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Abstract 

In this paper an efficient algorithm for segment digital image has been 
developed by measuring the evidence for a boundary between two regions in an image 
using (graph-edges). The regions in the image were sorted as components, where each 
region in an image represents a component in the graph. The region comparison 
predicate evaluates if there is evidence for a boundary between a pair of components 
by checking if the difference between the components, is large relative to the internal 
difference within at least one of the components. A threshold function is used to 
control the degree the difference between components must be larger than minimum 
internal difference. An important characteristic of the method is its ability to preserve 
detail in important image regions while ignoring detail in unimportant regions. The 
classical methods depend just on external difference and ignore the internal 
difference, when segment two neighboring regions.  

 
الرقمية باستخدام خوارزمية مطورة تقسيم الصورة  

لترسيم الحافات غرافيا     
 الخالصة

دليل  بناءا على قياس الرقمية لتقسيم الصورة كفؤة تطوير خوارزمية تم في هذا البحث
حيث تعتمد هذه الخوارزمية على بناء  .ورة الرقميةمناطق داخل الصلعلى وجود حدود بين ا

graph-edges) ( حيث ان كل منطقة تمثل, المركباتالمناطق في الصورة على اساس  ترتيبثم 
ونجري عملية مقارنة بين كل منطقة للتاكد من وجود حد بينهما عن   .(graph)مركبة في ال ب

احد الفروق  اصغر هو اكبر من داخل الصورة انمركبت كل بين الخارجي طريقة التاكد من ان الفرق
كل منطقة على حدة لكي يتم اعتبار المنطقتان متجاورتان واال يتم دمج  المنطقتان ل الداخلية

بين الفرق الخارجي  االختالفالسيطرة على مدى  تم. المتجاورتان واعتبارهما منطقة واحدة
ن الطرق الكالسيكية تاخذ بنظر االعتبار الفرق ا .للمركبات والفرق الداخلي عن طريق دالة العتبة

تخالص تقنية هو قدرتها على اسمن اهم خصائص هذه ال  .الفرق الداخلي تهملو للمركبات الخارجي
   .ر مهمة فيهاالغيجاهل المناطق توتالمناطق المهمة في الصورة 

 
*Astronomy Department, University of Baghdad/ Baghdad 

2247
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

