
 برنامج معالجة صور باستخدام لغة الفيجول بيسك

يالصووووووووووو  ييب اسووووووووووو  يالحاسووووووووووو  يعلىياألبعاديالثنائ  يللصووووووووووو  :ييت ث ليالصووووووووووو :هيال     ي   

ي فيوحد يأصوووووو  ييوه ييالب كسووووووليمنيالك ب  ت ييعلىي:    يصوووووو : يكليتتك نييوي(.ي01)يوال احد

يادتزييوكل ايالب كسالتيمنيوأع د يص  فيعلىيتحت هييمص  ف ي  يص : يكليوي.يالص : 

يأوضحيالص : يكانتيكل ايالب كسالتيعدد

Digital image: function of 2 variables, f(x,y), where x and y are spatial 

coordinates, 

Pixels : Elements of the digital image , each has intensity 

Note: images can be: binary, grayscale, color. 

The image consists of finite number of pixels ( f(x,y) ) 

Every pixel Is an intersection  تقاطعbetween a row and a column. 

every pixel has intensity كثافة      

f(4,3)= 123 

Refers to a pixel existing on the 

intersection between row 4 with 

column 3, and its intensity is 123. 

Grayscale Images 

A grayscale (or graylevel) image is 

simply one in which the only colors 

are shades of gray  (0 – 255)  

Color Images 



Color image: A color image 

contains pixels each of 

which holds three intensity 

values corresponding to the 

red, green, and blue or(  

RGB) 

 

 

 

 

 

 تصميم البرنامج

يباسمي)ي Fileمني ائ  ي
ً
يجديدا

ً
ي(ImageProcessingProjectاضفيمش وعا



 

 

 



 

ينق ميبت يريخصائصيال  :ميالىي

BackColor :White 

Font: Arial ,12pt شكل وحجم الخطللتحكم فى    

FormBorderStyle: fixedSingle النموذج نافذة حدود شكل فى للتحكم   

Text: Image Processing  



 

يالضاف ي ائ  يثمينض فيالق ائميالىيال  مييMenuStripنض فيبعديذلكي

&File  

 &Open  

 &Save As … 

 - 

 &Exit 

&Edit 

 &Convert Image To greyscale 

 &Convert Image To black && white 

&Help 

 & About Program 



 

 

ي shortcutkeys نختووووووا:يالقووووووائ وووووو يثمينختووووووا:يا للق ائميي shortcutkeysنضوووووووووووو في منيا يي

Properties 

 



 

 



ي ينضوووووووووووووووووووووو ووووووووووف يذلووووووووووك ووووووووووووووعوووووووووود ي2بو

PictureBoxيونووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووويوووووووووووووووووووووووريي

يالىييخصائصه ا

 

1-  

Name: picOriginal 

Size Mode: Zoom 

2-  

Name: picModified 

Size Mode: Zoom 

 

 

 

 البرنامجيك ايف يب امج)يستخدميالضها:ينافذ ياضاف يملفيالىيي open file dialogنض في

يالخصائصيالىي ون يرياالوفيسيوغيرهاي(

Name: ofdLoadImag 

Filter: All File (*.*)|*.*|png Image(*.png)|*.png|jpg Image(*.jpg)|*.jpg 

 مالحظ يانياستخداميال لتريالظها:يامتداديالص :يفقطياويكلياملل ات



 

 

يلت تحينافذ يالك ديExitاالنيبعدياك ا يال اجه ينبدأيبكتاب يالك دينض طيدبليكل كيعلىي



 

        نكتبيالك ديالذيييق ميباغالقيالبرنامج

 Application.Exit() 
 



 

 Start(ينختوووووا:ي)Debug(يللبرنوووووامجيمني وووووائ ووووو ي)Runنق ميبتج بووووو يالبرنوووووامجيوذلوووووكيبع ووووولي)

without debugging)ي



 

ونضوووووووو طيدبلليكل كيعلىيي Designبال ج عيالىيا ينافذ ييOpen نضوووووووو فيالك دي بعديذلكي

Open 



 



 

يانيع ل  يفتحينافذ ياخت ا:يالص : يتتميحسبيالك ديالتال ي

ofdLoadImag.ShowDialog)( 

 



ييحددين عيالص :يوتالحظيانيال لتريي Openح ثيستظه ينافذ ي

ي تق ميبح ظيا ي open file dialogلمييتمياييشووووووووووو  يالنيي Openولكنيعنياخت ا:يصووووووووووو : يوي

Path للص : يولتح  ليالص : يداخليا ييPictureBox1ينكتبيالك ديالتال ي

picOriginal.Image = Image.FromFile(ofdLoadImag.FileName) 
 



 

ثمينختوووا:يالصوووووووووووو : يسوووووووووووو فيتتح وووليي Openللبرنوووامجيوالضوووووووووووو طيعلىيي Runاالنيعنوووديع ووولي

 picOriginalوالذييتميت يرياس هيالىييPictureBox1الص : يالىي



 

يي  Grayscale imageنبدأياالنيبكتاب يالك ديالخاصيبتح يليالص : يالىي

انيالصووو : يتتك نيمنيصووو  فيواع د يمنيالبكسووو التيوكليب كسووولييتك نيمنيثالث يال اني

نق ميبق اء ييGrayscaleولتح يليالصووووو : يالىيي (Red, Green, Blue  ياالل انيال ئيسووووو  ي)

(يالىي    يا يRed, Green, Blueعد يللب كسوووووووووووليثميتح يلي  ميا ي)كليب كسوووووووووووليوايجاديامل

average  

يمثا ي

(150,16,80) (200,100,30) 



(0,20,0) (20,220,80) 

 

ينق ميبحسا ياملعد يلكليخل  ي

Avg=(200+100+30)/3 

Avg=110 

Avg=(150+16+80) 

Avg=82 

Avg=(20+220+80)/3 

Avg=106.66666 

Avg=(0+20+0)/3 

Avg=6.666666 

ينق ميبابدا يالق ميف يكليخل  يباملعد ياملقابليلها

(82,82,82) (110,110,110) 

(6,6,6) (106,106,106) 

 

𝑵) وتنته ي ي (0,0انيالصووووووو :يعبا: يعنيمصووووووو  ف يثنائ  يتبدأيمني) − 𝟏 × 𝑴 − ي(𝟏

يي0ك اييبدأيالع  دي يي(  يع ضيالصووووووووووو : يي Nي)يN-1وينته يي0 ييياالو ييبدأيالصوووووووووووفيح ثي

 )ه يا:ت اعيالص : ي Mي(يM-1وينته ي ي

𝑵)ص : ي × 𝑴) يي



(0,0)…………………………………………..(0,M-1) 

(1,0)…………………………………………..(1,M-1) 

|             | 

|            | 

|        | 

(1-N,0)……………………………………..( 1-N,M-1) 

 Convertولكتاب يالك ديالخاصيبتح يليالصوو : يالىيتد:ري:ماديينضوو ظيدبلليكل كيعلىي  

to Grayscale مني ائ  ييEdit يف يوضعيالتص  ميي

 ونكتب الكود التالي

       Dim width As Integer = picOriginal.Image.Width 

        Dim height As Integer = picOriginal.Image.Height 

        Dim tempPicture As New Bitmap(picOriginal.Image) 



        Dim p As Color 

        For x = 0 To width - 1 

            For y = 0 To height - 1 

                p = tempPicture.GetPixel(x, y) 

                Dim r As Integer = p.R 

                Dim g As Integer = p.G 

                Dim b As Integer = p.B 

                Dim avg As Integer = (r + g + b) / 3 

         tempPicture.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(p.A, avg, avg, avg)) 

            Next 

        Next 

        picModified.Image = tempPicture 

يش حيالك د

يلع ضيوا:ت اعيالص : ي Integerالس  ياالو يوالثانييلتع يفيمت يرين عي

ال هييpicOriginalونسو يالصو : يامل ج د يف ييBitmapالسو  يالثالثيتع يفيمت يريمنين عي

يص : يو ت  .ح ثيستك نيهذهيالص : يك

يلكليب كسليRGBلخزني  مييColorالس  يال ابعيتع يفيمت يريمنين عي

يانيالص : يعبا: يعنيمص  ف يثنائ  يمثا يص : يمك ن يمنيص انيوثالث ياع د ي

(200,100,30) (150,16,80) (200,100,30) 

(0,40,20) (0,20,0) (20,220,80) 

االنيعل ناي  اء يالصووفياالو يالخل  ياالولىييوايجادياملعد يثميا:جاعيالق   يف ين سياملكانيي

ياويالىيمص  ف يجديد ي



يسووووووووووووووواوييالق  ووو يداخوووليالب كسووووووووووووووولياالو ييA(0,0)وانييAن  ضيانياسوووووووووووومياملصوووووووووووو  فووو يه ي

يوهكذاي(150,16,80)تساوييالب كسليالثانيييA(0,1),    يي(200,100,30)

 الب كس التينق ميبق اء يب كسليب كسليبداي يمنيالص  ملعالج ي

P=A. GetPixel (0,0) 

ي(200,100,30)تح يي    يالب كسلياالو يي Pاالني

r=P.R 

ي200  ييrفتك ني    يي rنس ي    يالل نياالح  يمنيالصفياالو يالىيمت يرياس  ي

g=P.G 

 100  ييgتك ني    يفي gنس ي    يالل نياالخض يمنيالصفياالو يالىيمت يرياس  ي

 

b=P.B 

 30  ييbفتك ني    يي bنس ي    يالل نياالز:قيمنيالصفياالو يالىيمت يرياس  ي

يبعديتحص ليالق ميالثالث ينجدياملعد 

Avg=(r+b+g)/3 

يوننقليالق ميالجديد ياليهايXبعديايجادياملعد ينق ميبتع يفيمص  ف يجديد يباسمي

X(0,0). SetPixel (avg,avg,avg) 

 (110,110,110تحت ييعلىي) X(0,0)االني

يبعدياك ا يالب كسلياالو ينق ميبت يريالب كسليالثانيي)الخل  يالثان  (

P=A. GetPixel (0,1) 

r=P.R 

g=P.G 



b=P.B 

Avg=(r+b+g)/3 

X(0,1). SetPixel (avg,avg,avg) 

 ياالو يفوهكذايحتىياك ا يج  عيعناص يالصفياالو يبعديذلكينق ميب عالج يالب كسلي

يالثانيي الع  د

P=A. GetPixel (1,0) 

r=P.R 

g=P.G 

b=P.B 

Avg=(r+b+g)/3 

X(1,0). SetPixel (avg,avg,avg) 

 

ح ثييFor Loopنالحظيانيالخ  اتيتتك :يباستثناءي: ميالصفيوالع  ديلهذاينستخدميا ي

ييNextوييForه يتك ا:لع ل  يمع ن يمحص : يبينيي loopانيا ي

For x =  العدادبداية  To نهاية العداد 

 تكرار العمليات         

 

Next 

يم  ي100مثا يتك ا:يع ل  يمع ن ي

For i = 0 To 99 

 تكرار العمليات         

 

Next 

 

Nested Loopيه يعداديداخليعداديي



 

For x = بداية العداد To االول نهاية العداد  

        For y = بداية العداد To الثاني نهاية العداد  

 تكرار العمليات           

Next 

  

Next 

ييصبحيالك ديكالتال يnested loopاالنيباستخدامي

For x =0   To عرض الصورة 

For y =0   To الصورة ارتفاع  

P=A. GetPixel (x,y) 

r=P.R 

g=P.G 

b=P.B 

Avg=(r+b+g)/3 

X(x,y). SetPixel (avg,avg,avg) 

Next 

Next 
 

اخ يخ   ي  يلنسووو يالصووو : يالت يتميت يرييGrayScaleوبال ج عيالىيك ديتعديليالصووو : يالىي

يpicModifiedوالت يتميت يرياس هايالىيي pictureBox2ال انهايالىيالتد:ريال مادييالىي

        picModified.Image = tempPicture 

يالخصائصيالىييالىياس ليال  :ميون يريي Progressbarنض في

Name: prgLoading 

Dock: Bottom 



  

الظها:يمقدا:يالتقدميف يمعالج يماينعد يالك ديالسابقيل صبحيي Progressbar  يستخدميا 

يكالتال 

        Dim width As Integer = picOriginal.Image.Width 

        Dim height As Integer = picOriginal.Image.Height 

        Dim tempPicture As New Bitmap(picOriginal.Image) 

        Dim p As Color 

 

        prgLoading.Value = 0 

        prgLoading.Maximum = width * height 

 

        For x = 0 To width - 1 

            For y = 0 To height - 1 

                p = tempPicture.GetPixel(x, y) 

                Dim r As Integer = p.R 

                Dim r As Integer = p.R 

                Dim g As Integer = p.G 



                Dim b As Integer = p.B 

                Dim avg As Integer = (r + g + b) / 3 
                tempPicture.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(p.A, avg, avg, avg)) 

                prgLoading.Value = prgLoading.Value + 1 

            Next 

        Next 

        picModified.Image = tempPicture 

        prgLoading.Value = 0 

 تح يليالص : يالىياس ديواب ض

يكل كيعلىن جعيالىيالتص  ميونض ظيدبلي

يConvert Image To Black & whiteي

 

ينكتبيالك ديالسابقيمعيت يريبس ط

Dim width As Integer = picOriginal.Image.Width 

        Dim height As Integer = picOriginal.Image.Height 

        Dim tempPicture As New Bitmap(picOriginal.Image) 



        Dim p As Color 

 

        prgLoading.Value = 0 

        prgLoading.Maximum = width * height 

 

        For x = 0 To width - 1 

            For y = 0 To height - 1 

                p = tempPicture.GetPixel(x, y) 

                Dim r As Integer = p.R 

                Dim r As Integer = p.R 

                Dim g As Integer = p.G 

                Dim b As Integer = p.B 

                Dim avg As Integer = (r + g + b) / 3 

                If avg > 100 Then 

                    tempPicture.SetPixel(x, y, Color.White) 

                Else 

                    tempPicture.SetPixel(x, y, Color.Black) 

                End If 

 

                prgLoading.Value = prgLoading.Value + 1 

            Next 

        Next 

      picModified.Image = tempPicture 

      prgLoading.Value = 0 



 

اب ضيواسوووووووووووو دييعت وديعلىيحوديالعتبو ي)ف يالك ديالسوووووووووووووابقيحوديالعتبو يانيت يريالصوووووووووووو : يالىي

(يح ثيسووووووووووويتميت يريياالل انيالىياسووووووووووو دياذايكانياملعد يا ليمنيحديالعتب يوالىي100يسووووووووووواويي

 اب ضيف يحال يكانياملعد ياكبريمنيحديالعتب 

ي


