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  ال��اض�ة ال�ام�ة

  ال���ج وال��ش�ح

  

على ال����ل األوس� في ال��ف�فة    average: ��ل� ��ا�ة إج�اء ب�م�ي ���� م�شح ال���س�  1ت���� 

a.  

  ال�ل:

(��ا في    �ق�م ه�ا ال��شح �اس���ال ال���ة ال�����ة لل����ل �ال���س� ال��ابي له�ا ال����ل مع م�اوراته 

���� ل�ا أن ن��ل ذل� ����ة ال���س� ال��ابي ل��ف�فة م� ح�� ق�اع ال��شح   ,ذل� ال����ل ��� ذاته)

  ���� ��ا�ة االج�اء ال��م�ي ��ا یلي:  ال��ل�ب.

 
a = [1 2 3;4 0 6;7 8 9] 
[m n] = size(a); 
sum = 0; 
for i = 1:m 
    for j=1:n 
        sum = sum+a(i,j); 
    end 
end 
masksize = m*n, 
avg = sum/masksize; 
a(2,2) = round(avg); 
 

ال��رة ���رة م��ل�لة وذل�   في حال ص�رة م� ح�� ما,  فإن ال��شح س�ق�م �االن�قال على ب���الت 

وف� ���قة ال��ح �اخ��ار ال��� األول وال��ور على ج��ع ب���الت الع��د ال���د وم� ث� االن�قال إلى  

  ال��� ال�اني وج�ع أع��ته وه��ا ���رة م��ل�لة 

على ال����ل األوس� في ال��ف�فة   median: ��ل� ��ا�ة إج�اء ب�م�ي ���� م�شح ال�س��  2ت���� 

a.  

  ال�ل:

وم� ث� أخ� ال���ة ال�س�ى م�   sortس��� ت���ل ال��ف�فة إلى شعاع وم� ث� ت�ت��ها �اس���ام ال�عل��ة 

  . medianال�عاع ال��ت� �اس���ام ال�عل��ة 
  
k=1; 
for i=1:m 
    for j=1:n 
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        b(k) = a(i,j); 
        k = k+1; 
    end 
end 
newvector = sort(b); 
mm = median(newvector); 
  
a(2,2) = mm; 

  : 3ت���� 

على ص�رة رجل ال�ام��ا وم� ث� إزالة ه�ا ال���ج    ��salt & pepperل� ت���� ن�� ال���ج م� ن�ع  

  اع��ادًا على ال��ا�ع ال�اه�ة في ماتالب.

  ال�ل:

وم� ث� ن�ع ال���ج ال���ع,    imnoiseفي ال��ا�ة ��� إضافة ال���ج على ال��رة �اس���ام ال�عل��ة  

ی�� ت���� م���ل واح� ���ل درجة ان��ار ال���ج و�ل�ا    'salt & pepper'�ال���ة لل���ج م� ن�ع  

  ارتفع ه�ا ال�ق� �ل�ا ازدادت ن��ة ال���ج.

ت���� م���ل�� األول ه� م��� ال��زع وال�اني ه� االن��اف ع�  �ال���ة لل���ج م� ال��� الغ�صي ی�� 

  ه�ه ال����. 

ال��شح   خ�ارزم�ة  ت����  أجل  ماتالب    medianم�  ب�نامج  في  ال�اه�  ال�ا�ع  ن����م  أن  ل�ا   ����

medfilt2  .وال�� نق�م ب����� م���ل�� فق� له وه�ا ص�رة ال�خل ال��ل�ب ت�ش��ها وح�� الق�اع ال�����م  

وه� م� ن�ع ال���س�    fspecialاس���ام ال�عل��ة  م� أجل ت���� ال��شح ال���س� ���� في ال��ا�ة  

ول��� م�ال ال��شح ض�� ال��ود ال����حة ف����    filter2و��� ت���قه �اس���ام ال��شح    3*����3  

في ال��رة  (ح�� ت��ح ��� ال�ماد�ات  255م� خالل تق���ها على   doubleت���ل ال��رة إلى ال���  

  م���رة ب�� ال�ف� وال�اح�.

 
a = imread('cameraman.tif'); 
b = imnoise(a,'salt & pepper',0.01); 
imshow(b); 
K = medfilt2(b); 
figure,imshow(K); 
Kaverage = filter2(fspecial('average',3),b)/255; 
figure 
imshow(Kaverage) 

  : 4ت���� 
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و�زالة ه�ا    0.025ق� ب����� ال���ج الغ�صي على ص�رة ���� زحل ����س� صف�� وان��اف م��ار�  

ب����� م���ل�� األول   wiener2ی�� إزالة ال���ج �اس���ام م�شح    ال���ج �اس���ام م�شح و���.

 5*5ه� ال��رة ال��ع�ضة لل���ج وال�اني ح�� ال��شح وه�ا ق��ا �اخ��ار م�شح م� ال���  

%%%%this code will remove noise adaptivly 
RGB = imread('saturn.png'); 
I = rgb2gray(RGB); 
J = imnoise(I,'gaussian',0,0.025); 
imshow(J(600:1000,1:600)); 
title('Portion of the Image with Added Gaussian 
Noise'); 
K = wiener2(J,[5 5]); 
figure 
imshow(K(600:1000,1:600)); 
title('Portion of the Image with Noise Removed by 
Wiener Filter'); 
 

  : 5ت���� 

  إلزالة ال���ج م� ال��رة.  [1- 2- 1- ;0 0 0 ;1 2 1]ق� �اس���ام الق�اع م� ال��ل 

  ال�ل:

 imgaussfiltم� أجل إضافة ال���ج الغ�صي على ص�رة ما ���� ل�ا أ��ًا اس���ام ال�عل��ة  

  وله م���ل�� األول ال��رة ال��ل�ب إضافة ال���ج إل�ها وال�اني ه� ن��ة ال�����.

I = imread('cameraman.tif'); 
Iblur = imgaussfilt(I, 2); 
k1 = [1 2 1; 0 0 0; -1 -2 -1]; 
mm = imfilter(b,k1); 
figure,imshow(mm); 
 

  أم�لة ت�����ة: 

إنه ی�� ال��ور على �ل  على ص�رة ما ف  mean(average)ح ال���س�  ش�ف�ض أن�ا ن�غ� ب����� ال�� 

لل��اال ال��ابي  ال����الت  ع��ة في �ل س�� ���رة م��ل�لة وأخ� ال���س�  ال����� مع ج��ع  ��ل 

الع�ل�ات على ال����ل الق��� ول�� ال����ل ال�� ت�    , ع�� االن�قال إلى ب���ل تالي ی�� ت����ال��اورة له

  تع�یله في ال��حلة ال�ا�قة:
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�ة  إال أنه ی���� ��اه�ة ت��ى ��اه ال���ج الغ�صي م�شح ال���س� إلزالة �����م  –  1مالح�ة

  . Blurال�غ��� 

  . salt & pepperإلزالة ض��ج   medianال��شح ال�س�� �����م  –  2مالح�ة

)  �س�� ی�� أخ� ال����الت ال��اورة لل����ل ال�الي (��ا ف�ها ال����ل ال����� ح الفي حالة ال��ش

  ف�ها.���ال ال����ل ال����� ت��ها ت�اع��ًا وم� ث� أخ� ال���ة ال�س�ى واسوت� 
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  ): unsharp filterت���� م�شح الالبالس ( 

  أن نأخ� �ع�� االع��ار: , ��� وهي ت��ل م���عة م� ال���قات 

  .ال���� م� ال�رجة األولى �ف�� في ��ف ال��اف 

 ع�ولة.ال���� م� ال�رجة ال�ان�ة �ف�� في ��ف ال�قا� ال� 

 و��� أن ���ن م��س�ها ال��ابي صف��  له�ه األق�عة ن�اذج ثاب�ة 

  

  :)األول(على س��ل ال��ال ال����� على ال��شح  نق�م �ال���ات ال�ال�ة ل��ض�ح ع�ل ه�ا ال��شح

  .نأخ� أر�عة أضعاف ال����ل ال����� 

 � ة ق���ًا. ��ع ال����الت ال��اور نق�م 

  ال���ة ال�ان�ة م� ال���ة األولى. نق�م �ع�ها ���ح  

  


