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Abstract  

   The aim of this work is to optimize gray scale image clustering using two 
traditional methods, these are thresholding technique and genetic algorithm (GA). 
The clustering optimization is achieved by applying three features (gray value, 
distance, gray connection) based thresholding technique and genetic algorithm. In 
this work clustering optimization includes segmenting the image to find regions 
that represent objects or meaningful parts of objects depending on the above 
mentioned three features which base on gray value of image and two standard 
mathematical theories these are chessboard distance and breshenham's algorithm. 
There are many recent researches in this subject some of them depending on gray 
value feature to clustering images, but in this research depended on three features 
which is making the clustering operation more accuracy.  

  
 استخدام الخوارزمیة الجینیة في التجمیع العنقودي للصورة

  الخالصة
الهدف من هذا العمل هو الحصول على األمثلية في التجميع العنقودي للصورة باستخدام     

لية في التجميع عملية األمث. طريقتين تقليديتين هما  تقنية مقياس العتبة والخوارزمية الجينية
االتصال بالقيمة الرمادية , المسافة, العنقودي تتحقق بتطبيق ثالث خواص هي القيمة الرمادية

في هذا العمل عملية األمثلية في التجميع . باالستناد إلى تقنية مقياس العتبة والخوارزمية الجينية
و أجزاء مهمة من األهداف العنقودي تتضمن تقطيع الصورة إليجاد المناطق التي تمثل األهداف أ

باالعتماد على الخواص الثالث السابقة والتي تستند على القيمة الرمادية للصورة وباألستناد على 
.  breshenhamنظريتين رياضيتين قياسيتين والتي هي مسافة رقعة الشطرنج وخوارزمية 

خاصية القيمة اللونية   يوجد العديد من البحوث الحديثة في هذا الموضوع البعض منها اعتمد على
للتجميع العنقودي للصورة ولكن في هذا البحث اعتمدنا على ثالث خواص والتي جعلت من 

      . عملية التجميع العنقودي اكثر دقة 
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