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Abstract  

In this research, the algorithm of 2-Dimension variation was 

achieved, to extract a  feature of  the numerical number image. Because  

number recognition is very important subject in practical fields of image 

processing. 

The number will be segmented to its individual components (one 

image for each digit), Then preprocess will start by truncating  all unused 

area from all the slides using the vertical and horizontal projection. 

The applied algorithm to compute the digit weight, can stated as 

follow:- 

- compute the distance geometry using 2-Dimension Variation 

algorithm which will be adopted as the digit feature.  

- Searching for the computed value in the data base (which was 

already build). 

- The weight of the digit will be computed depend upon the digit rank. 

- collecting all the weight to get the total weight of digit. 

When the algorithm applied on different numbers the result was 

with very low difference not more than 5 % when using numbers with 

single font and it rise little bit with numbers of mixed fonts. 



 .حساب األوزان لصورة رقم عددي

120 

 الممخص
في ىذا البحث تـ اعتماد خكارزمية تغير البعديف لمحصكؿ عمى صفة مميزة لصكرة الرقـ 

 .مف المكاضيع الميمة في المجاؿ التطبيقي لمعالجة الصكر الرقمية األرقاـكذلؾ لككف تمييز 
المعالجة  إجراءليبدأ بعدىا ( صكرة لكؿ عدد مف مككناتو) أجزاءه إلىيتـ تقطيع الرقـ  
 اإلسقاطغير مستخدمة مف كؿ صكرة فرعية مف خالؿ حساب  األجزاء بإزالةالمتمثمة  يةألكؿا

 .لصكرة الرقـكالعمكدم  األفقي
 :تتمثؿ الخكارزمية المعتمدة لحساب قيمة العدد بالخطكات التالية 

 .حساب البعد الكسرم باستخداـ خكارزمية تغير البعديف ليتـ اعتماده كصفة مميزة لمرقـ -
ارنة لمقيمة التي تـ الحصكؿ عمييا كمقارنتيا مع قاعدة المعمكمات التي تـ بناءىا مؽ إجراء -

 .مسبقان 

 .تومرتبق باالعتماد عمى كزف الرقـ يتـ حساب -

 .لمحصكؿ عمى قيمة العدد النيائية األكزافيتـ تجميع كافة  -

ة جدا مختمفة كانت نسبة الخطأ ضئيؿ أرقاـذات  إعدادعمى  أعالهعند تطبيؽ الخكارزمية 
الخطكط كارتفعت قميال مع خطكط  أحادية األرقاـذات  األعدادفي % 5حيث لـ تتجاكز 

 .مختمفة في عدد كاحد
 

المقدمة  -1  
إختراع الحكاسيب، تبيف أف بإمكاف الحاسكب القياـ بعمميات غير الحسابات  بعد
الكثير مف المياـ  كأف السرعة التي يقكـ بيا الحاسكب بعممياتو يمكف إستعماليا في. الرياضية
لتمييز  إلتخاذ القرارات كأف ىناؾ إمكانية عالية إمكانية كجكدفقد تبيف . لرياضية البحتةغير ا

 الذكاء اإلصطناعيد تككنت حقكؿ جديدة تقع تحت حقؿ كؽ. عمى الصكراألنماط كالتعرؼ 
 .(2008النعمة ، )

قياس األبعاد بأساليب غير  في اآلكنة األخيرة تـ اعتماد أساليب رياضية حديثة مف خالؿ
التي بنيت عمى أساس قياس البعد  (Fractal Geometry)تقميدية فتـ اعتماد اليندسة الكسرية 

الكسرم، ىذه التقنيات الجديدة التي كظفت بشكؿ فعاؿ في مجاؿ معالجة الصكر الرقمية أدت 
ع ما اتصفت بو مف إلى إمكانية تقطيع صكرم أك تمييز صكرم مف خالؿ دراسة تمؾ األبعاد ـ

 (.2008يكنس ، ) مكاصفات تؤدم إلى عزؿ مناطؽ ذات صفات مشتركة
كلقػد بينت الدراسات الحديثة أف اليندسة الكسرية ىي معجـ األشكاؿ غيػػر النظامية  

(Irregular Shapes) مما ساعدىا في الدخكؿ في الكثير مف التطبيقات الحياتية كالعمكـ ،
خداميا في المجاالت الفنية في تصميـ عدد مف الصكر كاألشكاؿ، إذ تقاـ كذلؾ تـ است. المختمفة
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كثير مف المؤتمرات المتخصصة عف تطبيقات الكسكريات كاستخداميا حتى في تصميـ الديككر 
كالمباني، كأصبحت تطبيقات الكسكريات كاسعة االنتشار كيمكف رؤيتيا في كؿ مجاالت الحياة 

. (2007حامد ، )
 

 : Fractal Geometry  الكسورية الهندسة  -2
مثؿ  ،خكارزميات متكررة أكطريؽ عمميات  عف األشكاؿ الكسكريةتشكيؿ يتـ غالبا ما 

(. 1)، ككما في الشكؿ(Edgar, 2008) (iterative) التكرارية  تالعمميا
 

 
 الخاصية التكرارية في األشكال الكسورية(: 1)الشكل 

 

ألكضاع كالبنى التي ال يمكف تفسيرىا أك دراستيا لعديد مف اتصؼ اليندسة الكسكرية ا
 تطبيقات عديدة في  الكسكرية تمتمؾاليندسة كما أّف  ،الكالسيكية باليندسة الرياضية

  كصؼ خصائص األشكاؿ في الطبيعةة ككالفنكف الحاسكبي اكالتكنكلكجيالعمكـ 
(Mandelbrot, 1982) ، لبعض األشكاؿ  مف الخصائص الرياضية تيتـ بالتحقؽكلذلؾ فيي

 .عمى كفؽ خصائصيا الكسكرية كمحاكلة تفسيرىا
  ب البعد الكسرم كمف ىذه الطرائؽىناؾ العديد مف الطرائؽ المستخدمة لحسا

  . Dimension Variation Method=2طريقة تغيير البعديف الشائعة االستخداـ 
 (Pixels)ط الضكئية تعّد طريقة تغيير البعديف مف أفضؿ الطرائؽ التي تتعامؿ مع النقا

بمختمؼ القياسات، فتعمؿ عمى تحميؿ النقاط الضكئية لمسافات مختمفة  في الصكر الرقمية
كاف ىذه المسافات معرفة بأنيا مجمكعة نقاط مربعة  (Pixel)بالنسبة لنقطة ضكئية محددة 

م اد البعد جالشكؿ، ففي كؿ مرحمة تتـ زيادة مساحة المربع بشكؿ متساٍك حكؿ نقطة المنتصؼ كا 
، حيث يتـ تحديد نقطة المنتصؼ كمف ثـ يتـ تحميؿ النقاط المجاكرة ليا كالتي تككف الكسكرم

 ،تكرر العممية مع تغيير المقياستك، (r) تحديد قيمةيتـ باستخداـ مقياس معيف عمى ىيئة مربع ك
مف قيـ  (3) كما في الشكؿ كيتـ حساب الميؿ [.…3,5,7,9]إلى  rتتراكح قيمة  أفمكف كمف الـ
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log N(r) ،log(1/r)  حيث N(r)عدد المربعات ك(r )طكؿ ضمع المربع.  
. (2004الطائي، )

 حساب يتـ أكالن الرمادية،  رم في الصكركلحساب البعد الكسكلغرض استخداـ الخكارزمية 
 N(r)القيمة العظمى كالقيمة الصغرل لقيـ التدرجات الرمادية في كؿ مربع كتحدد قيمة  logك

ىي طكؿ الضمع الجانبي لممربع الحالي، كيتـ حساب  r، كأف قيمة د الفرؽ بيف القيمتيفبإيجا
 (Kraft, 1995) (:2)ك( 1)قيمة البعد الكسكرم مف المعادلتيف 

S = Log N(r) / Log (1/r)     ………………………..……………………(1) 

2
3

S
D             ……………………………………..……………(2) 

 

يمثؿ صكرة رمادية لمجمكعة ماندلبركت ُطّبَقت عمييا خكارزمية تغيير ( 2)كالشكؿ 
 (Kraft, 1995) .يمثؿ االنحدار الخطي الناتج مف التطبيؽ( 3)البعديف، كالشكؿ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

صورة رمادية لمجموعة ماندلبروت (: 2)الشكل 
 

log r 

log N(r) 
S = Log N(r) / Log 

(1/r) 

 (2)االنحدار الخطي لمبعد الكسوري لمصورة في الشكل (: 3)الشكل
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  Image Segmentation: الصور الرقمية  جزئةت  -3
تحيط عنصران  الصكرة إلى عدة مساحات أك مناطؽ كؿ منطقة قطيعت عمميةم ق جزئةتاؿ

 جزئةكمية، ىناؾ العديد مف طرائؽ تمعينان لو صفات خاصة يمتاز بيا عف عناصر الصكرة اؿ
الصكرة التي يعتمد استخداميا عمى نكع الصكرة التي يتـ معالجتيا كتختمؼ الطرائؽ المستخدمة 

رائؽ معينة مع كؿ نكع مف انكاع الصكر الثنائية أك ذات باختالؼ الصكر إذ يتـ استخداـ ط
 (Umbaugh, 1998) .التدرج الرمادم أك الممكنة

الصكر مف أىـ الخطكات األساسية في عممية تحميؿ الصكر، مف اجؿ  جزئةتعد عممية ت
تعريؼ العناصر أك الكائنات المكجكدة ضمف الصكرة كيككف اليدؼ الرئيس مف عممية تقطيع 

تمييز المناطؽ المتجانسة ضمف الصكرة بشكؿ بارز ككاضح، كتقسيـ الصكرة إلى عدة  الصكرة
 (Ruzon, 2009). مناطؽ حسب تجانسيا

الصكر تتضمف المعالجة التي يتـ مف خالليا إيجاد أعمى تجانس في  جزئةإف عممية ت
يس رئيسة الصكر عمى مقام جزئةاطؽ المتجانسة كتعتمد عممية تالتدرجات الرمادية ضمف المف

: كىي
.  Homogeneityالتجانس  -1
 Borderالحدكد  -2

عمى كؿ مف ىذيف العامميف، إذ يتضمف كؿ منيما عدة معالـ مثؿ  جزئةتمد التتعكقد 
-2)كيكضح الشكؿ ( Texture)أك النسجة ( Color)أك المكف ( Gray level)التدرج الرمادم 

 Scanner اـ جياز الماسح الضكئيصكرة لجريدة تـ ادخاليا إلى الحاسكب باستخد جزئةت( 10
 (Kitchen, 1984) .(مرشح جابكر) باعتماد نكع خاص مف المرشحات

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Image Segmentation Techniques: الصور تجزئةتقنيات   -4

الطرائؽ  كأكثر أىـالصكر كمف  جزئةتكجد العديد مف الطرائؽ المستخدمة لعممية ت
: (Neary, 2002)استخداما ما يأتي 

 عممية التقطيع لصورة ذات تدرجات رمادية: (4)شكل 
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 (Cheriet, 2002) الصور باستخدام التدرج البياني لحد العتبة تجزئة: 4-1
: الصكر الممكنة، كىي تعتمد عمى كؿ مف تجزئةمف الطرائؽ المستخدمة لعممية 

1-  Color constructing 

2-  Hue histogram 

القمـ في المدرج  نسبة إلى أعمى كأكضح Thresholdقيمة حد العتبة  حيث تـ اعتماد
ني، كيتـ تكرار العممية لجميع القمـ في المدرج البياني اف قيمة المعيار المستخدـ لعزؿ القمـ البيا

بحيث تككف قيمة ( MaxPeak and Minpeak) يعتمد عمى النسبة بيف أعمى قمة كاقؿ قمة
: ىي Tحد العتبة 

 T > = 2 
T  : النسبة بيف أعمى قمة كاقؿ قمة في المدرج البياني لجزء الصكرةHistogram   .

(Cheriet, 2002.) 
الصكرة في بعض التطبيقات يككف  جزئةفي تإف تطبيؽ طريقة التدرج البياني لحد العتبة 

كفي بعض األحياف قد تككف الصكرة ، غير كفكء أحيانا عندما يككف التدرج البياني غير منتظـ
يؤدم إلى عدـ  باستخداـ أم معالجة كالذمContrast   ذات نكعية ال يمكف تحسيف التغاير
مف التدرج الختيار قيمة حد العتبة الستخداميا في  أكثرالقدرة عمى الحصكؿ عمى قمتيف أك 

. فضال عف كجكد العديد مف المشكالت األخرل جزئةالت
 

الصور باستخدام تحديد الحافات   تجزئة: 4-2
في الشدة  تـ اقتراح العديد مف تقنيات كشؼ الحافات التي تبحث عند عدـ االستمرارية 

 (.Umbaugh, 1998) المكنية لمككنات الصكرة، كتعمؿ عمى إبراز مككنات الصكرة

إف عممية تحديد الحافات في الصكر الرمادية تتككف باالعتماد عمى عالقة قيـ النقطة 
: (Fisher, 2000) ىناؾ العديد مف طرائؽ تحديد الحافات مثؿك .بقيـ النقاط المجاكرة ليا

. Robertsرت محدد الحافة ركب -
.  Sobelمحدد الحافة سكبؿ   -
.  Prewitt محدد الحافة بريكت -
. Laplacian محدد الحافة البالسياف -
 .Cannyكمحدد الحافة كاني  -

 

كاستخداـ ىذه  يتـ استخداـ محددات الحافات الستخالص خكاص عناصر الصكرة
، إال (Neary, 2002)المعمكمات التي تـ استخالصيا في تحديد كتمييز العناصر كبشكؿ كامؿ 

إف استخداـ ىذه المحددات ال يعطي أم كصؼ ليذه المعالـ كال يمكف الحصكؿ عمى كصؼ 
لصفات األشكاؿ أك عددىا في الصكرة، كىناؾ العديد مف المشكالت في استخداـ تحديد الحافات 
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في حالة كجكد ضكضاء في الصكرة حيث تجعؿ عممية تحديد الحافات صعبة، أك قد يسبب في 
. (Ahuja, 1980)حدكث تقطيع في الحافات 
صكرة باستخداـ فمتر جابكر مع تحديد الحافات كدمج  تجزئةعممية ( 5)كيكضح الشكؿ 

 (Umbaugh, 1998 ) .تجزئةلؿالنتائج لمحصكؿ عمى الصكرة النيائية 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: الصور باستخدام البعد الكسري جزئةت  :3-4

 جزئةالمستخدمة لت الحديثة البعد الكسرم مف الطرائؽالصكرة باستخداـ  تجزئةتعد 
الطرائؽ التي تتعامؿ مع  أفضؿالصكر التي تحكم عمى مناطؽ طبيعية، الف الكسكريات تعد مف 

مف  أفضؿعمى تمييز المناطؽ حسب النسجة كبشكؿ  ىذا النكع مف الصكر، إذ تمتاز بقدرتيا
الصكر باستخداـ البعد  جزئةالطرائؽ المستخدمة لت عديد مفالطرائؽ االعتيادية المعركفة، كىناؾ اؿ

  two Dimension Variationتغييػر الػبعديػف  الطرائؽ المستخدمة طػريقػة أشيرالكسرم كمف 
تمييز المناطؽ كعزؿ  في إمكانيةمف ليا  لما الصكر جزئةبشكؿ كاسع في ت ىاتـ اعتماد حيث

 (.2004الطائي، ) األنسجة المختمفة
الصكر باستخداـ خكارزمية تغيير  تجزئةيأتي شرح مفصؿ لعممية  كفيما
 . (kraft,1995)البعديف

. NNقراءة حجـ الصكرة  (1

ث تمثل صورة رقم من طريقة حي أكثرالصورة بدمج  جزئةت: (5)شكل 
باستخدام فمتر جابور  جزئةت( 2 األصمية                الصورة ( 1
 الصورة النهائية بعد دمج الطرقتين( 4          تحديد الحافات لمصورة( 3

1 2 

3 4 
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مف النقاط حكؿ النقطة المراد حساب بعدىا الكسرم  rذات بعديف بقيمة  Wكضع نافذة  (2
. بحيث يتطابؽ مركز النافذة مع النقطة التي يتـ حساب بعدىا

كحساب الفرؽ بينيا W ضمف النافذة( لمتدرجات الرمادية)ة حساب أعمى قيمة كاقؿ قيـ (3
Avr = (Maxval-Minval) ِ  

 .الفقرة السابقة تـ حسابيا مف Avrحيث  ،Log(1/r)ك  Log (Avr)حساب كؿ مف  (4
 Wبمقدار نقطتيف صكرية كبجميع االتجاىات، حيث يزداد حجـ النافذة  rزيادة قيمة  (5

. المحيطة بنقطة المركز
 Log(Avr)/Log(1/r )مف   S تقيـحساب ميؿ المس (6
. [.…3,5,7]تساكم  rحيث  rلمجمكعة مف قيـ ( 7-4)تكرار الخطكات  (7
لكؿ نقطة في الصكرة مف حساب الميؿ لكؿ نقطة مف البعد الكسرم تككيف مصفكفة  (8

: (2008،لنعمة) باستخداـ المعادلة  Log(Avr)ك   Log(1/r)مجمكع قيـ 
S =)Log(Avr)/Log(1/r)) 

  الصكرة حسب قيـ البعد الكسرم جزئةة البعد الكسرم يتـ تمف مصفكؼ (9
(Sarkar, 1992.) 
 األلكافتـ حساب بعدىا الكسرم باستخداـ ىذه الطريقة، حيث تشير  يكضح صكر( 6)كالشكؿ 

 .[Olivera and Conci, 2002]المتشابية إلى نسجات متشابية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :-ديةلحساب القيمة العد الخوارزمية المقترحة -5
مف االمكر الميمة في مجاؿ معالجة الصكر الرقمية كذلؾ  تعد ىذه الخطكة: اكتساب الصكرة - أ

 :   اعتماد عميو تـ في ىذا التطبيؽ. اكتساب الصكر الجؿ تقنات التي كفرت حاليالكثرة اؿ

. Matlabكافة الممفات التي يتـ معالجتيا مف خالؿ برمجيات  .1

تقطيع الصورة باستخدام طريقة تغيير البعدين   :(6)شكل  
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كمف ثـ خزنيا  scanner))ىاز الماسح الضكئي امكانية اكتساب الصكرة مف خالؿ ج .2
 .التعامؿ معيا ألجؿ

 . مف خالؿ الكاميرات الرقمية .3

  special domainحيث بإمكاف قراءة تمؾ الممفات  مباشرةن ألجؿ اعتمادىا في الصيغة المكانية 
 .لمتعامؿ معيا بصيغة مصفكفة

 

صكرم لغرض المعالجة تككف ىناؾ تييئة الممؼ اؿ ألجؿ  preprocesses األكليةالمعالجة  -ب
الصكرة خالؿ  إلى أضيفتكافة الضكضاء التي  بإزالة أحاجة ماسة الى معالجة اكلية لو تبد

عممية ترشيح لمصكرة باعتماد مرشح  إجراءعممية اكتساب الصكرة الى الحاسبة مف خالؿ 
  :ةتجانس كاضح عمى الصكرة الناتج إيجاد إلىحيث يؤدم  (:Averaging)المعدؿ 

 فقط  العدد الرقمي الى اجزائو باعتماد المدرج التكرارم العمكدم عممية تجزئة -
حيث تؤدم عممية ازالة  (الجزء)  مستخدمة مف صكرة الرقـاؿير غ األجزاء إزالةعممية  -

أم )ثر ايجابيان عمى الزمف المناطؽ الغير مستخدمة الى تقميص في حجـ الصكرة مما يؤ
 حسب لمصكرة االفقيكالعمكدم سقاط االباعتماد ث تتـ العممية حي( سرعة تنفيذ البرنامج
  :المعادلتيف التالييف

 

 

 M, Nالصكرة ذات بعديف =  Xحيث اف 
P

h (كذلؾ بتجميع كافة عناصر الصفكؼ) االسقاط االفقي 
P

v ( كذلؾ بتجميع كافة عناصر األعمدة) العمكدم اإلسقاط
 

ف احجاـ االعداد غير ثابتة في كثير مف معالجات لكك :(Normalization) عممية التعيير -ج
النصكص لككنيا تعتمد رسكمات لصكر االعداد الخاصة بكؿ نظاـ عميو تككف ىناؾ حاجة 

اعتماد ابعاد قياسية مف خالؿ اداء عممية التعيير كبذلؾ يككف العدد  ألجؿضركرية جدا 
. مييئا لممرحمة التالية

 

كذلؾ باستخداـ خكارزمية  المككنة لمرقـ األعدادكؿ عدد مف  يتـ حساب البعد الكسرم لصكرة  -د
حساب القيمة الرقمية لصكرة الرقـ يتـ كبعد ذلؾ  (3)تغير البعديف كما مر ذكرىا في الفقرة 

الكسرم مع الممؼ الحاكم عمى االبعاد الكسرية لمصكر القياسية  مف خالؿ مقارنة البعد
  .الرقمية لإلعداد
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 لألسمرفكع ( 10) باألساساكزاف كؿ عدد مف خالؿ ضرب قيمة العدد  تتـ عممية حساب -ػق
الذم يمثؿ مرتبة الرقـ داخؿ العدد حيث يتـ تجميع لكؿ االكزاف لغرض الحصكؿ عمى القيمة 

 : ككما في المثاؿ التالي النيائية لمرقـ

كلى اما العدد في المرتبة اال( 8) يقع في المرتبة صفر كالعدد( 1)حيث اف الرقـ ( 581) العدد 
فيقع في المرتبة الثانية كعميو تككف القيمة العددية ىي حاصؿ جمع  ( 5)

581=10
2
*5+10

1*
8+10

0
*1 

 

( 7)في الشكؿ لعدديو لمرقـ،كالذم يعتبر اليدؼ مف البحثطبع المجمكع الذم يمثؿ القيمة ا -ك
. مخطط صندكقي لخطكات تنفيذ الخكارزمية المقترحة

 

 .ثاؿ تكضيحي لخطكات الخكارزمية المقترحة في البحثادناه ـ: مثال تطبيقي

 

 

 المخطط الصندوقي لمخوارزمية المقترحة :(7)الشكل 

 انبذاٍة

 ادخال انرقم 

 

عمهَة تجسئة انرقم 

 اني مكوناته

 اعتماد انمكون االول

عمهَة ازانة االجساء 

 مستخذمة الرغٌ

 حساب انبعذ انكسرً

مقارنة انبعذ انكسرً 

 مع االبعاد انقَاسَة

 

 النهاية

هم هناك مكونات  

 نعم اخرى  اونَه

 
 كال

حساب وزن انمكون  

ته اني انقَمة واضاف

 انعذدٍة

 طبع انقَمة انعذدٍة
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 .581 المككنات االكلية لمرقـ ألحدحساب القيمة العددية مثؿ مراحؿ م( 8)شكؿاؿ
ادخاؿ الرقـ    ػ1

 
 
  
 

 
 
 

 األوليةمكوناته  إلى الرقم جزئةت (ج)العمودي لمرقم المدخل  اإلسقاط (ب)صورة الرقم المدخل  (أ)
 

  
 
 
 
 
 
 
 

األجزاء العدد واحد بعد ازلة  (و)( 1)لمرقم  األفقي اإلسقاط (ـه)         ( 1)العمودي لمرقم  اإلسقاط (د) 
مستخدمة ال غير

 

 الخوارزمية المقترحة مراحل تنفيذ( 8)الشكل 
 

بعد الحصكؿ عمى صكرة احد المككنات االكلية لمعدد يتـ حساب البعد الكسرم لصكرة 
 بعدالقياسية لمعرفة اقرب قيمة  األرقاـالكسرية لصكر  األبعادرنتو مع جدكؿ اؽالعدد ليتـ بعدىا ـ

 .لمقيمة التي تـ الحصكؿ عمييا ثـ تكرر العممية لباقي المككنات كسرم
 

 :االستنتاجات
 مختمفةكخطكط  كبأحجاـ متعددة أرقاـعمى  المعتمدة الطريقةتـ في ىذا البحث تطبيؽ 

عميو تبيف مف خالؿ  األعدادلكؿ عدد مف  الكسرية األبعادفي قيـ النتائج تقارب كبير  كأظيرت
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ؿ التطبيؽ العممي اف االرقاـ المتككنو مف اعداد بمختمؼ االحجاـ كالخطكط يتـ معالجتيا مف خال
ىا في كثير مف يمكف تكضيؼ النتائج ذات دقة عالية ككانت عممية التعير لصكر تمؾ االعداد،

لى اف البعد الكسرم لصكرة رقـ تككف مختمفة كميان عف البعد الكسرم التطبيقات كما تـ التكصؿ ا
كذلؾ ادت عممية  .كثيرة إجراءات عميو تعتبر صفة مميزة لمعدد يتـ مف خاللوِ  األعدادلباقي 

. معالجة  ارقاـ ذات خطكط مختمفة إمكانية إلىالتعيير 
 
 :المستقبمية األعمال

 :-لخكارزمية المقترحة يمكف اعتمادىا فيمف النتائج التي تـ الحصكؿ عمييا في ا
 .حساب لكحات المركبات  -1
  .المطبكعة عمى الصككؾ األرقاـ -2

 .األرقاـتمييز تمؾ  ألجؿ في شبكة عصبية أيضان يمكف اعتمادىا  -3
 .البشرية التعرؼ عمى بصمة قزحية العيف إمكانيةمف الممكف التكسع في تطبيقيا ليشمؿ  -4
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