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في مناطق الحافات لكن مع ذلك فان اغلب معايير   ان اهم تفاصيل ومعلومات الصورة تكون محتواة  
او  العام  التقييم  تعتمد  وانما  الصورة وقياس حدتها،  الحافات في  تحديد جودة  تعتمد على  للصورة ال  التقييم 
تقييم مناطق الصورة المتجانسة. لذا توجهنا في دراستنا هذه الى تقييم الصورة باالعتماد على حساب التباين 

الحاف كفاءة لمناطق  تحديد  ثم  ومن  الصورة  جودة  لتقييم  رصينة  كمية  معايير  وايجاد  الصورة،  في  ات 
الصورة  في  التباين  لحساب  جديدة  تقنيات  اقتراح  البحث  هذا  في  تم  الرقمية.  للصور  المختلفة  المعالجات 

ضوحية الشدة الرقمية ودراسته دالة لعدد تكرارات عملية التنعيم للصورة من تطبيق مرشح المعدل وكدالة لو 
الحافات فقط في الصورة وتم تحديد حافات الصورة باالعتماد على التباين لمناطق   الرمادية. حيث درسنا 

 -مؤثر سوبل والتقنيات المقترحة هي:
الفاتحة في مناطق   -1 المنطقة  الداكنة ومعدل  المنطقة  التباين باالعتماد على حساب معدل  تقنية حساب 

 الحافات. 

التباي  -2 االول  تقنية حساب  التباين  وتعتمد على حساب  الثالثي  الطريقة   0Cن  في  للحافات( كما  )العام 
وهو تباين موضعي الكبر نقطة حافية في الصورة وحساب التباين   1Cالمباشرة وحساب التباين الثاني  

 وهو تباين موضعي الصغر نقطة حافية في الصورة.  2Cالثالث 

لطرائااق المقترحااة لتحديااد التباااين وبينااا بااان التباااين كمااا متوقااع لقد اظهرت النتائج توافقاااك كبيااراك اااين ا
الشااادة  دىمااا نظريااااك يااانخفن ماااع انخفاااال الوضاااوحية الملانياااة )مياااادة عملياااة التنعااايم( ويااانخفن ب نخفاااال 

الرمادية.كما تما في هذه الدراسة اعتماااد الطريقااة المباشاارة والطريقااة االحصااائية لتقياايم كفاااءة عماال  وارمميااة 
باااين العامااة. ، وهنااا نكااون قااد حصاالنا علااى معااايير كميااة رصااينة لتحديااد كفاااءة الطرائااق والمعالجااات قياااس الت 

 . للصورة الرقمية في تحديد التباين ومقدار التغاير فيه من جراء تطبيق المعالجات المختلفة

 

 الكلمات المفتاحية: 
   -التباين
 –  قياس التباين المقترحةتقنيات 

 .كشف الحافات

  

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة  .1
الصورة هي وصف لكيفية تغير معامل التحسس البصري على 
عبر  الضوئية  الشدة  تغير  من  تنتج  عادة  القياسية  والصور  معين.  سطح 
ناتجة من تحسس   تكون  الم لوفة  البعد، والصور االعتيادية  ثنائي  مستوى 

 )شرائح االفالم(.االشارة الضوئية اواسطة متحسسات كيميائية 
 

* Corresponding author at: Kirkuk University-College of Science; 

  

E-mail address:  

 

تكنولوجيا الصورة بشلل كبير   تلكن اضافة الى ذلك، فقد تطور 
استخدم  حيث  الماضي  القرن  من  الثاني  النصف  أجهزة    ا الل 

ر مثل الكاميرا الحرارية والتي تعتمد على ومتحسسات متعددة النتاج الصو 
التصوير عملية  في  الحمراء  تحا  ذ  ،االشعة  الرادار  الفتحة    يوأجهزة 

االمواج  باستخدام  وذلك  للتصوير  الرادارات  من  ا رى  وانواع  التركيبية 
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الصور  انتاج  في  الصوتية  الصوتية وفوق  استخدما االمواج  الدقيقة كما 
الكشف   وفي  من   ،الجيولوجيالطبية  العديد  طورت  فقد  ذلك  إلى  إضافة 

االجهزة الطبية الصناعية التي تعتمد على التصوير باستخدام االشعة فوق 
 (.x-rayالبنفسجية واالشعة السينية )

)الفضائي(   الحيزي  المدى  في  ممثلة  معلومات  تحمل  الصور 
(Spatial Domainذ في   ي(  والمالمح  الخصائص  ان  حيث  البعدين، 

المسافاتالص بان  يعني  وهذا  الحافات  في  ممثلة  تكون  عناصر    ورة  اين 
محددSpacing Pixelالصورة) يلون  وعددها  التفاصيل   اك (  ادق  اتمثيل 

والتي تحتاج الى تغير عملية تقسيم الصورة الى عناصر صغيرة كل منها  
( )البلسل(  الصورة  بعنصر  تكون pixelيدعى  الحيزية   والوضوحية   .)

ا  عادة  التصوير محددة  منظومة  في  الحاصلة  والحيود  الزيوغ  ت ثيرات 
إضافة إلى التشوهات التي قد تحصل اثناء تسجيل االشارة، كما   ،البصري 

)الضو  لالشارة  تعرضه  وممن  المتحسس  بطبيعة  وسرعة ءتتحدد    )
تؤثر   والتي  تب   فياستجااته،  وعلى حدة  الصورة  أي ات ين ااضائية  لذلك  ها، 

كم المعلومات الموجودة   فيورة غالباك ما يؤثر  تشوه يحصل او يصيب الص
المعلومات   فيفيها ويضعف من حدتها ويقلل من تباينها مما يؤثر سلبياك  

للمناطق   التفاصيل  تدا ل  الى  يؤدي  وبالتالي  الصورة  في  الموجودة  
 . المختلفة فيما اينها 

اين جسمين   إن اصغر فرق في الشدة الضوئية مملن تحسسه 
( Contrast Resolutionصورة يدعى وضوحية التباين )متجاورين في ال

لعناصر   الضوئية  الشدة  في  الفروق  ب  ذ  التباين  هذا  قياس  يملن  لذا 
مقياس يعتبر  وهذا  المتجاورة،  كّمياك   اك مهم  اك الصورة  الصورة  جودة    .لقياس 

تخمين التباين في الصورة لراستنا هذه تهتم ابحث واقتراح وسائل متعددة  د
التباين والتي تضعفه مما يتسبب    فيالرقمية كمياك، ودراسة العوامل المؤثرة  

 . اؤدي الى رداءتهي وهن في تفاصيل الصورة ومن ثم 
 المعالجات للصورة الرقمية      .2

علم   في  اساسية  تكون  قد  التي  المعالجات  من  العديد  هنالك 
تقسم الى اربعة انواع. و تعتمد بشلل    معالجة الصور الرقمية هذه العمليات

على   الرقمية  ما  للصورة  التكراري  البسيطة  ،المخطط  دالة  ،  الرياضيات 
 (، وقد تكون العملياتMorphologyااللتفاف وعلى الرياضيات الشللية ) 

)  أو(  Point Operationنقطية) قد   أو(  Local Operationموقعية 
 (.Global Operation) تكون عامة

 )سحب( التباين    مد .3
تعرل   التي  قد الصور  عناصرها  لقيم  االعتيادي  ال    بشللها 

ان  مملن  هذا  للصورة.  المسموحة  الشدة  لمستويات  الكامل  المدى  تمثل 
الصورة،  في  االضائية  لقيم  التكراري  المخطط  في  واضح  بشلل  يشاهد 

المسموح. الكلي  المدى  على  التكراري  المخطط  مد  او  ان   وسحب  يملن 
ا اذا  الخلل  هذا  ) ر نعالج  االضائية  مدى  الصورة ضمن  تكون  ان  -0دنا 

 -[:6( فان هذا يتم من تطبيق المعادلة االتية]255

( ) ( ) ( )
(1)                      

minmax

,
255,

−
=

yxI
yxI 

ان   الصورة    minو    maxحيث  في  قيمة  واصغر  اكبر  هو 
I(x,y) .قبل اجراء عملية مد )سحب( مدى مستويات الشدة 

 مقياس ويبر   .4
تباين مقاييس  أقدم  من  ويبر  تباين  ما    يعد  وغالبا  اإلضاءة 

)األجسام لألنماط  ورموم  يستخدم  الرموم،  مثل  الحواف  حادة   الصغيرة 
النص على  لفيات متماثلة وتكون اكبرمن الرموم ( ان مقياس ويبر يعبر 

 [  12,13الرياضية ]بالصيغة  عنه
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 تباين ويبر Cwحيث 
s,I bI   والخلفية على التوالي .اضائية الرمز 
 مقياس مايكلسون  .5

يطبق هذا المقياس على الصورة ذات االنماط الدورية ، ان      
 -:[12,14] ةالعالقة االتي تباين مايللسون يحسب ب ستخدام 

(3)                   minmax
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II

II

m
C

+

−
=

    
 تشير الى االضائيةالعالية والواطئة على التوالي. minI و    maxIحيث ان 

 الرقمية  ةالصور  إحصائيات .6
معالجاااة الصاااور الرقمياااة تساااتند بشااالل اساساااي الاااى المعلوماااات 
المحتواة في الصورة واساالوب توميعهااا فااي المنظاار وهااذه المعلومااات التااي تاام 
تحسسها وفقاك للمبدأ الفيزيائي تخضااع الااى مباادأ النمذجااة الرياضااية وتوميعهااا 

فااي يخضع الااى مباادأ احصااائي، لااذا فااان احصااائيات الصااورة تكااون اساسااية 
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عملية من عمليات المعالجة للصورة الرقمية وتعتبر في كثياار ماان االحيااان، 
واصااااافات لطبيعاااااة الصاااااور وكيفياااااة تومياااااع المعلوماااااات  اإلحصاااااائياتهاااااذه 

واالشااااااياء عليهااااااا واالحصااااااائيات تكااااااون مرتبطااااااة بمباااااادأ احتماليااااااة توميااااااع 
 ماان الصااورة أو المعلومات والتي تمثل توميع سااعات االشااارة لمنطقااة محااددة

قاااد تمثااال الصاااورة كلااال. يملااان ان تعااارف دالاااة احتمالياااة تومياااع االضاااائية 
(Brightness Probability Density Function فااي هااذه الحالااة )

دالاااة كثافاااة االحتمالياااة لالضااااءة فاااي المنطقاااة فماااثالك لاااو كاناااا لااادينا  ب نهاااا
 :[15فان اهم احصائياتها هي] I(x,y)صورة 

التوزيع     .2.6 احتمالية   Probability Densityدالة 

Function (pdf) 
التوميع             احتمالية  بالصيغة    pdfدالة  تمثل   p(I)يعبر عنها  وهي 
ان   (فيI)االضاءة احتمالية حيث  −الصورة  I   وان

بالعالقة 0)(1االحتمالية تكون محددة   Ip   اين والعالقة   .p(I) 
 تدعى بالمخطط التكراري للصورة.  I(x,y)وقيم 

 Meanالمعدل  .2.7
ه      عناصر  معدل  بانه  يعرف  الصورة  في  االضاءة  الصورة ذه  معدل 

 [ 15من العالقة.] االضائية( ويحسب المعدل  )معدل
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 الشدة الرمادية   g إنحيث 

)(gp  احتمالية توميع الشدة الرمادية في الصورة 
L   .عدد مستويات الشدة الرمادية في الصورة 

M,N.طول وعرل الصورة : 

 Standard Deviation (STD)االنحراف المعياري   3.6.
االنحراف المعياري يعرف بانه مقدار انحراف القيم لالشارة عن        

 :[ 15( من العالقة]المعدل ويحسب االنحراف المعياري )
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من    يحسب  ان  المملن  من  حساب  وكذلك  يتم  حيث  االتية  العالقات 
 -وذلك من احدى العالقتين االتيتين:  avsاالضائية في الصورة  مربعات
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avs             أو نحسب

 -معدل المربعات من المعادلة االتية:

( ) (8)                                     
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gpgavs                ثم

 -يحسب االنحراف المعياري من العالقة:
(9)                                    2 −= avs                         

التفاصيل في تحديد مقدار  المهمة في  المعايير  المعيار من   ويعتبر هذا 

 الصورة. 
 
 

الضوضاء     4.6. الى   Signal to Noise Ratioنسبة االشارة 

(SNR) 
وضاء  الض  عادة  نسبة االشارة  الى الضوضاء لها تعريفات متعددة.         
 بمقدار تمثل 

المعياري  االشارة    االنحراف  بصيغ  n)   لعناصر  تمثل  واالشارة   .)
 -[:15اين قيمتين محددتين كما في العالقة االتية] يملن ان تقعو مختلفة. 

(10)                   maxmin
III  

 -ي: ت لذا فان نسبة االشارة الى الضوضاء تعرف باالشارة المحددة كما ي 
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غير محددة ولها توميع رياضي فان صيغتها تكون  اإلشارةكانا   إذااينما   
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 معدل االشارة  حيث ان 
كانا االشارة ال ان االشارة والضوضاء لهما ترابط دا لي، اينما اذا       
 -على الضوضاء فان العالقة تكون: تعتمد
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  االنحراف المعياري لالشارة.هو 
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لمقدار  SNRحساب   دقيقاك  وصفاك  يعطي  ال  قد  الصورة   لكل 
وذلك الن التغاير العالي في مستويات الشدة   نسبة اإلشارة إلى الضوضاء

 ( قيم  على  يؤثر  ليس قد  عام  بشلل  وهذا  لها  كبير  مقدار  ويعطي   )
ال المعلومات  في  التغايرات  الى  عائد  وانما  للضوضاء  في   موضعيةعائد 

اسلوب   اعتماد  يفضل  لذا  المناطق    SNRالصورة.  في  موقعياك 
 [ 15المختلفة.]

تحسين التباين هو العملية التي تجري على الصورة تحسين التباين    .7
الصاااورة  هاااا فااايلزياااادة الوضاااوحية للتفاصااايل )السااامات( المرغاااوب في 

حيث ان نظام التحسس البصري لالنسان ذو قدرة محااددة فااي كشااف 
وتمييز التغايرات الصغيرة فااي شاادة العناصاار او الوانهااا فااي المناااطق 

ياارات سااوف تكااون صااعبة التحسااس، لهااذا الساابب المتجانسااة هااذه التغ
فان اغلب تقنيااات تحسااين التباااين تعماال علااى تكبياار التباااين المااوقعي 
في الشدة واللون فااي الصااورة، احاادى التاا ثيرات الجانبيااة لهااذه العمليااة 
هاااااو مياااااادة الحااااادة فاااااي الصاااااورة مماااااا ياااااؤدي الاااااى مياااااادة الحااااادة فاااااي 

ن، لحساان الحاان فااان الضوضاااء والتااي سااوف تاازداد مااع ميااادة  التباااي 
اغلااب تقنيااات تحسااين التباااين تعتمااد معااامالت يملاان الساايطرة عليهااا 
ياااااااادوياك )تجريبياااااااااك( وتحدياااااااادها للحصااااااااول علااااااااى افضاااااااال تحسااااااااين. 

1,2,3,4]]. 
تبااااين الصاااورة هاااو مقيااااس لحااادة الصاااورة، الصاااور ذات التبااااين 
العااااالي عملياااااك سااااوف يلااااون لهااااا تغااااايرات فااااي الشاااادة او اللااااون كبياااارة اااااين 

جسااام المختلفااة فااي الصااورة، لااذا يلااون ماان السااهل بصاارياك تحديااد حاادود اال
الصااااور ذات التباااااين  اماااااالجساااام وتحديااااد الساااامات الممياااازة فااااي االجسااااام. 

الضعيف سااوف يلااون لهااا تغااايرات متدرجااة  وماان الصااعب كشاافها بصاارياك. 
ق تحسين التباين سوف تكبر التغايرات في الشدة او اللون فااي الصااورة ائ طر 

ق مختلفااااة ائاااا يااااد ماااان تحساااان وضااااوحية التفاصاااايل فيهااااا، هنالااااك طر ممااااا يز 
ق تصاااانف الااااى ثالثااااة اصااااناف ائاااا لتحسااااين التباااااين فااااي الصااااور وهااااذه الطر 

 [4هي]
 العمليات النقطية. .1
 العمليات الخطية. .2
 العمليات غير الخطية. .3

تم استخدام هذه العمليات في طاارق تحسااين التباااين التااي ساانذكرها قد  و 
 ادناه

النافذة   .8 باستخدام   Windowingالتحسين 

Enhancement  

العمليااااة النقطيااااة هااااي تحوياااال للصااااورة اتحديااااد القيمااااة للعنصاااار  

بقيماااااة لعنصااااار منفااااارد للصاااااورة الدا لاااااة  Î (x,y) الخاااااارج مااااان الصاااااورة
I(x,y). 

 [2,5ي:] ت تعريف دالة التحويل كما ي ا تحسين التباين يملن ان ينجز 

( ) ( ) (14)                   ),(,ˆ yxIMyxI = 

حياااث ان التغاااايرات فاااي الشااادة او اللاااون الموضاااعية فاااي الصاااورة الخارجاااة 
تكااون اكباار منهااا للصااورة الدا لة.عناادما االجسااام فااي الصااورة كلهااا تقااع فااي 

فانااه توجااد حاجااة قليلااة لعاارل الصااورة  max, Imin[I[ماادى شاادات محااددة 
( maxI ااارج هااذا الماادى لاااذا فااان العناصاار التااي تمتلاااك شاادات اكباار مااان )

،  والعناصاار اصااغر ماان maxDيملن ان تحول الى اعظم قيمة في العرل 
minI   سوف تحول وتعرل باوطئ قيمااةminD الشاادات فااي الماادى المحاادد .

 [15قاك للعالقة:]يملن ان تستخدم النافذة لتحسين االشارة وف

( ) (15)                  
D

  )(

minmax

minmax
minmin

















−

−
−+=

II

D
IiDiM

 

وهاااااذه تاااااؤدي الاااااى تكبيااااار الفاااااروق ااااااين العناصااااار المتجااااااورة فاااااي المااااادى 
]max…….Imin[I  لذا فان التباين سوف يتحسن في هذه المناطق. 

   تطبيقات للصورة الرقمية باستخدام قياس التباين .9
جااداك فااي  اك مهماا  اك ان قياس التباين فااي الصااورة يملاان اعتباااره معيااار 

ااارمت  عمليااة تقياايم معلومااات الصااورة وتحديااد مقاادار التشااوه الحاصاال فيهااا.
اهميااة تقياايم الصااورة بعااد اتساااع االسااتخدامات والتطبيقااات  للصااور الرقميااة 
 ااالل العقااود اال ياارة، حيااث انتشاار اسااتخدامها فااي انظمااة الساايطرة وانظمااة 

المعلومااااات  [ وطااااورت العديااااد ماااان تقنيااااات ا فاااااء3,2,1نقاااال المعلومااااات ]
الصاااوتية والصاااورية والنصاااية فاااي الصاااور لغااارل ارساااالها عبااار محطاااات 
االرساااااال االرضاااااية والفضاااااائية المختلفاااااة كماااااا ان بعااااان انظماااااة االرساااااال 
واالسااتقبال قااد تعاااني ماان مشاااكل مختلفااة والتااي تساابب ظهااور انااواع متعااددة 
ءاك من الضوضاء التي تشوه االشااارات والمعلومااات المسااتلمة ممااا يفقاادها جااز 

ماان معلوماتهااا ويضااعف ماان قيمتهااا ويجعاال عمليااة تحليلهااا صااعبة وشاااقة. 
ق تحلياال ومعالجااة للصااور الرقميااة للتغلااب علااى ائاا لذا تم تطوير تقنيات وطر 

المشاكل والمعلومات التي تسبب ضعف عملية استخالص المعلومات، كما 
اساااتحدثا العدياااد مااان التقنياااات لغااارل تقيااايم الصاااور وتحدياااد اهميتهاااا مااان 
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الل تقااادير كااام المعلوماااات المحتاااواة فيهاااا، ااااارم هاااذه التقنياااات هاااي التاااي  ااا 
ق تعتمااد علااى ائاا تخمن الضوضاااء فااي االشااارة والصااورة، حيااث ان هااذه الطر 

تحدياااد ناااوع الضوضااااء مااان  اااالل دراساااة المنااااطق المتجانساااة فاااي الصاااور 
[ ودراسة مقدار االنحراف في معاادل الشاادة الرماديااة فااي مناااطق 7,8,9,10]

 المتجانسة.الصور 
ودراسااااة التغاااااير كدالااااة للتغياااار فااااي الشاااادة الرماديااااة فااااي مناااااطق 
الصاااور المتجانساااة، ومااان  اااالل هاااذه الدراساااات يملااان تقااادير وتحدياااد ناااوع 

الااى وجااود العديااد  إضااافة[ 8,10الضوضاااء ان كانااا جمعيااة او ضااربية ]
( MSEمن الدراسات التي تعتمد التقييم الكمي لتحديد معاادل مربااع الخطاا  )

لكاال مسااتوي الصااورة عنااد مقارنااة الصااور الناتجااة مااع الصااورة االصاالية، اال 
ان عيااوب هااذا المعيااار هااو حاجتااه الااى وجااود صااورة اصاالية  اليااة ماان أي 

اضااافة الااى ذلااك  تشوه او ضوضاء وهذا مستحيل فااي العديااد ماان الحاااالت،
غيااااار دقياااااق وغيااااار مالئااااام لنظاااااام التحساااااس البشاااااري  اك فاناااااه ي عتبااااار معياااااار 

(Human Visual System فقااد نشاااهد صااورة مقبولااة بصاارياك ولكاان )
(MSE لهاااا اكبااار مناااه لصاااورة ا ااارى غيااار مقبولاااة بصااارياك. لاااذا فاااان هاااذا )

المعيااااار ال يملاااان اعتماااااده بلفاااااءة فااااي تحديااااد جااااودة الصااااورة.كما طااااورت 
فااي مناااطق الحافااات للصااور   أو تقااديره يير كميااة تعتمااد حساااب الخطاا معااا
[ اال ان اغلب هذه المعايير المعتمدة على المعالجة الصورية قد ا ذت 11]

فااي عمليااة  وكفااوءاك  اك رصااين  اك معيااار  ط  ودرسااا حاااالت  اصااة ومحااددة ولاام تعاا 
 حسابه في الصور المختلفة.
الرقمية    في الصور  اينالتب   الى تقييم  هذا البحثلذا توجهنا في  

الطر  من  عدد  استحداث  كشف  ائ وثم  على  باالعتماد  التباين  لقياس  ق 
المعيار البصري   مع  اك لمناطق الصورة، ولتعطي هذه المعايير توافق  اتالحاف

في تحديد وضوحية الصورة، حيث ان التباين يحدد مقدار الفصل الموقعي 
بقوة في مناطق الحافات اين  بما ان التباين يظهر  و   للعناصر في الصورة.

فقد تم اعتماد   (اطق المختلفة في الشدة الرماديةعناصر الصورة )اين المن 
الرياضي لحساب التباين )الوضوحية( لدراسة ت ثير مدى مستويات    نموذجال

حيزية( ال وضوحية  الالشدة الرمادية )وضوحية الشدة( وت ثير عملية التنعيم )
المخمن  في التباين  اوت   مقدار  الوضوحية  على حسب  باالعتماد  التباين  و 

    -المعادلة:
  

(16)                       
minmax

minmax

II

II
C

+

−
=

                        

واعلى شدة رمادية ضمن    يمثالن اوط  minI   ،maxI: التباين،   Cحيث ان  
 منطقة حساب التباين. 

شرح  وارمميات المعالجة المقترحة لحساب التباين في الصور وفيما يلي  
طر  على  باالعتماد  الحافائ الرقمية  كشف  بعن   اتق  الى  اضافة 

 .  وارمميات تحسين التباين
  خوارزميات العمل المقترحة .9

 تقنية حساب التباين باعتماد حساب المعدل للمنطقة المضيئة. 1.9
 والمنطقة الداكنة.

قترحنااااا لغاااارل حساااااب التباااااين اثبااااات عااااالي ورصااااانة كبياااارة، ا
حساب معدل المنطقة الداكنة لنقاط الحافات وحساب معدل المنطقة   عتمادا 

المضاااايئة لنقاااااط الحافااااات، وماااان ثاااام يحسااااب منهمااااا التباااااين حيااااث ان هااااذه 
العمليااة تااؤدي الااى حصاااول اسااتقرار فااي عمليااة حسااااب معاادل التباااين فاااي 

 (  maxI( يمثاال معاادل المنطقااة الداكنااة و ) minIالصااورة، حيااث اننااا فرضاانا )
 ل المنطقة المضيئة.معديمثل 

 -تية: وارممية العمل لهذه الطريقة كما في الخطوات اآل
 . Img(x,y)الصورة المراد حساب تباينها  ند ل .1

الحافات    .2 مصفوفة  سوبل    Edg(x,y)نحسب  مؤثر  اتطبيق 
 . Img(x,y)على الصورة  

 (. drند ل قيمة معدل المنطقة الداكنة في الصورة )  .3

 (.brند ل قيمة معدل المنطقة المضيئة في الصورة ) .4

المضيئة   .5 المنطقة  ومعدل  الداكنة  المنطقة  معدل  لنقاط  لنحسب 
 -تية:لصورة وذلك كما في الخطوات اآلفي ا الحافية

    -a  ااتدائية اك نضع قيم 
 sd=0  الداكنة.نقاط الحافية للقيم المجموع 
        nd=0  نقاط الحافية الداكنة.للعداد 
        sb=0  نقاط الحافية المضيئة.للقيم المجموع 

        nb=0  نقاط الحافية المضيئة.للعداد 
   -b دورتي مسح الصورةبدأ ن 

                     For y=1 To Ih  

                     For x=1 To Iw  

   -c ( نختبر النقطةx,y اذا كانا حافة ام ال وذلك كما ي ) ي: ت- 
                   If Edg (x,y)= edge point then  

   -d نحسب 
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                  mn= br -y)(x, Img   

   -e    الصورة  نختبر عنصر  تابع  Img (x,y)قيمة  كانا  اذا  ة فيما 
 للمنطقة 

الداكنة )  تابعة  ( او  brالمضيئة )     ( وذلك كما في الشرط drللمنطقة 
 -تي:اآل

 

              if mn> dr -y)(x, Img  then  

   -f  نراكم قيمة عنصر الصورةImg(x,y)  على مجموع القيم الداكنة 
            sd=sd+Img(x,y) 

    nd=nd+1               الى عناصر النقاط الداكنة اك ونضيف واحد   

                    

  -g :واال نراكم القيم على مجموع القيمة المضيئة- 
                      else  

              sb=sb+Img(x,y) 

 -ونضيف واحد الى النقاط المضيئة:     
                    nb=nb+1 

  -h ( نهاية الشرطe            ) 
                   end if (e) 

  -I  ( نهاية الشرطc ) 
                  end if (c) 

  -j    ننهاية الدروا  (b  )                                end for x ; end 

for y (b)  

  -k  ي: ت نحسب معدل القيم الداكنة والمضيئة لمنطقة الحافات كما ي- 
 sd/ndminI=معدل الداكنة                 
 sb/nbmaxI=معدل المضيئة               

 (.16نحسب التباين من المعادلة ) .6
 نطبع التباين. .7
 ننهي الخوارممية. .8

 ( عرل الصورة. Iw( ارتفاع الصورة و ) Ihحيث ان )
 

 تقنية حساب التباين الثالثي. 2.9
حساااب التباااين المااوقعي والتباااين العااام فااي لقترحا هذه التقنية  ُ  ا

( لحساااااب التباااااين 4مناااااطق حافااااات الصااااورة، حيااااث يااااتم تطبيااااق معادلااااة )
تابعااة لنقاااط   )Img, (فااي الصااورة  mnoIقيمااة   الثالثااي. عنااد حساااب اوطاا 

( mx1Iاب اعلى قيمة لعناصر المجاااورات لهااا )يتم حس  )edg ,  (الحافات 
لعناصر الصورة  mxoIلهما كما يتم تحديد اعلى قيمة   2Cثم يحسب التباين  

( ثااام mn1Iقيماااة لعناصااار المجااااورات لهاااا )  التابعاااة للحافاااات ويحساااب اوطااا 
و  mxoIماان قاايم  0Cلهمااا كمااا يحسااب التباااين المباشاار  1Cيحسااب التباااين 

mnoI   . 
 -تية: وارممية العمل لهذه التقنية كما في الخطوات اآل

 .(  , )Imgنبدأ الخوارممية وند ل الصورة المراد حساب تباينها  -1
 مؤثر سوبل.للصورة من تطبيق  ( , )edgنحسب مصفوفة الحافات  -2
 -ي: ت كما ي  C1, C2C ,0نحسب التباين الثالثي   -3

    a-  mxo=0I   وmno=255I 
   -b   مسح لعناصر الصورةنبدأ دورتي 

                          For y=1 To Ih  

                          For x=1 To Iw  

   -c  ( نختبر نقطة الصورةx,y ان كانا حافة ام ال كما ي ) ي: ت- 
                       If edg (x,y)=edge point then  

   -d  تي:نطبق الشرط اآل- 
                      If Imno>Img(x,y)  then  

   e-   نستبدل قيمةmnoI   بقيمة عنصر الصورةImg(x,y). 
                     Imno=Img (x,y) 

   f-   نضعmno=Imx1I  .كقيمة ااتدائية 
  -g  نباااادأ بفااااتح نافااااذة ثالثيااااة حااااول العنصاااارImg(x,y)  لحساااااب القيمااااة

 دورتين أ  ونبد   mx1Iالعملية لا 
                     For y1=y-1 To y+1  

                     For x1=x-1 To x+1  

-h تي:نختبر عناصر النافذة وفقاك للشرط اآل- 
                   If  Imx1<Img(x1,y1) then  

i- قيمة  ل نستبدmx1I   1(بقيمة,y1Img(x  تي:كما ي  
                  Imx1=Img (x1,y1) 

-j ( ننهي الشرط       end if (h) 
                

-k (  ننهي دورتي النافذةg) 
(g) )1); end for (y1end for (x 

-l ( ننهي الشرطd )                end if (d) 

-m :نطبق الشرط التالي- 
               If Imxo < Img (x,y) then  
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o-   نضعmxo=Imn1I  كقيمة ااتدائية 

 

-q   تبدأ بفتح نافذة ثالثية حول العنصرImg(x,y)  لحساااب القيمااة الفعليااة
 -( كما يلي:mn1Iلا )

 نفتح دورتي النافذة
                     For y1=y-1 To y+1  

                     For x1=x-1 To x+1  

-p  ي: ت نختبر عناصر النافذة لتحديد اصغر المجاورات كما ي- 
                 If  Imn1>Img (x1,y1) then  

r-    1(نضع,y1=Img (xmn1I 
-s ( ننهي الشرطp    )end if (p)       
-t (  ننهي دورات النافذةq) 

             end for x1; end for y1; (q) 

-u ( ننهي الشرطm          )end if (m)   
-v ( ننهي الشرطc             )end if (c) 
-w  ( ننهي دورتيb         )end for x, end for y (b) 

 تيةمن المعادالت اآل C1, C2C ,0نحسب التباينات  -4

mnomx

mnomx

mnmxo

mnmxo

mnomx

mnomxo

II

II
C

II

II
C

II

II
C

+

−
=

+

−
=

+

−
=

1

1
2

1

1
10

    ,         , 
 

 C1, C2C ,0البيانات   نطبع -5

 الخوارممية.ننهي   -6

 ( عرل الصورة.Iw( ارتفاع الصورة، )Ihحيث )

 تقنيات تحسين التباين .3.9
تاام فااي هااذه الدراسااة اعتماااد عاادة تقنيااات لتحسااين تباااين الصااورة. 

 histogram) اهاام هااذه التقنيااات هااي معادلااة )مساااواة( المخطااط التكااراري 

equtization ) و( التحسين اللوغارتميlogarithms correction.) 
 خوارزمية التحكم بمدى المستويات الرمادية للصورة. 4.9 

تااام اعتمااااد تغيااار مااادى المساااتويات الرمادياااة للصاااورة المساااتخدمة 
ق ائاااا وذلااااك لتغيياااار التباااااين الكلااااي للصااااورة ثاااام دراسااااة التباااااين باعتماااااد الطر 

 .حافيالمقترحة والتي تعتمد على اسلوب الكشف ال
لقيمااة الحااد االعلااى  ُ  تعتمااد علااى تغيياار متساااو اهاا ؤ الخوارمميااة التااي تاام انا

maxI  وقيمااة الحااد االدنااىminI  ماان طرفااي ماادى المسااتويات الرماديااة وذلااك
 -تية:وفقاك للخطوات اآل

 .(  , ) Imgاد ال الصورة  -1

 ( للصورة الناتجة.minمستوي رمادي مطلوب ) ياد ال قيمة ادن  -2
 ي  ت ( كما ي maxالناتجة )حساب اعلى مستوي للصورة  -3

max=255-min 

كقااااايم ااتدائياااااة الوطااااائ واعلاااااى مساااااتوي  mx=0و  mn=255نضاااااع  -4
 رمادي في الصورة الدا لة.

 نبدأ دورتي مسح عناصر الصورة  -5
For y=1 To Ih  

For x=1 To Iw  

كماااا فااااي  mn ،mxونقارنااااه ماااع  Img(x,y)نختبااار عنصااار الصاااورة  -6
 :تينالشرطين اآل

If mn> Img(x,y) then   mn=Img(x,y) end if 

If mx< Img(x,y) then   mx=Img(x,y) end if 

 

 end for x; end for y; (5)(    5ننهي دورتي الصورة ) -7
 Rg=max-minنحسب فرق المدى للصورة الناتجة   -8
 R=mx-mnنحسب فرق المدى للصورة االصلية  -9

الرمادية للصورة الى القيم الجدياادة ونباادأ نبدأ عملية تغير المستويات   -10
 ادورتي مسح عناصر الصورة.

For y=1 To Ih  
For x=1 To Iw  

 :تيةتحسب كما في العالقة اآل Img(x,y)عناصر الصورة الناتجة 

( ) ( )( )( )min/,Im,Im +−−= RmnyxgRgIntgerRoundyxg  

                                            (  10ننهي دورتي الصورة ) -11
end for x; end for y (10) 

 [.min, maxوبهذا نحصل على الصورة الجديدة ضمن المدى الجديد ]
 :تيةباين الصورة الجديدة من العالقة اآلت نحسب  -12

               
minmax

minmax

+

−
=C  

 Cنطبع التباين   -13
 ننهي الخوارممية. -14
 

 خوارزمية قياس التباين العامة. 5.9
تم في هااذه الدراسااة اعتماااد عاادة  وارمميااات فااي معالجااة الصااورة 

للصااورة وتاا ثير  لونيااةلغرل دراسة ت ثير عمليات التحلم بمستويات الشدة ال
 meanالتباين المقاس للصورة باستخدام مرشح المعاادل ) فيعملية التنعيم 
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filter تيااة لحساااب التباااين باسااتخدام الخطااوات اآل( وبشاالل اساسااي اعتماادنا
 ق المقترحة لكل صورة.ائ احدى الطر 

( واصااغر maxوتحديااد اكباار عنصاار ) ( , )Imgاد ااال الصااورة  -1
 (.minعنصر فيها )

 -تية:( من المعادلة اآلCtتحديد تباينها الكلي ) -2
                    

minmax

minmax

+

−
=Ct  

 (.nsللصورة )اد ال عدد مرات التنعيم  -3
 (.Bاد ال حجم الوك التنعيم )  -4

 لحسااااااب تبااااااين الصاااااورة باالعتمااااااد علاااااى أي مااااان طااااارق الكشاااااف الحاااااافي
)اعتمدنا مؤثر سوبل في هااذه الدراسااة( ولغاارل دراسااة تاا ثير عمليااة التنعاايم 

 -تية:قيم التباين نتبع الخطوات اآل في

-a  الصورة عملية تنعيملنفتح دورة التكرارات 
                  for Itr=0 To ns  

-b  نحسب التباااين للصااورةImg(   )  سااابقاك  ق المقترحااةائاا وفقاااك الحاادى الطر 
 (..itrونطبع نتائجها مع طباعة عدد مرات التنعيم )

c- تينطبق الشرط اآل: 
                 If itr <ns then  

( BBالنافاااذة ) يالاااى مرشاااح المعااادل ذ (   )Imgناااد ل الصاااورة 
 جديدة. (   ) Imgللحصول على صورة منعمة 

-d ( ننهااي الشاارطc)                                                                
end if (c)  

-e ( ننهي دورة التكراراتa              )end for Itr(a) 
التباااين للحاااالت المختلفااة ماان ( ماان قاايم ns+1وبهااذا نحصاال علااى عاادد )

 التنعيم.
 ننهي الخوارممية. -5

 
 
 

  :واالستنتاجات  النتائج والمناقشة.10
 -المقدمة:. 1.10 

للطر          النتائج  هذاائ اهم  في  المقترحة ستعرل  تتعلق    الجزءق  والتي 
على  باالعتماد  للصور  التباين  او  الوضوحية  لقيم  كمي  تخمين  بعملية 

النتائج اينا ب ن التخمين الكمي يعتمد على   .مناطق الحافات في الصورة
( التباين  معادلة  وهي  واحدة  اساسية  على 4معادلة  اعتماده  الى  اضافة   )

ال ثااا واال ر متغير من طريقة  كما   ى ا رى.عدد من العوامل بعضها 
ة سوبل للكشف الحافي مؤثر ق تم اعتماد  رائ اشرنا سابقاك في  وارمميات الط

العتبة ) التباين  th=40واعتماد  المعتمدة في حساب  الطرق  لجميع  ثااتة   )
 ق المختلفة. ائ وذلك لكي تسهل عملية المقارنة اين نتائج الطر 

المعدل   مرشح  باستخدام  التنعيم  عملية  اعتماد  تم    Mean Filterكما 
وبتكرارات متعددة وحساب التباين لكل حالة. الغرل من استخدام التنعيم 
هو لتوهين التباين في الصورة االصلية وذلك باضعاف الوضوحية الملانية 

لتنعيم وجعل تباين منطقة الحافات ضعيفاك ودراسة التباين دالة لعدد مرات ا
 ودالة لحجم النافذة المعتمدة في التنعيم. 

س الىت ي كما  التطرق  الطر   م  نتائج  اين  دور ائ المقارنة  واارام  المختلفة  ق 
بطر  المعالجة  للصور  بالنسبة  للتباين  الكمي  مثل ائ التخمين  التحسين  ق 

للمنطقةالمضيئة  طريقة المعدل  حساب  باعتماد  التباين  حساب   تقنية 

 . تقنية حساب التباين الثالثيو  والمنطقة الداكنة

 للصور اتنتائج كشف الحاف . 2.10
( للكشف الحافي على Sobel Operatorتم تطبيق مؤثر سوبل )          

( عتبة  وباستخدام  االصلية  الحافات th=40الصور  اعتبار  تم  وهنا   )
للصورة. الحقيقية  االصلية  الحافات  هي  هذه   تم الملتشفة  مواقع  اعتماد 

بعد   الصورة  في  المواقع  هذه  تحديد  صائص  في  الدراسة  في  الحافات 
لنا ان الصور  يتبين  التباين،  معالجتها باالساليب المختلفة ومن ثم تحديد 

( بان الحافات تبدأ باالنحسار ويزداد فيها d,e,f,g 1الموضحة باالشلال )
الصورة واعتبرت هذه   ظهور التقطع مع نقصان مدى مستويات الشدة في

 هي الحافات االصلية للصورة التي يملن استنتاج تباين الصورة منها.
 -خصائص الحافات تحت تأثير التنعيم: .7

دراسة          )تم  التكرارات  اين عدد   Number of Iterationsالعالقة 

(Itr)( المعياري  واالنحراف   )STD  المناطق في  الرمادية  الشدات  لقيم   )
في   كما  المختلفة  للحاالت  للصور  فيها    (3الشلل)الحافية  نالحن  والتي 

( كلما ماد عدد مرات التنعيم وذلك لجميع  STDانخفال تدريجي في قيم )
المختلفة.   التنعيم  نوافذ  استخدام  عند  الصور  في  مقدار ان  الحاالت 

( قيم  في  ازياSTDاالنخفال  تزداد  الشدة (  لمستويات  الحركي  المدى  دة 
حول  النظري  المفهوم  مع  يتوافق  وهذا  الحافات.  منطقة  في  الرمادية 
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 صائص الحافات حيث ان منطقة الحافات يزداد فيها االنحراف المعياري 
(STD)  وكلما ضعفا الحافة قل معها االنحراف المعياريSTD. 

(  ) ل لعناصر الحافات  ( فتبين العالقة اين المعدa,b,c 4اما االشلال )
المعياري  االنحراف  وهذا   (STD)  ومقدار  المتتابعة،  التكرارات  في 

متناسق يلون  العام   اك االنخفال  التباين  ذات  الصورة  حاالت  بعن  في 
 العالي ويفقد صفة التناسق بانخفال التباين العام. 

اين   العالقة  نستنتج  ان  يملن  الحافات  STDهنا  قيم عناصر  )  ومعدل 
)    في قيم    اك انخفاض  نالحنحيثSTD  التكرارات    في  مع ميادة معدل

شلل   على  يلون  وانما  متناسقاك  يلون  ال  غالباك  االنخفال  وهذا  المتتابعة 
للحافات   التنعيم  تكرار عملية  هبوط  طي عمودي وذلك النه كلما مادت 

 وهذا يالحن بجميع الصور ولجميع حاالتها.  STDانخفن معها 
تقنيةةةةة حسةةةةاب التبةةةةاين باعتمةةةةاد حسةةةةاب المعةةةةدل للمنطقةةةةة .1.11

 المضيئة والمنطقة الداكنة 
        ( مرات  2a,b,c,d,eاالشلال  وعدد  التباين  اين  العالقة  تبين   )

التنعيم حيث تبين هذه االشلال التناسق في انخفال قيم التباين مع ميادة 
ماد حجم النافذة ماد    عدد مرات التنعيم وباستخدام نوافذ تنعيم مختلفة وكلما

 .االنخفال في قيمة التباين وهذا واضح لجميع الصور ولجميع حاالتها
 -تقنية حساب التباين الثالثي:. 2.11

      ( باالشلال  موضحة  الطريقة  هذه  توضح a,b,c 6نتائج  وانها   )
التكرارات   وعدد  التباين  اين  هذه لالعالقة  ان  نالحن  حيث  التنعيم  عملية 

هرت كفاءة كبيرة في اارام التباين دالة منتظمة للتغاير مع عدد الطريقة اظ
مشااهة  المنحنيات  وكذلك  صائص  للصورة  التنعيم  لعملية  التكرارات 

التنعيم ائ للطر  تتناقص مع عدد مرات  ق السابقة حيث نالحن قيمة التباين 
ومع ميادة حجم نافذة التنعيم، كما تتناقص بشلل واضح مع انخفال مدى 

امستوي  الشدة  العام(.  للونيةات  التباين  )انخفال  الصورة  هذه   في  نتائج 
من  تحتويه  لما  جداك  مهمة  تعد  الذكر  السابقة  باالشلال  الطريقة موضحة 
لكل  متعددة  استخدام  صائص  من  التباين  تحديد  في  واسعة  معلومات 
من   مختلفة  حاالت  ثالث  الواحد  الرسم  في  نالحن  حيث  حالة. 

 لعدد مرات التنعيم. دالة  (RGB)التباين

( حيااث mx1I-mnoIونالحاان التاا ثير االعظاام ااارم فااي حالااة حساااب التباااين )
ير ث التاااا  اينمااااامثاااال ادالااااة ذات تغاااااير كبياااار مقارنااااة مااااع الحاااااالت اال اااارى 

(. حيث ان التغير في مقدار التباين دالااة mn1I-mxoIالضعيف ارم لحالة  )
 احياناك.لعدد مرات التنعيم يلاد يلون غير محسوس 

 اختبار معايير تخمين التباين .8
التباين   لتحديد  الكمية  المعايير  من  مجموعة  اقتراح  الدراسة  هذه  في  تم 
العمليات   الناتجة من  الصور  الحافات في  باالعتماد على مناطق  للصور 

فيها.   الحافات  لتحديد  سوبل  مؤثر  وب ستخدام  توضيح  المختلفة  تم  ولقد 
تصف التي  والرسوم  استنتاج   التحليالت  من  اللها  ويملن  المعايير  هذه 

هذه  من  االساسية  الغاية  ان  الصورة.  تفاصيل  في  الحدة  ومقدار  التباين 
كف مقياس  ايجاد  هو  الى   ءالمعايير  اللجوء  دون  للصورة  التباين  لتحديد 

في  لذا  ا ر.  الى  شخص  من  يتباين  قد  الذي  العياني  التقييم  استخدام 
لمعايير على صور محسنة االضاءة والتباين  دراستنا هذه تم تطبيق هذه ا

ومن ثم تحديد كفاءة تقنية التحسين في   لغرل تخمين  التباين فيها كمياك.
 ميادة التباين او  فضه. انظر الشلل 

(2-a,b,c,d,e)    وارممية التحلم بمدى المستويات الرمادية استخدمنا  لقد 
متكررة للصورة   تنعيم  عمليات  تطبيق  تم  ثم  الصورة  هذه  تباين  لتحسين 

 .باستخدام مرشح المعدل 
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                                    (g) 
 .هستوكرام الصورة C باستخدام مؤثر سوبل.  a. الحافات للصورة b. الصورة االصلية   a( 1شكل ) 

d,e,f,g  على التوالي. وبتكرارات مختلفةالصورة المنعمة لمرشح المعدل 
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 (c)                                                                         (d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (e) 
الصورة الناتجة من تطبيق مرشح المعدل بنافذة  b,c,d,e: (. aفي الشكل )  المستويات الرمادية للصورة خوارزمية التحكم بمدى الصورة المحسنة باستخدام   (a) ( 2الشكل ) 

3x3 على الصورة في   (a   )على التوالي  مختلفة تكرارات تنعيموب 

 
 المعياري   لعناصر الحافات لصورة ( يبين العالقة بين عدد مرات التنعيم باستخدام مرشح المعدل ومقدار االنحراف 3الشكل )  

 

 

 

 

 

 

 

 
 على التوالي RGBللحالت  (. باستخدام ولعدد مرات تنعيم مختلفة circleيبين العالقة بين المعدل واالنحراف المعياري لنقاط الحافات  في الصورة ) a,b,c ( 4شكل ) 
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(    brعدد مرات التنعيم باستخدام مرشح المعدل والتباين المحسوب من تقنية حساب التباين  باعتماد حساب المعدل للمنطقة المضيئة )( يبين العالقة بين 5الشكل ) 

 (circle( بصورة ) drوالمنطقة الداكنة )
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  0c 1( بتباين عام = circleالتباين الثالثي مع عدد مرات التنعيم من استخدام مرشح المعدل بصورة ) ( يبين العالقة بين التباين المحسوب من تقنية حساب 6الشكل ) 

 BللصورهG  . ((cللصورهR   . ((bللصورهa)) التباين الموضعي الصغر نقطة حافية. 3cالتباين الموضعي العظم نقطة.  1cالتباين المباشر، 
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 االستنتاجات.11
دراسااة الوضااوحية الملانيااة والوضااوحية فااي  االبحااث تماا في هذا  

شااادة دالاااة للتبااااين او الغواشاااية حياااث حساااب التبااااين للصاااور الرقمياااة وذلاااك 
ق مستحدثة باالعتماد على مناطق الحافات في الصااورة ائ باستخدام عدة طر 
قااايم التبااااين المخمااان اذا اصاااااها الاااوهن وذلاااك بسااابب  فاااي، وكيفياااة ت ثيرهاااا 

لملانيااة الناتجااة ماان عمليااة اسااتخدام مرشااح المعاادل. او ضعف الوضااوحية ا
اذا اصااااها ضااعف  بساابب تقلاايص ماادى مسااتويات الشاادة للصااورة، وكيفيااة 
اشااتراكهما فااي اضااعاف الوضااوحية لمناااطق التفاصاايل المهمااة فااي الصااورة 

 -والتي غالباك ما تمثل بالحافات. اهم االستنتاجات هي:
دة جااااداك فااااي تخمااااين التباااااين ق المسااااتحدثه اعطااااا نتااااائج جياااا ائاااا ان الطر  -1

للصورة باالعتماد على مناطق الحافات في الصورة لذا اصبح من المملن 
ايجاااااد مقياااااس رقمااااي لمقاااادار الااااوهن فااااي معلومااااات الصااااورة المركاااازة فااااي 

ق المقترحااة فااي هااذه الدراسااة. ائاا مناطق الحافات من اسااتخدام اي ماان الطر 
الرقميااة علااى الصااورة حيااث يملاان دراسااة تاا ثير عمليااات المعالجااة للصااورة 

بشااالل عاااام مااان حسااااب معااادل مرباااع الخطااا  او مااان دراساااة مقااادار الشااادة 
)حفاااان المعاااادل( للصااااورة فااااي المناااااطق المتجانسااااة والتااااي غالباااااك ال تمثاااال 
معايير رصينة يملن اعتمادها بلفاءة في تحديد مقدار االنحالل او الااوهن 

قة والحافات. وان في المعلومات المهمة المركزة في مناطق التفاصيل الدقي 
اعتماااااد  المعااااايير الجدياااادة المقترحااااة فااااي هااااذه الدراسااااة  لحساااااب التباااااين 
اعطااا الحاال المناسااب لتحديااد جااودة الصااورة ماان حيااث سااالمة الحافااات 

 وقوتها في الصورة.

استحدثا هذه الدراسة عدة معايير لحساب التباين في مناااطق الحافااات  -2
ان نتائجهااا اعطااا تطابقاااك وب سااس احصااائية نظريااة مختلفااة. ومااع ذلااك فاا 

جيااااداك فيمااااا اينهااااا ولاااام تظهاااار تناقضااااات كبياااارة، والتناقضااااات ظهاااارت فااااي 
حاااالت  اصااة يملاان ماان  اللهااا ايجاااد  صااائص الصااورة. وبهااذا يملاان 
اعتماااااد هااااذه التناقضااااات الااااارام تفاصاااايل الصااااورة او لغاااارل تميزهااااا او 

 تحليلها فيما بعد.

باساااااتخدام التكااااارارات الوضاااااوحية الملانياااااة  تضاااااعف بشااااالل تااااادريجي   -3
المتتابعااااة لمرشااااح المعااااادل، ممااااا يساااابب انخفاااااال فااااي قاااايم التبااااااين. اي 
حصول وهن الحافااات الموجااودة فااي للصااورة. كمااا ان مقاادار الضااعف فااي 
الوضاااوحية يااازداد بشااالل كبيااار مااان اساااتخدام مرشاااح المعااادل ماااع اساااتخدام 

 نوافذ تنعيم باحجام كبيرة.
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EVALUATION AND ENHANCEMENT OF CONTRACT IN 
DIGITAL IMAGES 

Abdullah .H. Muhammad      Shahla .U.Umar 

ABSTRACT 

The optical imaging systems, do not give a perfect and ideal image.  But mostly give images with limited 

resolutions i.e. give images with blurr edges. This blurring attributed to two main reasons. The diffraction of light and 

Aberrations of the optical imaging system. The most important information and details in the image that contained in 

image edges. The fidelity criteria are evaluate the quality, depending on the whole image plane or in homogenous image 

regions. So that we devoted in this study to evaluate image quality depending on compute the image contrast in edge 

regions, and introduce robust quantitative measures to determine image quality, then estimate the efficiency of the various 

techniques in image processing applications. 

In this study we suggested new techniques to calculate image contrast (visibility) and studying it as a function of number 

of smoothing iterations from using mean filter and a function of gray level resolution. 

We only study the contrast in edge regions where we used Soble operator to find image edges. The suggested techniques 

are:- 

1- Technique of measure contrast based on calculates the mean of dark points and the mean of bright points in the image 

edge regions. 

2- The technique compute the triple contrast of the image where the first: global contrast (C0)  in image edge compute 

as in direct technique, the  second local edge contrast compute for the largest image edge points, while the third is 

the local contrast for the smallest image edge points. 

The results give high agreement among the various suggested methodsin determines image contrast. As we can 

theoretical guested, that the contrast reduced with reducing spatial and image gray level resolutions.Here can be say that 

we get a robust quantitative measures that  could be used to estimate the efficiency of the image processing techniques, 

based on determine image contrast and find the amount of variation in contrast that causes from the processing steps. 


