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 ال��اض�ة ال�ان�ة 

 ال�عامل مع ال��ر ال�ق��ة في ب��ة ماتالب

  ی�� ق�اءة ال��رة اع��ادًا على واح�ة م� ال��غ ال�ال�ة: 

>>f=imread(’cameraman.tif’); 

  في حال �ان� ال��رة في م�ار م��د على جهاز ال�اس�:

>> f=imread(’D:\myimages\cameraman.tif’); 

>> f=imread(’.\myimages\cameraman.tif’); 

 ول�� ماهي ص�غ ال��ر ال�ي ی�عامل معها ال��نامج؟  .م� ال��ار ال���د  �fق�م ال��نامج ��ف� ال��رة �����ل �اس�  ح��  

  ی�عامل ال��نامج مع م���عة ����ة م� ال��غ وال�ي ن�ض�ها ��ا �أتي: 

Format  Name           Extensions                   Description Recognized                              

TIFF                        .tif, .tiff                     Tagged Image File Format             

JPEG                       .jpg, .jpeg         Joint Photographic Experts Group                   

GIF                          .gif                      Graphics Interchange Format                       BMP                         

.bmp                             Windows Bitmap                                        

PNG                         .png                       Portable Network Graphics                          

XWD                         .xwd                            X Window Dump                                       

  ی�� حف� ال��رة في م�ار اف��اضي: 

C:\Doucoments\MATLAB 

  :�أتي��ا  imshowع�ض ال��رة ی�� اع��ادا على األم� 

>>figure,imshow(f); 

  .fت�ه� ف�ها ال��رة  figureوه�ا ی�� إ�هار واجهة ج�ی�ة اس�ها 
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  :  sizeول�ع�فة أ�عاد ال��رة ���� ل�ا اس���ام األم� 

>>s = size(f); 

s = 

   256   256 

  ال��رة في م���الت خاصة:أما ل����� م���الت ا�عاد 

>>[m n] = size(f); 

  لل���ل على معل�مات �املة ع� ال��رة ی�� اس���ام ال�عل��ة: 

>>whos f 

Name        Size             Bytes  Class    Attributes 

  f         256x256            65536  uint8     

  أما ال�عل��ة:

>>imshow(f, [low,high]) 

والل�ن األب�� ل���ع ال����الت ذات ال���ة األعلى    lowإس�اد الل�ن األس�د ل���ع ال���الت ذات ال���ة األقل م�    ف���

  .highم� 
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>>imshow(f, [10,80]) 

 

���ف�فة ث�ائ�ة ال�ع� ت���� معل�مات ��افة ال��ء ال�اص ��ل ب���ل م� ال����الت   MATLABی�� حف� ال��رة في 

���ل ع�د ال����الت ال�ي فدقة ال��رة    , أماه� أصغ� ج�ء ص�رة ���� وضعها على ال�اشة      -�ال�ع���    –  وال����ل

  م��ع على ال�اشة.  أن����� وضعها في �ل 

  ال��ف�فة: ول�الح�ة ال��� ال���نة في ه�ه  

>>f(1:10,1:10) 

>>figure,imshow(f(50:150,50:150)); 

 

  ال�عل��ة ال�ال�ة:  اس���ام واآلن ل����� ال��ر ی�� 

>>imwrite(f, ’filename’,'file_Type') 

  ل����� ال��رة ال�ا�قة: 

>> imwrite(f, ’patient10_run1’, ’tif’) 

>> imwrite(f, ’patient10_run1.tif’) 

  ة ص�رة ال��ج: ول���ی� دق

>>imwrite(f, ’filename.jpg’, ’quality’, q) 
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:1ت����   

وق� �ع�ض خ�ائ�ها وت��ی� ا�عادها وم� ث� اس���م ال�لقات م� أجل ت��یل ال����الت األقل   rice.pngاق�أ ال��رة 

  .aaa.jpgوخ�ن ال��رة �االس�  �0ال���ة  25م� 

  ال�ل: 

a = imread('rice.png'); 

[m n] = size(a); 

For I = 1:m 

For j = 1:n 

If a(I,j) < 25 

a(I,j) = 0 

Endif 

  ال�الي: مع الع�ی� م� أن�اع ب�انات ال��ر وال�ي ���� ت���لها �ال��ول  MATLABی�عامل ب�نامج 

 ال�صف  االس�

Double  8دقة م�اعفة , والفاصلة العائ�ة ,ض�� ال��ال �ای�ات ل�ل ع���   

Uint8  8ع�د ص��ح ب� ض�� ال��ال م�   0 ح�ى   255   ) 1 �ای� ل�ل ع���)    

Uint16  16ع�د ص��ح ب� ض�� ال��ال م�   0 ح�ى   65535  ) 2 �ای� ل�ل ع���)    

Uint32  32ع�د ص��ح ب� ض�� ال��ال   0 ح�ى    4294967295)4 �ای� ل�ل ع���)    

Int8  ع�د ص��ح ذو إشارة ض�� ال��ال - 128 ح�ى   127   ) 1 �ای� ل�ل ع���)    

Int16  ع�د ص��ح ذو إشارة ض�� ال��ال - 32768 ح�ى    32767   ) 2 �ای� ل�ل ع���)    

Int32  ع�د ص��ح ذو إشارة ض�� ال��ال - 2147483648 ح�ى    2147483647)4 �ای�   

 ل�ل ع���) 

Single ) 4ع�د أحاد� ال�قة مع الفاصلة العائ�ة �ای� ل�ل ع���)    

Char ) 2م�ارف �ای� ل�ل ع���)    

Logical  ) 1ال��� هي صف� أو واح� �ای� ل�ل ع���)    

  ال�ي ی�عامل معها ال��نامج :ال�ئ���ة و  أما أن�اع ال��ر 

Intensity images 

Binary images 
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Indexed images 

RGB images 

��ارة ع� م�ف�فة م� ال��انات وال�ي تأخ� ���ها واح�ة م� أن�اع ال��انات ال����رة سا�قا فعلى   intensityال��ع    م�ال��رة  

و�ذا �ان� م� 255و    0فه�ا �ع�ي أن ��� ال��رة م���رة ب��    uint8س��ل ال��ال ع��ما ت���� ال��رة ب�انات م� ال��ع  

  ة عائ�ة.فه�ا �ع�ي أن ال��� ال���نة بها أع�اد ذات فاصل  doubleال��ع 

  �اس���ام ال�عل��ات ال�ال�ة:  ال����الت ب�� أن�اع ب�انات ال��ر ���� اج�اء

 ن�ع ص�رة ال�خل القابل لالس���ام ب�انات ص�رة ال��ج  ال�عل��ة

Im2uint8 uint8 Logical,uint8,uint16,double 

Im2uint16 Uint16 Logical,uint8,uint16,double 

Mat2gray Double(in range[0,1]) Double 

Im2double Double Logical,uint8,uint16,double 

Im2bw Logical uint8,uint16,double 

  ):1(م�ال

  (���� ت���ل ال��رة ���ف�فة): اآلت�ةق� ب��ل�� ال��رة 

>>f = [-0.5  0.5;0.75  1.5] 

f = 

   -0.5000    0.5000 

    0.7500    1.5000 

  :)2(م�ال

  :�أتيال��ج ��ا  و��هارنق�م به�ا ال��ال ب��ل�� ص�رة ع��ائ�ة و م� ث� ت���ل ن�ع ه�ه ال��رة 

>>A = randn(252); 

>>B=mat2gray(A); 

>>subplot(1,3,1), imshow(A), Subplot(1,3,2),imshow(A, []),  Subplot(1,3,3),imshow(B) 
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:)3(م�ال  

: ت���ل ص�رة م� ن�ع ب�انات إلى آخ�  

>>h=uint8([25   50;  128   200]); 

>>g = im2double(h) 

g =  
0.0980 0.1961
0.5020 0.7843

  

):4(م�ال  

:ال�عامل مع ال��ر ال�����ة  

>>f=[1   2;  3   4]; 

>>g = mat2gray(f) 

g   =  

          0    0.3333  

    0.6667     1.0000  

>>gb = im2bw(g ,  0.6) 

gb = 

     0     0 

     1     1 

>>gbv = islogical(gb) 

gbv   =  
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      1  

  الع�ل�ات ال�����ة :

  .   AND,OR,NOT,XORت��� ه�ه ال�عامالت على ال��ر ال��ائ�ة وت��ل: 

م�   a(i,j),b(i,j)تق�م ه�ه ال�عامالت ب����� الع�ل�ات ال�����ة ب�� الع�اص� ال��قابلة م� ال��رت�� ال��روس���، أ� ب��  

  � ال�ع� نف�ه. ، وله�ا ��� أن ���ن لل��ف�ف��A,Bال��ف�ف��� 

  : ANDالع�ل�ة 

���ال على  ,     ANDالل�ن األب�� ه� الع��� ال��اد� ع�� ت�ف�� الع�ل�ة    ول�ل� فإن�ا نع�   ) (X and 1 =Xنعل� أن  

  : ��ا �أتيب��ه�ا   ANDث� ن��� الع�ل�ة ال�����ة  وم� img1.jpg  , img2.jpg س�ق�م �ق�اءة ال��رت��ذل� 

>>a=imread('peppers.png'); 

>>x=imresize(a,[500,350],'bilinear'); 

>>x=im2bw(x); 

>>b=imread('rice.png'); 

 >>y=imresize(b,[500,350],'bilinear'); 

 >>y=im2bw(y); 

>>imshow(x),figure,imshow(y),figure, imshow(and(x,y)); 

 

   

 ANDناتج  ال��رة ال�ان�ة ال��رة األولى 
 

  : ORالع�ل�ة 
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, ���ال على ذل� س�ق�أ    ORوله�ا إن الل�ن األس�د ه� الع��� ال��اد� ع�� ت�ف�� الع�ل�ة       (X or 0 =X)نعل� أن

  : ��ا �أتيب��ه�ا   ORث� ن��� الع�ل�ة ال�����ة     �img1.jpg , img2.jpg ال��رت�

>>a=imread('peppers.png'); 

>>x=imresize(a,[500,350],'bilinear'); 

>>x=im2bw(x); 

>>b=imread('rice.png'); 

 >>y=imresize(b,[500,350],'bilinear'); 

 >>y=im2bw(y); 

>>imshow(x),figure,imshow(y),figure, imshow(or(x,y)); 

   

 ORناتج  ال��رة ال�ان�ة ال��رة األولى 

 

  :NOTالع�ل�ة

  ه�ه الع�ل�ة ت��ح ل�ا �ال���یل ب�� الل�ن�� األب�� واألس�د في ال��ر ال��ائ�ة.

  :  XORالع�ل�ة

  �����ا ت���ل ت��یل ال�رجات الل�ن�ة في ه�ه الع�ل�ة �العالقة: 

If a(i,j) ≠ b(i,j)   =>   a XOR b = 1 

  و���� ل�ا ت���قها ��ا �أتي:

>>a=imread('peppers.png'); 

>>x=imresize(a,[500,350],'bilinear'); 
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>>x=im2bw(x); 

>>b=imread('rice.png'); 

 >>y=imresize(b,[500,350],'bilinear'); 

 >>y=im2bw(y); 

>>imshow(x),figure,imshow(y),figure, imshow(xor(x,y)); 

   

 XORناتج  ال��رة ال�ان�ة ال��رة األولى 

  : Geometric Operationsال�عامالت اله��س�ة  

 ع�ل�ة إعادة ال�����: 

  : �أتي��ا  وت�� ��اب�ها تعل��ة ال���� ���� ال��رة و����هاوهي 

B = imresize(A, scale,method  )  

B = imresize(A, [mrowsncols],method) 

 واح�ة م� ال��� ال�ال�ة   methodال��غ�� ح�� ���ل 

'nearest' : الت ال��اورة �ع�� االع��ار.���ل م�اش�ة ب�ون أخ� ��� ال��ه�ا ی�� أخ� ���ة ال�و��  

'bilinear'ن لل����ل ���ة مع��ة وس��ة  : ه�ا���weight average   الت ال��اورة لها ح�� ی�� �تع��� على ��� ال���

  ��ل. ���ادا على ذل� . وه�ا ن�رس ���ة ال��اور ب�قارب ت��ار� لع����� م� ال���ل اع�ح�اب ���ة ال�

'bicubic'تع��� على أسل�ب الـ :'bilinear' ل. �ل�� ���ة ال��اور ت��ن ب�قارب ت��ار� ألر�ع ع�اص� م� ال���  

  مثال: 

>> a=imread('peppers.png'); 

>> x=imresize(a,[300,160],'bilinear'); 

>>imshow(x) 
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  ع�ل�ة ال��و�� 

  وهي الع�ل�ة ال�ي ی�� م� خاللها ت�و�� ال��رة ب�وا�ا م��لفة وفقا لألم� اآلتي: 

B = imrotate(A,angle) 

B = imrotate(A,angle,method) 

B = imrotate(A,angle,method,bbox) 

  METHODE, أما ال��ار    �ال�رجات وذل� �ع�� ات�اه عقارب ال�اعة   angleب�او�ة م��دة      Aتع�ي ت�و�� ال��رة  وهي  

  فه� ی���� واح�ًا م�ا یلي: 

'nearest' : الت ال��اورة �ع�� االع��ار.���ل م�اش�ة ب�ون أخ� ��� ال��ه�ا ی�� أخ� ���ة ال�و��  

'bilinear'ن لل����ل ���ة مع��ة وس��ة  : ه�ا���weight average   الت ال��اورة لها ح�� ی�� �تع��� على ��� ال���

  ��ل. ���ل اع��ادا على ذل� . وه�ا ن�رس ���ة ال��اور ب�قارب ت��ار� لع����� م� ال��ح�اب ���ة ال�

'bicubic'تع��� على أسل�ب الـ :'bilinear'  ل. ��ار� ألر�ع ع�اص� م� ال�ل�� ���ة ال��اور ت��ن ب�قارب ت���  

  أح� ال��ارات اآلت�ة: BBOXفي ح�� ی���� ال��ار 

 ‘Loose’  (default) .ه�ا ال��رة ال�ات�ة هي أك�� م� األصل�ة  وذل� ح�ى ت���ع� ج��ع ال�غ��ات ال���ثة :  

‘Crop’     س�ق��ع م� ال��رة ال��ورة ح�ى ت�اس� ال��رة   نف�ها وم� ث�  ��� ال��رة األصل�ة �: ت�عل ال��رة ال�ات�ة

  األصل�ة ول�ل� س���ن ال��رة ال�ات�ة أصغ� م� األصل�ة. 

>> a=imread('peppers.png'); 

>> x=imrotate(a,45,'bilinear'); 

>>imshow(x) 
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  ع�ل�ة االق��اع :

  

 :  ص�غ�ان رئ���ان األولىلها ل����� ع�ل�ات أخ�� مف��ة عل�ها و  هي ع�ل�ة اق��اع ج�ء م� ال��رة

I=imcrop(img) 

  ه�ا ت�ه� ل�ا ال��رة مع م�ش� ���ح ل�ا ب���ی� ال��ء ال��غ�ب اق��اعه . و 

I=imcrop (img , [XminYmin  Width  Height] );  

  �Heightاع ال��رة وفقا له و���ل ق�ره   ��ل ال�� س��� اق��وهي ت��ل اح�اث�ات ال�  Xmin,Yminب���ی�    وه�ا نق�م

  .Widthوع�ض ق�ره 

>> a=imread('peppers.png'); 

>> x=imcrop (a,[50 50 100 100]); 

>>imshow(x) 

  

 

 الع�ل�ات ال��اب�ة على ال��ف�فات: 

 MATLABتا�ع  االس� الع�ل�ة

 ال�����م

 تعل�قات وأم�لة

 Plus (A,B) A+B or a+A ج�ع ال��ف�ف���  +
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 Minus(A,B) A-B or A-a ��ح ال��ف�ف���  -

 Times(A,B) C=A.*B ض�ب م�ف�ف���  *.

 Mtimes(A,B) A*B ج�اء م�ف�ف��� *

تق��� م�ف�ف��� م�  /.

 ال����

Rdivide(A,B) C=A./B 

تق��� م�ف�ف��� م�  \.

 ال��ار

Ldivide(A,B) C=A.\B 

تق��� م�ف�ف��� م�  /

 ال����

Mrdivide(A,B) A*inv(B) 

تق��� م�ف�ف��� م�  \

 ال��ار

Mldivide(A,B) Inv(A)*B 

 Power(A,B) C=A.^B رفع ال��ف�فة لق�ة  ^.

 - Mpower(A,B) رفع ال��ف�فة لق�ة  ^

ت���ل ال��ف�فة إلى   -

 سال�ة

Uminus(A) -A Or 0-A Or -

1*A 

  ع�ل�ة ج�ع ص�رت��: 

  ت��� ه�ه الع�ل�ة ز�ادة س��ع ال��رة.  ج�ع ثاب� إلى ال��رة.  وال�ق��د بها ج�ع ص�رت�� او

  g(i,j)=a(i,j)+b(i,j)ع�ل�ة ج�ع ص�رت�� :

  g(i,j)=a(i,j)+cع�ل�ة ج�ع ثاب� إلى ال��رة :  

>>I = imread('rice.png'); 

>>Iplus50 = I+50; 

>>figure, imshow(I), figure, imshow(Iplus50) 

  
���ة ثاب�ةال��رة �ع� إضافة   ال��رة األصل�ة  
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  :��ح ص�رت��ع�ل�ة 

  ت��� ه�ه الع�ل�ة ت���� س��ع ال��رة. وال�ق��د بها ��ح ص�رت�� او ��ح ثاب� م� ص�رة.

  g(i ,j)=a(i,j)-b(i ,j)ع�ل�ة ��ح ص�رت��:

  g= a(i ,j)-cع�ل�ة ��ح ثاب� م� ص�رة:

>>I = imread('rice.png'); 

>>Iq = I-50; 

>>imshow(I), figure, imshow(Iq) 

  

 ال��رة األصل�ة  ال��رة �ع� ��ح ���ة ثاب�ة م�ها 

: ض�ب ص�رت��ع�ل�ة   

��ل� ت��� ه�ه الع�ل�ة ز�ادة س��ع ال��رة.  وال�ق��د بها ض�ب ص�رت�� أو ض�ب ص�رة ب�اب�.  

 g(i,j)=a (i,j)*b(i ,j)ع�ل�ة ض�ب ص�رت��:  

  g= a(i ,j)*cع�ل�ة ض�ب ص�رة ب�اب�:

>>I = imread('rice.png'); 

>>Iq = I*2; 

>>imshow(I), figure, imshow(Iq) 

  
 ال��رة �ع� ض��ها ����ة ثاب�ة ال��رة األصل�ة 
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: ق��ة ص�رت��ع�ل�ة   

 g(i ,j)=a(i ,j)/b(i ,j)  وال�ق��د بها ق��ة ص�رت��

g(i ,j)=a(i,j)/c  ع�ل�ة ق��ة ص�رة على ثاب�: الع�ل�ة تع��� (انقاص س��ع ال��رة).وت��� ه�ه   

>>I = imread('rice.png'); 

>>Iq = I/2; 

>>imshow(I), figure, imshow(Iq) 

  

 ال��رة األصل�ة  ال��رة �ع� تق���ها على ���ة ثاب�ة

 ال���ة األع���ة واألصغ��ة ل��رت��:

I=max(fig1,fig2); 

>>I=min(fig1,fig2); 

:1ت����   

  ق� �ق�اءة ال��رةrice.png   :وم� ث� ال��ام �الع�ل�ات ال�ال�ة  

  .(ك��ف�فات عاد�ة) ج�ع ال��رة إلى نف�ها ���رة م�اش�ة 

 .ج�اء ال��رة ����ة ثاب�ة 

 م� نف� ح�� ال��رة األصل�ة ج�اء ال��رة مع ص�رة ب��اء وص�رة س�داء. 

  .اق��اع ال��ف العل�� لل��رة �اس���ام ال�لقات 

   ان�اء ص�رة م� نف� ح�� ال��رة ال�ق�وءة ن�فها العل�� اب�� وال�فلي اس�د واج�اء الع�ل�ات ال�����ة ب��ها

 .rice.pngو��� ال��رة 

  م� ال��رة . 100ان�اء شعاع ی���� ب�انات ال��� رق� 

 .اس���ام ال�لقات ل���یل ال��ع األول م� ال��رة الى ��� صف��ة 
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 الى الل�ن األب��. 220و   ��180اوح ب�� رفع ��� ال����الت ال�ي ت  

 


