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 ال��اض�ة ال�ال�ة 

ال��افات  -ال��ا��  -م�اورات ال����ل  

وفقًا  �ه  ال����ة  ال����الت  م���عة  أنها  على  ال�ق��ة  ال��رة  في  ال���د  ال����ل  م�اورات  تع�ف 

  وق� ت��ن ال��اورات ع��د�ة وأف��ة أو ق���ة أو �املة. لإلح�اث�ات ال���دة في ال��رة,

  ���ل ال��ل ال�الي ج��ع إح�اث�ات ال����ل ال��اورة ل����ل ما:

 

  ���ن ب���ل ما جارًا ر�ا��ا ل����ل ما إذا ت�ق�:

 

  أما ال��اورات الق���ة ل����ل ما فهي ت��ق� �العالقة:

 

  ���الت ال��ان�ة ال��اورة ل����ل ما. و���ق� ال�ار ال��اني ع�� وج�د ج��ع ال� 

  ال��ا��: 

  م��ا����:   ���p,qن ال����ل�� 

   ر�ا��ًا: إذا �ان� ال��اورات ال��ا��ة م�p  إلىq   ت���ي لل����عة ال�ع�فةV. 

   ث�ان�ًا: إذا �ان� ال��اورات ال��ان�ة م�p   إلىq  ت���ي لل����عة ال�ع�فةV 

   ت�ا�� م��ل�m  إذا �ان :q    لل����ل م� ال��اورات    qأو إذا �ان    pم� ال��اورات ال��ا��ة 

وتقا�ع م���ع�ي ال��اورات ال��ا��ة لل����ل�� ال ت���� على أ� ع���    pالق���ة لل����ل  

 .Vم� ال����عة ال�ع�فة 
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  ال��ار ب�� ب���ل��: 

 

 ال��افة ب�� ب���ل��: 

  ال��افة االقل���ة: 

 

  :city-blockال��افة ال��ا��ة  

 

  :Chessboardال��افة ال��ان�ة 
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  ت����: 

  اك�� ب�نامج �ق�م ���اب ال��افات ب�� ب���ل�� م�خل�� م� ق�ل ال�����م. 

: ��ل� ��ا�ة إج�اء ب�م�ي ���د إح�اث�ات ب���ل مع�� ی�� إدخال ���ة رمادی�ه م� ق�ل ال�����م.  1ت���� 

  .[9 8 7;6 5 4;3 2 1]اع��� أن م�ف�فة ال��رة هي 

  ال�ل:

a = [1 2 3;4 5 6;7 8 9]; 
[m n] = size(a); 
K = input('enter gray value'); 
for i=1:m 
    for j = 1:n 
        if a(i,j)==K 
            fprintf('found the required pixel in 
position %f%f',i,j) 
        end 
    end 
end 

ال�ماد�ة  2ت����   ����ة  ال����ة  ال�ماد�ات   ��� ال�اب� ل��اعة  ال��م�ي  ال�ع�یل على اإلج�اء  ��ل�   :

  ال�ا�قة. 

  ال�ل:

a = [1 2 3;4 5 6;7 8 9]; 
[m n] = size(a); 
for i=1:m 
    for j = 1:n 
        if a(i,j)==8 
            fprintf('found the required pixel in 
position %f%f',i,j) 
        end 
    end 
end 
k =1; 
for i=1:m 
    for j = 1:n 
        b(k)= a(i,j); 
        k = k+1; 
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    end 
end 

اح�اث�ات   :  3ت����  ب��  وال��ان�ة  ال��ا��ة,  االقل���ة,  ال��افات  ل��اب  ال��م�ي  اإلج�اء  ��ا�ة  ��ل� 

  ب���ل�� م�خل�� م� ق�ل ال�����م. 

x = input('first pixel x coordinate'); 
y = input('first pixel y coordinate'); 
s = input('second pixel x coordinate'); 
t = input('second pixel y coordinate'); 
ecludianDis = sqrt((x-s)^2+(y-t)^2); 
dis4 = abs(x-s)+abs(y-t); 
dis8 = max(abs(x-s),abs(y-t)) 

إلى أر�عة م����ات م�    cameraman.tif: ��ل� ��ا�ة االج�اء ال��م�ي ل����� دقة ال��رة  4ت���� 

 ال�قة. 

  ال�ل:

im = imread('cameraman.tif'); 
im1=imresize(imresize(im,1/4),4); 
im2=imresize(imresize(im,1/8),8); 
im3=imresize(imresize(im,1/16),16); 
im4=imresize(imresize(im,1/32),32); 
imshow(im2) 

: ��ل� ��ا�ة االج�اء ال��م�ي ال��اد م���عة ال����الت ال��اورة ل����ل ما (ال��ا�� ال��اعي  5ت���� 

  �ار وج�د ب���ل م��د ���ار ال����ل ال�اب� و���اد م�اوراته.وال��اني) وم� ث� اخ�

a = [1 2 3 5;6 7 8 9;10 11 12 13;14 15 16 17]; 
[m n] = size(a); 
V = 12; 
%%find the pixel index 
k = input('enter required pixel'); 
for i=1:m 
    for j = 1:n 
        if a(i,j)==k 
            m = i; 
            n = j; 
        end 
    end 
end 
%%find 4 connect pixels 
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b = a(m,n-1); 
c = a(m,n+1); 
d = a(m-1,n); 
e = a(m+1,n); 
%find 8 connect pixels 
b1(:,:) = a(m-1:m+1,n-1:n+1); 
[m n] = size(b1); 
for i=1:m 
    for j = 1:n 
        if b1(i,j)==V 
            m = i; 
            n = j; 
        end 
    end 
end 
b2(:,:) = a(m-1:m+1,n-1:n+1); 

  . ��cameraman.tifل� ��ا�ة االج�اء ال��م�ي ل����� ال����الت ال�ال�ة على ص�رة  –  6ت���� 
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