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 أنواع الصورة الرقمية في الماتالب:. 
- Binary Image هي الصورة التي تمثل بمصفوفة بعداها MxN .وهي تحوي اللونين األسود واألبيض فقط 

)ال يوجد لون رمادي في هذا  .1بينما األبيض يأخذ قيمة  0ياخذ كل بكسل قيمة تمثل لون فاألسود يأخذ قيمة اذ 

  النوع من الصور(.



 
- Grayscale Image هي صورة تمثل بمصفوفة ثنائية البعد MxN وعناصرها من النوع double . تقع بين

بينهما درجات اللون الرمادي. كل عنصر في المصفوفة يمثل األبيض وما  1يمثل األسود و 0[ اذ 0,1المجال ]

 درجة لون لبكسل واحد ابيض او اسود او ما بينهما.

 
- TrueColor RGB Image :تمثل بمصفوفة ثالثية البعد MxNx3 عناصرها من نوع double او unit8 ,

لمركبة الحمراء مكونة من مصفوفة فكل بكسل في الصورة ينتج عن دمج ثالثة مركبات إلعطاء اللون المناسب فا

 1واألحمر  0[ األسود 0,1يكون فيها قيمة اللون بين المجال ] MxN ثنائية )تستخرج من المصفوفة ثالثية البعد(

من ثالثة  RGB وبدمج ثالثة األلوان وما بينهما هو درجات اللون األحمر, وكذلك بالنسبة لألزرق واألخضر.

 مصفوفات ثنائية البعد نحصل على األلوان الحقيقية.

 
 وخارطة اللون للمصفوفة x تحتوي الصور المفهرسة مصفوفة من البيانات :index Image الصور المفهرسة -

map, 8بيانات المصفوفة ممكن ان تكون من نوع-bit  16.او-bit اما خارطة اللون للصورة map  هي مصفوفة

كل صف من الخارطة يحدد مركبات االلوان  (.1الى  0محتوية على قيم ذات مدى يتراوح من ) m-3 ابعادها

االحمر واالخضر واالزرق كلون واحد. تستخدم الصور الفهرسة الرسم المباشر للقيم في الصورة حيث ان كل 

شير الى الصف االول في خارطة ت 1في خارطة االلوان. القيمة  x لون لنقطة صورية يحدد بواسطة القيم الماثلة لـ

تشير الى الصف الثاني وهكذا خارطة اللوات تخزن مع الصور المفهرسة وتحمل تلقائيا مع  2االلوان والقيم 

 الصورة عندما يتم قراءة الصورة المفهرسة.



 

 

 
 يوجد نوعان لمجال اللون: 1.3

- Double[ اذ يكون األسود 0,1: يكون مجاله ]ودرجات اللون بينهما اذ تكون قيم اللون اصغر من  1واللون  0

 .0.234الواحد )فاصلة( مثال 

- Unit8تكون قيمته صحيحة : Integer [ اذ 0,255ويتراوح مجاله ]اللون وما بينهما  255يمثل األسود و 0

 درجات اللون.

 معالجة الصور.للتقليل من مساحة الذاكرة ولتسريع من عملية  doubleبدالً من  unit8 يستخدم نوع
>> c=imread(’caribou.tif’);  

>> cd=double(c);  

>> imshow(c),figure,imshow(cd) 
 

 فتح وقراءة صورة: 3-2
ونميز  imshow : ويتم عرضها بإستخدام التعليمةImread يتم فتح وقراءة صورة من أي نوع بإستخدام تعليمة

 حالتين:

 وعرضها من الجهاز الحاسوب نستخدم الصيغة االتية:ب: لفتح صورة وفتح صورة من الحاس -1
X=imread ('path\filename,format'); 

Imshow(x); 

 .xومن ثم تخزينها في المصفوفة  format ذات اإلمتداد filename تتم قراءة الصورة عبر المسار اذ

 فتح صورة من برنامج الماتالب نفسه نستخدم الصيغة االتية: -2
X=imread ('filename,format'); 

Imshow(x) 

 RGB : صورة من نوع1 مثال
X = imread ('onion.png'); 

imshow(X) ; 

Imwrite : معالجة صورة معينة وأجرينا عليها التغييرات المناسبة ثم أردنا حفظ أو طباعة هذه الصورة اذ تم

 بالصيغة التالية:على جهاز الحاسوب بإسم جديد وإمتداد جديد نستخدم هذه التعليمة 

Imwrite (image, filename); 

 :2 مثال

x=imread('C:\Users\DigitalNet\Desktop\ferrari','jpeg') 

imshow(x) 

imwrite(x,’newferrari.bmp’); 

( باسم current folderطباعة نفس الصورة الموجودة على سطح المكتب إلى مسار الماتالب اآلني )تم هنا 

 .bmp وإمتداد جديد newferrari جديد



Iminfo الصيغة االتية: وبكتابة: تمكن هذه التعليمة بالحصول على معلومات كاملة عن الصورة 

info=imfinfo(filename,format) 

 نحصل على معلومات أهمها:

 نظام األلوان. –اإلمتداد  –اإلرتفاع  –العرض  –حجم الملف  –مسار ملف الصورة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخص:



 
 

 

 مالحظة مهمة:

في الماتالب للنزول من سطر الى اخر والتنفيذ بنفس الوقت, ولكتابة جميع اسطر البرنامج  Enterيعمل المفتاح 

. وهو ملف يستخدم ايضا لحفظ m-fileاو  m.*ثم اجراء التنفيذ )بعد االنتهاء من كتابة البرنامج(, يستخدم الملف 

 البرامج عند التطبيق في الماتالب.



 
 من خالل االماكن المؤشر عليها في الشكل اعاله. m-fileويتم انشاء ملف 

 

 مثال: إنشاء صورة ثنائية:

 .xتخزين هذه القيم في المتغيّر 
x=[0 1 0; 1 1 0; 0 0 0]; 

imshow(x) 

imwrite(x,'im1.jpg'); 

 .zerosاو باستخدام الدالة  
x=zeros (50,60); 

imshow(x) 

imwrite(x,'im2.jpg'); 

     
 تمرين: على ماذا نحصل اذا اجرينا االتي:

 . كتابة الشفرة االتية في الخطوة االولى من البرنامج االخير:1
x=zeros (50); 

 :zerosبدل  ones. استخدام الدالة 2

x= ones (50, 60); 

 . نفذ البرنامج:3
x= zeros (500, 600); 

imshow(x) 

x(100:200, 100:200)=1 

imshow*x) 
 

 :Grayscaleمثال: إنشاء صورة 



, ثم تخزين هذه القيم في Randعلى شكل مصفوفة ببعدين, باستخدام الدّالة 1و 0في البداية نكون قيم عشوائية بين 

 .xالمتغيّر 
x = rand (5); 

 القيم العشوائية التي حصلنا عليها هي كما في الشكل االتي:

 
  :مثال

image (x*64); 

colormap(gray) ;  

 والنتيجة هي:

 

 :RGBإنشاء صورة من نوع  :مثال
x (:,:,1) = rand (7) ; 

x (:,:,2) = rand (7) ;  

x (:,:,3) = rand (7) ;  

كما ذكرنا سابقا, وفي هذه الحالة فإن أبعاد المصفوفة  MxNx3هذه الشفرة تسمح بتشكيل مصفوفة بثالث أبعاد 

 على القيم االتية:وفي حالتنا في هذا المثال حصلنا   x7x37هي 

 
 

 
  وعند كتابة األمر:

http://www.kahrabje.com/wp-content/uploads/2015/05/Screenshot_94.png
http://www.kahrabje.com/wp-content/uploads/2015/05/Screenshot_97.png
http://www.kahrabje.com/wp-content/uploads/2015/05/Screenshot_97.png


image (x) ; 

 تكون النتيجة:

 
  :Indexedقراءة صورة من نوع  مثال:

 
 

 
  :Indexedإنشاء صورة من نوع  مثال:

والمصفوفة  yكما ذكرنا سابقا فإن هذا النوع من الصور هو عبارة عن مصفوفتين يتم تعريف كل من المصفوفة 

map_y . المصفوفةy ولذلك فإن  4×4الصورة, وسنفرض أن أبعاد الصورة هي  عبارة عن بعدين وتمثل أبعاد

 )ما تفسير هذا الرقم؟(.  3×16ستكون أبعادها  map_yمصفوفة 

  قم بكتابة الكود: 4×4على شكل مصفوفة  16الى  1للحصول على أرقام عشوائية من 
 y = reshape(randperm(16), 4, 4) ; 

  فتحصل على:

 
  :map_yومصفوفة 

map_y = rand (16,3) ; 

 فتحصل على:

http://www.kahrabje.com/wp-content/uploads/2015/05/Screenshot_96.png
http://www.kahrabje.com/wp-content/uploads/2015/05/Screenshot_98.png


 
 كاآلتي: map_yأوال, ثم ادمجها مع  yلتشكيل الصورة قم بإظهار المصفوفة 

image (y) 

colormap(map_y) 

 فتحصل على:

 
 نجرب المصفوفة التالية  :Binaryمثال( إنشاء صورة من نوع 

 
 image (64*x) 

colormap(gray) 

  نحصل على:

 
 تمرين: نفذ الشفرة االتية:

 
 تحويل بين الصور: -4

Im2bw الصيغة: يمكن تحويل الصورة أيا كان نوعها إلى صورة ثنائية )أبيض وأسود( بإستخدام هذه: 

http://www.kahrabje.com/wp-content/uploads/2015/05/Screenshot_99.png
http://www.kahrabje.com/wp-content/uploads/2015/05/Untitled-2.png
http://www.kahrabje.com/wp-content/uploads/2015/05/Screenshot_103.png
http://www.kahrabje.com/wp-content/uploads/2015/05/Screenshot_104.png


binary image=im2bw(image,level);   

تتحول جميع البكسالت فهي شدة العتبة تتراوح بين الصفر والواحد اذ   level تمثل الصورة األصلية أما  imageاذ

أما البكسالت التي تحمل قيم تحت العتبة فتتحول إلى اللون  1التي قيمتها فوق العتبة إلى األبيض أو تحمل القيمة 

 األسود أو تحمل القيمة صفر.

 

 :مثال
x=imread('C:\Users\DigitalNet\Desktop\mosque','jpeg'); 

imshow(x); 

y=im2bw(x,0.25); 

imshow(y); 
 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

تعمل هذه الدالة على وضع مجموعة رسوم او صور في اطار واحد لمعاينتها جميعا : subplotمثال اهمية الدالة 

 في نفس الوقت.

 
 

 مثال
a=imread(…); 

b=imread(…); 

subplot(2,2,1); imshow(a); title('Outgo') 

subplot(2,2,1); imshow(b); title('Income') 

 

 لوضع عنوان فوق الصورة عند معاينتها. title: تستخدم الدالة مالحظة

 



 اكتب الفرق بين اهمية دوال )معاينة او اظهار الصورة(تمرين: 

 
 

 الملخص:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمليات على الصورة:. 5

 صورة. التستخدم لتغيير حجم او ابعاد  :Imresize تكبير وتصغير حجم الصورة -

 لصيغة األولى: ا  باستخدامالبعد  ثنائيةيمكن تغيير حجم الصورة 
J=imresize(I,Scale)   

نسبة التقييس فإذا كانت أكبر من الواحد فسيزداد حجم الصورة أما إذا  scaleهي الصورة قبل إعادة التقييس و Iاذ 

 كانت أصغر من الواحد فسينقص حجم الصورة.

  1.25: تعريف معامل التكبير بالقيمة: لتكبير صورة, تم مثال

 
 

:الناتج  



 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

  الصورة: )دوران( تدوير

Imrotate.تدوير الصورة بزاوية معينة بالدرجات : 
J=imrotate(I,Angle);  

 .زاوية الدوران مقدرة بالدرجات angleهي الصورة األصلية المراد تدويرها و I اذ

 :مثال
I = imread('circuit.tif'); 

J = imrotate(I,45,'bilinear'); 

imshow(I) 

figure,  

imshow(J) 



 

 
 

 .يمكن إقتطاع جزء من الصورة وإنشاء صورة جديدة من المصورة المقتطعة :Imcrop اقتطاع جزء من الصورة -
J=imcrop(I);    

ً هي الصورة المقتطعة يدويا اذ يتوجب عليك تحديد الجزء من  j اذ  .الصورة الذي نريد إقتطاعه يدويا

: تمكن من إجراء قلب للصورة من اليمين لليسار )ال ننسى أن الصورة عبارة عن مصفوفة( Fliplr قلب الصورة -

 أي وكأن الصورة وضعت أمام مرآة.
J=fliplr(I); 

تمكننا هذه االتعليمة من إجراء قلب للصورة من األعلى إلى األسفل )ال ننسى أن  :Flipud الصورة األصلية I اذ

 الصورة عبارة عن مصفوفة(.
J=flipud(I); 

 .الصورة األصلية I اذ



 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 



 

 

 
 



 
 : negativeاو ما يسمى الرمادية  image complementمتممة الصورة  -7

rgb=imead(‘image1.format’); 

I=rgb2gray(rgb); 

Ic=imcomplement(I); 

subplot(1,2,1); imshow(I), title (‘image1’); 

subplot(1,2,2); imshow(Ic), title (‘image complement’); 

 


