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 المستخلص

Microanalysis وسائل التحليل المرئي ة ، أي تسجيل عدة ممكن أن تزودنا بعدة صور لنفس العين

ةمن مجس العين ةإشارات لمناطق اإلستفاد  Aprobe on Specimen  ةفعندما تسجل أكثر من صور

 ةلمجموعانات اكل بي رتفسي ةفإنه يصبح من الصعب ، حتى على نظام الرؤيا اإلعتيادي ةلنفس العين

لف من تأتفي الحقيقه  يه ةبكل عنصر صور ة. وهذا يعود لسبب أن المعلومات المتعلقة الصوري N 

N- Dimensional من األبعاد أن  إذ  N ف اإلرتباط وعدم اإلرتباط بين مختلإن  .تمثل عدد الصور  

إلى  ةالنسبصغير ب لمجموعة البيانات هو دائما   ةوتسمى أيضا األبعاد الحقيقي ةالصور ، إلبعاد صحيح

من و أقل من المجال األصلي. وهذا يعني مجموعة البيانات تمثل دائما في مجال ة عدد الصور المسجل

ة.لمعلومات المفيدمن اكثير الدون فقدان   

يلعبان دور مهم في مجال التصوير المجهري الصور ةتحليل ومعالج إن  التطور في المجهر سمح  إن.  

دي الى وهذه الشرائح من العينات تؤ ،جدا من العينات وتقديمها ضمن الصور ةلنا بسحب اجزاء دقيق

في آن ور صة تتاح عد وبذلك، الحاسوب ةتشكيلها وبنائها بواسط ةاعاد من الصور التي ممكن ةسلسل

 .تحديد توزيعهاو نقسامهاإيز مختلف مراحل يتم اتمكانيإسمح لنا بتحسين  وقد ،ةالبايولوجي ةللخلي واحد

 استخالص االولى ةشملت المرحل ،الصور ةسلسل على مرحلتين في تحليل ةتمدت الدراسعوإ

وارزمية باستخدام خ ةبعاد الصوريألمن خالل تقليل ا ةالصور المتعدد ةفي مجموع ةالمعلومات المفيد

Karhunen-Loeveتحويل  ا منهبي ةثم المقارنطريقة المقترحة( ال)ر ـوخوارزمية التحليل المتناظ 

نى لبيانات اد ىان الطرق التي تعطي النتائج األفضل كي يتم بعد ذلك توزيع الصور الى مستووبي

 ةارزمية المقترحخوالتم تقطيع و تصنيف الصور باستخدام قد ف ةالثاني ةاما المرحل ة ،العناصر الصوري

ISODATAالـ  ة طريق عدهافي التقطيع والتصنيف لغرض إعطاء مستوى عالي لتمثيل الصور. و 

اطق  ــــــــــــج المنــر ودمـــــــــلي شطآلمن طرق التقطيع ا Merge  Region Split And .  

في علوم  ةخاليا حيوانيانقسام  ةصور لمرحلال ةسلسل مجموعة بتطبيق ذلك على ةحيث قامت الباحث

بيانات  ةمجموعيز ييسمح لنا بتم تحليل متعدد المتغيرات  بان تم اإلستنتاجإذ  46بلغت  التيالحياة 

وتم  ةفي المجموع ةمات المساهموبعاد ككل ووضعها كعالقات لمختلف مصادر المعلألا ةمتعدد



من  ةبيرك ةاالبعاد تحتوي على كمي ةستنتاج ان التصوير المتعدد يمكن ان يسجل بيانات متعددإلا

  .ستخالصهإالمعلومات التي ربما جزء منها يكون مخفي ويجب 
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