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ABSTRACT 

The compression technique is an optimal solution for decreasing the 

amount of information sents out from satellites to earth station with rate 

transmission. 

In this paper, a study for the application of embedded zero tree 

wavelet (EZW) in image compression is incorporated. The study is 

implemented using the image processing toolbox of Matlab ver 6.5 .The 

performance of the proposed algorithm is executed and tested using the 

standard image of Barbara with size 512×512 pixels in bmp format.  

Different threshold values are used in the proposed algorithm to 

specify the compression ratio CR. The quality of reconstructed image is 

measured in terms of PSNR .The recorded results show that there are a trade 

off between the PSNR and CR and depends on the type of used image .In 

this work the extraction of the results are focused on two types of local area 

satellites images .The first image is the Mosul dam area with simple and 

limited topography .The second image is the Singar area with different and 

difficult topography .The results show that at threshold of 16 , the CR is a 

round 1:60 with PSNR more than 34 dB ,for the tested image . 

Keywords: Images Compression, Satellites Images, Embedded Zero Tree 

Wavelet. 

 المطمورة للمويجةباستخدام شجرة الصفر الفضائية  كبس الصور
 فاتن عزيز مصطفى     أحمد خورشيد السليفاني

 جامعة الموصل ، مركز التحسس النائي          جامعة الموصل ، كلية الهندسة
 2/4/2006تاريخ قبول البحث:        21/11/2005تاريخ استالم البحث:

 الملخص
تعد تقنية الكبس الحل األمثل لتقليل حجم البيانات المنقولة عبر قنوات األقماا  الناناةية   ُ

 وبسرعة كبيرة جدًا والمحافظة على هذه المعلومات وإينالها إلى المحطات األ ضية .
يتضام  هاذا البحار س اساة  سان تقنياة ااجرة الناير المومجياة المطماو ة وتطبيقهاا فاي كابس 

( وذلااع عاا   رمااق تطبيااق ال وا  ميااة Matlab Ver 6.5لنااو  ،وباساات دام يرمجيااات نظااام الااا  ا
المعتمدة على ثالث مراحل . تم فحص  سان هذه ال وا  مية على صو ة يربا ة القياسية وهي م  نوع 

 bmp  م  النقاط النو مة.512×512( وبحجم ) 
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ية وذلع م  خالل االعتماس علاى ييماة العتباة  ظهرت النتائج المسجلة  ساًن متميزًا لهذه التقن
( واخاتال  ييمتهاا فاي الحناول علاى صاو ة مساترجعة واضاحة T -Threshold valueالمنت باة  

المعالم وبنسبة كبس جيدة ، إذ تم تطبيق ال وا  مية علاى ناوعي  ما  الناو  اليضاائية، األول يمثال 
صااو ة سااد الموصاال والثاااني يمثاال منطقااة  منطقااة ذات ترياارات   ضااية محاادوسة األصاانا  والتااي تمثاال

( فاا  16ذات تريرات   ضية متعدسة والتي تمثل منطقة سنجا . وقد  ظهرت النتائج  نه عند العتباة  
 .PSNR )34dBونسبة اإلاا ة إلى الضوضان  60:1( نحوC Rنسبة الكبس 

 .ية المطمو ةتقنية اجرة النير المومجكبس النو ، النو  اليضائية، الكلمات المفتاحية: 

 

 المقدمة
تعد تقنية الكبس الحل األمثل لتقليل حجم البيانات المنقولة عبر قنوات األقماا  الناناةية    ُ
،إذ إ  سارعة  ماااسة المعلومااات المرساالة وقااال ييااول قايليااة نقلهااا عباار هااذه األقمااا   ست إلااى الحاجااة 

 .[6]وإينال معلوماتها إلى األ ض إلى تقنية الكبس إلكمال عمليتي اإل سال واالتنال عبر قنواتها
تتضااام  عملياااة الكااابس ميهاااومي   ساسااايي  ،هماااا تقليااال حجااام المعلوماااات المنقولاااة و تقليااال 

اا  ( Bytesالضوضااان التااي تناااحا هااذه المعلومااات.       عمليااة كاابس البيانااات تقلاال ماا  عاادس الا
( Disk taps spaceرة  المطلوباة لتمثيال مجموعاة البيانات الناو ة( كماا  نهاا تقلال ما  حجام الاذاك

 . [5]الال مة ل ز  مجموعة البيانات 
صاانيظ حسااا  رمقااة حيظهااا للبيانااات   [10] [11]هنالااع نوعااا  ماا   رائااق الكاابس التااي  

وهمااا الكاابس ياادو  فقاادا ، الااذ  ماا  الممااا  إعاااسة البيانااات التااي تاام كبسااها وقااال مطااايق للبيانااات 
، وتكو  نسابة الكابس الناتجاة [5]مامًا للنو ة األصلية األصلية. فالنو ة المسترجعة تكو  مطاوقة ت

، والكاابس ويقاادا  [11]ماا  حجاام الياياال الماااو  للنااو ة األصاالية  10:1فااي هااذا النااوع قليلااة وحاادوس 
الااذ  تااتم خيااه خسااا ة جاازن ماا  مجموعااة البيانااات للنااو ة األصاالية ولكاا  هااذه ال سااا ة ال تاا ثر تاا ثيرًا 

ناااو ة المابوساااة عناااد اساااترجاعها، إذ تبقاااى الناااو ة المساااترجعة تحاااتي  كبيااارًا فاااي المعاااالم الرئيساااية لل
ما  حجام 50:1 . وتكو  نسبة الكبس الناتجاة فاي هاذا الناوع عالياة وحادوس [5]والمعلومات الضرو مة 

،لذلع فا  هذا النوع يست دم في تطبيقات التحساس الناائي وسابا [11]اليايل الماو  للنو ة األصلية
 .[7]مرسلة كبر حجم المعلومات ال

اااو ة  اااة الكااابس ويقااادا ، وذلاااع مااا  خاااالل تقااايير يياناااات النا فاااي هاااذا البحااار اعتمااادت  رمقا
 Embedded Zero-Treeاألصااالية واسااات دام خوا  مياااة ااااجرة الناااير للمومجاااة المطماااو ة  

Wavelet EZW لما لها م  ت ثير في تمثيل اال البتات فاي الناو ة والمرتباة حساا  هميتهاا فاي )
 . [8]النو ة عند االسترجاع إظها  معالم 
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ا  ( الاذ   ظهار كياانة فاي التنيياذ عناد Matlab ver  6.5إذ تام اسات دام يرمجياات نظاام الا
( bmpتطبيااق ال وا  مية،وبعااد فحااص  سان هااذه ال وا  ميااة  علااى صااو ة يربااا ة القياسااية ماا  نااوع  

نوعي  م  النو   ( تم تطبيقها علىGray 8bit ( نقاط صو مة وم  نوع  512×512وذات حجم  
اليضااائية  حاادهما يمثاال منطقااة سااد الموصاال التااي امتااا ت و نهااا منطقااة ذات ترياارات   ضااية محاادوسة 

 األصنا  والثاني يمثل منطقة سنجا  التي امتا ت و نها ذات تريرات   ضية متعدسة األصنا  .
 

 (EZWخوارزمية شجرة الصفر للمويجة المطمورة )
( والااى نهاياااة Root  اااجرة األصاايا  التااي تبااد  ماا  الجااذ  إ  اليكاارة األساسااية ماا  تكااوم

األفرع، هي    العديد م  المعامالت غير المهمة في الحزم اليرةية للترسسات العالياة مماا  إهمالهاا. 
ير اياال القاجرة وحياار يماا  تمثيال المعااامالت الناتجاة وقاال متااد    إ  ااجرة الناير المطماو ة تقااي

 .[4]،[9]لثنائية المست دمة في مستومات األ قام الثنائية وحسا  همية مواقع األ قام ا
( 1يتطلااا تمثياال ال وا  ميااة وتكااوم  اااجرة النااير ثااالث مراحاال  ساسااية، الحاا  القااال  

 .[2]وهي كما ي تي 
 
 
 

 (1) الشكل

 [2] (EZW)المراحل األساسية لتمثيل خوارزمية الـ 
 

إذ يتم تحليل النو ة الداخلة إلى عدس م    (:Wavelet Transformإجراء التحويل المويجي) 1-
الحزم اليرةية ولعدة مساتومات مماا يا س  إلاى تو ماع المعاامالت فاي الحازم وحيار يااو  هناا  ا تبااط 
يي  المعامالت التي تقع في االتجاه نيسه وقال هرمي. يعد التمثيل الهرمي للمعامالت م  ال اوا  

اللاه تحدياد المعاامالت المهماة فاي حازم التارسسات العالياة المهمة في تطبيقات الكابس الاذ  ياتم ما  خ
[13] ،[1]. 

فااي هااذه المرحلااة يااتم تقلياال البيانااات التااي تمثاال  (:Scalar Quantizationالتكمــيا العــدد ) 2-
معاااامالت التحومااال المااااومجي للناااو ة واسااات دام التكماااايم العااادس  ممااااا يناااتج عناااه فقاااادا  فاااي وعاااا  

 .[2]يها عملية الكبس المعلومات للنو ة التي تتم عل

Wavelet Transform of 

original image 

Scalar 

Quantization of 

wavelet coefficients 

Entropy 

 Encoding 
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تااتم هااذه العمليااة علااى جميااع الحاازم وباسااترالل  (:Entropy Encodingالترميــز اتنترو ــي ) 3-
ياتم  إذ( يي  المعامالت المتجاو ة ولكال المساتومات فاي كال اتجااه، Self-Similarity وجه التقاوه  

 المتعر   ترميز هذه المعامالت على اال ترتيا تنا لي، وباست دام  رمقة المسح
 Zig-Zag Scanning Order 2( والموضحة في القال.) 

يااتم خااالل هااذه المرحلااة تحديااد  هميااة المعااامالت المومجيااة ، إذ تقاايير كاال القااجرة الناايرمة 
يعباار عنهااا والنااير   يعباار 0التااي تحااو  المعااامالت غياار المهمااة التااي ا (، والمعااامالت المهمااة التااي ا

إلااى تقلياال البيانااات، األماار الااذ  يساااعد فااي الحيااا  علااى جااوسة ممااا ياا س   [3]( 1عنهااا والواحااد  
 .[12]، [8]النو ة عند االسترجاع 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (2الشكل )
( على جميع مواقع المعامالت  Zig-Zag Scan Orderطريقة المسح المتعرج ) 

(Valens,2004) 
 

 ( EZWتطبيق خوارزمية الـ)
اا  تاام ( نااوع 512×512(علااى صااو ة يربااا ة القياسااية ذات  وعاااس  EZWتطبيااق خوا  ميااة الا

 bmp   2( ،  إذ تاام اساات دام التحومااال المااومجي المقطاااع ذ  البعااديD-DWT وهاااو  حااد األناااواع )
المهمااة ماا  التحااومالت المومجيااة علااى النااو ة الداخلااة لتهيألتهااا للمرحلااة األولااى لعمليااة الكاابس يهااذه 

 إذ تم اعتماس ثالثة مستومات للتحومل المومجي على النو ة . ال وا  مية،
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(التي تمثال ييماة  كبار Max-valueوإيجاس ييمة العتبة ع   رمق حساب القيمة العظمى  
(ماا  عمليااة التحوماال المااومجي ولثالثااة Y(ماا  يااي  المعااامالت المومجيااة للنااو ة الناتجااة  Mمعاماال  

 : مستومات وماو  حساب هذه القيمة كاآلتي
 

M=Maximum (Y)     (1) 

 

( التي عنادها يحادس كال معامال فاي الناو ة الناتجاة علاى اناه معامال Tإليجاس ييمة العتبة  
( ،فااا  ييمااة العتبااة تحسااا ماا  0( و معاماال غياار مهاام يرمااز لااه والنااير 1مهاام يرمااز لااه والواحااد  

 المعاسلة اآلتية :
T0 =  floor [2 log

2 
(
 
M)]      (2) 

 حير تمثل : 
 T0 . القيمة االيتدائية لقيمة العتبة المنت بة : 

floor  تعبير  ماضي يدل على  خذ ييمة ما يي  القوسي  وتقرمبها إلى  قرب عدس صاحيح:
  قل  و يساو  القيمة العدسية الناتجة.

 

ا  ( الاذ  يعتبار 256كانظ ييمة العتبة األولياة لناو ة يرباا ة القياساية عناد حساايها مسااومة لا
.تام علاى  سااذ هاذه  (3)األول الذ  يد  خيه تطبيق ال وا  مية على النو ة، الحا  القاالالمستوى 

القيمااة فناال المعااامالت المهمااة والمعااامالت غياار المهمااة وطرمقااة المسااح المتعاار  وبترتيااا تنااا لي. 
وتمثيل جميع هذه المعاامالت والمعاامالت األخارى التاوعاة لهاا فاي وقياة الحازم اليرةياة وقاجرة الناير 

 Zerotree والتعبياار عاا  كاال معاماال مومجااة يرمااز معااي  يعباار عاا  حالااة هااذا المعاماال نساابة إلااى .)
  :[12]، [8]ييمة العتبة المنت بة. وتكو  هذه الرمو  كاآلتي 

-1 ( - Positive P) : إذا كاناظ ييماة المعامال  كبار ما  ييماة العتباة والقيماة النهائياة وعاد المقا ناة
 ( .Pيرمز له والرمز    كبر م  النير فالمعامل 

-2 (N-Negative) : إذا كاناظ ييماة المعامال  صارر ما  ييمااة العتباة والقيماة النهائياة وعاد المقا نااة
ا لاهيرمااز ،  قال ماا  النااير  و قااد يوجااد معامال ييمتااه  كباار ماا  ييماة العتبااة ولكاا  القيمااة ( .N  ياا

 .النهائية له سالبة عندها يتم اخذ القيمة المطلقة لهذا المعامل 
-3 (IZ- Isolated)  :   إذا كا  الجذRoot  في القجرة )Tree قل م  ييمة العتبة ولك  يوجد  )

في  حد المعامالت التاوعة للقجرة نيسها وفاي المساتومات األخارى ماا تكاو  ييمتاه  كبار ما  ييماة 
 ( .I Zالعتبة، يرمز له والرمز  
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-4 (Z-Zerotree) :   إذا كا  الجذRoot قل م  ييماة العتباة وساائر المعاامالت ( للقجرة ييمته 
 يرمز للمعامالت التاوعاة التاوعة للقجرة نيسها ال يوجد فيها م  تكو  ييمته  كبر م  ييمة العتبة،

 (.Zلهذه القجرة والرمز  
(، إذ تاتم مقا نتهااا ماع ييماة الماماام العادس  الاذ  تاام P,Nتام  خاذ المعااامالت ذات الرماو   

ة  لقيمة العتبة الحالياة والقيماة التاي تليهاا، فااذا كاناظ ييماة المعامال اكبار حساوه و خذ القيمة الوسطي
وإذا كا  هذا المعامل  قل ما  ييماة المامام العادس  يعبار   (1)م  ييمة المامم العدس  يعبر عنه والا

 . (0)عنه والا
ي لكاي تنتقال إلاى المساتوى الثاان 2( يتم تقسيم ييمة العتبة علاى Scanوعد كل عملية مسح 

ترساال  فااي ييمتهااا والااى حزمااة فرةيااة والمسااتوى األعلااى ماا  الااذ  ساابقه. إذ انااه فااي كاال عمليااة مسااح ا
إاااا ة إلااى المقااير لبياااا  خيمااا إذا كانااظ معاااامالت المومجااة  كباار  و  صاارر مااا  ييمااة العتبااة وتعااااس 

قاا  عمليااة تقساايم العتبااة والمسااح إلااى    تناابح ييمااة العتبااة  قاال ماا  ييمااة اصاارر معاماال عناادها تتو 
ال وا  مية . و م  المما  التوق  عند    مستوى لقيماة العتباة الاذ  تنال خياه الناو ة المساترجعة 

 إلى جوسة استرجاع عالية وبنسبة كبس جيدة .
في المساتوى األول ما  تنيياذ ال وا  مياة وعناد القيماة االيتدائياة لقيماة العتباة كاناظ الناو ة 

ضحة المعالم،الح  النو ة الثانية م  اليسا  في القاال المسترجعة وعد عملية الكبس  سيألة وغير وا
( المتكونة منها النو ة المسترجعة قليلة وذلع ال  ييمة العتبة pixels( مما يدل على    عدس الا 3 

(، فعدس المعاامالت التاي تكاو  اكبار ما  هاذه القيماة  و تسااومها قليال T=256االيتدائية تكو  كبيرة  
ااا فاااي الحااازم اليرةياااة األو  (فاااي EZWلى.يينماااا يااازساس عااادس هاااذه المعاااامالت عناااد االساااتمرا  يتنيياااذ الا

المستوى الثاني والمستومات التي تليه لقيمة العتبة وذلع وقسامتها إلاى ننا  ييمتهاا األصالية  القيماة 
التي تكو  قيد التنييذ ( واالستمرا  والحزم اليرةية تناعديًا إلى المستوى الذ  ياتم خياه الوصاول إلاى 

ة واضحة المعالم وحير تكو  قرمبة  و مطاوقة ولك  ليس تمامًا للنو ة األصلية . في المساتوى صو  
(  تم الحناول علاى صاو ة يرباا ة المساترجعة اساترجاعًا واضاحًا يادل علاى T=32الراوع لقيمة العتبة 

اا  ئهااا ( المتكونااة منهااا النااو ة  خااذت لهااا ماادى  وسااع ماا  المسااتومات الساااوقة فااي إعطاpixels   الا
 (.3تياصيل واضحة ع  مالمح النو ة المسترجعة، الح  القال  
( الذ  يمثل يياذ نسبة ال ط   rmseتم اعتماس نوعي  م  مقاييس الهد  لحساب ييمة الا 

ا   ( الاذ  يمثال PSNRيي  ييم نقاط النو ة األصالية ويايم نقااط الناو ة المابوساة ،وحسااب ييماة الا
القد ة العظمى لإلااا ة إلاى الضوضاان التاي تناتج نتيجاة تطبياق ال وا  مياة وكماا موضاح والمعااسلتي  

 . [1]اآلتيتي : 
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 حير إ :  
  I(r,c)  :. تمثل نقاط النو ة األصلية 

),( crI


  ة المسترجعة .تمثل نقاط النو :  
Lتمثل  على ييمة م  ييم نقاط النو ة األصلية:. 

فيااي المسااتوى األول ماا  تنييااذ ال وا  ميااة وعنااد القيمااة االيتدائيااة لقيمااة العتبااة تكااو  القيمااة 
( كبيرة مما يدل علاى وجاوس فارل كبيار ياي  الناو ة األصالية والناو ة المابوساة  rmseالمحسوبة للا  

ني والمساتومات التااي تلياه تقال هااذه القيماة مماا ي كااد وضاوك الناو ة المابوسااة يينماا فاي المسااتوى الثاا
 . (1)وقربها م  النو ة األصلية مع  ماسة مقياذ جوسة استرجاعها ،الح  النتائج في الجدول 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

النو ة األصلية
 

المستوى األول
T=256

  

المستوى الثاني
T=128

 

المستوى الثالر
T=64    

المستوى الراوع
T=32  

 ( 3الشكل )
 EZWصورة بر ارة القياسية المسترجعة الناتجة من تطبيق خوارزمية 
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PSNR erms CR Threshold value 
21.0349 512.3789 87.0849:1  256 
25.1315 199.4961 82.6904:1  128 

30.6900 55.4727 75.9765 :1 64 

33.1515 41.9648 63.0859 :1 32 

35.1018 31.4727 37.8967 :1 16 

35.2333 16.007 12.2314 :1 8 

 (2الجدول )
 مقياس جودة الصور المسترجعة لصورة بر ارة القياسية وعند قيا مختلفة لقيمة العتبة 

 

المسااتوى األول ما  تنيياذ ال وا  مياة عناد القيماة االيتدائيااة  (،  ناه فاي1يتباي  ما  الجادول  
( عاليااة جاادًا ممااا ياادل علااى وجااوس فاارل كبياار يااي  النااو ة األصاالية  rmseلقيمااة العتبااة كانااظ ييمااة  

والنو ة المسترجعة ،يينما في المستوى الثاني والمستومات التي تلياه فاا  هاذه القيماة تقال يينماا تازساس 
تمثل جوسة استرجاع الناو ة كلماا تام اقتاراب وضاوك الناو  المساترجعة وحيار ( التي PSNRييمة  

تكااو  قرمبااة ماا  النااو ة األصاالية . وهااذا ياااو  واضااحًا ماا  خااالل المسااتوى الراوااع الااذ  ياااو  خيااه 
مقياذ جوسة استرجاع النو ة قلياًل ومعدل نسابة الكابس للناو ة جيادًا ، فضااًل عا     نسابة الكابس 

ساتومي  ال اامس والسااسذ ولكا  وماا اناه فاي المساتوى الراواع تام الحناول علااى تكاو   فضال  فاي الم
جوسة استرجاع عالية للنو ة المسترجعة ونسبة كبس جيادة ف ناه مماا  التوقا  عا  تنيياذ ال وا  مياة 

 إلى المستوى المذكو . 
 

 ( على الصور الفضائيةEZWتطبيق خوارزمية )
ة يربااا ة القياسااية عنااد تطبيااق ال وا  ميااة وعااد    تاام الحنااول علااى جااوسة اسااترجاع لنااو  

المعتماادة فااي هااذا البحاار وبنساابة كاابس جياادة ولعاادة مسااتومات لقيمااة العتبااة ،فقااد تاام تطبيااق خوا  ميااة 
( على نوعي  م  النو  اليضاائية لكال منهماا ظاواهر وتريارات   ضاية م تلياة .إذ مثلاظ  EZWالا 

(، والتاي امتاا ت يتريارات   ضاية وسايطة 4ال  النو ة األولى منطقة سد الموصل كما مبي  في القا 
ومحاادسة متمثلااة والمسااطح الحااالي للبحياارة والياوسااة المحيطااة يهااا ،وهااي واقعااة فااي الحزمااة الراوعااة ماا  

( ،يينمااا مثلااظ النااو ة اليضااائية tiff(نقاااط صااو مة وهااي ماا  نااوع  512×512ولهااا  وعاااس   ™حاازم 
التاااي امتاااا ت وظاااواهر وتريااارات   ضاااية متعااادسة  (،5الثانياااة منطقاااة سااانجا  كماااا مباااي  فاااي القاااال  

المتمثلااة وجباال ساانجا  والمنااا ق المحيطااة وااه إذ لهااا خنااائص اااالية ذات  بيعااة متباينااة ، وواقعااة 
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وبعاد إجاران عملياة ولهاا نياس  وعااس ومواصايات الناو ة األولى. ™ضام  الحزماة ال امساة ما  حازم 
ااا الكااابس علاااى الناااو ة اليضاااائية لمنطقاااة ساااد الموصااال يتط ( كاناااظ الناااو ة EZWبياااق خوا  مياااة الا

 (.4(، الح  القال  T=64المسترجعة قرمبة م  النو ة األصلية منذ المستوى الثالر لقيمة العتبة 
تم حسااب مقيااذ جاوسة الناو ة المساترجعة لناو ة ساد الموصال وكاناظ يايم مقيااذ جاوسة 

 (.2النو ة المسترجعة مبينة والجدول  
نياااًا     فضااال جاااوسة اساااترجاع للناااو ة ياااد ت مناااذ المساااتوى يتضاااح مااا  الجااادول الماااذكو   

ا  T=64الثالر لقيمة العتبة   ( كاناظ قليلاة نسابة إلاى  rmse( عند نسبة كابس جيادة .كماا    ييماة الا
 المستومي  األول والثاني مما يدل على وضوك النو ة المسترجعة .

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 (4الشكل )
 EZWمسترجعة الناتجة من تطبيق خوارزمية صور منطقة سد الموصل ال

 
 
 
 

 

 لصورة األصليةا
 

 
 المستوى األول

T=256 

 
 المستوى الثاني

T=128 

 
 المستوى الثالث

T=64 

 
 المستوى الرابع

T=32 
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PSNR erms CR Threshold value 

29.7670 68.6094 85.6933 :1 256 

33.7399 27.4844 81.9824 :1 128 

34.9721 20.6953 74.990   :1 64 

38.2199 9.7969 61.7371 :1 32 

39.1674 7.0766 28.9490 :1 16 

39.1677 7.0774 14.1907 :1 8 

 (2)الجدول 

 وعند قيا مختلفة لقيمة العتبةمقياس جودة الصور المسترجعة لصورة سد الموصل 
يينما عند  جران عملياة الكابس علاى الناو ة اليضاائية لمنطقاة سانجا  وبتطبياق ال وا  مياة 
المعتمااادة فاااي البحااار كاناااظ الناااو ة المساااترجعة واضاااحة المعاااالم وقرمباااة مااا  الناااو ة األصااالية مناااذ 

 ( .5(، الح  القال T=32الراوع لقيمة العتبة المستوى 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 (5الشكل )
 EZWصور منطقة سنجار المسترجعة الناتجة من تطبيق خوارزمية 

 الصورة األصلية
 

 المستوى األول
T=256 

 المستوى الثاني
T=128 

 
 المستوى الثالث

T=64 

 
 المستوى الرابع

T=32 

 



 …الفضائية كبس الصور
 

 

 99 

 (: 3إذ كانظ ييم مقياذ جوسة النو ة المسترجعة لنو ة منطقة سنجا  مبينة في الجدول  
 

PSNR erms CR Threshold value 

21.7349 436.1035 89.4287 :1 256 
23.3527 300.4785 81.7138 :1 128 

31.2531 41.9824 75.0732 :1 64 

34.2861 24.2366 62.5396 :1 32 

36.0071 16.033 37.5       :1 16 

36.002 16.0001 12.5092 :1 8 
 

 (3)الجدول
العتبة وعند قيا مختلفة لقيمة مقياس جودة الصورة المسترجعة لصورة منطقة سنجار   

 
( وبنساابة T=32إذ كانااظ جااوسة اسااترجاع النااو ة عاليااة منااذ المسااتوى الراوااع لقيمااة العتبااة  

( القليلااة نساابًة إلااى ييمتهااا العاليااة rmse( ومتضااح ذلااع ماا  خااالل  ييمااة  CR=62.5396:1كباااس  
لناو ة في المستوى األول الذ  كانظ خيه النو ة المسترجعة  سيألة جدًا وغيار مطاوقاة  و قرمباة ما  ا

 األصلية عند القيمة االيتدائية لقيمة العتبة .
 

 اتستنتاجات
( فعالية عالياة فاي الوصاول إلاى EZW ظهرت عملية كبس النو  واست دام خوا  مية الا 

صو ة مسترجعة واضحة المعالم وبنسبة كبس جيدة اعتماسا علاى ييماة العتباة المنت باة، إذ    تطبياق 
ع ذ  البعدي  وهو  حد  هم  نواع التحومالت المومجياة التاي تسات دم فاي تقنية التحومل المومجي المقط

معالجة البيانات النو مة سااعد فاي إعطاان كياانة مميازة لهاذه ال وا  مياة وذلاع ما  خاالل ميزتاه فاي 
التحليل المتعدس التياصيل للنو ة إلى عدة مستومات والاى عادس ما  الحازم اليرةياة ،مماا ساهيل عملياة 

 نو ة يهذه ال وا  مية .  كبس وتقيير ال
اختليظ جوسة استرجاع الناو ة وعاد عملياة الكابس يهاذه ال وا  مياة وحساا نوةياة الناو ، 

(  نااه تاام اسااترجاع صااو ة 32إذ تبااي  فااي صااو ة ياار وااا ة القياسااية عنااد المسااتوى الراوااع لقيمااة العتبااة  
النااو ة المسااترجعة  (. فااي حااي    1:63.0859واضااحة المعااالم وبجااوسة عاليااة وعنااد نساابة كاابس   

( وبنساابة كاابس 64لمنطقااة سااد الموصاال كانااظ ذات جااوسة عاليااة عنااد المسااتوى الثالاار لقيمااة العتبااة  
(، يينمااا كانااظ صااو ة منطقااة ساانجا  المسااترجعة ذات  جااوسة عاليااة فااي المسااتوى الراوااع 74.990:1 

مية على نوةية صو  (.إذ تبي  إ     تطبيق ال وا   62.5396:1 ( وبنسبة كبس  32لقيمة العتبة  
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فضااائية وساايطة المعااالم ذات ترياارات   ضااية محاادسة  كياا  ماا  النااوع االخاار الااذ  تكااو  خيااه النااو ة 
 اليضائية متعدسة األصنا . 

مااا  المماااا  التوقااا  عااا  تنيياااذ ال وا  مياااة عناااد    مساااتوى تااام خياااه الوصاااول إلاااى صاااو ة 
االسااتمرا  إلااى النهايااة  ،ممااا يااوفر  واضااحة المعااالم وبجااوسة اسااترجاع عاليااة وبنساابة كاابس جياادة سو  

 مساحة خز  في الذاكرة لمل  النو ة المسترجعة وكذلع قلة الوقظ الال م للتنييذ.
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