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  باستخدام المسافه الدنیامحسنه تجزئة الصور الرقمیة بواسطة خوارزمیة 
 عبداللة حمود محمد

 ، كلیة العلوم ، جامعة كركوك ، كركوك ، العراق الفیزیاءقسم 
  

  الملخص
هــي  " تقســیم الصــورة الرقمیــة إلــى منــاطق هدفیــه ، وذلــك بتحدیــد ف).Computer visionالرؤیــة الحاســوبیة (تلعــب التجزئــة الصــوریة دورا مهمــا فــي 

تعــد مشــكلة التجزئــة الصــوریة مــن المشــاكل التــي  یســتخدم فیهــا الحــل  لــذا المنــاطق الرقمیــة التــي لهــا صــفات متشــابهة عــن المنــاطق غیــر المتشــابهة" . 
إلیجـــاد التجزئـــة الصـــوریة  الـــدنیا المســـافةباســـتخدام  جزئـــةلتطریقـــة الحـــل االمثـــل التـــي تعتمـــد علـــى خوارزمیـــة ا فـــي هـــذا البحـــث تـــم اســـتعمالفاألمثـــل ،

و  الـدنیا المسـافةعلـى حسـاب  المعتمـدة زئـةالهدف من هذه الدراسة هو تجزئة الصورة الرقمیـة ؛لغـرض تحلیلهـا، وذلـك باسـتعمال خوارزمیـة التج.المثلى
لجمیــع االصــناف التــي تمــت تجزئتهــا  اإلحصــائیةالمعتمــدة كطریقــة تولیفیــة فــي تجزئــة الصــور الملونــة ،وغیــر الملونــة فضــًال عــن دراســة الخصــائص 

 ابي قصـیر.،ومدى تأثیرها على عملیة التجزئة في التصمیم ، واالختبار األمثل للدالة الممیزة (دالة الصالحیة) للتوصل إلـى الحـل األمثـل  وبـزمن حسـ
 الحل .فضًال عن  دراسة كفاءة عمل الخوارزمیة ، وأهم معوقات عملها ، وكیفیة تسریع عملها للوصول إلى 

  المسافة الدنیا –تجزئة الصور  – الرقمیةمعالجة الصور  :الكلمات المفتاحبة
  Introduction : لمقدمةا

الرؤیـــة الحاســـوبیة ك ضـــروریة فـــي كثیـــر مـــن التطبیقـــاتتجزئـــة الصـــورة 
ـــة( ـــات العســـكریة GISوالســـیطرة الصـــناعیة والبحـــوث الجیولوجی ) والعملی

الهـدف األساسـي مـن عملیـة التجزئـة هـو  كما ان والبناء واألنشاء...الخ.
ـــــراز  ـــــاطق ذات خـــــواص متجانســـــة إلب ـــــى من ـــــة الصـــــورة إل فصـــــل وتجزئ
األجســـام المهمـــة فـــي الصـــورة وبـــذلك یمكـــن تحلیـــل الصـــورة مـــن خـــالل 
معرفـــة مســـاحة وحجـــم كـــل جســـم فـــي الصـــورة الســـتخالص  المعلومـــات 

  .  ]11,1[اإلحصائیة المهمة لألهداف الموجودة في الصورة 
رق تجزئـــــة الصـــــورة تبحــــث عـــــن االجســـــام التــــي امـــــا لهـــــا قیـــــاس طــــان 

مـع  Contrastمع نفسـها أو لهـا قیـاس تبـاین   Homogenousتجانس
الكثیر مـن خوارزمیـات التجزئـة تعتمـد فـ لـذااألهداف التي على حدودها .

بشـــكل أو بـــأخر علـــى  المفهـــومین األساســـین التجـــانس والتبـــاین لســـمات 
هنالـك فمستوى الرمادي، اللـون، التركیـب). المناطق في الصورة  مثل (ال

 Noiseعـــدد مــــن المســـائل المرتبطــــة بتجزئــــة الصـــورة منهــــا الضوضــــاء
. تحـدث Digitizationفي الصـورة والتـرقیم  Deformationالتشوهات

العیوب بسبب منظومة التصویر والمحیط والضـوء المسـتعمل فـي عملیـة 
حات معالجـة مختلفـة التصویر ویمكن تقلیل هـذه العیـوب باسـتعمال مرشـ

حســب طبیعــة العیــوب والتشــوه فــي الصــورة . یمكــن تقســیم تقنیــة تجزئــة 
 الصور إلى ثالث مجامیع: 

      تجزئة الصورةتحلیل و  اوال:
Image analysis and Segmentation  

ـــل للصـــور ،   تجزئـــة الصـــورة تعتبـــر واحـــدة مـــن أهـــم مهـــام عملیـــة التحلی
ـــــات  ـــــي یقصـــــد بهـــــا معالجـــــة بیان ـــــى والت ـــــة للحصـــــول عل الصـــــورة الرقمی

معلومــــات تســــاعد فــــي فهــــم الصــــور واســــتخالص المعلومــــات المحتــــواة 
، وتعــد عملیـــة التجزئــة مــن العملیـــات الصــعبة ، و المعقــدة فـــي ]2[فیهــا

كثیر من األحیان ، وذلك لصـعوبة تحدیـد سـمات األهـداف المختلفـة فـي 
و تنوعاتهــــا الكثیـــرة ، واعتمادهـــا علـــى الحــــزم  الصـــور وذلـــك لتبایناتهـــا،

الطیفیــــة المعتمــــدة فــــي التصــــویر وعلــــى شــــدة اإلضــــاءة . فضــــًال  عــــن 
. أهــــم مراحــــل عملیــــة  ]texture (]5،4اعتمادهــــا التركیــــب النســــیجي( 

) feature extractionالتجزئــــة هــــي عملیــــة اســــتخالص الســــمات( 
الصـورة هـي تجزئـة  ، إذ أن عملیـة تجزئـة ]3[لمناطق الصورة المختلفـة 

منــــاطق الصــــورة  الرقمیــــة إلــــى منــــاطق متباینــــة ذات خــــواص متجانســــة 
 .    ]6[وذلك باالعتماد على السمات المستخلصة من الصورة 

   Techniques  Segmentationتقنیات التجزئة  ثانیا: 
 أحدى أهم وظائف معالجة الصور هي  تجزئـة الصـور إلـى مناطقهـاان 
تعــرف  تجزئــة الصـــورة  بأنهــا عملیــة تجزئـــة الصــورة الرقمیــة  إلـــى  كمــا

غیــر متداخلــة وتقســم تقنیــات  disjoined regions منــاطق مفصــولة
  [7,8,9]التجزئة إلى نوعین 

 تقنیات تجزئة الصورة باعتماد أسلوب المنطقة 
(Region-based approach image segmentation 

techniques ):   
یعتمـد هـذا األســلوب علـى فصــل منـاطق الصـورة باالعتمــاد علـى ســمات 

(المســتوى الرمــادي ،أو اللــون، أو النســیج)؛ لغــرض فصــل  التشــابه مثــل 
منــاطق الصــورة إلــى أهــداف مختلفــة. الفكــرة األساســیة لتقنیــات التجزئـــة 
المعتمدة أسلوب المنطقة هو تمییـز منـاطق الصـورة المختلفـة ، وتحلیلهـا 

د علـــــى صــــفات، أو ســـــمات التماثـــــل (التشــــابه) لكـــــل منطقـــــة، باالعتمــــا
لغـرض فصـلها ،وتمییزهـا ، وأبسـط حالــة هـي حالـة الصـورة الثنائیـة التــي 

ذو شـــدة رمادیـــة  تمثــل صـــورة ذات خلفیــة، وتحتـــوي علــى جســـم (هــدف)
مختلفة عن مستویات الشدة لخلفیـة الصـورة . لـذا یمكـن اعتمـاده أسـلوب 

رة ، وتحلیلهــــا، وذلــــك باســــتعمال عتبــــة التعتیــــب ؛ لغــــرض تجزئــــة الصــــو 
)th محـــددة لفصـــل عناصـــر الهـــدف عـــن عناصـــر الخلفیـــة، فـــإذا كـــان (

 َ الهــدف أكثــر إضــائیة (أعلــى مســتویات شــدة رمادیــة) مــن الخلفیــة أي أن
الهـــدف یمیـــل للبیـــاض بینمـــا الخلفیــــة تمیـــل للســـواد. فهنـــا یمكـــن تحدیــــد 

حدید عناصـر الخلفیـة عناصر الهدف إذا كانت قیمها اكبر من العتبة وت
َ عملیــــة تحدیــــد العتبــــة  ]10[إذا كانــــت اصــــغر أو تســــاوي العتبــــة  إال إن

)th بكفــاءة عملیــة صــعبة ، ومعقــدة وتــزداد هــذه الصــعوبة عنــدما یــزداد (
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تنوع األهداف في الصورة ، وهنا نحتاج إلى عـدة عتبـات مختلفـة لفصـل 
  مناطق الصورة المختلفة .

  (Thresholding segmentation)التجزئة بالتعتیب  •
الطریـــق األســـهل إلیجـــاد عتبــــة باســـتعمال توزیـــع مســـتویات الصــــورة ان 

) فعنــد احتــواء الصــورة علــى  Histogramالرمادیــة (المخطــط التكــراري
 Lightمثال مؤلفة مـن أجسـام فاتحـة  ،مساحات متباینة الشدة الرمادیة 

objects  وعلى خلفیة معتمـة ، Dark background  تكـون عناصـر
 Two األجســام ، والخلفیـــة ذات مســتویات رمادیـــة تتضـــح بنمطــین 

modes ــــا ــــة ، وهن ــــي المخطــــط التكــــراري للمســــتویات الرمادی ــــاینین ف متب
نختـــار العتبــــة كنقطــــة فاصـــلة بــــین النمطــــین ، والتـــي تمثــــل القعــــر بــــین 
النمطین للصورة.  إن النمطـین المتبـاینین فـي الصـورة یتمثـل علـى شـكل 

ــــین ( )  فــــي المخطــــط التكــــراري لمســــتویات الشــــدة Two peaksقمت
الرمادیة . عملیة التجزئـة تعتمـد علـى اختبـار القـیم الفاصـلة بـین القمتـین 
التــي تفصــل منطقتــي الصــورة المختلفتــین (الخلفیــة والهــدف) إذا  احتــوت 
الصـــورة علـــى ضوضـــاء فـــأن المخطـــط التكـــراري لهـــا لـــن یكـــون نمطیـــًا 

َ  يســو كاو  ن ٕ مــا یكـــون متشــعب، وبهـــذا ال یمكــن تحدیـــد نــاعم (مصـــقول) وا
العتبــة  بكفــاءة، وذلــك لوجــود أكثــر مــن قعــر بــین القمتــین للنمطــین فــي 

  الصورة .
  (Region growing segmentation)التجزئة بنمو المنطقة  •

هـــو إجـــراء یجمـــع (یلملـــم) العناصـــر، أو المنـــاطق الفرعیـــة ویشـــكل منهـــا 
َ ابســـط هـــذه الطرائـــ ق هـــي:" تجمیـــع عناصـــر منـــاطق أكبـــر فـــأكبر . إن

" إذ تبـدأ بنقطـة (عنصـر وحیـد) وتمثـل   Pixel aggregationالصـورة 
منطقــة وهــذه النقطــة ، أو المنطقــة  توســع (تنمــو) وذلــك بضــم العناصــر 
المجـــاورة لهـــا ، والتـــي تحمـــل ســـمات مشـــابهة لهـــا مثـــل ســـمات (التـــدرج 

 .صورة ، أو لسطح معین.    ]1[الرمادي، اللون، التركیب)

  Region growing - Shrinkingنمو المنطقة وتقلصها 
 فضـاء الصـورة. المعتمدة علـى (xy)هذه الطریقة تستعمل صف وعمود 

 )1(كما مبین في الشكل 

  
  ]11[) نمو المنطقة وتقلصها.1شكل (

  (Boundary detection)كشف الحدود 

 Edge detectionیــتم مــن خاللهــا التعــرف علــى تقنیــة كشــف الحافــة 
والتــي تعتمــد بشــكل أساســي فــي تجزئــة منــاطق الصــورة بفصــلها وتحدیــد 

 ) :2حافات مناطقها المختلفة .كما مبین في الشكل (

 
) صورة الحافات التي یمكن إن تستنتج من استعمال مؤثرات 2شكل (

  ].11[الكشف الحافي
  

    (Classification)التصنیف 
إن التصــنیف هــو عملیــة تقــوم بتخصــیص صــحیح النمــاط غیــر معروفــة 

)  یــدل علـــى مجموعــة مـــن (Patternإلــى صــنف نمـــط محــدد . الـــنمط 
النقــاط فــي الصــورة لهــا صــفات وســمات مشــتركة وتمثــل جســم محــدد فــي 

هــــو مجموعــــة مــــن  Pattern classالصــــورة . بینمــــا صــــنف الــــنمط 
  . ,14]13[12,مةاالنماط التي تشترك في بعض الخصائص العا

  MD (Minimum distanceالمسافة الدنیا(
قاعــدة القــرار الصــالحة لدرجــة التشــابه بــین بیــانین معطــین علــى اســاس  

إن عنصـر الصـورة  تـنص علـى:  (MD)  ]16[قاعدة المسافة االدنـى 
بالصــنف  األقــرب لــه یعــرف المتجــه الطیفــي  یرجــع إلــى المتجــه الطیفــي

 Lمتجــه بیانــات بعــده إذا كــان "،multidimensionalالمتعــدد األبعــاد 
  ]15,16,19[ و قاعدة المسافة األدنى تعطى بالعالقة اآلتیة:

1a)-(3 ... .........)...()(),( 22
11 LL miXmiXmiXd −+−=  

1b) -  ....(3    .......),( 11 LL miXmiXmiXd −+−=  
  إذ إن شرط تحقیق المسافة الدنیا هو :

2)-(3  ...   allfor  ),(),( jimjXdmiXd ≠< 

  إذ إن :
X متجه البیانات الداخلة ولها بعد في الفضاء طوله  :L    

:mi متجه  بیانات الصنف المعروف وله بعد L  أیضا  
-2لمعادلــة (ل) وفقــًا i(هــو الصــنف رقــم  Xوبهــذا یكــون صــنف المتجــه 

3.( 

    MLH( Maximum likelihoodاالحتمالیة العظمى (
ـــة كثافـــة االحتمـــال    probability density function (pdf)دال

یمكـــن إن تعتبـــر أداة جیـــدة لتمییـــز منـــاطق الصـــورة باعتمـــاد االحتمالیـــة 
حیث تم تصنیف العنصر في الصـور للصـنف الـذي  (MLH)العظمى 

مقارنـــة مــع بقیـــة األصـــناف عنـــد  pdf ةحتمالیـــدالـــة لكثافــة االلــه أعظـــم 
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إن االحتمـــــاالت المســـــبقة تســـــتعمل لتقریـــــر  . ]17[نفـــــس قـــــیم العنصـــــر
تمثـل  Nt.  (i=1 to Nt)فـي الصـورة حیـث  (P(i))حـدوث كـل صـنف
  عدد األصناف .

القیـــاس األخـــر المهـــم الـــذي یمكـــن ان یســـتعمل الداء االختبـــار الشـــرطي 
(P(g\i))  ـــــة الشـــــرطیة لعنصـــــر الصـــــورة ـــــل االحتمالی ـــــذي یمث فـــــي  gال
و الــذي یطلــق علیــه كثافــة توزیــع  iأو توزیــع بیانــات الصــنف  iالصــنف 

   pdfیفــرض أو یقــرب التوزیــع و عــادة   iنف االحتمالیــة لعناصــر الصــ
   ]18,19,20[ من التوزیع الكاووسي 

3)-.......(3 
2

1)(
2

2

2
)(

2
i

ig

i

eigP σ

µ

πσ

−−

=  

iµσإذ    iتمثــــل المعــــدل واالنحــــراف المعیــــاري لعناصــــر الصــــنف  ,
االحتمــال  Bayesویــتم تصــنیف كــل عنصــر صــورة وفقــا لنظریــة بــایز  

 :  ]16,19,20[ لكل صنف معطى بالعالقة P(i/g)االستداللي 

4)-...(3 ... )()()(
1

∑
=

=
Nt

i

iPigPgP  

  إذ :   
P(g)  هـــو عامـــل التعییـــر (Normalization Factor)  وللســـهولة

  : ]15,21,22[ كما یأتي i فیمكن كتابة معادلة االحتمالیة للصن
5)-........(3  )()()\( iPigPAgiP o=  

  حیث 
)(/1 gPAo لـیس لـه  P(i)، تمتلك قیمة ثابتة للصورة،، المعامل  =

دور عملـــــــي هــــــــام ولـــــــذا یمكــــــــن ان یفتـــــــرض ثابــــــــت لكـــــــل االصــــــــناف 
ـــتم تصـــنیف عنصـــر الصـــورة .]19,23[  Bayesوفقـــًا لقاعـــدة بـــایز  gی

  .  ] 18،22،23 [24,باعتماد المعادلة اآلتیة
6)-...(3 ....   i allfor      )()( jgjPgiP ≠>  

  الخوارزمیات المتعلقة بالعمل 
هـذه الدراسـة بنـاء العدیـد مـن الخوارزمیـات لغـرض تجزئـة الصـورة تم في 

الرقمیـــة ذات التـــدرج الرمـــادي والصـــور الملونـــة وهـــذه الخوارزمیـــات هـــي 
  كاألتي:

 )A(  خوارزمیة تولید األصناف االبتدائیة  
  بدایة الخوارزمیة •
 )ncإدخال قیمة عدد األصناف( .1

 .   M[ 2nc]تحدید مصفوفة الشدة لألصناف وهي  .2

 تولید األصناف بشكل منتظم كما یأتي: .3

a( ) نحســـــب عـــــرض الفتـــــرةld لكـــــل صـــــنف (وهـــــي ثابتـــــة لجمیـــــع (
 األصناف) من العالقة األتیة:

9)-...(3 ....  nc div 255 d =l  
(b) نحسب نصف عرض الفترةhd من العالقة (  

10)-...(3 .........     2 div d  hd l= 

c(  نحدد قیمـة الشـدة لكـل صـنف مـن األصـناف التـي عـددهاnc   وذلـك
  كما یأتي:

i.  نضـــع القیمـــة االبتدائیـــة للشـــدةLd=hd     وتمثـــل قیمـــة الشـــدة
 للصنف األول .

ii.                             تبــدأ دورةfor k=1 to nc do 
begin              

  M[k]=Ldتحسب الشدة للصنف من العالقة اآلتیة :           
مــن القـیم ، قیمــة كــل   2ncونكـرر هــذه القیمـة لكــي نحصــل علـى عــدد 

  ) .k+ncصنف مكرر بعد تسلسل (
                                                 M[k+nc]=Ld    

iii. : نحسب قیمة الشدة للصنف الالحق من العالقة 

                                               ld   Ld=Ld+                              
iv.    نهایة الدورةEnd for (k)                                            

v  مالحظة االخراج هوoutput(M[ ])                          
  نهایة الخوارزمیة .    •
)B خوارزمیة  التجزئة (  
 بدایة الخوارزمیة •

 إدخال صورة             .1

v  )          مالحظة األدخاالتInput(Picture[  ], M[ ]   
لكــــل   نضــــع المصــــفوفة الثنائیــــة للصــــورة فــــي مصــــفوفة احادیــــة .2

 ) كما یلي:RGBمن(

i.              نضعi=0      
ii. نبدأ دورة لحساب أرتفاع الصورة 

For y=0 To hm:yy=hm-y                              
iii.  رة لحساب عرض الصورةنبدأ دو    

For x=0 To wm                                                   
iv.   نضع    img1(i)=p1(x,yy)                 
v.  نضع    img2(i)=p2(x,yy)                  
vi.   نضع    img3(i)=p3(x,yy)                 
vii. نزید المصفوفة بمقدار واحد كل مرةi=i+1      

viii.                  نهایة الدورة    End for (X)                                

ix.                           نهایة الدورةEnd for (Y)   

 . [ ]M) للحصول على Aاستدعاء خوارزمیة التجمیع ( .3

 imgبنفس حجـم الصـورة [  ]segتحدید مصفوفة الصورة المجزئة  .4

  )RGBلل(  [ ]
 تجزئة وذلك كما یأتي :نبدأ عملیة ال .5

x.  نبدأ دورة لعدد األصناف لحساب أصغر فرق مطلق  
For i= 0 to  (hm+1)*(wm+1)-1 

xi. ) ــــرق بــــین عنصــــر الصــــورة ذو التسلســــل ) مــــع iنحســــب أصــــغر ف
 األصناف كما یأتي : 
   img1[i] - M[0]mn1 = 

 img2[i] - M[0]mn2 =
 

 img3[i] - M[0]mn3 =  
xii.              نضعci1=0  

xiii.              نضعci2=0 
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xiv.              نضعci3=0                           

xv.   نبدأ دورة لعدد األصناف لحساب أكبر فرق مطلق  
                               For k= 1 to  nc 

xvi.  نحسب 

  Img1[i] - M[k]mm1= 
Img2[i] - M[k]mm2 =

 
Img3[i] - M[k]mm3  =  

یـتم تغییـر    If mn1> mm1 then begin:     االول  نطبق الشـرط
ویـتم تغییـر قیمـة أصـغر فـرق      ci1=kرقم الصنف إلـى الصـنف األقـرب 

1mn1=mm  
xvii                        نهایة الشرط .End if  

یـتم تغییـر    If mn2> mm2 then beginنطبـق الشـرط الثـاني:    
ویـتم تغییـر قیمـة أصـغر فـرق      ci2=kرقم الصنف إلـى الصـنف األقـرب 

2mn2=mm  
End if 

یـتم تغییـر    If mn3> mm3 then beginنطبق الشـرط الثالـث :    
ویـتم تغییـر قیمـة أصـغر فـرق  ci3=k رقم الصنف إلـى الصـنف األقـرب

3mn3=mm  
End if                                                                          

xviii                       نهایة الدورة .End for (k)  
xix                         نضع .seg1[i ]=M[ci1]  
xx                         نضع .seg2[i ]=M[ci2] 

xxi                        نضع .seg3[i ]=M[ci3]  
                       [ ]output Seg  اإلخراج هـو الصـورة المجزئـة  •

 نهایة الخوارزمیة .     
  

   :التنائج 
ان من أهم النتائج التي تـم التوصـل إلیهـا فـي هـذه الدراسـة .  تـم تطبیـق 

یــة والملونــة . إذ  إن معالجــة وتحلیــل لغــرض تجزئــة الصــورة العاد ةتقنیــ
فیجـــوال بیســـك  تـــم تطویرهـــا وبنـــاء برامجهـــا باســـتخدام لغـــةهـــذه التقنیـــة 

VB6)( , سیتم عرض النظام المتكامل  لتجزئـة الصـور الرقمیـة بواسـطة
خوارزمیــــات التجزئــــة باســــتخدام المســــافة الــــدنیا. كمــــا تــــم التركیــــز علــــى 
مجموعـــة مـــن المعـــامالت التـــي تـــؤثر بشـــكل مباشـــر وفعـــال فـــي عمـــل 

  الخوارزمیة في تجزئة الصور ذات الشدة الرمادیة والملونة.
  ة: الصور المعتمدة في الدراس

  لقد اعتمد نوعین من الصور:
  ) وهي  (8bits. الصور ذات التدرج الرمادي1
a . صـــورة الفاكهـــة(Fruit Image)  وهـــذه تعـــد مـــن الصـــور الشـــائعة

ــــــــد مــــــــن الدراســــــــات والبحــــــــوث وهــــــــي  بحجــــــــم  ــــــــي العدی االســــــــتعمال ف
). و هــذه الصــورة 0-255) عنصــر وذات تــدرج رمــادي  (256×256(

  ).a4التكراري لها موضح بالشكل ( والمخطط )a3موضحة بالشكل (
bوره لینــا . صــ(Lena image)  هــي أیضــا مـــن الصــور المعروفـــة و

) عنصـــــــر 256×256الشــــــائعة االســــــتعمال عالمیـــــــا . وهــــــي  بحجــــــم (
). و هـذه الصـورة 0-255( ومستویات الشدة الرمادیة لها تتـراوح مـا بـین

  ).b4والمخطط التكراري لها موضح بالشكل ( )b3موضحة بالشكل (
cوره باربارا . ص(Barbara image)  هي أیضـا مـن الصـور المعروفـة

) عنصـــــر 256×256و الشـــــائعة االســـــتعمال عالمیـــــا . وهـــــي  بحجـــــم (
). و هــــذه 0-255ومســــتویات الشــــدة الرمادیــــة لهــــا تتــــراوح مــــا بــــین    (

موضــح بالشــكل والمخطــط التكــراري لهــا  )c3الصــورة موضــحة بالشــكل (
)(4c.

 
  باربارا صورة (c): صورة لینا :Original Fruit Image  ،(b)فاكهةصورة ال (a) ):3الشكل (

  

 

 لصورة باربارا المخطط التكراري (c):لصورة لینا  المخطط التكراري (b):  افاكههالمخطط التكراري لصورة ا (a):): 4الشكل (
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  ) وهي :bits 24الصور الملونة ( . 2
a .  هــــــــي صــــــــورة حقیقیــــــــة خالیــــــــة مــــــــن الضوضــــــــاء الــــــــوردةصــــــــورة :

) عنصـــر وذات شـــدة رمادیـــة  لكـــل حزمـــة تتـــراوح مـــا 256×256بحجـــم(
والمخطـــــط ) a5() . و هـــــذه الصـــــورة موضـــــحة بالشـــــكل 0-255بـــــین (

  .) a6التكراري لها موضح بالشكل (
b)صـــورة لینـــا  .Lena image  ( هــــي صـــورة حقیقیــــة خالیـــة مــــن

) عنصـر وذات شـدة رمادیـة  لكـل حزمــة 256×256الضوضـاء بحجـم (

) 5b() . و هــــذه الصــــورة موضــــحة بالشــــكل 0-255تتــــراوح مــــا بــــین (
 .)6b(والمخطط التكراري لها موضح بالشكل 

c  . الفاكهـــةصـــورة )Fruit image هـــي صـــورة حقیقیـــة خالیـــة مـــن (
) وذات شــدة رمادیــة  لكــل حزمــة تتــراوح 256×256الضوضــاء بحجــم (

والمخطــط ) 5c() . و هــذه الصــورة موضــحة بالشــكل 0-255مــا بــین (
  .)6c(التكراري لها موضح بالشكل 

  

  
  .Fruit Image فاكهةال : صورة)c،(Lena Imag  Original لینا: صورة Original Rose Image ،(b) الوردةمقطع  صورة (a)): 5الشكل (

  

 
  Lena Image لینا:المخطط التكراري لصورة Original Rose Image ،(b) الوردةمقطع المخطط التكراري لصورة  (a)): 6الشكل (

Original)،c( الفاكهة : المخطط التكراري لصورةFruit Image  
 

  :  لتجزئة الصور  )MDنتائج المسافة الدنیا (
و اســتقطاع منــاطق متجانســة مــن كــل هــدف  .تــم تحدیــد أهــداف الصــورة

ثم تحدید سمات هذه األهداف لغرض تجزئتها باسـتعمال طریقـة المسـافة 
الـــدنیا . إذ  طبقـــت المســـافة الــــدنیا علـــى الصـــورة العادیـــة (ذات التــــدرج 

    الرمادي) و الملونة .
إذ  اســـــتقطعت أربعـــــة    :)8bitsالصــــور ذات التـــــدرج الرمـــــادي ( .1

 Fruit) الفاكهــةصــورة لكــل مــن  (R1,R2,R3,R4)منــاطق متجانســة 

Image) وره لینـا صـ و(Lena image) وره باربـارا صـ و(Barbara 

image) حســاب المعــدل لكــل منطقــة لحســاب واعتمــاد هــذه القــیم  تــم ثــم
لغــرض التجزئــة و بعــد تجزئــة الصــورة تــم حســاب نســبة كــل صــنف فــي 

وضـح صـورة  ت) a7.والشـكل () 1مبینـة فـي الجـدول (الالصورة و النتائج 
یوضـح صـورة  )7b(والشـكل  .)2(و الجـدول  ).MDالفاكهة المصنفة (

یوضــــح صــــورة  )7c(والشــــكل  ).3و الجــــدول (). MDلینــــا المصــــنفة (
 ).MDباربارا المصنفة (

 
  .MD صورة لینا المصنفة باستخدام  MD،(b) المصنفة باستخدام  لفاكهةصورة ا (a) ):7الشكل (
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  Original Fruit Imageللمناطق المتجانسة والمستقطعة من صورة الفاكهة  iµ (Ri, )) : یبین خصائص الصورة(1جدول (
( Ri) 

  المنطقة المستقطعة
 

iµ 

 المعدل للمنطقة المستقطعة

 نسبة صنف المنطقة
i 

  في الصورة بعد التجزئة
R1 8.9 9.21 
R2 56.82 34.53 
R3 137.66 44.68 
R4 189.87 11.55 

  
  .Original Lena Imageللمناطق المتجانسة والمستقطعة من صورة لینا   ,iµ (Riیبین خصائص الصورة(): 2جدول (

( Ri) 
  المنطقة المستقطعة

 

iµ  
  المعدل للمنطقة المستقطعة

  نسبة صنف المنطقة
i 

  في الصورة بعد التجزئة
R1 15.97 6.67 
R2 53.75 34.68 
R3 121.24 47.27 
R4 193.46 11.35 

  
  .Original Barbara Image  بارباراللمناطق المتجانسة والمستقطعة من صورة  ,iµ (Ri): یبین خصائص الصورة(3جدول (

( Ri) 
  المنطقة المستقطعة

 

iµ  
  المعدل للمنطقة المستقطعة

  نسبة صنف المنطقة
i 

  الصورة بعد التجزئةفي 
R1 20.56 6.69 
R2 51.59 30.33 
R3 129.11 52.48 
R4 195.51 10.52 

 
  
 
    ) وهي:bits 24.  الصور الملونة (2

وره لكــل مــن صــ R1,R2,R3,R4)( متجانســة إذ اســتقطعت أربــع منــاطق
و صــورة  و (Lena image)وره لینــا صــ و (Rose image)الــوردة 
ـــة الصـــورة تـــم  (Fruit Image)الفاكهـــة ـــة و بعـــد تجزئ لغـــرض التجزئ
ـــة فـــي  نســـبة كـــل صـــنف فـــي الصـــورة المعـــدل و حســـاب ـــائج مبین و النت

   یوضــح صــورة  الــوردة المصــنفة باســتخدام) a8( والشــكل. ) 4الجــدول (
)MD( ) 8والشـكل (. ) 5و النتائج مبینة في الجـدولb یوضـح صـورة (

 .) 6و النتـــائج مبینـــة فـــي الجـــدول ( .MD)( باســـتعماللینـــا  المصـــنفة 
    ).MD( ) یوضح صورة الفاكهة المصنفة باستعمال8cوالشكل (

  

  
 باستعمال ) صورة الفاكهة المصنفةc،(MD باستعمال صورة لینا المصنفة :MD ،(b)صورة الوردة المصنفة باستعمال  (a)): 8الشكل (

MD.  
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  للمناطق المتجانسة والمستقطعة من صورة مقطع الوردة(Ri,MB,MG,MR)): یبین خصائص الصورة 4جدول (
( Ri) 

 المنطقة المستقطعة
MR 

  معدل الحزمة الحمراء
MG 

  معدل الحزمة الخضراء
MB 

  معدل الحزمة الزرقاء
 نسبة صنف المنطقة

i 
 في الصورة بعد التجزئة

R1 61.33 11 14.26 35.98 
R2 50.56 53.81 52.74 27 
R3 11.81 114.29 138.55 19.79 
R4 190.11 204.66 198 17.15 

  
  Lena Image   للمناطق المتجانسة والمستقطعة من صورة لینا  (Ri,MB,MG,MR)): یبین خصائص الصورة 5جدول (

( Ri) 
 المنطقة المستقطعة

MR 
  معدل الحزمة الحمراء

MG 
  معدل الحزمة الخضراء

MB 

  معدل الحزمة الزرقاء
 نسبة صنف المنطقة

i 
 في الصورة بعد التجزئة

R1 15.82 13.11 0  1.55 
R2 69.97 51.79 77.32 23.9 
R3 117.67 119.62 123.45 47 
R4 183 189.95 208.7 27.47 

  
  Fruit Image .  فاكهةللمناطق المتجانسة والمستقطعة من صورة ال  (Ri,MB,MG,MR)) : یبین خصائص الصورة 6جدول (

( Ri) 
 المنطقة المستقطعة

MR 
  معدل الحزمة الحمراء

MG 
  معدل الحزمة الخضراء

MB 

  معدل الحزمة الزرقاء
 نسبة صنف المنطقة

i 
 في الصورة بعد التجزئة

R1 7.21 6.19 17 8.7 
R2 54.36 48.33 57.79 32.58 
R3 109.20 136.38 131 31.41 
R4 203.95 197.5 194.5 27.27 

 
  االستنتاجات:

طـرق لتجزئــة الصـورة وهـي (التصــنیف التـم فـي هـذا البحــث برمجـة أهـم  
 Color)الـــدنیا واســـتعملنا صـــور ملونـــة  الموجهـــه باســـتخدام المســـافة 

images)   وصور ذات تدرج رمادي(Gray images) .  
ــدنیا كانــت عملیــة ذات كفــاءة ان  طریقــة التصــنیف باســتعمال المســافة ال

ـــك بتخصـــیص عناصـــر  ـــة جـــدا فـــي تصـــنیف منـــاطق الصـــورة  وذل عالی
ـــة للصـــورة إلـــى عـــدة أصـــناف . قـــد أســـتنتجنا إن فـــي الصـــور ذات  فردی

ـــاءة مـــن صـــورة  الفاكهـــهالتـــدرج الرمـــادي إن صـــورة  ـــك  لینـــاأقـــل كف و ذل
لتقـــارب مســـتویات الشـــدة الرمادیـــة للمنـــاطق المختلفـــة فـــي الصـــورة . أمـــا 

لینـا أقـل كفـاءة مـن صـورتي  باربـارا بالنسبة للصور الملونة كانت صورة 
لتقــارب مسـتویاتها اللونیـة للمنــاطق المختلفـة فـي الصــورة  وصـورة الـوردة 

فـــي الصـــور ذات التـــدرج الرمـــادي تكـــون الخوارزمیـــة أبســـط و  كمــا ان. 
التنفیذ أسرع مما هو علیه في الصور الملونـة ألنهـا صـورة أحادیـة اللـون 

  أي تتمثل بدالة واحدة (بعد واحد) . 
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Image segmentation by using minimum distance adaptive algorithm 
Abdullah H. Muhammad 

physics department , collage of science , University of Kirkuk , Kirkuk , Iraq 
 
Abstract: 
Image segmentation plays an important role in computer vision. It is a process that partitions a digital image into 
several meaningful regions, by identifying regions of an image that have common properties while separating 
regions that are dissimilar . The image segmentation problem is posed as an optimization procedure. In this 
paper, an optimization approach based on minimum distance algorithm is introduced for finding optimal image 
segmentation, as well as to study of the statistical properties for the all classes that have been segmented ,and the 
range of their influence of the segmentation operation in this design and the best choice for the characterized 
function to get the best solution in the most short time , as well as study of the efficiency of the algorithm and 
how to accelerated its work to get the best solution. 
Keyword: Image processing, segmentation, edge detection,  

  


