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  الملخص

الصــناعیة علــى األقمــارمرئیــات اً خصوصــو تلحــاالفــي بعــض اتحتــوي معطیــات التحســس النــائي 

وهیئات معینة تعمل علـى إضـفاء صـعوبة فـي بأشكالروالتي تظهامیةظوغیر النالنظامیةضوضاء بنوعیها 

تعـد الضوضـاء غیـر النظامیـة مـن ابـرز هـذه . تفسیر معطیـات التحسـس النـائي بصـریا ورقمیـاتحلیل و عملیة 

المرئیـة وبانعكاســات طیفیـة تختلــف عمــا أجــزاءئیة التوزیــع فـي جمیــع المشـاكل كونهــا تظهـر بشــكل نقــاط عشـوا

. األصـلیةعلـى بـاقي نقـاط المرئیـة التـأثیردون إلزالتهـاق معالجة كفوءة ائیحیط بها، لذلك فهي تحتاج الى طر 

علــى العكــس مــن ذلــك فــان الضوضــاء النظامیــة تظهــر علــى شــكل خطــوط متكــررة بشــكل نظــامي، لــذلك یــتم 

  .إلزالتهاالى طرق معقدة جوال تحتاولة تمییزها بسه

الضوضـاء غیـر النظامیـة دون التـأثیر علـى بـاقي إلزالـةالدراسة الحالیـة طریقـة معالجـة كفـوءة تناولت

وذلــك بتصــمیم واقتــراح دالــة قــرار معتمــدة علــى المرشــحات المركبــة والمكونــة مــن دمــج األصــلیةنقــاط المرئیــة 

وباالعتمـــاد علـــى عتبـــة معینـــة (Average Filter)رشـــح المعـــدل وم(Median Filter)یطالمرشـــح الوســـ

(Threshold Value)الطریقة المقترحة نتیجة جیدة مقارنة بالطرق التقلیدیـة أعطت. بغیة استخدامها للمقارنة

  لنقاط المرئیةاألصلیةالضوضاء دون تغییر القیم إزالةمن خالل 

ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ

Removal of Non-Systematic Noise From Remotely Sensed Data
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ABSTRACT
Remotely sensed data especially satellite images contain noise in some cases for 

both types systematic and non-systematic. These noise represent by forms working to 
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create problems in interpretation and analysis of remote sensing data. The non-systematic 
noise considered one of these problems because it appears by an random points in all 
parts of images and with different intensity of it surrounding areas. Therefore, the Non-
systematic noise must be use active processing software to remove it, in order  to avoid 
the effect on the other pixels which are not contain noise in the image. Oppositely, the 
systematic noise is shown by systematic frequently lines patterns, therefore it can been 
recognize and processing.

The present study shows an active method for removing the non-systematic noise 
without change the other pixels. The suggested method is represented by       a design of
decision  function depending on mixed filter, which is formed by merging the median 
filter and average filter depending on the thresholds value which used in comparism. 

The suggested method provided a good accuracy comparing with the classical 
methods, by removing the non-systematic noise without any pixel distortions of the 
original image.

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

الصـــناعیة علـــى األقمـــارمرئیـــات وخصوصـــافـــي بعـــض الحـــاالتتحتـــوي معطیـــات التحســـس النـــائي

(Sensor Detectors)متعـددة كحـدوث عطـل فـي احـد مستكشـفات المتحسـس  أسبابضوضاء ناجمة عن 

، او (Line)او كل خط مسح (Pixel)وحدة صوریة نقطة ااو لعدم تصفیر هذه المستكشفات خالل قراءة كل 

دوث، كمــا ان حــ(William, 1978)، ة نفســهاان یكــون الســبب نــاتج ایضــا عــن خلــل فــي قنــاة الحزمــة الطیفیــ

      أیضــــاغیــــر النظامیــــة ضوضــــاءالالبیانــــات یــــؤدي الــــى حــــدوث إرســــالعملیــــة أثنــــاءغیــــر صــــحیحة إشــــارات

.)٢٠٠٢جلیمران، (

وتسـمى بالضوضـاء غیــر ةمرئیـمنـاطق العلـى ةبشـكل غیـر نظـامي موزعـأمـاتظهـر هـذه الضوضـاء 

وتســمى بالضوضــاء ةمرئیــفــي الاألســطرمــن معــین كــل عــدد عنــد رر ، او تظهــر بشــكل نظــامي تتكــالنظامیــة

  .النظامیة

العناصـر السـلبیة التـي تعیـق تحلیـل وتفسـیر معطیـات التحسـس النـائي إحـدىتشكل الضوضـاء غیـر النظامیـة 

او انعكاســـیة إضــاءةســواء علـــى شــكل بصـــري او بهیئــة رقمیـــة كونهــا تتمثـــل بشــكل نقـــاط عشــوائیة ذات شـــدة 

علـى بـاقي التـأثیربطـرق معالجـة معینـة دون إزالتهـاممـا یسـتوجب لنقاط المجاورة لها في المرئیـةمختلفة عن ا

الضوضـاء غیـر النظامیـة لمعطیـات التحسـس النـائي قلیلـة جـدا إزالةالدراسات التي تتضمن إن. المرئیةأجزاء

الضوضــاء ضــمنیا إزالــةالضوضــاء تتضــمن إزالــةالمنفــذة مــن قبــل البــاحثین فــي و الشــائعةوان معظــم الطــرق 

;٢٠٠٢جلیمــران، (بــهملدراســات مــا قــاهــذه اأمثلــةمــن (Pre processing)كخطــوات او معالجــات اولیــة 

مرشــحات ان هــذه الدراســات تســتخدم ،)Rafael and Richard, 2002;٢٠٠٥راهیم، بــا٢٠٠٤الصــفار، 

فـي المعطیـات (Smoothing)ا تنعـیم ینـتج عنهـممـا فـي ازالـة الضوضـاء (Low pass filter)واطئـة التـردد 
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صـورة او وفقدان في المعلومات لل(Pixels)للوحدات الصوریة األصلیةمما یقود الى تغییر في القیم األصلیة

  .بعض التراكیب المهمة في الصورةإزاحةؤدي الى ت، او األصلیةالمرئیة 

جـــة الصـــور بشـــكل عـــام ولكنـــه غیـــر كبیـــرة فـــي تطبیقـــات معالأهمیـــةذو رال یعتبـــقـــد التغییـــران هـــذا 

التطبیقــــات الجیولوجیــــة والزراعیــــة والهندســــیة وتطبیقــــات المــــوارد (مرغــــوب بــــه فــــي معظــــم تطبیقــــات التحســــس 

، اذ ان قیمــة كــل نقطــة تمثــل انعكاســیة )Mather, 1987(األخطــاءیســبب العدیــد مــن كونــه) الــخ...المائیــة

أصـنافقـة فـي تقـدیر دالقیمـة سـوف یـؤدي الـى عـدم الهذومـع تغییـر هـاألرضيطیفیة لمادة من مواد الغطاء 

  .األرضأغطیة

الضوضــاء غیــر النظامیــة مــن معطیــات التحســس النــائي دون التــأثیر إزالــةالــى تهــدف الدراســة الحالیــة 

في الصورة،  مما یقود الى خروج هذه المعطیات بعد تطبیق الطریقة المقترحـة بحلـة األخرىعلى قیمة النقاط 

  .ن االعتماد علیها في عملیات التفسیر البصري والرقمي الحقاجدیدة یمك

فــي علــوم التحســس النــائي تقتضــي بــان النقــاط المتجــاورة فــي المرئیــات األساســیةالمفــاهیم إحــدىان 

              ذات قــــیم متقاربــــة، لــــذلك فــــان النقطــــة التــــي تختلــــف بقیمــــة كبیــــرة عــــن النقــــاط المجــــاورة لهــــانمــــا تكــــو غالبــــا 

 Lillesand)                  او منطقة شـذوذضوضاءدتع) ء كانت اكبر او اقل من النقاط المجاورةسوا( 

and Kiefer, 1987)هذه الدراسةأساستعتبر والتي على هذه القاعدة تم تصمیم دالة قرار اد، واعتما .  

غییر قیمة النقطة التي وتالمرئیاتلة الضوضاء غیر النظامیة من ازالذلك تم اقتراح طریقة جدیدة في 

اذ تم تصمیم .دون اي تغییرهاتقیمبة المرئیباقي نقاط احتفاظ معهي فعال ضوضاء مقارنة بالنقاط المجاورة

من خاللة هي ضوضاء او قیمة اصلیةمرئیتحدید فیما اذا كانت أي نقطة من نقاط الالختبار و خوارزمیة

(Average filter)ح المعدلــومرش(Median filter)یطــــالوسح ــدالة قرار متكونة من دمج المرشاستخدام

الى استخدام قیم عتبةباإلضافة(3×3)في هذه الدراسةلكال المرشحین حیث ان حجم النافذة المعتمدة 

(Threshold value)د ضوضاءللمقارنة النهائیة وتحدید النقاط التي تع.  

  

  طریقة البحث

بشكل كامـل ودون التـأثیر علـى المرئیةالة الضوضاء غیر النظامیة من في هذه الدراسة، ولكي یتم از 

  ):١(الشكل المخطط التاليقتراح، تم ااألصلیةالمرئیةقیم 

  

  

  

  

التي األصلیةالمرئیة   

تحتوي على ضوضاء   

غیر نظامیة

  تحدید النقطة
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الرئیســیة فــي الطریقــةاألجــزاءمــن مرئیــةنقــاط الاختبــاریالحــظ ان عملیــة مــن خــالل عــرض المخطــط 

ة الناتجة اذا كانت ضوضاء، وابقاء قیمتها االصلیة مرئیقیمة النقطة في الیتم تغییر اللهاالن من خالمقترحة

وباالعتمــاد علــى دالــة تــم تصــمیمها خصیصــا لهــذا الغــرض ،ضوضــاءددون تغییــر فــي حالــة ظهــر انهــا ال تعــ

، حیــث تعــد (3×3)وكمــا تــم ذكــره ســابقا فــان نافــذة المرشــحات المســتخدمة بحجــم . "دالــة القــرار" اطلــق علیهــا 

والنقـــاط التالیـــة توضـــح ،وكمـــا موضـــح ادنـــاههـــي النقطـــة المـــراد اختبارهـــافـــي هـــذه النافـــذة النقطـــة الوســـطیة 

  :)١الشكل (والتي یوضحها نقاط المرئیةاختبارالخطوات االساسیة المتبعة في عملیة 

  .(x)لتكن ة االدخال التي تحتوي على ضوضاء، و مرئیفي اختبارهاتحدید النقطة المراد -١

وكمـــا (x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8)االدخـــال مرئیـــة المجـــاورة لهـــذه النقطـــة فـــيألثمـــانتحدیـــد النقـــاط -٢

:موضح ادناه

  

  

  

  

ثـم یـتم تحدیـد اعلـى قیمـة لهـذه النقـاط . مع النقاط الثمان المجاورة لها ترتیبـا تصـاعدیا(x)ترتیب النقطة -٣

باالضافة الى تحدید متوسـط هـذه القـیم ولـتكن (min)ولتكن ا، وكذلك تحدید اقل قیمة له(max)ولتكن 

(mid)؛ ٢٠٠٢جلیمران، (وكما موضح ادناهMather, 1987 (

(Max)    تسلسل(العنصر رقم(٩ ،(Min)  العنصر رقم)تسلسل (١ ،(Mid)  العنصر رقم)٥) تسلسل

  

X1 X2 X3

X4 X X5

X6 X7 X8

X1 X2 X3

X4 X X5

X6 X7 X8

ترتیبها 

تصاعدیا
  Min…..Md…...Max
Value    Value    Value

Filter (3×3)
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حیــث، (av)ولــیكن (x)وبــدون قیمــة النقطــة   (x)المجــاورة للنقطـة ) فقــط(حسـاب معــدل النقــاط الثمــان -٤

فــي عملیــة هــذه النقطــةفقــط دون دخــول(x)یــتم حســاب المعــدل للنقــاط المجــاورة للنقطــة المــراد اختبارهــا

:حساب المعدل لتجنب تناسق القیم الشاذة  وكما مبین ادناه

  

ضوضــاء ام ال باالعتمــاد علــى دالــة القــرار هــي (x)فــي هــذه الخطــوة یــتم تحدیــد فیمــا اذا كانــت النقطــة -٥

والموضــحة ادنــاه، وباســتخدام كــل القــیم التــي تــم حســابها فــي الدراســة الحالیــةالمصــممة والمقترحــة فــي 

) .٤(و ) ٣(الخطوتین السابقتین 

  

  

  

  

  

  

  :حیث ان 

T1،2T : التواليعلى) ٢٠(و ) ٥٠(قیم عتبتان تستخدمان للمقارنة في دالة القرار وقیمتهما .  

i , j      : قیم االحداثي السیني والصادي للنقطةx.  

X1 X2 X3

X4   X5

X6 X7 X8

حساب

المعدل av

  :اذ ان قانون المعدل هو

av = (x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8) /8

Output_image =

mid   ((mid–min) > T1 or ( max – mid ) > T1 ) and │x – av│> T2  
> € )

x Otherwise
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التحسـس النـائي والتـي تــنص مفـاهیمتـم تصـمیم دالـة القـرار باالعتمـاد علـى القاعــدة االساسـیة فـي

الضوضـــاء غیـــر وكمـــا هـــو معلـــوم فـــان . علـــى ان النقـــاط المتجـــاورة یجـــب ان تكـــون ذات قـــیم متقاربـــة

عبــارة عــن نقــاط ذات تــنقالت حــادة فــي شــدة االضــاءة او االنعكاســیة موزعــة هــيمرئیــةالنظامیــة فــي ال

، أي ان هـذه الضوضـاء لهـا انعكاسـیة (Morain and Zanoni, 2003)بشـكل غیـر منـتظم فـي الصـورة

لــذلك، فإمــا ســوف تكــون النقطــة التــي تمثــل ضوضــاء ذات  انعكاســیة . تختلــف عــن النقــاط المجــاورة لهــا

رة لها بكثیر، او تكون ذات انعكاسـیة اقـل مـن النقـاط المجـاورة لهـا بكثیـر ایضـا، اعلى من النقاط المجاو 

ولهـذا تـم اسـتخدام هـذه القاعـدة . 1B)و 1Aاللوحـةِ (لكي یمكن تمییزها واعتبارها ضوضاء غیر نظامیـة

. كقاعدة اساسیة لتصمیم اجزاء دالة القرار

، ) ٥٠(اكبـر مـن (max)لتسع واكبـر قیمـة للنقاط ا(mid)فاذا كان الفرق بین القیمة المتوسطة

،  باالضافة الـى )٥٠(ایضا اكبر من (min)واقل قیمة (mid)او اذا كان الفرق بین القیمة المتوسطة 

، )٢٠(اكبر من (av)ومعدل النقاط المجاورة لها (x)نقطة االختباران القیمة المطلقة للفرق بین قیمة 

النهــا ابعــد مــایمكن عــن تــاثیر الضوضــاء (mid)ابــدالها بقیمــة فیــتمســوف تعتبــر هــذه النقطــة ضوضــاء

. واقرب ماتكون للنقاط المجاورة

T1وهمـا (Threshold)في دالة القرار المستخدمة في هذا البحث، تم استخدام قیمتین لعتبتـین 

امـا تحـول بالعتبـة هـو البحـث عـن نقطـة التغییـر او ال، والمقصـود اعتمدت علیهما عملیـة المقارنـةT2و 

اذا لم یتحقق هذا الشرط فال تعتبر هذه النقطة ضوضاء بالنسبة للمرئیة، لذلك فان قیمة هذه النقطة في 

وبدون تغییر وهذا هو االساس الذي تستند علیه (x)مرئیة او صورة االخراج تاخذ نفس القیمة االصلیة 

.الطریقة المتبعة في هذه الدراسة

  للفصـــل بـــین المظـــاهر المتغبـــرة) او عتبـــة(تخـــاذ تلـــك النقطـــة حـــدا باتجـــاه ظـــاهرة مـــا، حیـــث یـــتم ا

الـــى فئتـــین احـــدهما القـــیم الواقعـــة فـــوق تتجـــزأالناتجـــة ســـوف المرئیـــةلـــذلك فـــان نقـــاط )٢٠٠٥ابـــراهیم، (

Fisher)مسـتوى العتبــة واالخــرى للقــیم الواقعــة تحــت مســتوى العتبــة et al., هنالــك العدیــد مــن . (2000

تخدمة الختیار قیمة عتبة مالئمة لكن المالحظ ان معظمهـا تكـون مفیـدة فـي التطبیـق الخوارزمیات المس

.المختلفةالمرئیاتن من الصعب تمثیلها لعدد من و ة معینة، ویكمرئیل

فان بعـض القـیم تختـار اختبـارا حدسـیا باالعتمـاد علـى قـیم نقـاط الصـورة وعلـى المكونـات وكذلك

تـم االعتمـاد الدراسـة الحالیـةفـي . (Hui, 1997)  الهـداف الدراسـةوتبعـامرئیةفي الإظهارهاالمطلوب 

االساسیة للتمثیل الرقمي لمعطیات التحسس النائي لغـرض اختبـار قیمـة كلیا على المفاهیم والخصائص

) ٥٠(اذ تـم اختیـار القیمـة . T1 ،T2(Lillesand and Kiefer, 1987)ـــهـاتین العتبتـین والمتمثلتـین ب

وكـذلك تـم . كونها تعد اعلى قیمة للزیادة الطبیعیة في قـیم النقـاط المجـاورة فـي المرئیـةT1ة االولى للعتب
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كونها تعد القیمة االعلى من الفرق الطبیعي بین قیمة T2ـللعتبة الثانیة والمتمثلة ب) ٢٠(اختیار القیمة 

  .أي نقطة ومعدل النقاط المجاورة لها

    علـى جمیـع نقـاط المرئیـة لكـي یـتم بعـدها ) ٥(الـى رقـم ) ٢(فقـرة رقـم تعاد مجموعة الخطـوات مـن ال-٦

  .الحصول على مرئیة خالیة من الضوضاء غیر النظامیة

  

  والمناقشةالنتائج

ـــةلتوضـــیح دقـــة وفائـــدة الطریقـــة المقترحـــة فـــي  تـــم الضوضـــاء غیـــر النظامیـــة الدراســـة الحالیـــة إلزال

. (TM3,TM4)اعي الندسات للحزمتین الطیفیتیناالستعانة بمرئیتین فضائیتین للقمر الصن

م اضــافة ضوضــاء غیــر نظامیــة لكلتــا المــرئیتین عــن طریــق برامجیــات معینــة لمعالجــة الصــور تــاذ

ســوف یــتم ذكرهــا الحقــا، علمــا ان الضوضــاء المضــافة التختلــف عــن تلــك التــي تنــتج عــن عملیــات االعطــال 

تـــم اضـــافة الضوضـــاء علـــى المرئیـــات ، وقـــد ر الصـــناعیةالفنیـــة فـــي المستشـــعرات المحمولـــة علـــى مـــتن االقمـــا

الفضـائیة الموجـودة فـي مركـز التحسـس النـائي وكـذلك عـدم تـوفر مرئیـاتلقلـة الالمسخدمة في الدراسـة الحالیـة 

عملیــة اضــافة ان عــن ال، فضــالي متحســس تحتــوي علــى ضوضــاء غیــر نظامیــة فــي المركــز ذاتــهمرئیــات

انتاج ضوضاء بتاثیر وتشویه كبیرین على اجزاء المرئیة مقارنتا بالضوضاء الضوضاء بهذه الطریقة تقود الى 

الناجمــة عــن االعطــال التقنیــة للمتحسســات وبالتــالي عنــد ازالــة هــذه الضوضــاء بتاثیرهــا الكبیــر هــذا مــن خــالل 

غیـر الدراسة الحالیة سوف یصبح من السهولة تطبیق الطریقة المقترحة على أي مرئیة حاویـة علـى ضوضـاء 

ان طریقــة اضــافة الضوضــاء هــذه الــى المرئیــة .نظامیــة وازالتهــا بالكامــل دون التــاثیر علــى بــاقي نقــاط المرئیــة

والمتبعة في الدراسة الحالیة هي طریقة مستخدمة من قبل العدید من الباحثین عنـد عـدم تـوفر صـورة او مرئیـة 

  )٢٠٠١ابراهیم، (ضوضاءتحتوي على 

االولــى هــي اســتخدام الدالــة : باســتخدام طــریقتینالمرئیــةیــة الــى تــم اضــافة الضوضــاء غیــر النظام

للوحــة والمتمثلــة با(Matlab)المتــوفرة فــي مكتبــة الــدوال الجــاهزة للغــة البرمجیــة (imnoizse)الجــاهزة المســماة 

)Aوالطریقـــة الثانیــــة هــــي باســــتخدام برنــــامج معالجــــة الصــــور المعــــروف. )١                   (Adobe 

Photoshop CS) 1(باللوحــة والمتمثلــةB(باســتخدام اللغــة البرمجیــة تــم تصــمیم حزمــة برمجیـة متكاملــة، وقـد

(Visual C++) بحیــث یمكــن فــي الدراســة الحالیــة الزالــة الضوضــاء غیــر النظامیــةلتنفیــذ الطریقــة المقترحــة

  .یةتطبیقها على أي مرئیة من مرئیات االقمار الصناعیة الحاویة على ضوضاء غیر نظام

مرئیات االخراج المصححة من الضوضاء التي تم اضافتها، ) (1Dو 1C)(وتوضح كلتا اللوحتین 

  :اذ یمكن من خاللهما مالحظة مایاتي



٢٠٠٧نیسان -١العدد-   ٧المجلد - المجلة العراقیة لعلوم األرض     )9(

  

ءالنقـاط البیضـا(  بلونیها االبـیض واالسـود مـن جمیـع اجـزاء المرئیـة ازالة كافة الضوضاء غیر النظامیة .١

والتـــي یمكـــن تمییزهـــا بـــالعین المجـــردة فـــي ) منـــاطق الفاتحـــةفـــي المنـــاطق الغامقـــة والنقـــاط الســـوداء فـــي ال

  . كونها تحتوي على مناطق فاتحة وغامقة(1A)و ) B١(تیناللوح

تغییـــر فـــي قیمهـــا أي مـــن دون حـــدوث (دون حـــدوث تشـــویه فیهـــا للمرئیـــة االحتفـــاظ بالتـــدرجات الرمادیـــة .٢

  .اء غیر النظامیةوالتي غالبا ماتحصل في الطرق المتبعة في ازالة الضوض) الرقمیة

أي .تغییر قیم النقاط ذات الضوضاء غیر النظامیة في المرئیة الى قیم مشابهة لقـیم النقـاط المجـاورة لهـا.٣

والجـل توضـیح هـذا، تـم اخـذ ان قیمة االنعكاسیة الطیفیة اصبحت موحدة للصنف الواحد دون أي تشـویه 

وذلك بطبع قیم االنعكاسیة الطیفیـة ) ى ضوضاءالمرئیة الحاویة عل(مثال رقمي لبقعة من مرئیة االدخال 

، ومقارنتهــا مــع القــیم للبقعــة ذاتهــا فــي مرئیــة االخــراج )2Aالشــكل (للوحــدات الصــوریة داخــل هــذه البقعــة 

اذ یالحظ ان النقاط التي تمثل الضوضاء غیـر النظامیـة ).2Bالشكل ) (المرئیة المصححة او المحسنة(

قـــد تغیـــرت قیمتهـــا الـــى قـــیم مقاربـــة ) ٢٥٥(أو ) ٠(ل احـــدى القیمتـــین وذات التـــنقالت الحـــادة والتـــي تحمـــ

.للنقاط المجاورة لها مع المحافظة على قیم النقاط االخرى لهذه البقعة دون تغییر

  

  

  

ان معــالم ســطح االرض تبــدو بشــكل اوضــح وخصوصــا فــي القنــاة والتــي تظهــر قیهــا الصــخور بانعكاســیة .٤

.عالیة

ات االخـــراج اصـــبحت جـــاهزة لعملیـــات معالجــة اخـــرى كعملیـــات تحســـین المرئیـــات او تصـــنیفها دون مرئیــ.٥

.حدوث ایة اخطاء كانت ستنتج بوجود الضوضاء غیر النظامیة

A B  

  .بقعة رقمیة مستقطعة من المرئیة:٢الشكل 

A المرئیة الحاویة على ضوضاء(مرئیة االدخال(.  

Bالمرئیة المصححة من الضوضاء(مرئیة االخراج(.  

67 94   66  66  95 66   95 94   95  
95 95 95 95 94 66  66 66 66  
66 94  95 94 95 95 95  66 66  
94 94 95 95  95 94  94  94 66  
94 95  94  95  66 66  94 94   94  
95  66  66  66  66  66  94 94 95  
66 67 66  95  95 94 95 66   95  
66  94 95  94 94  94 95 95 95  
66   66  94  95 66  94 66   66 94  

67  94  66  66  95 66 95    94  95
95  95 95  95  94  66   66    66    66
66 94    95  94 255 95  95  66    66
94  94 95 95 95 94 94 95    66
94  95  94  95  66 66  94  94 0
95  66 66 66  66  66  0     95 95
66  67  66  95  95  94  95  66    95
66 94  95  94  94  94  95 95    95
66 66  94 95  66  94 66 66   94
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  االستنتاجات

اظهــرت هــذه الطریقــة نتیجــة فعالــة فــي ازالــة الضوضــاء غیــر النظامیــة مــن معطیــات التحســس النــائي 

اثبتـت هـذه الطریقـة كفائتهـا فـي ازالـة الضوضـاء غیـر النظامیـة مـن الصـور دون أي حیـث . وبشكل كفـوء جـدا

تغییراو تأثیر في قـیم النقـاط االصـلیة للصـورة خالفـا للطـرق السـابقة الشـائعة االسـتخدام فـي هـذا المجـال والتـي 

ئ وتطبیـق تقوم علـى اسـاس ازالـة الضوضـاء غیـر النظامیـة مـن الصـورة باسـتخدام احـد مرشـحات التـردد الـواط

هذه المرشحات على كل نقطة من نقاط الصورة دون استثناء ودون فحص النقطة سواء كانت تمثـل ضوضـاء 

Corner, et)ام ال al., 2003) أي استخدام هذه المرشحات بشكل عـام علـى جمیـع نقـاط الصـورة، ممـا یـؤدي ،

ي الطــرق الشــائعة فــي هــذا المجــال وقــد تــم تجــاوز الســلبیات الموجــودة فــ. الــى تغییــر كــل قــیم الصــورة باكملهــا

  .المصممة والمقترحة في هذه الدراسة. والتغلب علیها باستخدام دالة القرار

  المصادر العربیة

اطروحـة ماجسـتیر غیـر . خوارزمیـة تحدیـد الخـط المسـتقیم مـن الصـور الثنائیـة. ٢٠٠١. ابراهیم، سندس خلیـل

ــــــــــة  ــــــــــ ـــــــــــورة، كلی ــــــــــیاتمنشــــــــ ــــــــــــیات والریاضـــــــــ ـــــــــــوم الحاســــــــ ــــــــــة علــــــــ ـــــــــراق،، جامعــــــــــ ـــــــــ ـــــل، العــ ـــــــــ   الموصـــــ

  .صفحة٥٢

اطروحــــة . تحدیــــد الحافــــات للصــــور الرقمیــــة باســــتخدام خوارزمیــــات متطــــورة. ٢٠٠٥. ابــــراهیم، ســــوزان خالــــد

ــــــــر منشـــــــــورة، كلیـــــــــة  ـــــل، العـــــــــراق،ات والریاضـــــــــیاتبعلـــــــــوم الحاســـــــــماجســـــــــتیر غیـ   ، جامعـــــــــة الموصــــ

  .صفحة٧٩

اطروحـــة . یف فـــي الصــور الفضـــائیةالتمییــز االلـــي للخطیـــات وانظمــة التصـــر . ٢٠٠٤. حـــان انـــورالصــفار، ال

ــــــــر منشـــــــــورة، كلیـــــــــة  ـــــل، العـــــــــراق،ات والریاضـــــــــیاتبعلـــــــــوم الحاســـــــــماجســـــــــتیر غیـ   ، جامعـــــــــة الموصــــ

  .صفحة٦٣

اطروحـة ماجسـتیر .مقارنة طرائق تحدید الحافات في الصور الرمادیـة.٢٠٠٢.جلیمران، افضال علي حسین

ــــــــــة  ـــــــــــورة، كلیـــــ ــــــــر منشــــ ــــــــــغیـــــــ ـــــــــــوم الحاســـــ ــــــــــیاتبعلــــ ـــــــــة المو ات والریاضـــــ ـــــــــراق،، جامعــــــ ـــــل، العــــــ   صــــــــــ

.صفحة٨٤

  

  المصادر االجنبیة
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A B

C D

A: بعد اضافة الضوضاء باستخدام لغة ) 2للحزمة الطیفیة (مرئیة االدخالMatlab

B: بعد اضافة الضوضاء باستخدام برنامج معالجة الصور) ٣لطیفیة للحزمة ا(مرئیة االدخال

    (Adobe Photoshop)

C: بعد تطبیق الطریقة المقترحة في الدراسة الحالیة) ٢للحزمة الطیفیة (مرئیة االخراج  

D: بعد تطبیق الطریقة المقترحة في الدراسة الحالیة) ٣للحزمة الطیفیة (مرئیة االخراج

  ١اللوحة 


