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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.
كبس الصور الفضائية باستخدام شجرة الصفر للمويجة المطمورة
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الملخص

2005/11/21:تاريخ استالم البحث

ُتعد تقنية الكبس الحل األمثل لتقليل حجم البيانات المنقولة عبر قنوات األقماا الناناةية
. وبسرعة كبيرة جداً والمحافظة على هذه المعلومات وإينالها إلى المحطات األ ضية

يتضام هاذا البحار س اساة سان تقنياة ااجرة الناير المومجياة المطماو ة وتطبيقهاا فاي كابس
رمااق تطبيااق ال وا ميااة

) وذلااع عاMatlab Ver 6.5 وباساات دام يرمجيااات نظااام الا ا، النااو

 تم فحص سان هذه ال وا مية على صو ة يربا ة القياسية وهي م نوع. المعتمدة على ثالث مراحل
.) م النقاط النو مة512×512 ) وبحجمbmp
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سان متمي اًز لهذه التقنية وذلع م خالل االعتماس علاى ييماة العتباة
ظهرت النتائج المسجلة ً
المنت باة  )T -Threshold valueواخاتال ييمتهاا فاي الحناول علاى صاو ة مساترجعة واضاحة
المعالم وبنسبة كبس جيدة  ،إذ تم تطبيق ال وا مية علاى ناوعي ما الناو اليضاائية ،األول يمثال

منطقااة ذات تريارات ضااية محاادوسة األصاانا

والتااي تمثاال صااو ة سااد الموصاال والثاااني يمثاال منطقااة

ذات تريرات ضية متعدسة والتي تمثل منطقة سنجا  .وقد ظهرت النتائج نه عند العتباة  )16فاا
نسبة الكبس  )C Rنحو 60:1ونسبة اإلاا ة إلى الضوضان .34dB )PSNR
الكلمات المفتاحية :كبس النو  ،النو اليضائية ،تقنية اجرة النير المومجية المطمو ة.
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

إلى تقنية الكبس إلكمال عمليتي اإل سال واالتنال عبر قنواتها وإينال معلوماتها إلى األ ض].[6
تتض اام عملي ااة الك اابس ميه ااومي

ساس اايي ،هم ااا تقلي اال حج اام المعلوم ااات المنقول ااة و تقلي اال
عمليااة كاابس البيانااات تقلاال م ا عاادس الا ا )Bytes

الضوضااان التااي تناااحا هااذه المعلومااات.

المطلوباة لتمثيال مجموعاة البيانات الناو ة) كماا نهاا تقلال ما حجام الاذاكرة )Disk taps space

الال مة ل ز مجموعة البيانات ]. [5
هنالااع نوعااا م ا

ارئااق الكاابس التااي صاانيظ حسااا رمقااة حيظهااا للبيانااات ][10] [11

وهمااا الكاابس ياادو فقاادا  ،الااذ م ا المما ا إعاااسة البيانااات التااي تاام كبسااها وقااال مطااايق للبيانااات
األصلية .فالنو ة المسترجعة تكو مطاوقة تماماً للنو ة األصلية ] ،[5وتكو نسابة الكابس الناتجاة
فااي هااذا النااوع قليلااة وحاادوس  10:1م ا حجاام الياياال الماااو للنااو ة األصاالية ] ،[11والكاابس ويقاادا

الااذ تااتم خيااه خسااا ة جاازن ما مجموعااة البيانااات للنااو ة األصاالية ولكا هااذه ال سااا ة ال تا ثر تا ثي اًر

كبي ا اًر ف ااي المع ااالم الرئيس ااية لل ن ااو ة المابوس ااة عن ااد اس ااترجاعها ،إذ تبق ااى الن ااو ة المس ااترجعة تح ااتي

والمعلومات الضرو مة ] .[5وتكو نسبة الكبس الناتجاة فاي هاذا الناوع عالياة وحادوس  50:1ما حجام

اليايل الماو للنو ة األصلية]،[11لذلع فا هذا النوع يست دم في تطبيقات التحساس الناائي وسابا

كبر حجم المعلومات المرسلة ].[7

ف ااي ه ااذا البح اار اعتم اادت رمقا ااة الك اابس ويق اادا  ،وذل ااع م ا خ ااالل تق اايير ييان ااات النا ااو ة
األص االية واس اات دام خوا مي ااة ا ااجرة الن ااير للمومج ااة المطم ااو ة

Embedded Zero-Tree

 )Wavelet EZWلما لها م ت ثير في تمثيل اال البتات فاي الناو ة والمرتباة حساا هميتهاا فاي
إظها معالم النو ة عند االسترجاع ].[8
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إذ تام اسات دام يرمجياات نظاام الاا  )Matlab ver 6.5الاذ

ظهار كياانة فاي التنيياذ عناد

تطبيااق ال وا مية،وبعااد فحااص سان هااذه ال وا ميااة علااى صااو ة يربااا ة القياسااية م ا نااوع )bmp
وذات حجم  )512×512نقاط صو مة وم نوع  ) Gray 8bitتم تطبيقها على نوعي م النو
اليضااائية حاادهما يمثاال منطقااة سااد الموصاال التااي امتااا ت و نهااا منطقااة ذات تريارات ضااية محاادوسة

األصنا

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

.

خوارزمية شجرة الصفر للمويجة المطمورة ()EZW

إ اليك ارة األساسااية م ا تكااوم اااجرة األصاايا التااي تبااد م ا الجااذ  )Rootوالااى نهاي ااة

األفرع ،هي

العديد م المعامالت غير المهمة في الحزم اليرةية للترسسات العالياة مماا إهمالهاا.

إ ااجرة الناير المطماو ة ت يقاير اياال القاجرة وحياار يماا تمثيال المعااامالت الناتجاة وقاال متااد

وحسا همية مواقع األ قام الثنائية المست دمة في مستومات األ قام الثنائية ].[4]،[9

يتطلااا تمثياال ال وا ميااة وتكااوم اااجرة النااير ثااالث م ارحاال ساسااية ،الح ا القااال )1

وهي كما ي تي ].[2
Entropy
Encoding

Scalar
Quantization of
wavelet coefficients

Wavelet Transform of
original image

الشكل ()1

المراحل األساسية لتمثيل خوارزمية الـ([2] )EZW
 -1إجراء التحويل المويجي( :)Wavelet Transformإذ يتم تحليل النو ة الداخلة إلى عدس م

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
المهمة في تطبيقات الكابس الاذ ياتم ما خاللاه تحدياد المعاامالت المهماة فاي حازم التارسسات العالياة

].[1]، [13
 -2التكمــيا العــدد ( :)Scalar Quantizationفااي هااذه المرحلااة يااتم تقلياال البيانااات التااي تمثاال
مع ااامالت التحوم اال الما ااومجي للن ااو ة واس اات دام التكما اايم الع اادس مما ااا ين ااتج عن ااه فقا اادا ف ااي وعا ا

المعلومات للنو ة التي تتم عليها عملية الكبس ].[2
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 -3الترميــز اتنترو ــي ( :)Entropy Encodingتااتم هااذه العمليااة علااى جميااع الحاازم وباسااترالل
وجه التقاوه  )Self-Similarityيي المعامالت المتجاو ة ولكال المساتومات فاي كال اتجااه ،إذ ياتم

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

يااتم خااالل هااذه المرحلااة تحديااد هميااة المعااامالت المومجيااة  ،إذ تقاير كاال القااجرة الناايرمة

التااي تحااو المعااامالت غياار المهمااة التاايا يعباار عنهااا والنااير  ،)0والمعااامالت المهمااة التاايا يعباار
عنهااا والواحااد  [3] )1ممااا ي ا س إلااى تقلياال البيانااات ،األماار الااذ يساااعد فااي الحيااا علااى جااوسة
النو ة عند االسترجاع ].[12] ،[8

الشكل ()2

طريقة المسح المتعرج ( )Zig-Zag Scan Orderعلى جميع مواقع المعامالت
()Valens,2004

تطبيق خوارزمية الـ()EZW

تاام تطبيااق خوا ميااة الا ا )EZWعلااى صااو ة يربااا ة القياسااية ذات وعاااس  )512×512نااوع

 ، )bmpإذ تاام اساات دام التحوم اال المااومجي المقط ااع ذ البعاادي

 )2D-DWTوه ااو حااد األن اواع

المهمااة م ا التحااومالت المومجيااة علااى النااو ة الداخلااة لتهيألتهااا للمرحلااة األولااى لعمليااة الكاابس يهااذه
ال وا مية،إذ تم اعتماس ثالثة مستومات للتحومل المومجي على النو ة .
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وإيجاس ييمة العتبة ع

رمق حساب القيمة العظمى )Max-valueالتي تمثال ييماة كبار

معاماال )Mما يااي المعااامالت المومجيااة للنااو ة الناتجااة )Yما عمليااة التحوماال المااومجي ولثالثااة
مستومات وماو حساب هذه القيمة كاآلتي :
)M=Maximum (Y

)(1

إليجاس ييمة العتبة  ) Tالتي عنادها يحادس كال معامال فاي الناو ة الناتجاة علاى اناه معامال
مهاام يرمااز لااه والواحااد  )1و معاماال غياار مهاام يرمااز لااه والنااير ، )0فااا ييمااة العتبااة تحسااا م ا
المعاسلة اآلتية :
حير تمثل :

])T0 = floor [2 log2 ( M

)(2

 : T0القيمة االيتدائية لقيمة العتبة المنت بة .
: floorتعبير ماضي يدل على خذ ييمة ما يي القوسي وتقرمبها إلى قرب عدس صاحيح
قل و يساو القيمة العدسية الناتجة.
كانظ ييمة العتبة األولياة لناو ة يرباا ة القياساية عناد حساايها مسااومة لاا  )256الاذ يعتبار

المستوى األول الذ يد خيه تطبيق ال وا مية على النو ة ،الحا القاال). (3تام علاى سااذ هاذه
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

 .) Zerotreeوالتعبياار عا كاال معاماال مومجااة يرمااز معااي يعباار عا حالااة هااذا المعاماال نساابة إلااى
ييمة العتبة المنت بة .وتكو هذه الرمو كاآلتي ]:[12] ،[8
: )P - Positive( -1إذا كاناظ ييماة المعامال كبار ما ييماة العتباة والقيماة النهائياة وعاد المقا ناة
كبر م النير فالمعامل يرمز له والرمز . )P

 :)N-Negative( -2إذا كاناظ ييماة المعامال صارر ما ييمااة العتباة والقيماة النهائياة وعاد المقا نااة
قال ما النااير ،يرمااز لاه يااا  . )Nو قااد يوجااد معامال ييمتااه كباار ما ييماة العتبااة ولكا القيمااة

النهائية له سالبة عندها يتم اخذ القيمة المطلقة لهذا المعامل .
 :)IZ- Isolated( -3إذا كا الجذ

 )Rootفي القجرة  )Treeقل م ييمة العتبة ولك يوجد

في حد المعامالت التاوعة للقجرة نيسها وفاي المساتومات األخارى ماا تكاو ييمتاه كبار ما ييماة
العتبة ،يرمز له والرمز . )I Z
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 )Rootللقجرة ييمته قل م ييماة العتباة وساائر المعاامالت

 :)Z-Zerotree( -4إذا كا الجذ

التاوعة للقجرة نيسها ال يوجد فيها م تكو ييمته كبر م ييمة العتبة ،يرمز للمعامالت التاوعاة
لهذه القجرة والرمز .)Z
تام خاذ المعااامالت ذات الرماو

 ،)P,Nإذ تاتم مقا نتهااا ماع ييماة الماماام العادس الاذ تاام

حساوه و خذ القيمة الوسطي ة لقيمة العتبة الحالياة والقيماة التاي تليهاا ،فااذا كاناظ ييماة المعامال اكبار
م ييمة المامم العدس يعبر عنه والا) (1وإذا كا هذا المعامل قل ما ييماة المامام العادس يعبار
عنه والا). (0

وعد كل عملية مسح  )Scanيتم تقسيم ييمة العتبة علاى  2لكاي تنتقال إلاى المساتوى الثااني

فااي ييمتهااا والااى حزمااة فرةيااة والمسااتوى األعلااى ما الااذ ساابقه .إذ انااه فااي كاال عمليااة مسااحا ترساال

إاااا ة إلااى المقااير لبي ااا خيمااا إذا كانااظ مع ااامالت المومجااة كباار و صاارر م ا ييمااة العتبااة وتع اااس
عمليااة تقساايم العتبااة والمسااح إلااى

ال وا مية  .و م المما التوق

تناابح ييمااة العتبااة قاال ما ييمااة اصاارر معاماال عناادها تتوق ا
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

المسترجعة وعد عملية الكبس سيألة وغير واضحة المعالم،الح النو ة الثانية م اليسا في القاال
 )3مما يدل على

عدس الا  )pixelsالمتكونة منها النو ة المسترجعة قليلة وذلع ال ييمة العتبة

االيتدائية تكو كبيرة  ،)T=256فعدس المعاامالت التاي تكاو اكبار ما هاذه القيماة و تسااومها قليال

ف ااي الح اازم اليرةي ااة األولى.يينم ااا ي اازساس ع اادس ه ااذه المع ااامالت عن ااد االس ااتم ار يتنيي ااذ الا ا ا )EZWف ااي

المستوى الثاني والمستومات التي تليه لقيمة العتبة وذلع وقسامتها إلاى ننا

ييمتهاا األصالية القيماة

التي تكو قيد التنييذ ) واالستم ار والحزم اليرةية تناعدياً إلى المستوى الذ ياتم خياه الوصاول إلاى

صو ة واضحة المعالم وحير تكو قرمبة و مطاوقة ولك ليس تماماً للنو ة األصلية  .في المساتوى
الراوع لقيمة العتبة  )T=32تم الحناول علاى صاو ة يرباا ة المساترجعة اساترجاعاً واضاحاً يادل علاى

الا ا  )pixelsالمتكونااة منهااا النااو ة خااذت لهااا ماادى وسااع م ا المسااتومات الساااوقة فااي إعطائهااا

تياصيل واضحة ع مالمح النو ة المسترجعة ،الح القال .)3
تم اعتماس نوعي م مقاييس الهد

لحساب ييمة الا  ) ermsالذ يمثل يياذ نسبة ال ط

يي ييم نقاط النو ة األصالية ويايم نقااط الناو ة المابوساة ،وحسااب ييماة الاا  )PSNRالاذ يمثال
القد ة العظمى لإلااا ة إلاى الضوضاان التاي تناتج نتيجاة تطبياق ال وا مياة وكماا موضاح والمعااسلتي

اآلتيتي . [1] :
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2

N −1 N −1




 I (r , c) − I (r , c)
r =0 c =0
( L − 1) 2

2



 I ( r , c) − I ( r , c) 

N −1

N −1

c =0

r =0

 

1
N2

1
N2

= erms

PSNR = 10 log 10

حير إ :
) : I(r,cتمثل نقاط النو ة األصلية .


) : I (r , cتمثل نقاط النو ة المسترجعة .
:Lتمثل على ييمة م ييم نقاط النو ة األصلية.

فيااي المسااتوى األول ما تنييااذ ال وا ميااة وعنااد القيمااة االيتدائيااة لقيمااة العتبااة تكااو القيمااة

المحسوبة للا  )e rmsكبيرة مما يدل علاى وجاوس فارل كبيار ياي الناو ة األصالية والناو ة المابوساة

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

المستوى األول
T=256

المستوى الثاني
T=128

ةيلصألا ة ونل ا

المستوى الثالر
T=64

المستوى الراوع
T=32

الشكل ()3
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erms
CR
87.0849:1
512.3789
82.6904:1
199.4961
75.9765 :1
55.4727
63.0859 :1
41.9648
37.8967 :1
31.4727
12.2314 :1
16.007
الجدول ()2

PSNR
21.0349
25.1315
30.6900
33.1515
35.1018
35.2333

Threshold value
256
128
64
32
16
8

مقياس جودة الصور المسترجعة لصورة بر ارة القياسية وعند قيا مختلفة لقيمة العتبة
يتباي ما الجادول  ،)1ناه فاي المسااتوى األول ما تنيياذ ال وا مياة عناد القيماة االيتدائيااة

لقيمااة العتبااة كانااظ ييمااة  )e rmsعاليااة جااداً ممااا ياادل علااى وجااوس فاارل كبياار يااي النااو ة األصاالية

والنو ة المسترجعة ،يينما في المستوى الثاني والمستومات التي تلياه فاا هاذه القيماة تقال يينماا تازساس

ييمة  )PSNRالتي تمثل جوسة استرجاع الناو ة كلماا تام اقتاراب وضاوك الناو المساترجعة وحيار
تكااو قرمبااة م ا النااو ة األصاالية  .وهااذا ياااو واضااحاً م ا خااالل المسااتوى ال اروااع الااذ ياااو خيااه

مقياذ جوسة استرجاع النو ة قليالً ومعدل نسابة الكابس للناو ة جياداً  ،فضاالً عا

نسابة الكابس

تكاو فضال فاي المساتومي ال اامس والسااسذ ولكا وماا اناه فاي المساتوى ال ارواع تام الحناول علااى
جوسة استرجاع عالية للنو ة المسترجعة ونسبة كبس جيادة ف ناه مماا التوقا

إلى المستوى المذكو .

عا تنيياذ ال وا مياة

تطبيق خوارزمية ( )EZWعلى الصور الفضائية
وعااد

تاام الحنااول علااى جااوسة اسااترجاع لنااو ة يربااا ة القياسااية عنااد تطبيااق ال وا ميااة

المعتماادة فااي هااذا البحاار وبنساابة كاابس جياادة ولعاادة مسااتومات لقيمااة العتبااة ،فقااد تاام تطبيااق خوا ميااة

الا  ) EZWعلى نوعي م النو اليضاائية لكال منهماا ظاواهر وتريارات ضاية م تلياة .إذ مثلاظ
النو ة األولى منطقة سد الموصل كما مبي في القا ال  ،)4والتاي امتاا ت يتريارات ضاية وسايطة
ومحاادسة متمثلااة والمسااطح الحااالي للبحيارة والياوسااة المحيطااة يهااا ،وهااي واقعااة فااي الحزمااة الراوعااة ما
حاازم ™ ولهااا وعاااس )512×512نقاااط صااو مة وهااي ما نااوع ، )tiffيينمااا مثلااظ النااو ة اليضااائية
الثاني ااة منطق ااة س اانجا كم ااا مب ااي ف ااي الق ااال  ،)5الت ااي امت ااا ت وظا اواهر وتريا ارات ض ااية متع اادسة
المتمثلااة وجباال ساانجا والمنااا ق المحيطااة وااه إذ لهااا خنااائص اااالية ذات بيعااة متباينااة  ،وواقعااة
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ضام الحزماة ال امساة ما حازم ™ ولهاا نياس وعااس ومواصايات الناو ة األولى.وبعاد إجاران عملياة
الك اابس عل ااى الن ااو ة اليض ااائية لمنطق ااة س ااد الموص اال يتطبي ااق خوا مي ااة الا ا  )EZWكان ااظ الن ااو ة

المسترجعة قرمبة م النو ة األصلية منذ المستوى الثالر لقيمة العتبة  ،)T=64الح القال .)4

تم حسااب مقيااذ جاوسة الناو ة المساترجعة لناو ة ساد الموصال وكاناظ يايم مقيااذ جاوسة

النو ة المسترجعة مبينة والجدول .)2

يتض ااح م ا الج اادول الم ااذكو ني ااً

فض اال ج ااوسة اس ااترجاع للن ااو ة ي ااد ت من ااذ المس ااتوى

الثالر لقيمة العتبة  )T=64عند نسبة كابس جيادة .كماا

ييماة الاا  )e rmsكاناظ قليلاة نسابة إلاى

المستومي األول والثاني مما يدل على وضوك النو ة المسترجعة .

المستوى األول
T=256

المستوى الثاني
T=128

الصورة األصلية

المستوى الثالث
T=64

المستوى الرابع
T=32

الشكل ()4

صور منطقة سد الموصل المسترجعة الناتجة من تطبيق خوارزمية EZW
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PSNR
29.7670
33.7399
34.9721
38.2199
39.1674
39.1677

erms

68.6094
27.4844
20.6953
9.7969
7.0766
7.0774

CR
85.6933 :1
81.9824 :1
74.990 :1
61.7371 :1
28.9490 :1
14.1907 :1
الجدول ()2

Threshold value
256
128
64
32
16
8

مقياس جودة الصور المسترجعة لصورة سد الموصل وعند قيا مختلفة لقيمة العتبة

يينما عند جران عملياة الكابس علاى الناو ة اليضاائية لمنطقاة سانجا وبتطبياق ال وا مياة

المعتم اادة ف ااي البح اار كان ااظ الن ااو ة المس ااترجعة واض ااحة المع ااالم وقرمب ااة ما ا الن ااو ة األص االية من ااذ

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

المستوى الثاني
T=128

المستوى األول
T=256

المستوى الرابع
T=32

الشكل ()5

الصورة األصلية

المستوى الثالث
T=64

صور منطقة سنجار المسترجعة الناتجة من تطبيق خوارزمية EZW
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إذ كانظ ييم مقياذ جوسة النو ة المسترجعة لنو ة منطقة سنجا مبينة في الجدول :)3
PSNR
21.7349
23.3527
31.2531
34.2861
36.0071
36.002

erms

436.1035
300.4785
41.9824
24.2366
16.033
16.0001

CR
89.4287 :1
81.7138 :1
75.0732 :1
62.5396 :1
37.5
:1
12.5092 :1

Threshold value
256
128
64
32
16
8

الجدول()3
مقياس جودة الصورة المسترجعة لصورة منطقة سنجار وعند قيا مختلفة لقيمة العتبة
إذ كانااظ جااوسة اسااترجاع النااو ة عاليااة منااذ المسااتوى ال اروااع لقيمااة العتبااة  )T=32وبنساابة
كبااس  )CR=62.5396:1ومتضااح ذلااع ما خااالل ييمااة  )ermsالقليلااة نسااب ًة إلااى ييمتهااا العاليااة
في المستوى األول الذ كانظ خيه النو ة المسترجعة سيألة جداً وغيار مطاوقاة و قرمباة ما الناو ة
األصلية عند القيمة االيتدائية لقيمة العتبة .

اتستنتاجات

ظهرت عملية كبس النو واست دام خوا مية الا  )EZWفعالية عالياة فاي الوصاول إلاى

صو ة مسترجعة واضحة المعالم وبنسبة كبس جيدة اعتماسا علاى ييماة العتباة المنت باة ،إذ

تطبياق

تقنية التحومل المومجي المقطع ذ البعدي وهو حد هم نواع التحومالت المومجياة التاي تسات دم فاي
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 س ياهل عملياة
كبس وتقيير النو ة يهذه ال وا مية .
اختليظ جوسة استرجاع الناو ة وعاد عملياة الكابس يهاذه ال وا مياة وحساا نوةياة الناو ،

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

النااو ة المسااترجعة

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

لقيمة العتبة  )32وبنسبة كبس .) 62.5396:1إذ تبي إ
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فضااائية وساايطة المعااالم ذات تري ارات ضااية محاادسة كي ا م ا النااوع االخاار الااذ تكااو خيااه النااو ة
اليضائية متعدسة األصنا .

م ا المما ا التوق ا

ع ا تنيي ااذ ال وا مي ااة عن ااد

مس ااتوى ت اام خي ااه الوص ااول إل ااى ص ااو ة

واضااحة المعااالم وبجااوسة اسااترجاع عاليااة وبنساابة كاابس جياادة سو االسااتم ار إلااى النهايااة ،ممااا يااوفر
مساحة خز في الذاكرة لمل

النو ة المسترجعة وكذلع قلة الوقظ الال م للتنييذ.
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