغي الواضح ( ،)evident castتحتوي منطقة التوازن االبيض ( )WB regionالتي تحدد
على الوحدات الصورية التي تكون شدة االضاءة لها اكبر من  30اي (  ) L > 30فقط .

 -2أما في حالة اللون الطاغي الغامض ( )ambiguous castفان منطقة التوازن االبيض ( )WB regionتكون

هي نفسها منطقة ) (NNOالن تأثير اللون الطاغي الضعيف ال يرى إال في العناصر القريبة من المحور المحايد
وهي منطقة الـ (( )NNOالعناصر المحايدة القريبة) وهكذا فاننا باختيار منطقة الـ ( )NNOنتجنب مخاطرة إزالة
اللون الحقيقي للعنصر و نتجنب كذلك تشويه الصورة .فبعد ان تحسب معامالت الكسب بالمعادلة ( )24تطبق

خوارزمية مزيل اللون الطاغي ) (cast removalبتطبيق المعادلة ( )23على محتويات الصور ،حتى يزال التشويه
منها وتستعاد موازنة الوان الصورة.
تصنيف الصور

استخدمت الشبكة العصبية االصطناعية في هذا البحث وهي شبكة انتشار الخطأ خلفاً في تصنيف
الصورة فيما إذا كانت تحتوي على لون طاغي او ال تحتوي علىلون طاغي( ، )no castمما يتطلب تعيير الصورة

(  ) Image Normalizationوتقطيعها( . ) Image Segmentation
تعيير الصورة

لتصنيف الصورة في شبكة انتشار الخطأ خلفاً يجب ان يكون االدخال لهذه الشبكة ارقاماً حقيقية ( real

 ، ) numberولتصنيف الصورة تستخدم دالة التنشيط وهي الدالة السجماوية وذلك لحساب االخراج الحقيقي لكل
خلية من خاليا طبقة االخراج في الشبكة .ويقع المدى لهذه الدالة بين الصفر والواحد]  [ 0 ..1لذلك يجب تعيير

بيانات الصورة حتى يكون مداها ضمن المدى الخاص بدالة التنشيط  ،ويجب تعيير ( )normalizationبيانات

الصورة حتى ال تكون بيانات االدخال بعيدة عن االوزان الخاصة بالشبكة لكي تصنف الصورة على نحو صحيح.
والمخطط االنسيابي في الشكل ( )10يوضح عمل الخوارزمية بالتفصيل .
تقطيع الصورة

)(Image Segmentation

تقطيع الصورة هو تقسيم الصورة على مجموعة من المتجهات (  ، )vectorsويتم ادخالها الى الشبكة متجهاً بعد

متجه (  )vector by vectorللمعالجة.

تصنيف الصور باستخدام شبكة انتشار الخطأ خلف ًا

قبل البدء بعملية التصنيف يجب تطبيق عملية التعيير وعملية التقطيع للصورة المراد تصنيفها او تمييزها  .و بما ان
الصورة المراد تصنيفها ابعادها 256 * 256

فيجب ان تكون خاليا االدخال  256خلية في طبقة االدخال ،

و 128خلية في الطبقة الوسطى  ،في حين تتكون طبقة االخراج من خلية واحدة ويجب تحديد االخراج المطلوب
الن شبكة انتشار الخطأ خلفاً هي من نوع ( )supervisedاي التعليم بأشراف  ،فيما يخص قيمة نسبة التعلم التي
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استخدمت في الشبكة فانها كانت مساوية لقيمة ( )0.9اذ أثبتت تجارب قام بها عدة باحثين في هذا المجال انها
افضل قيمة للحصول على افضل نتائج .

الشكل ( )10مخطط انسيابي يوضح عمل الخوارزمية بالتفصيل
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والشكل( )11يوضح تصنيف الصورة فهي من نوع (  )no castفي حالة كون قيمة خلية االخراج (، )0

او انها تحتوي على (  )castاذا كانت قيمة خلية االخراج (.)1
Target Output

128
Nodes Hidden
Layer

256
Nodes Input
Layer

عملية تقطيع للصورة ووضع كل
قطعة في متجه

تهيئة الصورة

الدخالها الى الشبكة

عملية التعيير
للصورة

الشكل ( )11معمارية شبكة انتشار الخطأ خلفا لتصنيف الصور
ولتطبيق شبكة انتشار الخطأ خلفا في تصنيف الصور فأننا سوف نأخذ الصور في الشكل ( )13والشكل

( ) 13أمثلة تطبيقية على هذه الشبكة إذ ادخلت الصور الى الشبكة واختبرت وكانت النتيجة تصنيف الصور في
الشكل ( )12على انها التحتوي على لون طاغي( )no castوكان هذا مطابقاً للحقيقة  .وتصنيف الصور في
الشكل ( )13على انها تحمل لون طاغي واضح ( )evident castوهذا مطابقة للحقيقة أيضا.

الشكل ( )12مجموعة صور ال تحتوي على لون طاغي
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الشكل ( )13مجموعة صور تحتوي على لون طاغي واضح evident cast

قياس مقدار االختالف

لمعرفة مقدار التغيير الحاصل ما بين الصورة الناتجة من تطبيق خوارزمية موازنة االلوان وصورة تعد
مرجعاً  ،استخدمت طريقتان لقياس مقدار االختالف بين الصورتين والتي تم تطبيقها على ثالث مجموعات من

الصور تتألف كل مجموعة منها من ثالث صور احداها عدت مرجعاً ( (Referenceذلك انها ملتقطة بكامي ار
عالية الدقة والمواصفات وعدت صورة هدف ). (Target

اما الثانية فانها ملتقطة بكامي ار اعتيادية المواصفات وقد طبقت خوارزمية البحث عليها فظهرت الصورة

الناتجة وهي الصورة الثالثة التي عدت صورة متوقعة (.)Estimated
ان النوع االول الذي استخدام اليجاد االختالف هو ما يعرف بـ

(Illuminant Estimate rg

) . Differenceواعتمد في هذا النوع من االختالف على الصورة بعد التصحيح التي تسمى بالصورة التقريبية
والصورة المرجع أو الصورة الهدف ] ، [5][4وذلك من خالل تطبيق المعادالت اآلتية :
)…(25

Difference1 = (rE − rT ) 2 + ( g E − gT ) 2

)…(26

) (rE , g E ) = ( RE / S E , GE / S E

)…(27

) (rE , g E ) = ( RE / S E , GE / S E

)…(28
)…(29

S E = RE + GE + BE
ST = RT + GT + BT

فمن خالل معادلة االختالف ( )25سوف توجد قيمة االختالف لكل وحدة صورية في الصورة ثم تجمع
لوحدات الصور جميعا في الصورة وذلك باستخدام المعادلة اآلتية :
1/ 2

1 N

RMS =   Ei2 
N i


)…(30
إذ ان  RMS:تمثل جذر مربع الخطأ ( ) Root Mean Square
 Nتمثل عدد الوحدات الصورية للصورة باكملها .
 Eiتمثل قيمة االختالف لكل وحدة صورية .

اما النوع الثاني من انواع االختالف فانه يسمى )( Illuminant Estimate RGB Difference
تطبق فيه المعادلة ( )31كذلك على الصورتين التقريبية والهدف ]: [5][4
)…(31

)

(

) Difference 2 = (RE − RT ) + (GE − GT ) + (BE − BT

2 1/ 2

2

2
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إذ ان ( )RE,GE,BEتمثل قيم ( )Red , Green , Blueفي الصورة التي هي تقريبية .اما الـ ( RT,
 )GT, BTفانها تمثل قيم ( )Red , Green , Blueفي الصورة الهدف.
عند تطبيق معادلة االختالف ( )30من نوع ) (RMSتم الحصول على قيمة واحدة.
اما في مجموعات الشكل ( )a, b, c( )14والتي تقدم وصفاًعلى كونها نماذج لتطبيق معادالت

االختالف عليها .

1

2

()b

()c

مجموعة الصور التي تعد مرجعاً

مجموعة الصور بعد التصحيح

3
()a

مجموعة الصور قبل التصحيح

الشكل ( )14المجموعات الثالث للصور
وا لجدول اآلتي يوضح النتائج التي حصلنا عليها في اثناء تطبيق معادالت الـ ( ) Difference1والـ
( )Difference2على الصور في الشكل (.)14
الجدول ( )1نتائج االختالف على مجموعة الصور
Illuminant Estimate
RGB Difference

Illuminant Estimate rg
Difference

رقم الصورة

84.425430

18.974052

1

117.801529

26.694895

2

77.922318

22.111134

3
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يتبين من الشكل ( )15ان نتائج االختالف على الصور المذكورة في الجدول ( )1تحافظ على تباين قليل مما
يوضح ان مجال تأثير االلوان على الخوارزمية المعتمدة قليل مما يدعم كونها خوارزمية ذات استق اررية جيدة .

النتائج

الشكل ()15
بنيت مجموعة من الدوال بلغة  C++لغرض تطبيق خوارزمية كشف اللون الطاغي على الصورة )cast

)colorوازالته عن عدد من الصور الفوتوغرافية الرقمية التي ادخلت والكشف عن وجود  castفيها .

لقد تم الحصول على مجموعات الصور التي عرضنا لها آنفا من االنترنيت  .في حين التقطت مجموعة

الصور التالية بوساطة كامي ار اعتيادية ثم طبقت الخوارزمية عليها وصنفت وبعد ذلك عولجت هذه الصور اذا تطلب
االمر ذلك .

اما في حالة اللون الطاغي الواضح  evident castفان الشكل ( )a( )16يوضح صورة تحتوي على

 . evident castوالشكل ( )b( )16يوضح الصورة بعد ازالة اللون الطاغي منها .

( )b
()a
الشكل ( )a()16صورة تحتوي على  )b( . evident castالصورة بعد إزالة اللون الطاغي
اما في حالة اللون الطاغي الغامض ( (ambiguous castفان الشكل ( )a( )17يوضح صورة تحتوي
على  ambiguous castوالشكل ( )b( )17يوضح الصورة بعد ازالته منها .
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( )a

( )b

الشكل ( )a()17صورة تحتوي على  )b( . ambiguous castالصورة بعد إزالة اللون الطاغي الغامض منها

وفي حالة اللون الطاغي السائد ( (predominant colorفان الشكل ( )6-7يوضح هذا الـنوع.

الشكل ( )18صورة تحتوي على predominant color
واخي ار فان حالة الـ  no castتتضح في الشكل ( )19الذي يوضح صورة من دون لون طاغي .

الشكل ( )19صورة ال تحتوي على cast
االستنتاجات
في هذا البحث يمكن مالحظة االستنتاجات التالية للخوارزمية المطبقة ومنها:
 -1استخدمت في هذا البحث خوارزمية موازنة األلوان للصور الفوتوغرافية الرقمية وقد طورت باستخدام انموذج

 XYZالذي تحول من خالله ألوان الصور من انموذج  RGBالى انموذج  CIELabوذلك بإيجاد مصفوفة
خاصة .
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 -2طبقت خوارزمية موازنة األلوان المطورة على مجموعة من الصور الفوتوغرافية الرقمية الملونة يصل عددها الى
( ) 100صورة  ،تم الحصول على قسم من هذه الصور من االنترنيت والتقط القسم األخر بوساطة كامي ار اعتيادية
وكانت النتائج في كال الصنفين متقاربة.

 -3خضعت هذه الصور جميعا الختبار هذه الخوارزمية وقد صنفت الى أنواع اللون الطاغي (color
)castالمختلفة وكانت النتائج كما يلي :
•

كانت نسبة الصور التي التحمل لون طاغي ( ، )27%( )no castوالصور التي تحمل لون طاغي

واضح(. )25%( )evident cast
•

الصور التي تحمل لون طاغي غامض( )ambiguous castكانت نسبتها ( ، )16%وأخي ار فان الصور

•

هناك ( )20%من الصور قد صنفت على نحو خاطئ فمثال الصورة التي فيها لون طاغي واضح صنفت

التي صنفت أنها ذات لون طاغي سائد( )predominant colorبلغت نسبتها (. )12%

على أنها ال تحتوي على لون طاغي والصورة التي فيها لون طاغي غامض صنفت على أنها تحتوي على

لون طاغي سائد (. )predominant color
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