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  التمييز باستخدام الترميز التسلسلي
  

 ** إبراهيمسندس خليل                                          * رهام جاسم عيسى

  
  :الملخص

 ل بيانات الشكل مفيدة للحاسوب وانها تجعي المعالجة فملية تمييز األشكال ع     

ان التقاط الصورة هي ,  دورا مهما في مجال تمييز األنماط والرؤيا الحاسوبيةؤديت

لذا فان التقاط صور لكائنات من داخل , عملية ليست دقيقة من حيث البعد عن الجسم

المركبة مثال سيؤدي إلى تغير في بعد الكائن عن المركبة المتحركة لكل صورة 

وبما ان تقنيات الترميز . , تغير في حجم صورة الكائن داخل الصورةمن ثمتلتقط و

لذا فقد تم .  تعد التقنية األكثر استخداما في تمثيل األشكالChain Codeالتسلسلي 

 تم إذ, في هذا البحث تمييز األشكال داخل الصورة باستخدام الترميز التسلسلي

عرض أهم المشاكل التي تعاني منها تطبيقات تمييز األنماط باستخدام الترميز 

على صور األشكال وقد تم تطبيق الترميز التسلسلي , التسلسلي وطرائق حلها

وتم أيضا حل مشكلة تغير الحجم , الهندسية المنتظمة و األشكال غير المنتظمة

وقد أظهرت الطريقة كفاءة عالية في تمييز األشكال المنتظمة , بطريقة مقترحة

وغير المنتظمة ذات األحجام المختلفة وأظهرت أيضا كفاءة عالية بالمقارنة مع 

 .الحجم باستخدام الترميز التسلسلي  لمعالجة تغير Rehmanطريقة 
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Recognition using Chain Code 
 

Abstract 
      The process of recognizing the processed patterns makes the 

pattern data useful for the computer. It plays a significant role in the 
field of pattern recognition and computer vision. So, the image capture 
is an inaccurate process in terms of the distance from the object. 
Therefore, the image capturing for object from the inside of a moved 
vehicle, for example, will lead to a change in the distance between the 
object and the vehicle for each captured image and finally a change in 
the size of the object image size inside the image. Viewing that the 
techniques of chain coding are considered the most used in presenting. 
Therefore, this study has recognized the patterns inside the image by 
using the chain coding .In the paper, the most important problems that 
the application of recognizing patterns by using the chain coding and 
the methods of solving them have been presented .The chain coding 
has been applied on the images of the regulated and the unregulated 
geometrical patterns .The problem of changing size has been solved 
by a suggested method and this method has proved to be of high 
efficiency in recognizing the patterns of various sizes .Also, the 
method has proved a higher efficiency compared with Rehman to 
process the size changing in which the chain coding is used.  

 

  المقدمة 1.

 أنهاوتجعل بيانات الشكل مفيدة للحاسوب المعالجة  ملية تمثيل األشكالع        

 ةالحاسوبي والرؤيا    األنماط مجال تمييز  دورا مهما في  تلعب

(Shahab,2009) ,منها  وفي عدة مجاالت من التطبيقاتر كثي  في  تستخدملتيوا 

خصائص الشكل إلى  وتصنف  .وغيرها  ,الفضاء  واستكشاف, والتصنيع,الطب

ن  يمكن استخالص خصائص الحدود مإذ.خصائص الحدود وخصائص المنطقة

 تستخلص خصائص المنطقة من في حين, والزاويةحدود الشكل مثل الحواف 

 التسلسلي  الترميز تقنيات  وتعد ,(Sleit) المساحة شغلها الشكل مثل المنطقة التي ي

للعديد من   القياسية  اإلدخال صيغة  تعد   تمثيل األشكال كما استخداما في األكثر 



 باستخدام الترميز التسلسليالتمييز 
 

   ]693[

 اانه كما هابسهولة التعامل معز متات اذ ,األنماط وتمييز خوارزميات تحليل األشكال 

  الترميز التسلسليويمكن استخدام ,(Rehman,2010) تطلب سعة خزنيه كبيرةت ال

خزن تتابع متجه وحدة الطول   نقاط الشاشة التي تمثل الحدود عن طريق في ترميز

 يمكن استخدامها في تمثيل  الحدود  اذ ,(Sleit)تمجموعة محددة من االتجاهاو

 Connectivity of  the_4 ةمتصلقاطع  مالخارجية لألشكال باالعتماد على أربعة

Segments)( متصلةمقاطع ةيأو ثمان  (8_connectivity of the segments ) 

 يرمز كل اتجاه برقم معين يعبر عن موقع ذلك المقطع في مخطط السلسلة

 وقد تم  تقديم أول ترميز تسلسلي من .(1) الشكل الىانظر )2011,الخطيب(

, Freeman Chain Code(FCC) وسمي 1961  في سنة Freeman)(قبل

  أساسا لبقية أنواع الترميز التسلسلي التي ظهرت فيما بعددلذي يعوا

(Junding,2009). بوصفهاهدف البحث هو دراسة طريقة الترميز التسلسلي  إن 

 . الحلول لهاوإيجاد مشاكله أهم وبيان األنماططرائق تمييز 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

    : استعراض مرجعي.2

    االستعراض المرجعي2.

يستخدم الترميز التسلسلي في عدة تطبيقات ومنها استخدامه في تمييز        

  وكما (Shape Matching) األشكال ومطابقة (Pattern Recognition)  األنماط

 االتصال  وفي تحليل )Motion Analysis ( الحركة ديدفي تح يستخدم 

(connectivity Analysis)  الخط المستقيم  وتحليل (Straight Line 

Determination)تصنيف الهدف  وفي  Target) Classification( 

(Bose,2000). وعلى ,  المجال  هذا  في البحوث من  العديد  تقديم  تم  وقد 

 قدم (2008)ففي العام.  تحسين مستمر  في األساليب  هذه   تبقى  من ذلك الرغم

   المرورية ماتالعال  وتمييز  لكشف خوارزمية  .Wanitchai et al الباحث
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عن ) HSV(  تم كشف العالمة المرورية  باستخدام الفضاء اللونيإذ ,التحذيرية

  عملية  التمييز  فقد  تمت  أما,  (Fuzzy Logic)تقنيات المنطق المضببطريق 

   السلسلة   خوارزمية   واستخدام  التسلسلي للعالمة المرورية  باستخدام الترميز 

 Longest Common Subsequence)  الطولى  الثانوية   المشتركة 

Algorithm)لعدة عالمات اً تسلسلياً لمقارنته مع قاعدة بيانات تحوي ترميز 

ة  صورة تحتوي عالم4000 من أكثروتم تطبيق هذه الخوارزمية على , مرورية 

 طور (2009)وفي العام .(Wanitchai,2008) وكانت النتائج جيدة جدامرورية

 لحل مشكلة تغير الحجم في الترميز التسلسلي لتمثيل خوارزمية  Rehmanالباحث 

  تكوين  مقاطع باستخدام  نقاط الزاوية  ومن  ثم تم فيها,  (Nastaliq)حروف الـ

وهذه . إيجاد الترميز التسلسلي باالعتماد على المقاطع وليس على نقاط الشكل

وفي السنة  . (Rehman,2009)الطريقة حققت نجاحا في تمثيل  حدود أي  شكل

 بطريقة  مقارنة بين خمس طرائق للترميز التسلسلي   Jundingنفسها تقدم الباحث 

 Minimize Statisticalوكذلك ,   Chain Code Histogram (CCH)وهي 

Direction Code (MSDC)  ,    والتي  ال تأخذ  الخصائص الموزعة   بنظر

 : مبتكرة  في  الوصف  وهي    إلى  ثالث  طرائق  فضال عن, االعتبار  

Chain Code Distribution Vector(CCDV) , و Chain Code 

Relativity Entropy(CCRE), وطريقةChain Code Spatial 

Distribution entropy(CCSDE), تم تطبيق هذه المقارنة على مجموعة إذ 

هذه كبيرة من األشكال في قاعدة البيانات وقد دلت النتائج على كفاءة 

 أيضافي السنة نفسها  .Raviraj et al كما قدم الباحث .(Junding,2009)الطريقة

, ق وصف الخط ائ عن طريق دمج الترميز التسلسلي وطراألشكالطريقة لتمثيل 

وهذه الطريقة تحقق تمثيال جيدا للشكل من خالل استخدام طريقة دمج الخطوط بدال 

 تجاوز مشكلة تغير بإمكانهاذه الطريقة من استخدام طريقة االحداثيات القطبية ه

وفي العام  . (Raviraj,2009)ة مطابقة متكيفةيالحجم من خالل تصميم خوارزم

) الهندية(بطريقة لتمييز األرقام العربية  .Lawal et al تقدم الباحث (2010)
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 كما اعتمد في عملية (FCC)المكتوبة بخط اليد باستخدام الترميز التسلسلي 

 اً نموذج21120 لقاعدة بيانات تضم )abductive network(لىالتصنيف ع

وقد كان معدل التمييز بهذه . ا كاتب44 لـ (9-0)لألرقام من   اليد  لكتابة بخطل

 John قدم الباحث(2011)وفي العام . (Lawal,2010) كحد أعلى99% الطريقة

et al. منفصلة المكتوبة  التسلسلي لتمييز الحروف ال  الترميز  فيها طريقة استخدم

 الترميز    استخدام   خالل من الصورة   تم استخالص خصائص إذ, بخط اليد

 وفي السنة نفسها اقترح  الباحث .(John,2011)  (Image Centroid)والتسلسلي 

An et al. خوارزمية السترجاع معلومات حدود الشكل باستخدام التردد باالعتماد 

ومن ثم اعتماد أعلى , لسلي ومن ثم تطبيع السلسلة على إعادة ترتيب الترميز التس

وكانت هذه الطريقة فعالة في حل مشكلة التدوير ومشكلة تغير . تردد للسلسلة 

 .(An,2011) سرعة في عملية استرجاع الشكل حققتإنهاكما . الحجم
 

  : مشاكل الترميز التسلسلي 3.

  :هناك بعض المشاكل التي تواجه الترميز التسلسلي وهي 

      (Start Point)نقطة البدايةاختيار  1.

                    (Rotation)   الدوران2.

                     (Scaling) تغير الحجم3.

إذ يجب أن تثبت نقطة البداية و زاوية الدوران والحجم من اجل تمثيل حدود 

  عملية التطبيععن طريقوقد تم تجاوز مشكلة نقطة البداية .الشكل

(Normalization) يفترض أنها سلسلة دائرية من عدد من إذ , لسلسلة الرموز 

ويتم اختيار نقطة البداية بحيث تمثل اصغر عدد , االتجاهات

الصف   تزحيف   عن طريقهذه العملية وتتم  .(Rehman,2010)صحيح

 ,(2) الشكلإلى انظر (Rotate) مع التدوير (Shift Left) باتجاه اليسار) السلسلة(

تليها عملية , (A-3)وتستمر العملية لكل رموز السلسلة حتى النهاية انظر الشكل 

 أول إن, (B-3) الشكل إلىترتيب السالسل الناتجة ترتيبا تصاعديا من اليسار انظر 

 .(C-3) الشكل إلى يمثل السلسلة الصحيحة انظر وهو متجه اصغر  يمثلصف
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و . (Differential chain  code)يمكن حلها باستخدام  الـ تدوير ف مشكلة الأما

 عملية طرح كل عنصر في السلسلة من العنصر الذي يسبقه عن طريقيتم حسابه 

 ثم

 قاطع المأو الثمانية لمقاطع ا(N) تمثل إذ, (N) اخذ ناتج الطرح مقسوما على 

. (Boundary Description and Representation,2007)  المتصلةاألربعة

 . (4) في الشكل الموضح وكما في المثال
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لذا , محدودةأما مشكلة تغير الحجم فال يمكن أن تطبع كليا وذلك بسبب أن الشبكة 

وقد قدم , (Sleit)ي هذه المسألة لم تحل بشكل كل,فإنها تؤدي إلى اختالف الرموز

ثم ,  للشكلمن خالل إيجاد الترميز التسلسليحال لهذه المشكلة   Rehmanالباحث 

 ثم ات الناتجةتتبعها عملية جمع التكرار,  كل عنصر في السلسلةتكرار عدد إيجاد

 للحصول على الترميز اتقسمة عدد تكرار كل عنصر على مجموع التكرار

  .(Binary Image Analysis,2011)  (5) الشكلكما في.النهائيالتسلسلي 
  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

 
   :لمطبقة في هذا البحث ا الترميز التسلسليةخوارزمي.  5

عن  الترميز التسلسلي للشكل إليجادالخوارزمية المتبعة تتناول هذه الفقرة        

 كما موضح في  المخطط االنسيابيإلى انظر , متجهإلىطريق تحويل الصورة 

  : باالتيإدراجهاعن طريق عدة خطوات يمكن وذلك , (6) الشكل

   . قراءة الصورة 1.
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  .ل عمل تنحيف للشك2.

 نقاط حدود الشكل باتجاه عقارب الساعة وبشكل إيجادتحديد نقطة البداية ثم  3.

   . نقطةةأيمتتابع على شرط عدم تكرار 

  .حذف النقاط التي ال تقع على الشبكة 4.

  . الشكلفيتؤثر  حذف النقاط المتقاربة التي ال 5.

 . الترميز التسلسليإيجاد 6.

  . ملف خزن الترميز التسلسلي للشكل في7.

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

 
 

 

 

 

 

   التسلسليترميزلأ إيجادمراحل : الجانب التطبيقي .5

   :قراءة الصورة1 5.
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 إيجاد للحصول على هيكل الشكل ثم تنحيفهاقراءة الصورة ثم في هذه المرحلة تم 

كما موضح , األصلية في الصورة (1) النقاط التي تكون قيمتها مساوية لـاحداثيات 

 :ياألتا في االيعاز كم ,(7) الشكل في
[xx,yy]=find(a);  

   .احداثيات كل النقاط في الصورة (yy)  و(xx) يمثل إذ

  

  
 
  

 البحث عن اقل قيمة في عن طريق للشكل والتي يمكن ايجادها البدايةإيجاد نقطة 

 يتم اختيار النقطة التي تمثل اصغر قيمة أي ,yyاقل قيمة في المتجه  وxxالمتجه 

  :يتاألا في المقطع البرمجي مك, y وxلكل من 
x=min(xx); 
y=min(yy); 

  :إيجاد محيط الشكل 53.

: يأتوكما يالشكل وخزنها محيط النقاط التي تمثل   بقيةتيتثبيتم في هذه المرحلة 

وذلك بالبحث عن النقطة  (x,y)في البداية يتم خزن النقطة التي تلي نقطة البداية 

-x)وا (x-1,y)وا (x-1,y-1)د المواقع باتجاه عقرب الساعة والتي تمثل اح

1,y+1) وا(x,y-1) وا(x,y+1) (8)كما في الشكل و:   

 

 

  

  

 هذه النقاط ستكون ىفان احد (0) كان مجموع هذه النقاط اكبر من القيمة فإذا

 المقطع إلىانظر ,تخزن  أن نقاط الشكل والتي يجب ى احدأنها أي (1)قيمتها

   :يألتاالبرمجي 
k=1; 
xxp(k)=x; 
yyp(k)=y; 
k=k+1; 
if (a(x-1,y-1)+a(x-1,y)+a(x-1,y+1)+a(x,y-1)+a(x,y+1) >0) 
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       if (a(x-1,y-1)==1) 
        [xxp,yyp,k,x,y]= fill_x_y (xxp,yyp,x-1,y-1,k); 
       elseif (a(x-1,y)==1), 
           [xxp,yyp,k,x,y]= fill_x_y (xxp,yyp,x-1,y,k); 
         elseif (a(x-1,y+1)==1) 
              [xxp,yyp,k,x,y]= fill_x_y (xxp,yyp,x-1,y+1,k); 
            elseif (a(x,y-1)==1) 
                [xxp,yyp,k,x,y]= fill_x_y (xxp,yyp,x,y-1,k);       
               elseif (a(x,y+1)==1) 
                   [xxp,yyp,k,x,y]= fill_x_y (xxp,yyp,x-1,y+1,k); 
                end 
end 
 
 

  بقية نقاط محيط الشكل ولكن سيتم البحث عنإليجادوتكرر العملية السابقة 

  : النقطة التالية وكما في المقطع البرمجي دإليجاالمجاورات الثمانية 
 

flag=1; 
ii=0; 
while   ((flag==1)&&(ii<=LL)) 
     flag=0;    
     if (( a(x-1,y-1)+a(x-1,y)+a(x-1,y+1)+... 
           a(x,y-1)+a(x,y+1)+... 
           a(x+1,y-1)+a(x+1,y)+a(x+1,y+1))>1 ) 
          flag=1; 
          ii=ii+1; 
          if (a(x-1,y-1)==1)&& (find_pixel_in_xxp_yyp(xxp,yyp,x-1,y-
1,k)==0) 
             [xxp,yyp,k,x,y]= fill_x_y (xxp,yyp,x-1,y-1,k); 
            elseif (a(x-1,y)==1)&&(find_pixel_in_xxp_yyp(xxp,yyp,x-
1,y,k)==0) 
             [xxp,yyp,k,x,y]= fill_x_y (xxp,yyp,x-1,y,k); 
            elseif (a(x-1,y+1)==1)&&(find_pixel_in_xxp_yyp(xxp,yyp,x-
1,y+1,k)==0) 
             [xxp,yyp,k,x,y]= fill_x_y (xxp,yyp,x-1,y+1,k); 
              
            elseif (a(x,y-1)==1)&&(find_pixel_in_xxp_yyp(xxp,yyp,x,y-
1,k)==0) 
             [xxp,yyp,k,x,y]= fill_x_y (xxp,yyp,x,y-1,k); 
            elseif 
(a(x,y+1)==1)&&(find_pixel_in_xxp_yyp(xxp,yyp,x,y+1,k)==0) 
             [xxp,yyp,k,x,y]= fill_x_y (xxp,yyp,x,y+1,k); 
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            elseif (a(x+1,y-1)==1)&&(find_pixel_in_xxp_yyp(xxp,yyp,x+1,y-
1,k)==0) 
             [xxp,yyp,k,x,y]= fill_x_y (xxp,yyp,x+1,y-1,k); 
            elseif 
(a(x+1,y)==1)&&(find_pixel_in_xxp_yyp(xxp,yyp,x+1,y,k)==0) 
             [xxp,yyp,k,x,y]= fill_x_y (xxp,yyp,x+1,y,k); 
            elseif 
(a(x+1,y+1)==1)&&(find_pixel_in_xxp_yyp(xxp,yyp,x+1,y+1,k)==0) 
             [xxp,yyp,k,x,y]= fill_x_y (xxp,yyp,x+1,y+1,k); 
          end 
     end 
end 

  

 تمثل دالة )(fill-x-yو ,  نقاط محيط الشكلإحداثيات(ypp) و (xpp)حيث تمثل 

 انظر المقطع البرمجي  موقع جديدإلى واالنتقال إيجادهاتقوم بخزن النقطة التي تم 

:  

  
function[xxp1,yyp1,k,x,y]= fill_x_y (xxp1,yyp1,x1,y1,k1) 
     xxp1(k1)=x1; 
     yyp1(k1)=y1; 
     k=k1+1; 
     x=x1; 
     y=y1; 
end 

حيث , دالة التي تبحث عن النقطة ال تمثل فهي  (find_pixel_in_xxp_yyp)بينما 
ذا لم تجد  ستكون مساوية للواحد اret فأن وجدت النقطة فأن قيمة retتعيد الدالة قيمة 

  و آما في المقطع البرمجي,ًا التي ترجعها الدالة ستكون صفرretالنقطة فان قيمة 
   :األتي

function ret=find_pixel_in_xxp_yyp(xxp,yyp,x,y,k) 
i=2; 
ret=0; 
while i<k 
    if ((xxp(i)==x) && (yyp(i)==y)) 
        ret=1; 
        i=k; 
    else 
        i=i+1;     
     end 
end 
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  :عالجة تغير الحجم م54.

شكل وهذه إحدى المشاكل التي  الترميز التسلسلي يتغير بتغير حجم الإن        

 في حال اًإذ يجب أن يكون الترميز التسلسلي للشكل ثابت, تواجه الترميز التسلسلي

 ها بحيث يمكن استخدامه في تمثيل وتمييزاًتغير حجم الشكل زيادة أو نقصان

لحل مشكلة التغير في حجم في هذا البحث إن الفكرة األساسية المتبعة  .األشكال

  على عدد ثابت يمثل عدد المقاطع التي يرغب بـتقسيم حجم الشكلالشكل تتمثل

 بحيث يبقى ) الشبكةأبعاد ( من اجل الحصول حجم الشبكةوذلك,  المستخدمفيها

 الشبكة الخاصة أبعادوتحسب . شكل نفسه مهما تغير حجمهبت للالترميز التسلسلي ثا

على عدد ثابت يقوم )دةاألعمعدد الصفوف وعدد (ل  الشكأبعادبالشكل وذلك بقسمة 

وكما في ,  وذلك للتخلص من مشكلة تغير الحجم(10)بتحديده المستخدم وليكن مثال 

   : األتيالمقطع البرمجي 
row_dim_grid=ceil(row/10);    
 col_dim_grid=ceil(col/10);  

  : يمثلالذي, (9) الشكل كما هو موضح في, ومن ثم رسم الشبكة

row_dim_grid : فوف في الشبكة عدد الص.  

col_dim_grid : في الشبكةاألعمدةعدد .  

row  :الصفوف في الشكلعدد .  

col  :  في الشكل األعمدةعدد. 
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 :حذف النقاط التي ال تقع على الشبكة5 5.

تتقاطع مع الشبكة وذلك  بإيجاد النقاط التي هذه المرحلةتختص  : تحديد النقاط-أ

سابقا  اإيجاده تم التي  (yyp) و(xxp)ة في المتجهات حداثيات كل نقطبتقسيم ا

  كان ناتج باقي القسمة الفإذاعلى حجم الشبكة ومن ثم اخذ ناتج باقي القسمة 

سيتم تصفير ذلك الموقع كما في , تقع على الشبكة   ان النقطة الأي  (1)يساوي 

   : اآلتيةااليعازات
 
len=length(xxp); 
for g=1: len 

     if  (mod(xxp(g),row_dim_grid)~=1)&& (mod(yyp(g),col_dim_grid)~=1)  
         xxp(g)=0; 
         yyp(g)=0; 
             
     end 
end  
 

يتم حذف النقاط التي , بعد تصفير النقاط التي تقع خارج الشبكة : حذف النقاط-ب

 التي تساوي x لقيم  وذلك بتكوين متجه,(10) الشكل كما في , اًتكون قيمتها صفر

والمتمثلة بالمتغير  (1) التي تساوي yومتجه لقيم  xpp)(والمتمثلة بالمتغير (1)

(ypp) يتاألوكما في المقطع البرمجي , إهمالها فيتم اًقيم التي تساوي صفر الأما:  
[cx,cy]=find(xxp); 
clen=length(cx); 
xpp=zeros(clen,1); 
ypp=zeros(clen,1); 
 m=0; 
for n=1:len 
    if (xxp(n)>0) 
        m=m+1; 
        xpp(m)=xxp(n); 
        ypp(m)=yyp(n); 
     end 
end 
 m=m+1; 

  :تياأل اإليعاز لغلق الشكل كما في أخرى مرة األولىومن ثم خزن النقطة 
xpp(m)=xpp(1); 
 ypp(m)=ypp(1); 
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  : الشكلفي حذف النقاط التي ال تؤثر 56.

وكما هو موضح ,  الشكلفيتؤثر   حذف النقاط المتقاربة التي الفي هذه المرحلة تم

 كانت فإذاوذلك بحساب المسافة بين كل نقطة والنقطة التي تسبقها , (11) الشكل في

 سيحتفظ وإال,  ستهمل هذه النقطة)(min_distanceالمسافة اقل من قيمة 

 وذلك ) (min_distanceاب قيمة  وتم حس. (yp) (xp) كل نقطة في بإحداثيات

 أبعاد والتي تمثل (col_dim_grid) و (row_dim_grid) اقل قيمة بين بأخذ

  : وكما في المقطع البرمجي اآلتي, لشبكةا
e=1; 
xp(e)=xpp(1); 
yp(e)=ypp(1); 
min_distance=min(row_dim_grid,col_dim_grid); 
for g=2: length(xpp) 
      D=find_distance(xp(e),yp(e),xpp(g),ypp(g)); 
      if (D>= min_distance)                       
            e=e+1;     
            xp(e)=xpp(g); 
            yp(e)=ypp(g); 
        end 
end 
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   الترميز التسلسلي إيجاد 57.

  :يز التسلسلي للشكلوفيما يأتي الخطوات التي تم تطبيقها للحصول على الترم

  : إيجاد زاوية الميل-أ

قيمة  بإيجاديز التسلسلي للشكل نقوم  في حساب الترمستستخدم النقاط التي إيجادبعد 

  :األتي انظر المقطع البرمجي ,) x (زاوية الميل عن المحور

  
theta1=atand(dy/dx); 
theta=abs(theta1); 
 

 كانت قيمة الزاوية فإذا(45°)  اقرب إلىقيمة الزاوية  عملية تقريب إجراء ليهاي

عندها تكون قيمة الزاوية  (32°) تساوي أو و اقل من (0°) تساوي أواكبر  من 

ة م قيد تع(68°)قل من  ا و(32°) كانت قيمة الزاوية اكبر من إذا أما. (°0)

كما في  ,(12) الشكلكما في, (90°) فان قيمة الزاوية هي وأال (45°)الزاوية 

  :ةتياآل االيعازات
if ((theta>=0)&&(theta<=23))   
    theta=0; 
elseif ((theta>23)&&(theta<68)) 
    theta=45; 
   else theta=90; 
end 
 

  



א א מ א א א   א

  
 

 ]706[

   الربع الذي يقع فيه مقطع الطولإيجاد-ب

 الربع الذي تقع فيه النقطة والرمز التسلسلي بإيجادبعد عملية تقريب الزاوية نقوم 

 كانت قيمة فإذا, (12) الشكل إلىالنقطة في ذلك الربع   انظر الذي سيمثل تلك 

 فان الرمز التسلسلي لهذه (45°) موجبة وكانت الزاوية تساوي dy و dxالمتغير 

 التسلسلي رمزسيكون الف (90°) كانت الزاوية تساوي إذا أما (5)النقطة سيكون 

تسلسلي للنقطة يساوي  الالرمزسيكون ف (0°) كانت الزاوية إذا في حين (6)يساوي 

   :آلتيةاكما في االيعازات .  (4)
if ((dy>0)&&(dx>0)) 
    if (theta==45)           chain_cod=5; 
       elseif (theta==90)  chain_cod=6; 
       else                         chain_cod=4; 
    end 
end 

فان الرمز  (45°)ن الزاوية تساوي  سالبة واdx  وdy  قيمة المتغيرأنوفي حالة 

 رمز سيكون ال(90°) كانت الزاوية تساوي إذا أما (1) التسلسلي لهذه النقطة سيكون

ز التسلسلي للنقطة رم سيكون ال(0°)  كانت الزاويةوإذا , (2)التسلسلي يساوي 

   :اآلتية  كما في االيعازات(0)يساوي 
if ((dy>0)&&(dx>0)) 
    if (theta==45)             chain_cod=5; 
       elseif (theta==90)    chain_cod=6; 
       else                           chain_cod=4; 
    end 
end 

  

  وكانت الزاوية تساويdy سالبة وقيمة المتغير dy قيمة المتغير أن في حالة أما

 كانت الزاوية تساوي ذاإ أما (3) فان الرمز التسلسلي لهذه النقطة سيكون (°45)

ز رمسيكون ال (0°) كانت الزاوية وإذا , (2)  التسلسلي يساوي الرمز سيكون(°90)

   :آلتيةا كما في االيعازات (4)التسلسلي للنقطة يساوي 
if ((dy<0)&&(dx>0)) 
    if (theta==45)              chain_cod=3; 
       elseif (theta==90)     chain_cod=2; 
       else                            chain_cod=4; 
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    end 
end 

 سالبة وكانت الزاوية dy موجبة وقيمة المتغير dy قيمة المتغير أنوفي حالة 

 كانت الزاوية إذا أما (7) فان الرمز التسلسلي لهذه النقطة سيكون (45°)تساوي 

 (0°) كانت الزاوية ذاوإ , (6) التسلسلي يساوي لرمزا سيكون (90°)تساوي 

   :ةاآلتي كما في االيعازات (0)ز التسلسلي للنقطة يساوي رمسيكون ال

  
if ((dy>0)&&(dx<0))  
    if (theta==45)            chain_cod=7; 
       elseif (theta==90)   chain_cod=6; 
       else                           chain_cod=0; 
    end 
end 

  

 رمزفان ال سالبة  dx وكانت قيمة المتغير y للمحور اً موازي dy  كان المتغيرإذاو

 التسلسلي رمزسيكون الف موجبة dx كانت قيمة إذا أما (0)التسلسلي للنقطة سيكون 

  :األتي المقطع البرمجي إلىانظر (4)

 
if ((dy==0)) 
    if(dx<0)       chain_cod=0; 
    else              chain_cod=4; 
    end 
end 

  

 رمز سالبة فان الdy وكانت قيمة المتغير x للمحور اً موازيdx كان المتغير إذا أما

 .(6) التسلسلي رمز موجبة سيكون ال dy كانتوإذا (2)التسلسلي للنقطة سيكون 

  .(12) الشكل إلى انظر
  

if ((dx==0)) 
    if(dy<0)    chain_cod=2; 
    else            chain_cod=6; 
    end 
end 
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  .في نهاية هذه الخطوات سيتم الحصول على الترميز التسلسلي للشكل

 : عملية الخزن58.

 في ملف يحتوي على نقطة البداية ي هذه المرحلة تم خزن الترميز التسلسليف

فضال  col_dim_gridو  row_dim_gridوحجم الشبكة الذي يضم المتغيرات 

 وكما موضح في, ة وعناصر الترميز التسلسلي للشكلعن عدد عناصر السلسل

 :(13)الشكل 
 . والترميز التسلسلي لهااألشكالانظر الملحق الذي يضم  -

 
 
 
 
 
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  :كفاءة الطريقة. 6

 مقارنة الطريقة المقترحة لحل مشكلة تغير الحجم مع ت  لبيان كفاءة الطريقة تم

 ان إذ, أكفأفكانت الطريقة المقترحة , جم لحل مشكلة تغير الحRehmanطريقة 

بشكل ) طول السلسلة( تغير عدد عناصر الترميز التسلسلي Rehmanطريقة 

 اعتمادا على حجم الشكل فكلما كبر حجم (4)ملحوظ كما في المثال في الشكل 
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الشكل ازداد عدد عناصر الترميز التسلسلي بينما في الطريقة المقترحة في البحث 

كما ان . عناصر سيكون تقريبا مساويا للشكل الواحد عند تغير حجمهفأن عدد ال

حساب عدد التكرارات  لكل رمز ثم حساب مجموع الى  تحتاج  Rehmanطريقة 

التكرارات ثم عملية حساب نسبة تكرار كل رمز للحصول على الترميز التسلسلي 

سابية للحصول على بينما الطريقة المقترحة ال تحتاج الى عمليات ح. النهائي للشكل

 الترميز التسلسلي في إليجادوبذلك سيكون الوقت المستغرق , الترميز التسلسلي 

الطريقة المقترحة اقل بكثير من الوقت المستغرق للحصول عليه بطريقة 
Rehman.  

  

  :االستنتاجات . 7

 األشكال تطبيق الترميز التسلسلي على الشكل الهندسي في عملية تمييز إن 1.

  . في عملية المقارنة الشكل الصحيحإلىالوقت والجهد للوصول يختصر 

 إلى تغير حجم الشبكة لحل مشكلة تغير حجم الصورة عند تحويل الصورة إن 2.

  بكثير من استخدام الطرق الحسابيةأسرعمتجه باستخدام الترميز التسلسلي 

   .Rehmanللباحث 

يز الحدود الخارجية للشكل  طريقة الترميز التسلسلي فعالة في تميإن نالحظ 3.

  .وبذلك يمكن االستفادة منها في تمييز األشكال الهندسية بكفاءة عالية

لتهيئة ) عملية تنحيف(  معالجة أولية إلى إن طريقة الترميز التسلسلي تحتاج 4.
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