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  تـقلیـل  األلـوان في الصور باستخدام  الشبكـات

  )كوھینن(العصبـیة 
  منار یونس كشمولة  علیاء قصي العریبي

  قسم البرامجیات/مدرس مساعد
  كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

  جامعة الموصل

  قسم علوم الحاسبات/مدرس
  كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

  جامعة الموصل
  

  
  صلخستلما

 اس تخدام  ش بكة ك وھینن الع صبیة الت ي عب ر  البحث الى تقلیل األلوان ف ي ال صور،یھدف ھذا
واس تخدام معادل ة م سافة مانھ اتن ، Self Organizing Feature Mapsت ستخدم خ رائط التنظ یم ال ذاتي 

 الختی  ار أف  ضل األل  وان ف  ي ،ًب  دال م  ن معادل  ة الم  سافة االقلیدی  ة التقلیدی  ة ف  ي عملی  ة ت  دریب ال  شبكة
ولغ رض تقلی ل حج م ال صورة ت م تحوی ل . ثم اعید رس م ال صورة ح سب األل وان الجدی دة . رةالصو

كما تم أجراء عملیة تحسین على ال صورة . Bit 8 الى صورة من نوع True Typeالصورة من نوع 
 Contrast والتب این Brightnessالناتجة من عملیة تقلی ل األل وان ،ع ن طری ق تغیی ر ن سبتي اإلض اءة 

وقد استخدمت ف ي البح ث ص ور ملون ة .خفاء بعض العیوب الناتجة من عملیة تقلیل األلوان وذلك إل
  .ًوصور ذات تدرج رمادي أیضا 

  
  مقدمة

تشغل الصور الرقمیة مساحة واسعة من المعلوم ات الم ستخدمة ف ي مج ال تقنی ة 
وبف ضل التقنی ات . وأھم صفة ممیزة للصور ھي اللون، الحاسبات في عصرنا الحالي

)  ملی  ون ل  ون١٦(حدیث  ة، أص  بح بإمكانن  ا الح  صول عل  ى ص  ور ملون  ة تزی  د عل  ى ال
ًمختلف، وھذا العدد الكبی ر م ن األل وان جع ل ال صور ت شغل حی زا كبی را م ن وس ائط  ً

  .التخزین
 باتج اه تقلی ل ع دد األل وان غی ر ال ضروریة أو عم لوقد ظھر فریق من العلم اء 

ات المعالج ة المختلف ة عل ى ال صور ف ي الزائدة في الصور وذلك لتسھیل أج راء عملی 
  ) .Papamarkos, 2002,2) (Douglas,2003,4(بعض الختصاصات العلمیة 

لق د أص  بحت عملی  ة تقلی ل األل  وان ف  ي ال  صور ض روریة، لغ  رض عملی  ات نق  ل 
تقطی  ع  وك  ذلك عملی  ات ك  بس ال  صور، ال  صور عب  ر ش  بكات االت  صال عب  ر الع  الم،

 أن في بعض التطبیق ات ی صبح م ن ال سھل فھ م الصور وتحلیل الصور باإلضافة الى
وق د ت م اس تخدام لغ  ة  ال صورة ومعالجتھ ا عن دما تتك ون م ن ع دد مح  دد م ن األل وان،

Visual Basic ،قب ل إدخالھ ا  ولم تجر أي عملیة معالجة لل صورة، في معالجة الصور
لیة الى الشبكة العصبیة، كي ال تفقد الصورة أي خاصیة من خواصھا األصلیة قبل عم

تقلیل األلوان فیھا وق د اس تخدم ف ي البح ث ص ورة جی دة وص ور فیھ ا بع ض الت شویھ 
  .نتیجة التقاطھا تحت إضاءة قلیلة أو إضاءة ساطعة
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  Winner Node)  الخلیة الفائزة                                 (
  
  

                                      
  مجاورة للخلیة الفائزةالخالیا ال

  
   ١الشكل 

  یوضح طبقة تنافسیة احادیة توضح الخلیة الفائزة مع اثنین من المتجاورات

  المعماریة العامة لشبكة كوھینن العصبیة 
تتكون شبكة كوھینن العصبیة م ن طبقت ین، ھم ا طبق ة اإلدخ ال وطبق ة اإلخ راج 

كل خلیة في طبقة اإلدخ ال مرتبط ة . Competition layerالتي تسمى الطبقة التنافسیة 
م  ع خلی  ة ف  ي طبق  ة اإلخ  راج ،بحی  ث تنت  شر البیان  ات م  ن طبق  ة اإلدخ  ال نح  و طبق  ة 

، ٢٠٠١خلی ل،(وال تتم في طبق ة اإلدخ ال أي عملی ة ح سابیة  اإلخراج بتغذیة أمامیة،
١٣(،)Zurada, 1998, 61. (  

ولك  ل خلی  ة خلیت  ین ) م  صفوفة أحادی  ة(وتتك  ون الطبق  ة التناف  سیة م  ن بع  د واح  د 
،وس یكون لك ل خلی ة ) م صفوفة ثنائی ة (ینأو بعد، ١ كما یظھر في الشكل متجاورتین

 خالی ا س ت ویمكن أن تك ون الم صفوفة سداس یة وب ذلك س تملك متجاورة خالیا نيثما
  .)١٩٧، ٢٠٠٢،عیسى( متجاورة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    

  
  
  
  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تتن افس إذ ،Competitive Learningتتبع ش بكة ك وھینن أس لوب ال تعلم التناف سي 

م ستوى (خالیا الطبقة التنافسیة فیما بینھا للحصول على إخراج ال شبكة،أو كم ا ی سمى
انھاتن  لحساب المسافة المطلوب ویتم حساب مستوى التفعیل باستخدام دالة م) التفعیل

  :والمعرفة بالعالقة االتیة
                                )١(              | Dist.  = ∑ | Xi-Wij  

 فق   ط وت  تم عملی  ة تع  دیل األوزان عل  ى الخلی  ة الف  ائزة والخالی  ا المج  اورة لھ  ا
 أج   راء عملی   ة یج   بولت   دریب ش   بكة ك   وھینن الع   صبیة  ).١٩٨، ٢٠٠٢ عی   سى،(

) 0,1( لبیانات اإلدخال ومصفوفة األوزان الى ق یم تت راوح ب ین Normalizationتعییر
  ):Khalid,37,1997( )٢٠٠٢،٣٣،الصایغ(
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  :االتیةمن الخطوات ) التعلیم الذاتي(وتتكون الخوارزمیة العامة لكوھینن 
تدائی ة وط ول االب تج اورةتھیئة القیمة األولی ة لمعام ل ال تعلم وع دد الخالی ا الم .١

 لتغیی  ر معام  ل التعل  یم وع  دد المتج  اورات أو اختی  ار م  سافة ،الم  دة الزمنی  ة
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افتراضیة للوصول الى الحل وعدد مرات التكرار التي على أساس ھا س تتوقف 
 .الخوارزمیة عند الوصول لعدد محدد

 .m*n أعداد مصفوفة األوزان بقیم عشوائیة صغیرة ،أبعاد المصفوفة تـكون  .٢
  . عـدد الخالیا في الطبقة التنافسیة m :تمثلذ إ    

  . عدد العناصر المكونة لمتجھ اإلدخالnتمثل و    
 م   ستوى التفعی   ل ح   سب مع   ادالت التفعی   ل یح   سب X(I) لك   ل متج   ھ إدخ   ال  .٣

  . الخلیة الفائزة التي تمتلك أعلى مستوى تفعیل تارختالمختارة ثم 
لمجاورة لھ ا ح سب المعادل ة یا اتحدیث مصفوفة األوزان للخلیة الفائزة والخال .٤

  :اآلتیة
)   ٢  (....     Wij (New) = Wij (old) +alpha (I)*((Xi)-Wij (old)) 

  الوزن الجدید Wij(new (: تمثل إذ    
   الوزن القدیمWij (old)تمثل و    
  قیمة معامل التعلیم الذي یتغیر مع الزمنAlpha (I) ل تمثو    

           (Xi)جھ اإلدخال تمثل مت  
   .٣إنقاص معامل التعلیم وعدد المتجاورات بنسب محددة ثم العودة للخطوة  .٥

  
  شبكة التنظیم الذاتي 

وم ا دمن ا بحاج ة لعملی ة  لعملی ة تقلی ل األل وان،  شبكة كوھینن الع صبیة،استخدمت
ی تم اعتب ار ك ل ل ون ت م اختی اره ھ و ص نف  اختیار أفضل األلوان التي تمثل الصور،

ومقارنة عناصر ال صورة االص لیة م ع األص ناف الت ي   رسم الصورة،یعادثم  معین،
  .نتجت عن عملیة التدریب وتعیین كل لون الى أقرب صنف لھ 

   عملیة تصنیف عناصر الصورة
 الت ي ی ساوي ع ددھاتتكون الصورة الملونة من مجموعة من الوحدات ال ضوئیة 

n*m، ون م     ن وك     ل وح     دة ض     وئیة تتك     ، أي ط     ول ال     صورة ف     ي عرض     ھا :
)R(i,j),G(i,j),B(i,j)) (34,1998, Umbaugh)(92,1997,Gomes. (  

وال ذي ،  ولغرض تدریب ال شبكة ،یج ب إدخ ال ع دد األل وان المطلوب ة لل صورة
ًوك ل ل ون ن اتج یع د ص نفا عل ى أساس ھ . یمثل عدد الخالیا في وحدة اإلخ راج لل شبكة

  .یجب تصنیف كل عناصر الصورة 
 ،ًل أكث ر األل وان ظھ ورا ف ي ال صورةلیة الت دریب ،تمث األصناف الناتجة من عم

 یوض ح اإلدخ ال ٢وال شكل ، مع األخ ذ بالح سبان توزی ع األل وان، أي ن سیج ال صورة
  .واإلخراج لشبكة كوھینن العصبیة 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
  

  اإلدخال واإلخراج لشبكة كوھینن العصبیة) ٢(شكل 

  

R (i, j) 
 
G (i, j) 
 
B (i, j) 
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  ٢شكل ال

  االدخال واالخراج لشبكة كوھینن العصبیة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الخوارزمیة المستخدمة في المعالجة
  تشكیل مصفوفة األوزان  .١

ی  تم تولی  د م  صفوفة األوزان ب  شكل ع  شوائي بحی  ث تت  راوح قیم  ة ك  ل وزن ب  ین   
أن قیم  ة ك  ل تت  راوح اذ  ،ورةك  ي تتناس  ب م  ع ق  یم الوح  دات ال  ضوئیة لل  ص ،)0-255(

  ).Papamarkos,2002,11) (255-0(بین ) Pixel(وحدة ضوئیة 
دد األعمدة في ھذه المصفوفة ثالث ة ،ك ـل عم ود یحم ل قیم ة العن صر ع یساويو

حج  ـم الم  صفوفة بع  دد یك  ون  و، R(i,j), G(i,j), B(i,j) األساس  ي للوح  دة ال  ضوئیة،
  : وكما یأتي، ًاأللوان المطلوبة مضروبا في ثالثة
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  متجھ اإلدخال . ٢

یتكون متجھ اإلدخال عن طریق تجزئة ك ل وح دة ض وئیة ال ى أجزائھ ا الرئی سة 
  .٢٥٥-٠قیمة كل جزء یتراوح بین . R,G,B الثالثة وھي 

  
  
  

  عملیة حساب المسافة . ٣
 وذلك لتقلیل العملیات ًتم اختیار معادلة مسافة مانھاتن بدال عن المعادلة االقلیدیة،
 نالح ظ أن بع ض اذ،٣الحسابیة ،وقد أعطت ھذه المعادلة نتائج جی دة،كما ف ي ال شكل 

  .تفاصیل الصورة قد فقدت عند استخدام المعادلة االقلیدیة
       DI= (|R-Ri| +|G-Gi| +|B-Bi|) …) ٢: (الصیغة الریاضیة لمعادلة مانھاتن 

  .سة للوحدة الضوئیة  المكونات الرئی:R , G, B اذ تمثل
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  .األوزان المرتبطة بالمكونات الرئیسة للوحدة الضوئیة :  Ri , Gi, Bi وتمثل 
 الت  ي یتغی  ر فیھامعام  ل Gaussian دال  ة اختی  رت وق  د ،اختی ار دال  ة تج  اور مناس  بة.٤

التعلم بنسب تتناسب عكسیا مع البعد عن الخلیة الفائزة،وھي االنسب ف ي التعام ل م ع 
والمعادل      ة االتی      ة توض      ح دال      ة  ،)٥٤، ٢٠٠٢،ال      صایغ(ال      صور Gaussian.                     
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   .k الى الخلیة الفائزة   jھي المسافة بین الخلیة   :p2(j):ن إ اذ
               σ2 :  نتشار الدالة على الشبكة یحدد مقدار ا ھي معامل التباین الذي.  

  النتائج
 ٦و٥و٤عملیة تقلیل االلوان على مجموعة من الصور الملونة واالشكال اجریت 

 ٣و٢و١ام ا الج داول  توضح الصور االصلیة والصور ما بع د عملی ة تقلی ل االل وان،
  .توضح االوزان الناتجة من عملیة تدریب كل صورةف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  

  
  صورة ذات عشرة ألوان باستخدام معادلة.أ

  مانھاتن
صورة ذات عشرة ألوان باستخدام المعادلة .ب

  االقلیدیة
   ٣ الشكل     
  المعادلة االقلیدیة.مانھاتن ب.یوضح الفرق بین معادلة أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عملیة رسم الصورة 

. ي الصورة ،یجب إدخال عدد األلوان المطلوبة لل صورة النھائی ةلتقلیل األلوان ف
 ،األوزان المثل  ى الت  ي تمث  ل ال  صورةوتج  ري عملی  ة ت  دریب ال  شبكة للح  صول عل  ى 

وتثبی ت م صفوفة  وبعد انتھاء عملیة التدریب، وذلك وفق توزیع األلوان في الصورة،
وان الناتج ة م ن عملی ة تجري عملیة أع ادة رس م ال صورة وف ق األل ، األوزان النھائیة

تم مقارنة كل وحدة ضوئیة في الصورة ت اذ وذلك باستخدام معادلة مانھاتن،، التدریب
وی  تم تغیی  ر ل  ون الوح  دات ال  ضوئیة ف  ي  م  ع م  صفوفة األوزان الناتج  ة، األص  لیة،

وف ق أق رب وزن یقاربھ ا م ن م صفوفة األوزان ،ث م ت ستبدل قیم ة ، الصورة األص لیة
  .بقیمة اللون الجدید ،  الصورة األصلیةالوحدة الضوئیة في
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 عملی ة تقلی ل األل وان اجری تالملون ة الت ي  وفیما یأتي توضیح لع دد م ن ال صور
  :علیھا ویلیھا جدول األوزان الناتج من عملیة تدریب كل صورة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٦رة بعد عملیة التقلیل وتتكون من الصو. ب  Bit- ٢٤الصورة األصلیة من نوع .أ
  ألوان

   ٤شكل ال
   ألوان٦ الى True Typeعملیة تقلیل ألوان صورة من نوع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 یمث  ل م  صفوفة األوزان النھائی  ة الناتج  ة م  ن عملی  ة الت  دریب لرس  م ١والج  دول 

  :الصورة الجدیدة بستة ألوان فقط 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١جدول ال
  مصفوفة األوزان الناتجة من عملیة التدریب لستة ألوان

BLUE  GREEN  RED  
١٧٧  ١٧٠  ١٩٣  

١٦١  ١٠٠  ٨٦  
١٣٤  ٥٤  ٣٢  
٩٨  ٣٨  ١٧  
٥١  ٢٨  ٢٦  
٨  ١٨  ٥١  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  

        
 ١٢الصورة بعد عملیة التقلیل وتتكون من   )Bit- ٢٤(الصورة األصلیة من نوع 

  ًاوانل
  ٥شكل ال

   ألوان١٢ الى True Typeعملیة تقلیل ألوان صورة من نوع 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
یمث  ل م  صفوفة األوزان النھائی  ة الناتج  ة م  ن عملی  ة الت  دریب لرس  م  ٢ والج  دول

  : فقط ًا لون١٢الصورة الجدیدة بحیث تحوي على 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢جدول ال
   فقطًا لون١٢مصفوفة األوزان الناتجة من عملیة التدریب لـ 

BLUE GREEN  RED  
٥٧  ٢٠  ٦  

١١١  ٦٥  ٤٢  
١٤٧  ١٠٥  ٨٥  
١٨٣  ١٢٦  ٩٦  

٢٠٦  ١٣٩  ١٠٤  
٢٠٩  ١٥٠  ١٢٠  
٢١٣  ١٥٤  ١٢٤  
٢١٩  ١٦٠  ١٣٠  
٢٢٤  ١٦٦  ١٣١  
٢٣١  ١٧٤  ١٤٥  
٢٣٦  ١٨١  ١٥٥  
٢٤٢  ١٨٩  ١٦٤  

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ألوان ١٠ عملیة التقلیل تتكون منالصورة بعد   Bit-٣٢الصورة األصلیة من نوع 
     

   ٦شكل ال
   ألوان١٠ الى  True Typeعملیة تقلیل ألوان صورة من نوع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن عملیة التدریب لرسم ع یمثل مصفوفة األوزان النھائیة الناتجة ٣والجدول 

  .الصورة الجدیدة بعشرة ألوان فقط 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٣جدول ال
  ن عملیة التدریب لعشرة ألوانعمصفوفة األوزان الناتجة 

BLUE  GREEN  RED  
٩٤  ١٥٠  ٢٤٤  
٧١  ١١٥  ٢٠٤  
١٥١  ١٣٣  ١٢١  

٢١٧  ١٦٧  ٢٤  
١١٤  ١٨٦  ٧  
٨٧  ١٣٨  ٧  

١٤٣  ١٠٨  ١٤  
٧٧  ٨٥  ١١  
٢٣  ٤٢  ٨٨  

٢٢  ٢٤  ٩  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  تطبیق الشبكة على الصور ذات التدرج الرمادي 
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تم تطبیق العمل عل ى ص ور ذات ت درج  بعد تطبیق الشبكة على الصور الملونة،
حی ث ی  دخل ال ى ال  شبكة العناص  ر   وكان ت النت  ائج جی  دة،ًن  ا لو٢٥٦رم ادي م  ن ن وع 

 عل ى ألنھ ا ال تحت وي الثالث ة األساس یة لك ل وح دة ض وئیة ،وھ ي ذات ق یم مت ساویة،
 ٧ ونتیج  ة اإلخ  راج تك  ون عب  ارة ع  ن قیم  ة واح  دة للعناص  ر الثالث  ة، وال  شكل ،ل  ون

 ٤والجدول  یوضح عملیة تقلیل ألوان صورة ذات تدرج رمادي الى سبعة ألوان فقط،
  .ن عملیة التدریبعیوضح األوزان الناتجة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الصورة الناتجة وتتكون من سبعة ألوان.ب  یةالصورة األصل.أ
  ٧شكل ال

   یوضح صورة ذات تدرج رمادي قبل وبعد عملیة تقلیل األلوان
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                  
   ٤جدول ال

  ن عملیة تقلیل األلوان لصورة ذات تدرج رماديعاألوزان الناتجة 
GRAY  

٢١٧  
١٦١  
١١٤  

٨١  
٥٤  
٣٣  

٦  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عملیة تحسین الصورة 
 وش   دة Contrast  ال  صورة ھ  ي ص  فتي التب  اینف  يم  ن أھ  م ال  صفات الم  ؤثرة 

باالس  تفادة م  ن  وق  د ت  م إج  راء عملی  ة تح  سین عل  ى ال  صورة، ،Brightnessاإلض  اءة 
 تقلی  ل األل  وان عل  ى العدی  د م  ن ال  صورة ،ذات وبع  د إج  راء عملی  ة .ھ  اتین ال  صفتین
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 كما استخدمت صور جیدة وصور فیھا بعض التشویھ نتیج ة ع دم ،مختلفةالتفاصیل ال
وم ن ، )ظھور الحافات أو نتیجة اخذ الصورة تحت إض اءة معتم ة أو إض اءة س اطعة

  : الى النتائج اآلتیةثم توصلنا
 تح وي عل  ى ع دد كبی ر م  ن ال صور الم أخوذة ف  ي إض اءة معتم ة ،وال  صورة الت ي -

،كي  ألل وان ال صورةBrightening أجراء عملیة تفتیح  فیھایفضل األلوان الغامقة،
ًتبدو معالم الصورة أكثر وضوحا ،وذلك عن طریق زیادة نسبة اللون األبیض ف ي 

  .الصورة
الصورة المأخوذة في إضاءة قویة ،أو الصورة ذات األلوان القلیلة ،یف ضل أج راء  -

 ،لمحاول  ة تمیی  ز نق  اط ال  صورة ع  ن بع  ضھا ،وذل  ك ع  ن Contrastتب  این عملی  ة ال
  .طریق طرح نسبة معینة من معدل نقاط الصورة

 عملی  ة التح  سین علیھ  ا باس  تخدام طریقت  ي  اجری  ت یوض  ح ص  ورة ٧وال  شكل 
Contrastو Brightening ١٦ كل على حدا وذلك بعد عملیة تقلیل ألوان ال صورة ال ى 

  .لون فقط
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  Contrastنتیجة تغییر  Brightnessنتیجة تغییر   لون١٦ صورة ذات
  ٨شكل ال

إجراء عملیة تحسین على صورة ناتجة من عملیة تقلیل األلوان عن طریق تغییر 
  Contrast  والتباینBrightnessنسبتي االضاءة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تقلیل حجم الصورة

والتي تكون  بعد الحصول على الصورة الجدیدة الناتجة من عملیة تقلیل األلوان،
 بم  صفوفة األوزان یح  تفظ ،Bit-٣٢ أم Bit-٢٤س  واء أكان  ت  ،True Typeم  ن ن  وع 
 ی  تم تك  وین Bit-٨ولغ  رض تحوی  ل ال  صورة ال  ى ، ن عملی  ة تقلی  ل األل  وانع  الناتج  ة 

وب ذلك ،  لم لء لوح ة األل وانًا لون ٢٥٦ یجب تحدید اذ ،Palletوحة األلوان عناصر ل
یتغیر حجم الملف الى حجم جدید ،قد یصل الى ربع حجم الملف األصلي كما موضح 

  .٨ في الشكل
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 حجمھا 32Bitصورة نوع 
263K  

 24Bit تحویل الصورة الى
  197Kھاحجم

 حجمھا 8Bit بعد تحویلھا الى
66 K  

                                               
   ٩ شكلال

  8Bit  ثم الىBit 24  الىBit 32 صورة ناتجة من عملیة تقلیل األلوان من نوع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  االستنتاجات

  :قلیل األلوان لوحظ ما یأتيعند تطبیق شبكة كوھینن العصبیة لغرض ت
ونتیج ة ل ذلك الحظن ا أن توزی ع األل وان  أن عملیة اختیار األلوان كانت جیدة، -

س واء ف ي ال صور الت ي تح وي عل ى م ساحات  ًفي الصورة الناتجة كان جی دا،
  .تي تحتوي على العدید من التفاصیلأو الصور ال واسعة من لون واحد،

یمك ن تقلی ل ألوانھ ا  د قلیل من األلوان،وي على عدتلوحظ أن الصور التي تح -
  .دون ظھور تشویھ واضح  ألوان،٦لحد 

 True،بعد إجراء عملیة تقلیل األلوان على الصور یمكن الحفاظ عل ى نوعھ ا  -
Typeحج م ال صورة بق در اھتمامھ ا   وذلك ألن الكثیر من التطبیق ات ال یھمھ ا

  .بمعلومات الصورة
 ، لغرض تقلیل حجمھاBit-8لفات من نوع یمكن تحویل الصورة الناتجة الى م -

 ونتیج ة لتقلی ل حج م ال صورة ،ودون حدوث أي تشویھ نتیج ة عملی ة التحوی ل
سیقل الوقت الالزم لعملیة نقلھا عب ر اإلنترن ت ویختل ف الوق ت ح سب س رعة 

  .المنظومة،كما یمكن استخدام الصورة الناتجة كخلفیات في الھواتف النقالة
 م  سافة مانھ  اتن ف  ي عملی  ة ن اس  تخدام معادل  ةع  ة ل  وحظ أن ال  صور الناتج   -

كان  ت أف  ضل م  ن ال  صور الت  ي ت  م فیھ  ا اس  تخدام معادل  ة الم  سافة  ،الت  دریب
ًف ضال  بالنسبة للصور التي تحتوي على كمی ة قلیل ة م ن ل ون مع ین، االقلیدیة،

ع ن أن معادل  ة م  سافة مانھ اتن ال تحت  اج للكثی  ر م ن العملی  ات الح  سابیة وھ  ي 
  .رعة في العمل بذلك تعطي س
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 عل  ى ال  صور Brightening  واإلض  اءةContrastیف  ضل تغیی  ر ن  سبتي التب  این  -
ن عملی  ة تقلی  ل األل  وان  وتجرب  ة ع  دة ن  سب لح  ین الح  صول عل  ى ع  الناتج  ة 

  .النتیجة المطلوبة 
 Contrastو  Brighteningأن أف  ضل ن  سبة لتغیی  ر ، ل  وحظ م  ن خ  الل التجرب  ة -

 %٥.٥- ون سبة Brighteningلنسبة لعملیة  با%١٠.١٠-ھي التي تتراوح بین 
 .Contrastبالنسبة لعملیة 
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Colors Reduction In Images Using Neural Networks (Kohonen) 
 

ABSTRACT 
 

   This research uses a method based on Self-Organizing Feature Maps (SOFM) neural 
network. The (SOFM) is competitively trained according to the kohonen learning 
algorithm. 

    After training, the output neurons of the (SOFM) define proper classes of colors that 
best define the image by using Manhattan distance instead of the traditional Euclidean 
distance. Next each pixel is compared with resulted colors.  Then each pixel is redrawn 
according the new colors  
In order to reduce the size of the image a transformation was made from (True Type) to (8 
Bit). 

 Also an enhancement has been made on the resulted image to hide some side affects 
resulted from the color reduction operation. 

The research was applied on colored and Gray level images.  


