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ABSTRACT

In this work a new approach was built to apply k-means algorithm on true
colored images (24bit images) which are usually treated by researchers as three image
(RGB) that are classified to 15 class maximum only. We find the true image as 24 bit
and classify it to more than 50 classes. As we know k-means algorithm classify images
to many independent classes or features and we could increase the class number
therefore we could remove the classes or features that have minimum number of pixels
which are considered unimportant features and reconstruct the images.
Correlation factor and Signal to Noise Ratio were used to measure the work and
the results seems that by increasing the image resolution the effect of removing
minimum features is decreased.
The CSharp (Visual Studio 2008) programming language was used to build the
algorithms which are able to allocate huge matrices in high execution time.
Keywords: true colored images, Correlation, Segmentation technique.
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)24bit(  على الصور الملونة الحقيقيةk-means تم في هذا العمل بناء طريقة جديدة لتطبيق خوارزمية

 والتي عادة ال يمكن ان يتعدى عددRGB والتي اعتاد الباحثون عند التعامل معها على تقسيمها الى ثالثة صور
 وتصنيفها الى عدد كبير من24bit  حيث قمنا بإيجاد الصورة الفعلية الحقيقية كـ، صنف فقط15 اصنافها
 تصنف الصور الى عدد كبير منk-means االصناف تتجاوز الخمسون صنفا وكما نعلم فان خوارزمية
األصناف او الخصائص مستقلة وحسب مقدار استقاللية كل صنف وبما اننا استطعنا زيادة عدد االصناف مما
مكننا من الغاء االصناف او الخصائص االقل عددا من الوحدات الصورية للصورة والتي تعتبر اقل اهمية بالنسبة
.للصورة واعادة تركيب الصور

تم قياس تنفيذ العمل باستخدام عامل االرتباط ونسبة االشاره الى الضوضاء واظهرت النتائج انه كلما

.ازدادت دقة الصورة (ابعادها) كلما قل تأثير حذف األصناف غير المهمة منها
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تم تطبيق خوارزميات البحث باستخدام لغة ) CSharp (Visual Studio 2008البرمجية والتي توفر
إمكانيات عالية لحجز المصفوفات وكذلك سرعة عالية في التنفيذ.
الكلمات المفتاحية :صور حقيقة األلوان ،التصحيح ،تقنية التقطيع.
 .1معالجة الصور
تهدف معالجة الصـور إلـى بنـاء تطبيقـات قـادرة علـى فهـم محتـوى الصـور كمـا يفهمهـا احنسـان .حيـث مـن
الممكن أن تأخذ بيانات الصور عدة أشكال كالصور المتعاقبة (فيديو) ،المشاهد من عدة كاميرات ،بيانات ذات عدة
أبعاد مأخوذة من جهاز تصوير طبي .بعض األمثلة على تطبيقات معالجة الصور ]:[5

•

تطبيق قادر على التعرف على األغراض أو األشخاص ضمن صورة

•

تطبيقات التحكم اآللي (الروبوت والمركبات اآللية).

•

بناء نماذج لألشياء أو للمحيط (الفحص الصناعي ،تحليل الصورة الطبية).

•
•

تطبيق قادر على متابعة جسم متحرك ضمن صورة

تطبيق قادر على معرفة البعد الثالث من صورة أو أكثر ثنائية البعد (أو من صـورة وضـوء ليـزرت متحـرك)

.
 .2مفهوم االلوان في الصور الرقمية
ا

لنمــوذج اللــوني أحمــر أخضــر أزر  RGBأت ( .)Red Green Blueوهــو نمــوذج لــوني تجم ـ

يــه

األضواء الحمراء والخضراء والزرقاء م بعضها البعض بطر مختلفة لتوليد مجموعة كبيرة من األلوان.
الهــدف األساســي مــن النمــوذج اللــوني  RGBهــو اححســاس وتوليــد وعــرض الصــور فــي األجه ـزة احل ترونيــة ،مثــل

شاشـ ات الحواسـيب ،كـان للنمـام اللـوني  RGBنمريـة قويـة خلفـه تعتمـد علـى احدارك البشـرت لأللـوان] .[11وتقسـم
الصور الرقمية باالعتماد على األلوان إلى ثالثة أنواع:
 2.1الصور الثنائية ):(Binary Images
تمثل الصور الثنائية أبسط أنـواع الصـور الرقمية ،وكـل عنصر من عــناصر الصـورة يــمثل قيمـة واحـدة مـن

قيمتين فـقط وتـعرض كـأبيض وأسود وعدديا فـإن القيمتين تمثالن " "1لألبيض و " "0لألسود وتــخزن الصــور الثــنائية
كمصــفوفة ثنائيــة األبعــاد مـ ــن األصــفار واآلحــاد والصـ ــور الثـ ــنائية يـ ــطلق عـ ــليها عــدة تـ ــسميات

(Monochrome

) Imageأو ) (1 Bit Pixel Imageأو ) (Black And White Imageوذلـك ألنهـا تأخـذ رقمـا ثنائيـا واحـدا
لتمثيل كل نقطة].[11

 2.2الصور ذوات التدرج الرمادي ):(Gray Level Images
تحتوت الصور ذوات التدرج الرمادت على معلومات إضاءة فقط ،وال توجـد فيهـا معلومـات لـون ،وهـذا النـوع

سيتم استخدامه استخدام ا كبي ار في معالجة الصور الرقمية .واأللوان في هذا النوع من الصـور هـي ظـالل مـن التـدرج
الرمـادت ،إذ إن اللــون الرمــادت ينــتج عنــدما ت ــون قــيم الشــدة لأللـوان األحمــر واألخضــر واألزر متســاوية فــي فضــاء
 ،RGBإن عدد

الـ  Bitsالمستخدمة لـ ل نقطة ضـوئية يحدد عـدد مستويات احضاءة ،وتحتوت الصـور المــثالية

على بـيانـات ) (8Bit /Pixelوتسمح لنا بامتالك  0-255من التدرجات الرمادية المختلفـة ] .[11إن الصـور ذوات
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التدرج الرمادت شائعة االستخدام وذلك بسبب كون ال ثير من أجهزة العرض واكتساب الصور تستطي تجهيـز صـور
بـ) (8 Bitفضالا عن ذلك فـإن الصـور ذات التـدرج الرمـادت سـهلة للعديـد مـن المهـام ،فـال توجـد حاجـة إلـى اسـتخدام
عمليات أصعب وأعقد للمعالجة كما هي الحال بالنسبة للصور الملونة ].[5
 2.3الصور الملونة ):(Color Images
إن تمثيل الصـور الرقميـة الملونـة يكـون بتخصـيص قـيم شـدة منفصـلة لأللـوان الرئيسـة الثالثـة ،إذ إن اللـون

ل ل نقطة ضوئية يحدد من خالل تجم شدات تلك األلوان .وفي حالة خـزن الصـور الملونـة ) (RGBبــ)(24 Bits

فإن محتويات كل لون من هذه األلوان الثالثة هي ) (8 Bitsوينتج  16مليون احتمال تقريب ا.
إن النقطـة التـي محتويـات لونهـا ) (0, 0, 0تعـرض بلـون أسـود والنقطـة التـي محتويـات لونهـا )(255, 255, 255

تعــرض بــلون أبــيض ،لــذلك فــإن هــذا النــوع مــن الصــور يعــرف بـــ) ،(24-Bit Color Imageويعــد هــذا النــوع مــن
الصور كفوء لتغطية مدى كامل من األلوان التي تدركها العين البشرية إال أن هناك بعض المساوئ في استخدام هذا

النوع من الصور ،حيث أنه يحتاج إلى ذاكرة أكبر ويستغر وقتـ ا أطـول للخـزن ] .[11وتقسـم الصـور الملونـة حسـب
عدد الوانها الى عدة انواع ندرج منها:

 .1الصور الملونة ذات المؤشر ( 256لون)
 .2الصور الملونة ذات  16بت لون
 .3الصور الملونة ذات  24بت لون
 .4الصور الملونة ذات  32بت لون
وفي هذا البحث تم التطر الى الصور الملونة ذات  24بت ودراسة خصائصها ومعالجتها
 2.3.2الصور ذات  24بت لون
وتسـمى ايضــا الصــور الحقيقيــة االلـوان الن قــيم االلـوان فيهــا تعــرض بصـورة صــحيحة علــى الشاشــة وبعــدد

ب ــت حقيق ــي ( 8بـ ــت) ل ــل لـ ــون م ــن االلـ ـوان االساس ــية الثالث ــة (االحمـ ــر االزر واالخض ــر) .وتمثـ ــل ه ــذه الصـ ــور
بالمصفوفة كما يلي:
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ات ان كــل وحــدة صــورية هــي بــارة عــن رقــم مــن  24بــت ) (16,777,215-0ومــن اهــم خصــائص هــذه

الصور انها عالية الدقة وتجانس االلوان فيها يكون كبير جدا مما يجعلها واضحة الرؤيا.

ول ــن فــي نفــس الوقــت فــان هــذه الصــور تحتــوت علــى معلومــات غيــر مهمــة ( خصــائص غيــر مهمــة) مــن الممكــن
ايجادها وحذفها بدون التاثير على الصورة نفسها.
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 .3خوارزميات التقطيع
تقطي الصور هي مرحلة هامة من مراحل معالجة الصور الرقمية  ،وهي بارة عن عمليـة تجزئـة للصـورة

إلى مناطق مترابطة ومتجانسة وفقا لمعيار محدد كاللون مـثال ،اتحـاد هـذه المنـاطق يجـب أن ينـتج عنـه إعـادة ت ـوين
الصورة األصلية.

التقطي ـ مرحلــة مهمــة تســمح باســتخراج معلومــات نو يــة عــن الصــورة إذ تــوفر وصــفا عــالي المســتوى حيــث أن كــل

منطقة مرتبطـة بالمنـاطق المجـاورة لهـا ضـمن شـبكة مـن العقـد تمثـل فيهـا كـل عقـدة منطقـة فـي الصـورة و تحمـل هـذه

العقدة بطاقة تحوت معلومات نو ية عن المنطقة كحجمها و لونها و شكلها و توجهها ].[3
❖

التقطيع المنتظم

وهــي عمليــة تقطي ـ الصــورة الــى ع ــدة اج ـزاء منتممــة وتطب ــق عــادة فــي الص ــور الطبيــة وصــور المق ــاييس
الحيوية حيث يتم قط االجزاء غير المهمة حسب احداثيات معينة ،وفي هذه العملية تُعت دمـد احـداثيات وابعـاد الصـور
لتحديد عدد القط وابعادها .والشكل ( )1يوضح احد أمثلة التقطي المنتمم.

الشكل ( :)1مثال لصورة بتقطيع منتظم ()4×4
❖

التقطيع غير المنتظم

وتسمى ايضا عملية تصـني

الصـور وتـتم فيهـا تقطيـ الصـورة حسـب خواصـها الـى مجـامي غيـر منتممـة

وحسب قيمها اللونية ويعاد عرض الصورة بالوان متميزة بعد عمليـة التصـني

لتوضـيح عمليـة التقطيـ المنـتمم وكمـا

مبين في الشكل ( ) 2والذت يمثل عملية تصني

صورة خاصة بتطبيقات التحسس النائي الى تسعة اصناف].[1

(ا) الصورة االصلية

(ب) الصورة بعد اجراء عملية التصنيف عليها

الشكل ( )2صورة مصنفة الى تسعة اصناف (تقطيع غير منتظم)
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وكــذلك مــن انـواع التقطيـ غيــر المنــتمم هــو تقطيـ الصــورة باســتخدام انـواع مــن المرشــحات  Filtersول ــل نــوع منهــا
تطبيقاته في نطا معالجة الصور الرقمية .من انواع مرشحات هو مرشح تحديد الحواف  Edge detectionوالذت
يمثــل المرشــح االكثــر شــيوعا واســتخداما فــي معالجــة الصــور الرقميــة والشــكل ( )3يوضــح مثــاال علــى عمليــة التقطيـ
غير المنتمم باستخدام احد مرشحات تحديد الحواف.

(ب) الصورة بعد تطبيق احد مرشحات تحديد الحواف

(ا) الصورة االصلية

الشكل ( )3مثال لصورة بعد تطبيق احد مرشحات تحديد الحواف (تقطيع غير منتظم)
 .4االعمال السابقة
قــام عــدد كبيــر مــن البــاحثين بــالتطر الــى خوارزميــات التصــني

بجمي ـ انواعهــا وكــل مــنهم قــام بتصــني

الصور على اعتبار قيمها تق بين ( )0-225حيث قـام ال حلـة ] [1عـام ( )2004ببنـاء نمـام للت امـل بـين األسـلوب
التقليدت والشبكات العصبية فـي التصـني

غيـر الموجـه لمعطيـات التحسـس النـائي ،وجـاء بعـده خروفـة ] [3فـي عـام

( )2005وق ــام باس ــتخدام الخوارزمي ــة الجيني ــة المهجن ــة لتص ــني
ق ـ ــام

ص ــور األقم ــار الص ــنا ية .وف ــي ع ــام ()2009

 Liangواخ ـ ــرون ] [7ببن ـ ــاء خوارزميـ ـ ــة لتقطيـ ـ ـ الص ـ ــور تبع ـ ــا لخصائص ـ ــها اللوني ـ ــة وتـ ـ ــاله  Mumtazو

 [9] Duraiswamyفي ( )2010وصمم خوارزمية جديدة لتطوير خوارزمية  K-meansلتصني

الصور .

 .5تصنيف الصور
يشـ ــمل تصـ ــني

ص ــني
الصـ ــور بشـ ــكل رئيسـ ــي نـ ــوعين مـ ــن الت ـ

الخصائص االحصائية للمعطيات والتصني
ففي التصني

وهمـ ــا التصـ ــني

المـ ــوجه المعتمـ ــد علـ ــى

غير الموجه المعتمد بشكل رئيسي على درجة التشابه بين األنماط.

الموجـه يتــم اسـتنباط بعــض الخصـائص االحصـائية عـن طبيعـة النمـاذج األوليـة التـي تمثـل االصـناف

ومـ ــن اكثـ ــر خوارزميـ ــات التصـ ــني

الموجـ ــه اسـ ــتخداما هـ ــي خوارزميـ ــات األرجحيـ ــة القصـ ــوى

(Maximum

) Likelihood Algorithmوخوارزمية اقصـر مسـافة ).[6] [1] (Minimum Distance Algorithm

ففـي خوارزمية األرجحية القصوى يتم حساب مصفوفة التباين والتبـاين المشـترك ل ـل نمـوذج فـي النمـاذج الداخلـة فـي
التصـني

حيـث تسـتخدم مصـفوفات هـذه النمـاذج فـي اشـتقا دوال القـرار ) (Decision Function

لألصـناف

المتـوفرة ثـم يـتم إدخـال متجهـات النمطيـة ) (Pattern Vectorsالتـي تمثـل الخاليـا الصـورية المـراد تصـنيفها علـى
دوال القرار ويتم حساب كل دالة ثم مقارنة القيم الناتجة من هذه الدوال وتصني

القصوى بين قيم الدوال].[8
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أما في خوارزمية األقصـر مسـافة فيـتم حسـاب معـدل النمـاذج األوليـة ل ـل صـنف ويـتم اشـتقا دوال القـرار باالعتمـاد
علــى تبســيط الصـ يغة الرياضــية لحســاب المســافة االقليديــة ) (Euclidean Distanceوبعــدها كمــا هــو الحــال فــي

نمرية األرجحية القصوى يتم تصني

المعطيات من المرحلة الثانية وذلك بإدخالها بشكل متجهات نمطية على هذه

الدوال وتصـنيفها حسـب القـيم الناتجـة مـن هـذه الـدوال إذ يـتم اختبـار الصـنف الـذت ينتمـي اليـه المتجـه النمطـي وفقـا

لقيم الدالة ،أما في التصني

غير الموجه يتم حساب درجة التشابه بين المتجهات النمطية الداخلة للتصني

المسافة االقليدية هي المقياس المستخدم لحساب هذا التشابه وهذا النوع من التصني

وتعتبـر

ال يحتـاج إلـى معلومـات أوليـة

إال أنهــا تحتــاج إلــى تحديــد عــدد األصــناف مســبقا وأكثــر هــذه الخوارزميــات اســتخداما هــي خوارزميــة العنقــدة البســيطة
( )Simple Clustring Algorithmوخوارزمي ــة أقص ــى األدن ــى ()Maxmin Clustring Algorithm

وخوارزمية (.[1] )K-means
 .6خوارزمية K-means

احدى اهم المعالجات التي تجـرت علـى الصـور هـي عمليـة تقطيـ الصـور  Segmentationاو مـا يسـمى
بتصــني

الصــور  Classificationومــن اكثــر الخوارزميــات دقــة فــي تصــني

الصــور هــي خوارزميــة k-means

والتي تعطي دقة عالية كونها تبنى على تصحيح المراكز في كل دورة تنفيذ .
تعتبـر عمليـة التصـني

واحـدة مـن اهـم العلميـات الخاصـة فـي المعالجـة والتحليـل والتـي تتطلـب عمليـة تقسـيم الصـورة

الى مناطق معزولة بحيث كل منطقة تشترك بخصائص معينة وتمثل عناصـر مختلفـة ] [1ويشـترك جميـ اعضـاء

الصــنف الواحــد النــاتج عــن التصــني

فــي خاصــية واحــدة علــى االقــل اليمل هــا اعضــاء االصــناف االخــرى حيــث ان

التشابة بين نقطتين ضمن صنف معين اكبر من التشابة بين نقطتين ضمن صنفين مختلفتين ]. [6

وســوف نتط ــر ال ــى خوارزميــة مع ــدل-ك ( )K_Meansفق ــط باعتبارهــا االكثردق ــة م ــن خوارزميــات العنق ــدة االخ ــرى
حي ــث تع ــد تقني ــة الـ ـ ـ ( ) K_Meansم ــن اح ــدى تقني ــات العنق ــدة الت ــي تس ــتخدم لتص ــني

المميـ ـزات وذل ــك باعط ــاء

مجموعــة مــن القــيم ومحاولــة تجزئتهــا الــى  Kمــن العناقيــد اســتنادا الــى بعــض مقــاييس التشــابة ] .[7و تـ ــحتاج إلــى
إدخال عدد األصناف المتوقعة في البداية وهذه الخوارزمية مبنية علـى اسـاس جعـل المسـافة الضـمنية ( Intraset

) ( interset distanceأكب ــر م ــا يمك ــن].[6والمقص ــود

 )Distanceاق ــل م ــا يمك ــن و جع ــل المس ــافة الداخلي ــة

بالمسـافة الضـمنية  intraset distanceوالمسـافة الداخليـة  interset distanceهـي ان المسـافة الضـمنية تمثـل
م ــدى التباع ــد ب ــين انم ــاط الص ــنف الواح ــد وتعتم ــد دق ــة التص ــني

التصــني

عل ــى اق ــل مس ــافة ض ــمنية ف لم ــا كان ــت اق ــل ك ــان

اد امــا المســافة الداخليــة interset distanceفهــي مــدى التباعــد بــين كــل صــنف عــن االخــر وفــي هــذة

الحالة التصني

االد يعتمد على المسافة االبعد  .والخطوات الرياضية لهذه الخوارزمية كمـا يـأتي ][11][10][2

الخطوة االولى  :تحديد عدد االصناف والمتمثلة بقيمة .k
الخطوة الثانية  :اختيار مراكز لهذة االصناف ويتم اختيار هذة المراكز اما بانتقـاء نقـاط معينـة مـن الصـورة بصـورة

عشوائية او استنادا الى بعض االعتبارات .

الخطوة الثالثة :حساب المسافة االقليدية ) Euclidean distance (Edبين نقاط الصورة ومراكز االصـناف وفقـا
للمعادلة التالية
Ed = Z j ( n) − X
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حيث ان  kتمثل عدد االصناف و j = 1 , 2 , 3 , …, k
و  xتمثل نقطة الصورة المراد تصنيفها.
و  zتمثل مركز الصنف n ،تمثل رقم الدورة
الخطوة الرابعة  : :تنسيب  xالى مجموعة الصنف الفائز ) Sj(nاذا كانت || ||zj(n)-xأقل ما يمكن.

الخطوة الخامسة  :حساب مراكز جديدة ل ـل صـنف و ذلـك بحسـاب معـدل النقـاط داخـل كـل مجموعـة صـنف وفقـا
للمعادلة التالية
Zj(n)= 1/Nj ∑ Xi

حيث ان  Njتمثل عدد النقاط في المجموعة Sj

الخطوة السادسة  :قارن بين المراكز القديمة لألصناف () )Zi (nالمحسوبة في الدورة السـابقة مـ الم اركـز الجديـدة

() )Zi (n+1المحسوبة في الدورة الحالية فاذا اختلفت هذه المراكز لصنف واحد على االقل يعاد حساب الخوارزمية
ابتداء من الخطوة الثالثة واال فان هذه الخوارزمية تتوقف .
ان خوارزمي ــة ال  K_Meansتس ــتخدم عل ــى نط ــا واس ـ

ف ــي ال ثي ــر م ــن التطبيق ــات ل ــيس فق ــط لتص ــني

وتنم ــيم

البيان ــات وانم ــا ه ــي مفي ــده ف ــي تميي ــز االنم ــاط و اس ــترجاع المعلوم ــات وتحدي ــد الص ــوت وك ــالم الم ــت لم وف ــي تنقي ــب
البيانات ]. [6

إن من مساوئ هذه الخوارزمية أنها تحتاج إلى وقت طويل وذلك لوجود مرحلة الت رار لتصحيح مراكز االصناف أما

من حيث الدقة فهي تعـد األفضـل مـن بـين الخوارزميـات ،وذلـك تبعـا لتليـة التـي تـتم فيهـا تحديـد م اركـز األصـناف إذ
إن عملية تحديث مركز الصنف ال تتم إال بعد اختبار جمي األنماط الموجودة. [10][4] .

 .7الخوارزمية المقترحة
الخطوة االولى :
قراءة الصورة الملونة ذات  24بت كمصفوفة ثالثية االبعاد يمثل بعـدها االول االلـوان االساسـية الثالثـة والبعـد الثـاني
والثالث طول الصورة وعرضها مقاسا بالوحدة الصورية على التوالي
الخطوة الثانية:

تحويل الصورة الثالثية االبعاد الى ثنائية االبعاد م االحتفاظ بالقيمة ( 24بت) كما هي وحسب المعادلة التالية
Img_24bit[i,j] = img[0, i, j] + img[1, i, j] * 256 +
;img[2, i, j] * 65536
i=0,…,width
;j=0…,height
الخطوة الثالثة:
اختيار عدد االصناف وتطبيق خوارزمية  K-meansعلى الصورة م االحتفاظ باحداثيات كل نقطة مصنفة
الخطوة الرابعة:
ترتيب عدد االصناف تصا عديا والغاء االصناف االقل عدد من الوحدات الصورية والتي تمثل خـواص قليلـة االهميـة
في تطبيقات التصني

الخطوة الخامسة:
اعادة ت وين الصورة الناتجة بعد الغاء الخواص غير المهمة
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الخطوة السادسة:
تحويل القيم 24بت الى قيم االلوان االساسية وحسب المعادلة التالية
;Img_out[0,i,j] = img_24bit[i, j] & 256
;Img_out[1, i, j]=Img_24bit[i, j] & 65280)/ 256
;Img[2, i, j]= Img_24bit[i, j] & 16711680)/ 65536
حيث تمثل االرقام ][0,1,2االلوان االساسية الثالثة ( )RGBعلى التوالي
 .8النتائج واالستنتاجات
بعــد تطبيــق الخوارزميــة المقترحــة علــى عــدد مــن الصــور الملونــة وم ـ زيــادة عــدد االصــناف قمنــا بحســاب

عامـل االرتبـاط ) (correlation factorونسـبة االشـارة الـى الضوضـاء ) (Signal to Noise Ratioبـين الصـور
المدخلة والصور الناتجة وكما مبين في النتائج المدرجة ادناه:
 -1الصــورة رقــم (-1أ) الصــورة االصــلية ،الصــورة رقــم (-1ب) االصــناف المحذوفــة ،الصــورة رقــم (-1جـ ــ) الصــورة
الناتجة ،الجدول على يسار الصورة يمثل عدد الوحدات الصورية ل ل صنف م تحديد االصناف المحذوفة

-

ا-

-

ب-

-

جـ -

جدول يبين عدد الوحدات الصورية

لكل صنف واألصناف المحذوفة
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 -2الصــورة رقــم (-2أ) الصــورة االصــلية ،الصــورة رقــم (-2ب) االصــناف المحذوفــة ،الصــورة رقــم (-2جـ ــ) الصــورة
الناتجة ،الجدول على يسار الصورة يمثل عدد الوحدات الصورية ل ل صنف م تحديد االصناف المحذوفة

-

ا-

-

ب-

-

جـ -

جدول يبين عدد الوحدات الصورية
لكل صنف واألصناف المحذوفة
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 -3الصــورة رقــم (-3أ) الصــورة االصــلية ،الصــورة رقــم (-3ب) االصــناف المحذوفــة ،الصــورة رقــم (-3جـ ــ) الصــورة
الناتجة ،الجدول ع لى يسار الصورة يمثل عدد الوحدات الصورية ل ل صنف م تحديد االصناف المحذوفة

-

ا-

-

ب-

-

جـ -

جدول يبين عدد الوحدات الصورية
لكل صنف واألصناف المحذوفة

الجدول رقم ( )1مقاييس حذف االجزاء غير المهمة(االصناف) باختالف عددها وابعاد الصور (انمر الملحق .)A
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كما هو مبين في الجدول رقم ( )1فانه بزيادة أبعـاد الصـورة يقـل تـأثير حـذف بعـض األصـناف علـى الصـور بـالرغم
من زيادة عدد األصناف المحذوفة والتي تمثل خصائص غيـر مهمـة فـي الصـور وتفيـد هـذه الميـزة فـي اسـتغالل هـذه

األصناف في تطبيقات معينة كتطبيقات امنية البيانات وارسالها عبر الشبكات.

المصادر
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