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  پردازش تصویر
  مقدمھ

پردازش تصویر یک تکنولوژی جدید در حال حاضر می باشد کھ بھ سرعت بھ یکی از پر کاربرد ترین علوم در تمامی زمینھ ھا تبدیل شده 
بھ سیستم است و دیگر کمتر سیستم کنترل شده ای را خواھید یافت کھ در آن از علم پردازش تصویر و گرافیک کامپیوتری استفاده نشده باشد. 

  می گویند. بینایی ماشینکھ با این علم در ارتباط ھستند ھای کنترلی 

امروزه کامپیوتر، گرافیک کامپیوتر، پردازش تصویر و در نھایت بینایی ماشین بھ تمامی علوم رخنھ کرده و کاربرد ھای فراوانی در انواع 
بشر دوباره باید بھ قرون وسطی برگردد. چرا کھ میبینیم زمینھ ھا دارد. بدون کامپیوتر، علوم کامپیوتری، گرافیک کامپیوتری و بینایی ماشین 

خت پروژه ھای فقط مرھون علوم کامپیوتر است. با کامپیوتر و علوم گرافیکی آن امکان ساپیشرفت اعجاز گونھ بشر در این چند دھھ اخیر 
ا عمل ساده و عادی شده است. دیگر بسیاری تقریببرای انسان و ساختمانی ، پزشکی، فضایی و بسیاری از پیشرفت ھای دیگر  بزرگ عمرانی

 از بیماران کھ قبال جسم بیجان آنان از بیمارستانھا خارج می شد امروز سالم و درمان شده از مراکز پزشکی خارج می شوند . در اینجا چند
  نمونھ از زمینھ ھای کاربرد پردازش تصویر در سایر علوم نام برده می شود:

 شناسایی قطعات و ھدایت رباتھا در صنعت و تولید.بازرسی و کنترل کیفیت محصوالت، کنترل فرآیند تولید: کاربرد ھای صنعتی ، 
 :سھ بعدی اندامھا، اشکارسازی و تشخیص خودکار تومورھا، تحلیل تصاویر متحرک پزشکی، بازسازی  کاربرد ھای پزشکی

و رادیو گرافی، پرتودرمانی و تشخیص بیماری ھا از روی استخراج اطالعات کاربردی اندامھا، تحلیل تصاویر سونو گرافی 
 تصاویر ظاھری.

  :وسایل نقلیھ بدون سرنشین،  شناسایی اھداف، ھدایت و کنترل ھوشمند، ردیابی اھداف متحرک ،کاربرد ھای نظامی و امنیتی
 شت و شناسایی چھره.پردازش تصاویر ماھواره ای، شناسایی اشخاص بر اساس سامانھ ھای بیومتریک مانند اثر انگ

 :یت و دستھ بندی محصوالت کشاورزی و دارویی، سمپاشی اتومات گیاھان.کنترل کیف کاربرد ھای کشاورزی 
 :مانیتورینگ، کنترل ھوشمند و کنترل تردد در وسایل نقلیھ زمینی، دریایی، ھوایی، سیستم ھای تشخیص  کاربرد تردد و ترافیک

 پالک و رنگ خودرو و سیستم ھای شناسایی خودرو ھای سرقتی.
 :پردازش تصاویر ماھواره ای تحقیقاتی، تلسکوپھای بزرگ فضایی، ادغام اطالعات تصاویر ماھواره ای کاربرد ھای ھوا و فضا ،

 تصویر برداری چند طیفی.
  

لزوم یادگیری و تسلط بر این مثالھا و ھزاران مثال دیگر گوشھ ای از کاربرد گرافیک کامپیوتری و پردازش تصویر در دنیای جدید است. 
بھ صورتی کھ تحلیل و پردازش داده ھای گرافیکی امروز بر ھیچکس پوشیده نیست و از دروس پایھ و اساسی در رشتھ کامپیوتر می باشد. 

ھر دانش آموختھ رشتھ کامپیوتر در ھر مقطعی کھ باشد اگر تا حدود سطح مقطع تحصیلی خود از این دانش برخوردار نباشد عمال در 
  کامپیوتر چیزی را نیاموختھ و نمی توان بھ او یک دانش آموختھ  رشتھ کامپیوتر گفت.

، آشنایی با مباحث بردارھا و ماتریس ھا و آرایھ  ++Cان برنامھ نویسی پایھ مانند پیش نیازھای این درس آشنایی در سطح مقدماتی بھ یک زب
پیاده  #Cو  ++Cبرنامھ نویسی این مباحث را می توان با ھر زبان برنامھ نویسی مانند  مینی پروژھھا وھا در درس ریاضی می باشد. تمامی 

ماتریس ھا زبان برنامھ نویسی و یس ھا سر و کار داریم بھترین زبان برای کار با سازی کرد. اما بدلیل اینکھ ما در گرافیک و تصویر با ماتر
نرم افزار متلب می باشد کھ تمامی مثالھا و مینی پروژه ھای ذکر شده در این جزوه با این زبان نوشتھ شده است. بنابر این برای کار در 

در متلب الزامی بوده و برای تسلط  بر این توابع اشنایی با متلب مقدماتی پیش پردازش تصویر آشنایی و بکارگیری توابع و جعبھ ابزارھای آن 
  نیاز است. 

آموزش متلب مقدماتی از حوصلھ این جزوه خارج بوده کھ توصیھ می شود بھ جزوه آموزشی متلب مقدماتی و یا کتابھای موجود در این مورد 
در جای خود توضیح داده خواھد شد و دانشجویانی کھ تسلط بر متلب مقدماتی نداشتھ نیاز مورد مراجعھ شده اما در کالس درس تمامی موارد 

باشد از این موضوع نگرانی نداشتھ باشند چرا کھ حضور در کالس این ھم را پوشش می دھد. لذا حضور در کالس برای این درس الزامی 
       است.

 مفاھیم رنگ و تصویر
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اساس کار با سیستم ھا و بینایی ماشین را تشکیل می دھند. در سیستمھای پردازش تصویر ورودی  در علم پردازش تصویر ، رنگ و تصاویر
دازش رنگ و تصویر است کھ بعد از تبدیل آنھا بھ سیگنالھای دیجیتال با الگوریتمھا و فیلترھای متنوع آنھا را قابل کنترل می نماید. صنعت پر

کار رباتھا را تشکیل می دھد. این علم در تمام زمینھ ھا از جملھ پزشکی؛ رباتیک؛ تشخیص  یا آنالیز تصویر در حال توسعھ بوده و اساس
ھویت و حتی زمینھ ھای فوق پیشرفتھ ھوا فضا؛ کاربردھای گسترده نظامی ، ھدفیابی خودکار موشکھا و دھھا کاربرد دیگر وارد شده و نمی 

  توان آن را نادیده گرفت.

  پیکسل

دوربین دیجیتال گرفتھ میشود از نقاط مربع شکل بسیار کوچکی تشکیل شده است کھ ھر کدام از این نقاط دارای  یک تصویر کھ توسط یک 
 pictureرنگ خاصی بوده کھ با قرار گیری در کنار ھم تشکیل یک تصویر را می دھند. این نقاط کوچک رنگی پیکسل نامیده شده (مخفف 

element یک تصویر دیجیتال است. ) کھ کوچکترین عنصر تشکیل دھنده  

  

  ابعاد و اندازه تصاویر:

یک دوربین ھر یک از این پیکسل ھا را توسط حسگرھای خود دریافت کرده و بھ اعداد دیجیتال تبدیل می کند. تعداد این پیکسل ھا در یک 
تصویر اندازه تصویر را مشخص می کند و برای ذکر اندازه یک تصویر از تعداد پیکسل ھای موجود در تصویر، بھ صورت ضرب سطر در 

استفاده می شود. با استفاده از ھمین پیکسل ھا و تبدیل و آنھا بھ یک ماتریس، می توان تصاویر را پردازش کرد . در ستون یا طول درعرض  
 ھا در یک تصویر بیشتر باشد، لماتریس برابر با یک پیکسل در تصویر مورد نظر خواھد بود. ھر چھ تعداد این پیکس درایھ ازاین روش ھر 

ای کیفیت باالتری خواھد بود .البتھ این عامل تنھا دلیل باالیی کیفیت در یک تصویر نیست و عامل اصلی تصویر بزگتر و ھمین طور دار
 مقدار بیت موجود در ھر پیکسل است.کیفیت یک تصویر 

  

  

 

 تعداد بیت ھای یک تصویر :
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برای نمایش پیکسل ھا بیان کنیم، تصویر ما تنھا دارای دو  1و  0ھر پیکسل باید بھ صورت یک عدد بیان شود. در صورتی کھ تنھا از اعداد 
واھد رنگ سیاه و سفید خواھد بود کھ بدون ھیچ سایھ و تغییر روشنایی خواھد بود. بھ این نوع تصویر باینری گویند کھ در ادامھ بھ آن اشاره خ

  را با کیفیت و سایھ ھا و روشنی ھای بیشتری دید.شد. حال در صورتی کھ ھر پیکسل دارای تعداد بیشتری بیت باشد،می توان تصویر 

 
  روش شناسایی رنگ در یک پیکسل:

 RGBبرای شناساندن رنگ یک پیکسل بھ نرم افزار روش ھا ومدل ھای مختلفی وجود دارد.اما برای نرم افزار بھترین نوع مدل رنگ مدل 
 می باشد کھ بھ دلیل سادگی بیشتر از این مدل استفاده شده است.

 

 :  RGBمدل رنگ 

RGB  کوتاه شده کلمات آبی و قرمز است کھ این سھ رنگ اصلی برای تشکیل تمامی رنگ ھای موجود در دنیا کافی می باشد. در دوربین ھا
  و تلوزیون ھا ھم کامال از این نوع روش یعنی استفاده از سھ رنگ اصلی برای تولید رنگ ھا استفاده می شود.

  : matlabشناسایی تصویر برای 

باید  تصویر را بھ شکلی قابل فھم برای سیستم تبدیل نمود. تنھا  زبان قابل فھم یک سیستم کامپیوتری اعداد می باشد. بھ ھمین   Matlabدر
تنھا  دلیل تصاویر بھ صورت ماتریسی از اعداد تبدیل می شود کھ نرم افزار تنھا با این اعداد در ارتباط است. البتھ برای تصاویر غیر رنگی

نیاز می باشد و نرم افزار باید ھر  RGBبھ یک ماتریس نیاز است، اما برای تصاویر رنگی بھ سھ ماتریس جدا برای ھر یک سھ رنگ اصلی 
  چھار نمونھ از این تصاویر را تولیدو بررسی می کند کھ عبارتند از:  Matlabنرم افزار  ماتریس را جداگانھ مورد بررسی قرار دھد.

  )Binaryینری (تصاویر با - ١
 ) Indexedتصاویر رنگی با شاخص(  - ٢
 ) Grayیا  (Intensityنورتصاویر غیر رنگی  با شدت  - ٣
  RGB (true color)تصاویر رنگی   - ۴
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  : (Binary)تصاویر با ینری 

قرار گرفتھ است. این نوع تصاویر کابرد  1و 0تصاویری ھستند کھ تنھا دارای دو رنگ سیاه و سفید می باشند و در ماتریس آنھا تنھا اعداد  
 فروانی را در زمینھ پردازش تصویر دارند و اکثر برنامھ ھا تصاویر خود را در نھایت بھ این نوع تصاویر تبدیل کرده و بر روی آن پردازش

  را انجام می دھند.

 0بیت بودن پیکسل ھای این نوع تصاویر است.(اعداد  ساده ترین پردازش در مورد این نوع تصاویر صورت می گیرد و این تنھا بھ دلیل تک
  بھ معنی رنگ سفید می باشد.) 1بھ معنی رنگ سیاه واعداد 

  
  : (Indexed) تصاویر رنگی با شاخص 

ی ، تبدیل بھ یک ماتریس بھ اندازه ابعاد تصویر شده کھ آرایھ ھای آن دارای اعدادی م Matlabتصاویری رنگی کھ بعد از ورود بھ محیط 
باشد . در این نوع تصاویر، خود عدد آرایھ و ماتریس مشخص کننده رنگ پیکسل نیست بلکھ عدد آرایھ، شاخص یا شماره عددی از یک جعبھ 

 رنگ می باشد.

  

  
  

  

  ) : Grayیا intensityتصاویر غیر رنگی با شدت نور (

این نوع تصاویر غیر رنگی با وضوح روشنی و تیرگی ھای تصویر بھ صورت تک ماتریس در ابعاد تصویر می باشد. بھ این نوع تصاویر، 
گفتھ می شود. آرایھ ھای ماتریس این تصویر تنھا نشان دھنده میزان روشنایی و یا تیرگی و سایھ ھای تصویر  Grayتصاویر خاکستری یا 

  ھستند.
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  : RGBتصاویر 

ماتریس جدا گانھ برای رنگ ھای سبز و آبی و قرمز، کھ آرایھ از سھ ماتریس بعد از ترکیب شده،  ٣این نوع تصاویر رنگی کھ تشکیل شده از
  تبدیل بھ رنگ کامل یک پیکسل از تصویر می شود. 

  
 

  : Matlabورود تصویر بھ نرم افزار 

امی تصاویر را بھ صورت ماتریس شناسایی می شود. اولین دستور مورد نیاز در این تم Matlabھمان طور کھ درقبل گفتھ شد در نرم افزار
  زمینھ، دستور خواندن تصویر توسط نرم افزار است. 

  
A=imread ویر")(نام فایل و مسیر جاری تص  

  

 فراخوانی تصویر:

و بھ صورت یک ماتریس ذخیره می  Aتوسط این دستورتصویر مورد نظر شما کھ در مسیر جاری ذخیره شده است فرخوانی شده ودر متغیر 
مقدار قرار گرفتھ در  Enter) استفاده شود، چون نرم افزار می خواھد بعد از زدن کلید  ;شود. بھتر است کھ در پایان دستور از عالمت (

  را افزایش می دھید.  CPUھد و این متغیر درایھ ھای بسیار زیادی دارد و زمان را از دست خواھید داد و میزان درگیری متغیر را نمایش د
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در صورتی کھ تصویر را در جایی کھ برنامھ ذخیره شده است قرار دھید، دیگرنیازی بھ نوشتن مسیر جاری نخواھد بود و نام وپسوند نکتھ: 
  آن تصویر کفایت می کند.

  ریافت اطالعاتی کامل از یک تصویر:د

  را دراختیار کاربر قرار می دھد. کاملی را از تصویری کھ در مسیر جاری موجود می باشد اطالعات

Imfinfo(؛نام فایل و مسیر جاری تصویر؛) 

  ه دارد.و بقیھ دستوراتی کھ در مراحل مقدماتی مطالعھ کردید دراینجا ھم کاربرد گسترد sizeو whosدستورات نکتھ: 

  نمایش تصویر فراخوانی شده با ابزار ویرایش:

سیم و بعد از دستور فراخوانی تصویر شما می توانید برای دیدن تصویر در محیط نرم افزار از این دستور استفاده نمایید. البتھ ابزاری برای تر
  نوشتن متون در این پنجره وجود دارد. 

Imshow (pic) 

  بھ حروف بزرگ و کوچک حساس است. Matlabافزار فراموش نکنید کھ نرم نکتھ: 

  نمایش تصویر فراخوانی شده با ابزار رنگ پیکسل:

این دستور ھم مانند دستور قبل تصویر مورد نظر شما را نمایش می دھد، اما بھ ھمواره نمایش تصویر دو پنجره دیگر ھم باز می شود کھ 
.دراین  پنجره یکی از امکانات بسیارمناسب،  (pixel region)شما نشان خواھد داد ھر پیکسل را بھ  RGBامکاناتی نظیردیدن  رنگ ھای 

  استفاده از خط کش برای اندازه گیری می باشد. 

  نمایش ھر نوع اطالعاتی در پنجره ھای نمایشی:

، متنی یا عددی و یا   figureره ھای اگر نیاز داشتھ باشید کھ در ھر پنجره نمایشی مانند نمایش تصویر و یا نمایش بردارھا و در کل در پنج
  مقدارمتغیری را قرار دھید، از این تابع استفاده کنید. 

  قرار دھید. ‘      ‘برای نمایش متون کافی است متن مورد نظر خود را در عالمت  

  استفاده نمایید تا مقادیر بھ رشتھ تبدیل شود. num2strبرای نمایش اعداد باید از دستور

p=imread (‘file name’); 
x=23; 
imshow (p), title ([‘ image processing’ , num2str (x)] ); 

 انواع تصاویر:

 RGBو  Intensityو Indexو  Binaryتوضیح کامل داده شد و انواع تصاویر  Matlabقبال در مورد انواع تصاویر در محیط نرم افزار 
مورد برسی قرار گرفت. در اینجا بھ بررسی توابع این تصاویر و نحوه تبدیل آنھا بھ یکدیگر، می پردازیم . بھ خاطر داشتھ باشید کھ ھر 

ذخیره می شود. برای انواع دیگر؛ از توابعی استفاده  RGBفراخوانی می کنید، بھ صورت یک تصویر Matlabتصویری را در نرم افزار 
 دامھ بھ بررسی آنھا می پردازیم. بیشتر توابع مربوط بھ پردازش تصویر تنھا یک نوع از انواع تصاویر را پشتیبانی میکنند.  می شود کھ در ا

   تبدیل تصویر بھ باینری:

Im2bw (pic,n)  
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مثال زیر توجھ کنید. ) را می توان بھ تصویر از نوع باینری تبدیل کرد. بھ  RGBو Intensityو (index توسط این دستور ھر نوع تصویری
کھ  1تا  0عددی  بین   nمی باشد، بھ تصویر باینری تبدیل می شود.   RGBدر این مثال تصویر فراخوانی شده کھ ھمان طور کھ گفتھ شده، 

  را دارد. 0.5استفاده نکنید، بھ صورت پیش فرض مقدار n  تعیین کننده میزان مرز بین سیاه و سفید می باشد. اگر از 

x=imread (‘file name’); 
imshow(x) 
x2=im2bw (x, o.6); 
imshow(x2) 

  

 :   Binary) در تبدیل تصویر بھ  nپیدا کردن مقدار آستانھ رنگ (مقدار

کیفیت تصویر  im2bwدر تابع  nھمیشھ نمی توان یک  تصویر را بھ خوبی بھ یک تصویر باینری تبدیل نمود. برای اینکھ با تغییر مقدار 
را نسبت بھ تصویر اصلی،  nر اساسی می کند. برای اینکھ بھترین تصویر را از این تابع بدست بیاوریم، دستوری است کھ مقدار خروجی تغیی

 نداریم. nبھ صورت اتوماتیک بدست میاورد و دیگر نیازی بھ تغییر مقدار 

  

  بھینھ: تعیین مقدار آستانھ

Graythresh(pic); 

قرار قرار داده می شود. در مثال زیر تفاوت استفاده کردن و یا نکردن از این تابع   im2bwده و در تابع استفاده شاین دستور بھ صورت زیر 
  مورد بررسی قرار گرفتھ است . تفاوت کامال قابل احساس است. 

x=imread (‘file name’); 
figure, imshow(x); 
x2= im2bw (x); 
x3=im2bw(x, graythresh (x) ); 
figure, imshow(x3); 

 : intensityبھ  RGBتبدیل تصویر 

Rgb2gray 

  تبدیل کرد.  Grayیا ھمان تصویر   intensityرا می توان بھ تصویر از نوع  RGBتوسط این دستور تصویری 

x=imread (‘file name ‘); 
figure,  imshow (x) 
x2=rgb2gray (x); 
figure , imshow (x2)  

 بھ باینری:  intensityتبدیل تصویر 

  را می توان بھ تصویر از نوع باینری تبدیل کرد. intensityتوسط این دستور تصویر 

x=imread (‘file name’); 
n=rgb2gray (x); 
imshow(n); 
x2=dither (n); 
imshow (x2); 
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 نمایش تصاویر در پنجره ھای جدا گانھ و ھم زمان:

لحظھ ببینید وبا شرط اینکھ ھر تصویر در پنجره ای جدا گانھ  نمایش داده شود ، کافی  در صورتی کھ بخواھید ھمھ تصاویر خود را در یک
  استفاده نمایید.  figureبرای ھر تصویر ازدستور  imshowاست قبل از دستور 

x1=imread (‘file name’); 
x2=imread (‘file name’); 
figure, imshow (x1); 
figure, imshow (x2); 

  ذخیره تصاویر:

در مورد ورود و نحوه نمایش تصاویر بھ صورت کامال کابردی و کافی توضیح داده شد. حال نوبت بھ ذخیره یک تصویر ایجاد شده رسیده 
  است. در صورتی کھ نیاز بھ ذخیره کردن یک تصویر دارید از دستور زیر استفاده کنید.

Imwrite (pic,’ مسیرذخیره و نام تصویر بھ ھمراه پسوند دلخواه ‘); 

  ذخیره تصویر:

قرار دارد را مسیری کھ تعیین کرده اید و با نام و پسوند دلخواه شما، ذخیره می کند. در صورتی کھ  picاین دستور تصویری کھ در متغیر 
پنجره مسیری را برای ذخیره انتخاب نکنید و تنھا نام و پسوند تصویر را بنویسید، نرم افزار تصویر را در مسیر جاری کھ در باالی 

command window  .نوشتھ شده است، ذخیره می کند  

x=imread (‘G:/p1. Png’); 
imwrite (x , ‘ C:/pic1.jpg’); 

نرم افزار تمامی تصاویری را کھ برای فرخوانی پشتیبانی می کند، در زمان ذخیره ھم پشتیبانی خواھد کرد. شما می توانید حتی فرمت نکتھ: 
  تصاویر را ھم تغییر دھید.

  تبدیل کالس تصویر:

 ٨دارای  uint8بینی یا ھمان  ٨ھمان طورکھ گفتھ شده بود، ھرپیکسل از یک تصویر دارای تعداد بیت مشخصی است برای مثال یک تصویر 
ر بیت برای نمایش مقدار رنگ یک پیکسل استفاده می کند. برای تبدیل این تصاویر برای کاھش یا افزایش تعداد بیت ھا از دستورات زی

  استفاده می شود.

  

  : uint8تبدیل کالس تصویر بھ 

 بیتی ٨تبدیل تعداد بیت تصویر بھ ظرفیت 

Im2uint8 (pic) 

  : uint16تبدیل کالس تصویر بھ 

  بیتی 16تبدیل تعداد بیت تصویر بھ ظرفیت 
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Im2uint16 (pic) 

  : doubleتبدیل کالس تصویر بھ 

  : doubleتبدیل تعداد بیت تصویر بھ ظرفیت 

Im2double (pic) 

  شناسایی تصویر باینری:

قرار می دھد و در غیر این صورت  Aرا در متغیر 1باشد، مقدار  Binaryقرار گرفتھ است از نوع  picدرصورتی کھ تصویری کھ در متغیر 
  می گیرد. 0مقدار 

A=isbw (pic) 

 

p=imread (‘filename’); 
p=im2bw (p); 
a= isbw (p); 
disp(a); 

  : RGBصویر شناسایی ت

می  0قرارمی دھد و در غیر این صورت مقدار  Aرا در متغیر  1باشد، مقدار  RGBقرار گرفتھ است از نوع  picدرصورتی کھ در متغیر 
  گیرد.

A= isrgb (pic) 

p= imread (‘filename’); 
a= isrgb (p); 
disp(a); 

  

  : indexشناسایی  تصویر 

قرار می دھد و در غیر این  Aرا در متغیر  1باشد، مقدار   indexقرار گرفتھ است از نوع  picدرصورتی کھ تصویری کھ در متغیر 
  می گیرد. 0صورت مقدار 

A=isin (pic) 

p=imread (‘filename’ ); 
a= isind (p); 
disp(a); 
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  : intensityیا  grayشناسایی تصویر 

قرار می دھد و در غیر این  Aرادر متغیر  1باشد، مقدار    intensityقرار گرفتھ است از نوع  picدر صورتی کھ تصویری کھ متغیر 
  می گیرد. 0صورت مقدار 

 A=isgray (pic) 

p=imread (‘filename’); 
p=rgb2gray (P); 
a= isgray (p); 
disp(a); 

  تغییر اندازه تصویر:

  قرار می دھد.    pic2ه و در متغیر تغییر داد xرا بھ اندازه و نسبت مقدار    picاین تابع اندازه تصویری در متغیر

درصد کوچک تر  ۵٠بھ این معنی می باشد کھ تصویر جدید برابر با تصویر اصلی می باشد. در مثال زیر اندازه تصویر را  xبرای  1مقدار 
  می کنیم:

  

Pic2=imresize (pic,x) 
p=imead (‘filename’); 
A=imresize (p, 0.2); 
subplot (1, 2, 1), imshow  (p); 
subplot (1, 2, 2), imshow (A); 

  البتھ می توانید اندازه تصویر خروجی خود را بھ اندازه دلخواه ھم تنظیم نمایید.

p=imread (‘filename’); 
A=imresize (p,[50 100]); 

 ستون در می آید. 100سطردر  50در این مثال فوق تصویر بھ اندازه 

  چرخش تصویر: 

  قرار می دھد.   pic2در جھت ساعت گرد ومقیاس درجھ، چرخش داده ودر متغیر  xرا بھ اندازه مقدار  picن تابع تصویری در متغیر ای

Pic=imrotate (pic, x) 
p=imread(‘filename’); 
A= imrotate(p, 50); 
subplot (1, 2, 1), imshow (p); 
subplot (1, 2, 2), imshow (A); 

  ن بخشی از تصویر:چیدن وجدا کرد
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یکی از پر کاربردترین ابزار برای پردازش تصویر، جدا کردن بخشی از تصویر می باشد. برای مثال شما در یک تصویر تنھا نیاز بھ بخشی 
ر چھ از تصویر را دارید و با این روش ناحیھ مورد نظر خود را جدا می کنید. این کار باعث افزایش سرعت پردازش نیز خواھد شد، چون ھ

کمتر خواھد شد و در نتیجھ انجام عملیات از  cpuتصویر کوچک تر با شد تصویر دارای پیکسل ھای کمتری خواھد بود و زمان درگیری 
  سرعت باالتری بر خوردار خواھد بود. دو روش متداول برای انجام این عملیات وجود دارد کھ عبارتند از:

 با استفاده از ماوس 
 ناحیھ  با استفاده از مختصات 

  :چیدن و جدا کردن تصویر توسط ماوس

دراین روش کاربر با انتخاب ناحیھ مورد نظر خود توسط ماوس می تواند بھ این مقصود خود برسد . برای این کار مراحل را یک بھ یک 
  انجام دھید:

  تصویر مورد نظر خود را فراخوانی کنید و نمایش دھید:

Pic2= imcrop (pic); 
p=imread (‘filename’); 
imshow(p); 

حال دستور چیدن تصویر را نوشتھ و توسط کلیک چپ ماوس ناحیھ مورد نظر خود را انتخاب کنید. حال بھ کلیک راست کردن بر روی ناحیھ 
  قرار می گیرد: A، ناحیھ مورد نظر جدا شده و در درون متغیر   Crop imageانتخاب شده در تصویر اصلی و انتخاب گزینھ 

A=imcrop (p); 
subplot (1, 2, 1,), imshow (p); 
subplot (1, 2, 2), imshow (A); 

  

  

  یھ:ن تصویر با استفاده از مختصات ناحچیدن و جدا کرد

تعیین کننده  Y1و x1در این روش با وارد کردن مختصات سطرھاو ستون ھای ماتریس تصویر می تواند بھ این مقصود خود برسید. مقادیر 
  تعیین کننده طول و عرض بخش مورد نظر برای برش تصویر می باشد.  Y2و X2و ستون نقطھ شروع  برش است و مقادیر  مختصات سطر

Pic2=imcrop (pic ,[Y1    X1    Y2    X2]); 
p=imread (‘filename’); 
imshow (P); 

  پیکسل بھ سمت پایین تصویر را جدا کنیم: 700پیکسل بھ سمت راست و  800تا وبھ مقدار  20و ستون  200حال می خواھیم سطر 

A=imcrop(p, [20    200     800    700] ); 
imshow(A); 

  مشخص می شود.  workspaceنکتھ:  اعداد سطرو ستون ھمان اندازه تصویر می باشد کھ در پنجره 
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  شناسایی رنگ یک پیکسل:

و خصوصا مسابقات رباتیک دارد. در بسیاری مواقع نیاز داریم کھ شناسایی رنگ یک پیکسل اھمیت و کاربر زیادی در پردازش تصویر 
رنگ تصویر خودمان را نسبت بھ شرایط محیط تعیین کنیم. چون رنگ یک تصویر نسبت بھ شرایط نورپردازی محیط تغییر می کند با 

  نیم.تشخیص در تغییر شدت و نوع رنگ در تصویر دریافتی می توانیم تغییر شدت نور محیط را مشخص ک

  شناسایی رنگ پیکسل با کلیک موس:

X= impixel(pic); 

 Xبکار بردن این تابع موجب می شود کھ کاربر با کلیک بر روی نقطھ ای از تصویر مقدار سھ رنگ اصلی پیکسل انتخاب شده را در متغیر 
قرمز, آبی و سبز آن درمتغیر قرار می  قرار دھد.اگر بر روی تصویر کلیک راست شود تنھا یک پیکسل انتخاب شده و سھ مقدار رنگھای

این گونھ گیرد. اما با کلیک چپ می توان تعداد بیشتری از پیکسل ھا را انتخاب کرده و مقادیر آنھا را در متغیر قرار داد. برنامھ زیر مثالی از 
  است:

pic=imread('d:/6.png'); 
imshow(pic); 
x=impixel(pic); 
clc; 
disp(x); 

 

  :جمع دو تصویر

  

می توان دو تصویر را توسط  تابع زیر با ھم جمع کرد, فقط باید توجھ شود کھ دو تصویر باید از نظر نوع؛ اندازه و کالس با ھم یکسان 
  باشند. 

Pic= imadd(pic1, pic2);  

  برنامھ زیر مثالی از این تابع می باشد:

Pic1= imread(‘filename1’); 
Pic2=imraed(‘filename2); 
Pic=imaddpic1, pic2); 
Subplot(1, 3, 1), imshow(pic1); 
Subplot(1, 3, 2), imshow(pic2); 
Subplot(1, 3,3 ), imshow(pic); 

  ترسیم اشکال بر روی تصاویر:

می توان اشکال ھندسی مانند انواع حطوط؛ دایره و مربع را روی یک تصویر رسم کرد. بیشترین کاربرد آن در رباتیک و ھوافضا جھت 
  نشان دادن مسیر حرکت یک جسم یا ھر چیز دیگری در تصویر میباشد.

  ترسیم تک خط:

imline 
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واستفاده از تابع فوق ابتدا و انتھای خط را با دابل کلیک  figureبرای رسم یک خط در یک تصویر پس از نمایش دادن تصویر در یک 
ود. این اطالعات نشان دھنده مختصات نقطھ ھای شروع و پایان مشخص کرده تا اطالعات مربوط بھ خط در یک ماتریس سطری ذخیره ش

  خط بر روی تصویر رسم می شود. مثال زیر نشان دھنده این مطلب است: waitخط می باشد. با این اطالعات و توسط دستور 

pic=imread('filename'); 
imshow(pic); 
x=imline; 
m=wait(x); 
imline(gca, m); 

د. برای نیداده شد با استفاده از کلیک چپ موس خط خود را رسم نموده و برای تثبیت آن دو مرتبھ بر روی خط ک کھ تصویر نمایشوقتی 
  استفاده می کنیم.  ,imline(gcaنام متغیر (ط در زمان دلخواه بر روی تصویر از دستورخنمایش دادن 

  نمایش خط بر روی تصویر توسط مختصات:

Imline (gca, [y1 y2], [x1, x2]); 

  می توان یک خط را بر روی یک تصویر با وارد نمودن مختصات آن در دستور ترسیم نمود:

pic=imread('filename'); 
imshow(pic); 
imline(gca,[50 70],[90 120]); 

 

  :ترسیم تک نقطھ در تصویر

impoint 

واستفاده از تابع فوق ابتدا توسط کلیک چپ موس محل نقطھ  figureبرای رسم یک نقطھ در یک تصویر پس از نمایش دادن تصویر در یک 
مورد نظر را کلیک مشخص کرده تا اطالعات مربوط بھ خط در یک ماتریس سطری ذخیره شود. این اطالعات نشان دھنده مختصات نقطھ 

  خط بر روی تصویر رسم می شود. مثال زیر نشان دھنده این مطلب است: waitمی باشد. با این اطالعات و توسط دستور 

pic=imread('filename'); 
imshow(pic); 
x=impoint; 
m=wait(x); 
impoint(gca, m); 

  سبب تثبیت نقطھ ایجاد شده بر روی تصویر می شود. impoint (gca, m)دستور 

  نمایش نقطھ بر روی تصویر توسط مختصات:

Impoint (gca, [y x]); 

  می توان یک خط را بر روی یک تصویر با وارد نمودن مختصات آن در دستور ترسیم نمود:

pic=imread('filename'); 
imshow(pic); 
imlpoint(gca,[50 70]); 

  ترسیم دایره و بیضی:
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صات مربوط بھ دایره یا بیضی را مخت imellipseبرای رسم یک دایره یا بیضی بر روی یک تصویر پس از نمایش دادن تصویر با دستور 
ذخیره می کنیم. این اطالعات عبارتند از  nگرفتھ سپس پس از دو بار کلیک کردن بر روی دایره یا بیضی این اطالعات را در ماتریس 

ل خاصی از مختصات نقطھ مرکز و اندازه قطر بزرگ و قطر کوچک بیضی. ناگفتھ نماند کھ در سیستم ھای طراحی با کامپیوتر دایره شک
 بیضی است کھ اندازه قطر بزرگ و کوچک آن با ھم برابر است. برنامھ زیر مثالی از رسم یک بیضی در حالت استفاده از موس است:

pic=imread('filename'); 
imshow(pic); 
n=imellipse; 
m=wait(n); 

  و بزرگ آنرا رسم کرد: و اندازه قطرھای کوچک زرسم بیضی ھم می توان با وارد کردن مختصات مرک برای

pic=imread('filename'); 
imshow(pic); 
imellipse(gca,50 70 60 80]); 

  ترسیم خطوط چند گانھ:

خطوط مورد نظر را بر روی تصویر رسم کرده  impolyبرای ترسیم چند خط بر روی تصویر پس از نمایش دادن تصویر با استفاده از تابع 
ترسیمی قبل با دابل کلیک کردن بر روی آنھا موجب ذخیره شدن اطالعات آنھا در یک ماتریس می شویم.برنامھ   و سپس ھمانند دستورات

  زیر مثالی از این گونھ ترسیم است:

pic=imread('filename'); 
imshow(pic); 
n=impoly; 
m=wait(n); 
impoly(gca,m); 

  ترسیمات قبل می توان با وارد کردن مختصات نقاط رئوس چند ضلعی نیز آن را رسم کرد. مانند مثال زیر: ھمانند

pic=imread('filename'); 
imshow(pic); 
impoly(gca, [150 100; 120 110;160 170]); 

  بھینھ سازی تصویر
  

ھا آشنا خواھیم شد. از جملھ کارھای مھم، آشنایی با انواع فیلترھا و در این بخش با ورود بھ دنیای پردازش تصویر و انجام آنالیز بر روی آن
بھینھ سازھای تصاویرآشنایی با عملیات ھای ریاضی بر روی تصاویر است. این اعمال گامی جدید در ادامھ مباحث قبل بوده وبدون آشنایی با 

 آنھا، ورود بھ این مرحلھ عمال کاری بیھوده خواھد بود.
  

  :  (Histogram)گرامنمودار ھیستو 

برای نمایش میزان کنتراست تصویر(محور افقی) نسبت بھ شدت نور تابیده شده بھ تصویر (محور عمودی   Grayتنھا در تصویرھایی از نوع 
ورت ) می باشد.این نمودار برای تصاویر دو بعدی میزان دامنھ شدت نور را در مقادیر مختلف کنتراست کھ ھم بھ صورت رقمی و ھم بھ ص

رنگ در محور افقی  نمایش  داده شده است را بیان می کند. این نمودار بھترین روش برای مقایسھ دو تصویر از یک نما خواھد بود. برای 
  نمایش این تابع از دستور زیر استفاده می شود.

imhist (pic)  

  :نمایش نمودار ھیستوگرام تصویر

  نمایید:بھ مثال زیر برای آشنایی بیشتر توجھ  
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A= imread (‘file name’ ); 
B=rgb2gray (A); 
subplot (1, 2, 1), imshow (B) 
subplot (1, 2, 2),imhist (B) 

  انجام عملیات ھای ریاضی بر روی تصاویر:

می توان عملیات ھای چھارگانھ ریاضی را بر روی ماتریس تصاویراجرا نمود. حتی می توان توان آرایھ ھای یک ماتریس را گرفتھ و 
نمود. البتھ بھتر است کھ این عملیات ھا را بھ صورت داریھ بھ داریھ یا ھمان   Negativeدرتصویر تغییراتی ایجاد نمود یا تصویر را منفی یا 

م داد. برای نمونھ ضرب را بھ صورت ضرب داخلی انجام داد. کم کردن ویا افزایش دادن مقادیر آرایھ ھای یک ماتریس تنھا در داخلی انجا
  مقدار نور و روشنایی تصویر تاثیر دارد و این دلیلی است کھ این عملیات ھا در بخش بھینھ سازھا و فیلترھا قرار گرفتھ است.

  ک تصویر:اضافھ کردن مقدار آرایھ ھای ی

  این روش ھا نیازی بھ دستور و تابع خاصی ندارد و با ذکر مثال، کامال با روند کار آشنا می شوید. پس بھ مثال توجھ کنید.

p=imread (‘G:\picture. Jpg’); 
x=p+150; 
subplot (1, 2, 1),imshow (p) 
subplot (1, 2, 2), imshow (x) 

  تصویر افزایش یافتھ است.   Brightnessھمان طور کھ مشاھده می کنید تنھا 

  دقیقا ھمین عملیات را بر روی تصویر انجام می دھد. روش استفاده از این دستوربھ صورت زیر می باشد.  imaddدستور و تابع  نکتھ:

p= imread (‘file name’); 
x=imadd (p ,150); 

  تک پیکسل ھای تصویر اضافھ می کند و نتیجھ  یکی را با آرایھ ھا و تک 150این تابع دقیقا مانند عملیات جمع مقدار 

 تصویر افزایش خواھد یافت. Brightnessخواھد بود و میزان 

  

 کم کردن مقدار آرایھ ھای یک تصویر:

  

  در این حالت ما کاھش روشنایی تصویر را بھ ھمراه خواھیم داشت . بھ مثال توجھ کنید.

p=imread (‘file name’); 
x=p-100; 
subplot (1, 2, 1), Imshow (P) 
subplot ( 1 , 2, 2), imshow(x) 

دقیقاھمین عملیات را بر روی تصویر انجام می دھد. روش استفاده از این دستور بھ صورت زیر می   imsubtractدستور و تابع  نکتھ:
  باشد.

p= imresd (‘file name’); 
x=imsubtract (p,100); 

را از آرایھ ھا و تک تک پیکسل ھای تصویر کم می کند و نتیجھ یکی خواھد بود و میزان  100یق مقدار این تلبع دقیقا مانند عملیات تفر
Brightness  .تصویر کاھش خواھد یافت  
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تصویر می شوند و کاری با   contrastعملیات ھای ریاضی دیگر مانند ضرب و تقسیم و توان، باعث افزایش و کاھش مقدار  نکتھ:
Brightness  ر ندارند. البتھ در این سھ حالت باید عملیات بھ صورت داخلی انجام شود.تصوی  

  ضرب کردن مقدار آرایھ ھای یک تصویر: 

  تصویر را بھ ھمراه خواھیم داشت.  contrast ما افزایش مقدار در این حالت 

p=imread (‘file name’); 
x=p. * 2; 
subplot (1, 2, 1),imshow (x); 
subplot (1, 2, 2) , imshow (x); 

دقیقا ھمین عملیات را بر روی تصویر انجام می دھد. روش استفاده از این دستور بھ صورت زیر می  immultiply دستور و تابع  نکتھ:
  باشد.

p=imread (‘file name’); 
x=immultiply (p, 2); 

تک تک پیکسل ھای تصویر صرب می کند و نتیجھیکی خواھد بود بودو را در آرایھ ھا و   2 این تابع دقیقا مانند عمیات ضرب مقدار عدد
  تصویر افزایش خواھد یافت.  Contrastمیزان 

  

  تقسیم کردن مقدار آرایھ ھای یک تصویر:

  تصویر را ھمراه خواھیم داشت:  contrastدر این حالت ما کاھش مقدار 

p=imread (‘file name’); 
x=p.\ 2 ; 
subplot (1, 2, 1), imshow (p) 
subplot (1, 2,2),imshow (x) 

  دقیقا ھمین عملیات را روی تصویر انجام می دھد. روش استفاده از این  دستور بھ صورت زیر می باشد.  imdivideدستور و تابع  نکتھ:

p=imread (‘file name’); 
x= imdivide  (p, 2); 

تقسیم می کند و نتیجھ یکی خواھد بود و میزان  ٢آرایھ ھا و تک تک پیکسل ھای تصویر را بر عدد  این تابع دقیقا مانند عملیات تقسیم مقدار
Contrast .تصویر کاھش خواھد یافت  

  بھ توان رساندن مقدارآرایھ ھای یک تصویر:

ر این حالت نسبت بھ ضرب تصویررا بھ ھمراه حواھیم داشت، اما تاثی contrastاین حالت شبیھ بھ حالت ضرب است و ما افزایش مقدار 
  بسیار باالتر و غیر قابل کنترل خواھد بود، بھ ھم دلیل کمتر از این حالت استفاده می شود. 

p=imread (‘file name’); 
x=p. ^ 2 ; 
subplot (1, 2, 1), imshow (p) 
subplot (1, 2, 2),imshow (x) 

  و تصویر خروجی و ھیستوگرام آن را نمایش می دھند: اعمال ریاضی بر روی تصاویر انجام شدهدر برنامھ ھای زیر 

  اضافھ کردن یک مقدار بھ تصویر و نمایش ھیستوگرام

im=imread('pout.tif'); 
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subplot(1,2, 1), imshow(im); 
im=im+ 80; 
subplot(1, 2, 2), imhist(im); 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  مقدار بھ تصویر با تابع و نمایش ھیستوگراماضافھ کردن یک 

im=imread('pout.tif'); 
subplot(2,2, 1), imshow(im); 
im=imadd(im, 80); 
subplot(2, 2, 2), imhist(im); 
subplot(2, 2, 3), imshow(im); 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 ھیستوگرامکم کردن یک مقدار بھ تصویر و نمایش 

im=imread('pout.tif'); 
subplot(2,2, 1), imshow(im); 
im=im- 80; 
subplot(2, 2, 2), imhist(im); 
subplot(2, 2, 3), imshow(im); 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 کم کردن یک مقدار بھ تصویر با تابع و نمایش ھیستوگرام

im=imread('pout.tif'); 
subplot(2,2, 1), imshow(im); 
im=imsubtract(im, 80); 
subplot(2, 2, 2), imhist(im); 
subplot(2, 2, 3), imshow(im); 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 ضرب کردن یک مقدار بھ تصویر و نمایش ھیستوگرام

im=imread('pout.tif'); 
subplot(2,2, 1), imshow(im); 
im=im.*2; 
subplot(2, 2, 2), imhist(im); 
subplot(2, 2, 3), imshow(im); 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 کردن یک مقدار بھ تصویر با تابع و نمایش ھیستوگرام ضرب

im=imread('pout.tif'); 
subplot(2,2, 1), imshow(im); 
im=immultiply(im,2); 
subplot(2, 2, 2), imhist(im); 
subplot(2, 2, 3), imshow(im); 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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 تقسیم کردن یک مقدار بھ تصویر و نمایش ھیستوگرام

im=imread('pout.tif'); 
subplot(2,2, 1), imshow(im); 
im=im./2; 
subplot(2, 2, 2), imhist(im); 
subplot(2, 2, 3), imshow(im); 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 تقسیم کردن یک مقدار بھ تصویر با تابع و نمایش ھیستوگرام

im=imread('pout.tif'); 
subplot(2,2, 1), imshow(im); 
im=imdivide(im,2); 
subplot(2, 2, 2), imhist(im); 
subplot(2, 2, 3), imshow(im); 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 یک تصویر را بھ توان یک عدد رساندن نمایش ھیستوگرام

im=imread('pout.tif'); 
subplot(2,2, 1), imshow(im); 
im=im.^2; 
subplot(2, 2, 2), imhist(im); 
subplot(2, 2, 3), imshow(im); 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 نات کردن یک تصویر سطح خاکستری

im=imread('pout.tif'); 
subplot(2,2, 1), imshow(im); 
im=~im; 
subplot(2, 2, 2), imhist(im); 
subplot(2, 2, 3), imshow(im); 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 کردن یک تصویر سیاه و سفیدنات 

im=imread('pout.tif'); 
subplot(2,2, 1), imshow(im); 
im=im2bw(im); 
subplot(2, 2, 2), imshow(im); 
im=~im; 
subplot(2, 2, 3), imhist(im); 
subplot(2, 2, 4), imshow(im); 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 تصویر با تابع نگاتیو کردن یک
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im=imread('pout.tif'); 
subplot(2,2, 1), imshow(im); 
im=imcomplement(im); 
subplot(2, 2, 2), imshow(im); 
subplot(2, 2, 3), imhist(im); 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  یک تصویر را نگاتیو کنید. (سیاه و سفید)

k=imread('tire.tif'); 
figure,imshow(k); 
[n m]=size(k); 
for i=1:n 
       for j=1:m 
           k(i,j)=255-k(i,j); 
       end; 
end; 
figure,imshow(k); 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 تشخیص نواحی

im=imread('pout.tif'); 
subplot(1,2, 1), imshow(im); 
im1=imcontour(im,5); 
subplot(1, 2, 2), imhist(im1); 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  بھترین سطح آستانھ را برای تبدیل یک تصویر سطح خاکستری بھ سیاه و سفید پیدا کرده و اعمال نماییدمثال: 

clc; 
clear; 
close all; 
im=imread('pout.tif'); 
p=max(max(im)); 
disp(p); 
q=min(min(im)); 
disp(q); 

 imadjustتابع آزمون 

clc; 
clear; 
close all; 
 im1=imread('pout.tif'); 

im2= imadjust(im1); 
im3= imadjust(im1,stretchlim(im1),[0, 1], 100); 
figure; 
subplot(2,2,1); 
imshow(im1); 
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title('Original image'); 
 subplot(2,2,2); 
imshow(im2); 
title('inhanced image'); 
subplot(2,2,3); 
imshow(im3); 
title('inhanced image 3'); 

  

  :  (Negativ)منفی کردن پیکسل یا آرایھ ھای یک تصویر باینری  

قبل از نام متغیر تصویر مسیر خواھد بود. البتھ این عملیات تنھا   Notاین عملیات ھم بھ صورت بسیار ساده و تنھا با اضافھ کردن عالمت
  قابل اجرا می باشد.  Grayو  Binaryبرای تصاویر 

p=imread (‘file name’); 
p2=im2bw (p); 
x=~p2; 
subplot (1,3,1), imshow (P) 
subplot (1, 3, 2), imshow (p2) 
subplot (1, 3, 3), imshow (x) 

 

  

  تصویر :مکمل کردن 

و بھ سادگی  این تابع مانند تابع قبل برای منفی کردن ومکمل کردن می باشد. اما قابلیت این تابع، مکمل کردن ھر نوع تصویری می باشد
توسط این تابع یک تصویر مکمل می شود . روش کار این تابع بسیار ساده است. این عملیات ھم بھ صورت بسیار ساده و تنھا با یک تفریق 

الس تصویر تغییر می کند. کمتغیر تصویر میسر خواھد بود. البتھ در عملیات مقداری کھ تصویر از آن کم می شود، متفاوت است و نسبت از 
  کم شود. 255باید تصویر از عدد Uint8برای مثال یک تصویر در کالس 

p=imread (‘file name’); 
x=imcomplement (p); 
subplot (1, 2, 1), imshow (p) 
subplot (1, 2, 2), imshow (x) 

 تنظیم کننده اتوماتیک کنتراست تصویر:

imadjust 
در دنیای واقعی اکثر تصاویری کھ از دوربین ھا بھ نرم افزار فرستاده می شوند دارای کیفیت ھای نامناسبی می باشد. از جملھ مشکالت یک 

ر این عملیات را برای ما انجام می دھد و وضوح رنگ را برای ما افزایش تصویر،میزان تعادل کنتراست و شدت رنگ آن می باشد. این دستو
  استفاده می شود. Gray و تصاویر  RGBمی دھد. این تابع بھ صورت برای تصاویر 

  :  Intensityیا  Grayتنظیم کننده اتوماتیک کنتراست تصویر از نوع 

باشد، می توانید از این حالت استفاده کنید، تا تابع بھ صورت اتوماتیک میزان نور و  Gray در صورتی کھ تصویر شما بدون رنگ و از نوع 
  کنتراست تصویر را بھینھ و تنظیم کند. 

p=imread (‘file name’); 
p2= rgb2gray (p); 
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p3=imadjust (p2); 
subplot (1, 2, 1), imshow (p2) 
subplot (1, 2, 2), imshow (p3) 

 : RGB تیک کنتراست تصویر از نوع تنظیم کننده اتوما

Imadjust (pic, stretchlim (pic), [ ]); 

باشد، می توانید از این حالت استفاده کنید، تا تابع بھ صورت اتوماتیک میزان نور کنتراست  RGBدر صورتی کھ تصویر شما رنگی و از نوع 
شناسایی حد مجاز برای  stretchlimدیگر عمل کرده است . تابع  تصویر را بھینھ و تنظیم کند. در حقیقت این تابع بھ کمک یک تابع

را از نظر کمترین و بیشترین میزان کنتراست رنگ بررسی کرده واطالعات را در اختیار تابع  picکنتراست تصویر می باشد و تصویر 
imadjust .قرار می دھد.برای آشنایی بھ مثال زیر توجھ نمایید 

p=imread (‘file name’); 
p2=imadjust (p,stretchlim (p),[ ]); 
subplot (1, 2, 1),imshow (p) 
subplot (1, 2, 2), imshow (p2) 
 

 روش ھای متفاوت برای باینری کردن تصاویر
 

 (Sid Ahmed)الگوریتم تعیین یک سطح آستانھ بھینھ 

جھت انجام بسیاری از عملیات پردازش تصویر و بینایی ماشین یک تصویر باید بھ بایتری تبدیل شود. دلیل این کار این است کھ یک تصویر 
  دارای حجم زیادی می باشد و این حجم زیاد موجب افزایش بار محاسباتی زیاد و در نتیجھ افزایش شدید زمان عملیات پردازش می شود. 

اینری مقادیر درایھ ھای آن فقط صفر و یک بوده کھ این مقادیر موجب سرعت اعمال پردازشی و سادگی الگئریتم ھای آن در یک تصویر ب
 می شود. برای تبدیل یک تصویر رنگی بھ باینری ابتدا باید آنرا بھ یک تصویر سطح خاکستری تبدیل و سپس بھ باینری تبدیل کرد. درایھ ھای

نشان دھنده سفید کامل و مقادیر بین  ٢۵۵بوده کھ صفر نشان دھنده سیاه کامل،  ٢۵۵ای مقادیری بین صفر تا یک تصویر سطح خاکستری دار
آنھا نشان دھنده سطح خاکستری از سیاه تا سفید می باشد. جھت تبدیل تصویر سطح خاکستری بھ باینری یک سطح آستانھ در نظر گرفتھ و 

یشتر را بھ یک تبدیل می کنیم. یکی از منطقی ترین سطوح آستانھ برای تبدیل یک تصویر سطح مقادیر کمتر از آن را بھ صفر و مقادیر ب
یک مقدار میانی بوده و بھترین سطح می باشد. اما  ١٢٨می باشد. مھمترین دلیل این نظریھ ھم این است کھ عدد  ١٢٨خاکستری بھ بایری عدد 

شد چھ اتفاقی می افتد؟ چون درایھ ھای تصویر فوق دارای میانگین باالتری بوده در اگر یک تصویر در یک محیط با نور باال گرفتھ شده با
) بوده و در نتیجھ دارای دارایھ ھای سفید بیشتری می شود. تصویر حاصل ١٢٨نتیجھ پیکسلھای بیشتری دارای مقادیر نیمھ باالیی (بیشتر از 

  حالت بصری خوبی نداشتھ و از واقعیت دور است.   

تصویر مورد نظر در یک محیط با نور پایین گرفتھ شده باشد چھ اتفاقی می افتد؟ چون درایھ ھای تصویر فوق دارای میانگین پایین حال اگر 
) بوده و در نتیجھ دارای دارایھ ھای سیاه بیشتری می شود.  ١٢٨تری ھستند در نتیجھ پیکسلھای بیشتری دارای مقادیر نیمھ پایینی (کمتر از 

  ویر حاصل حالت بصری خوبی نداشتھ و از واقعیت دور است.  کھ باز ھمتص

یکی از راھھای پیشنھادی برای رفع این مشکل این است کھ مقدار مینیمم و ماگزیمم درایھ ھای تصویر را بدست آورده و پس از تعیین مقدار 
ر برابر تغییر شدت نور تا حد بسیار باالیی مقاوم وسط آنھا سطح آستانھ را مشخص کنیم. روش پیشنھادی پاسخ ھای بسیار خوبی می دھد و د

  است. چرا کھ با افزایش و یا کاھش تصویر سطح آستانھ میانگین تغییر بسیار کمی می کند.

اما در روش فوق یک مسئلھ مھم نادیده گرفتھ می شود و آن تعداد تکرار یک سطھ خاکستری در یک تصویر است. بھ طور مثال ممکن است 
برای آستانھ  ١٢٠باشد. قطعا در روش فوق مقدار ٢٢٠و ماکزیمم آن مقدار  ٢٠مقدار سطح خاکستری درایھ ھای یک تصویر عدد کھ مینیمم 

درایھ داریم  ١٠٠٠٠بوده و  ١٠٠در  ١٠٠خواھند شد. حال اگر در تصویر نامبرده کھ  ١انتخاب شده و مقادیر کمتر از آن صفر و بیشتر 
درایھ مقدار بیشتر از آن را داشتھ باشد. قطعا با وجود اینکھ حد آستانھ میانی داریم اما  ٢٠٠٠و  ١٢٠ر از درایھ دارای مقدار کمت ٨٠٠٠

 تصویر از نظر بصری بسیار نامفھوم شده چون دارای نقاط سیاه زیادی شده است کھ قبل از باینری سازی اینگونھ نبوده است. 
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  ترین درایھ و ھمچنین مناسبترین سطح آستانھ در این نظریھ را نشان می دھد:قطعھ کد زیر پیدا کردن مقدار پایین ترین و باال

 Low= min (min (im)); 

High = max (max (im); 

T= (Low + High) / 2; 

دستورات فوق مناسبترین سطح آستانھ را برای باینری کردن یک تصویر بدون در نظر گرفتن تعداد تکرارھای ھر سطح خاکستری بدست می 
  رد.آو

  الگوریتم سید احمد با در نظر گرفتن آیتم تعداد تکرار ھر سطح این مشکل را حل کرده است. روش کار الگوریتم بھ شرح زیر است:

 را برای تصویر تعیین می کند.     Tاین الگوریتم با استفاده از روش ذکر شده باال یک سطح آستانھ اولیھ 

تانھ را در تعداد موجودی آن در تصویر ضرب کرده و این مقادیر را با ھم جمع می کند. قطعھ حال ھر مقدار سطح خاکستری کمتر از حد آس
  برنامھ زیر این بخش را محاسبھ می کند:

For i= 0 : T 

 Sum = (H(i) * i) + sum 

می کند. این بخش فرمول این را در تعداد تکرار آنھا در کل تصویر ضرب و با ھم جمع  Tاین حلقھ مقادیر سطح خاکستری صفر تا حد آستانھ 
  مھم را نشان می دھد:

  

سطح خاکستری مورد نظر بوده کھ در ھم ضرب شده و مجموع  iتعداد تکرار یک سطح خاکستری،   H(i)انتخاب شده فرمول فوق ١در بخش 
اکستری موجود در تصویر این ضربھا محاسبھ می شود و در صورت کسر مورد نظر قرار می گیرد. این سطوح خاکستری از مینیم سطح خ

  است.  Tمی باشد. مخرج کسر ھم مجموع تگرار ھای ھر سطح خاکستری از مینیمم تا  Tتا سطح آستانھ تعریف شده 

  باال بھ صورت زیر تغییر داد و کد بخش دوم فرمول بھ این صورت می شود: forجھت محاسبھ مخرج کسر می توان حلقھ 

for i= 0 : T 

{ 

 Sum = (H(i) * i) + sum 

 Sum1 = (H(i) + Sum; 

} 

Tlow = Sum / Sum1; 
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  است. ٢دستور آخر پاسخ کل بخش 

  

تا ماکزیمم سطح خاکستری تصویر بھ ھمان صورت محاسبھ می  Tبھ ھمین صورت در بخش دوم نیز ھمین تعداد تکرارھا از سطح خاکستری 
 ماکزیمم سطح خاکستری موجود در تصویر می باشد. ھمانند بخش باال قطعھ کد زیر این بخش را محاسبھ می کند: Lشود. در این بخش مقدار 

for i= T : L 

{ 

 Sum = (H(i) * i) + sum 

 Sum1 = (H(i) + Sum; 

} 

THigh = Sum / Sum1; 

  ) مقادیر باالی حد آستانھ در نظر گرفتھ شده و محاسبھ می شود:٣در این بخش (بخش 

  

دو مقدار بدست آمده با ھم جمع شده و تقسیم بر دو می شود و مقدار حاصل بھ عنوان سطح آستانھ جدید در نظر گرفتھ می شود. الگوریم یک  
بار دیگر با سطح آستانھ جدید اجرا شده و عدد جدیدی بھ عنوان سطح آستانھ جدید بدست می آید.این عمل آنقدر تکرار می شود تا سطوح 

  بدست آمده بھ یک مقدار ثابت ھمگرا شود.آستانھ 

 
  فیلتر ھای حذف نویز

  کیفیت را مقایسھ کنید. Average Filterتصویری را نویزدار کرده و با فیلتر خطی متوسط گیر در سایزھای مختلف با 
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  وزن دار را نیز آزمایش کنید: averageفیلتر 

  را آزمایش کنید: medfilt2فیلتر غیر خطی 

clc;  
clear all; 
close all; 
e=imread('pout.tif'); 
q=histeq(e); 
w=imnoise(q,'salt & pepper',0.02); 
filt1=ones(3,3).*1/9; 
filt2=ones(6,6).*1/36; 
filt3= ([1 1 1 1 1; 1 2 2 2 1; 1 2 3 2 1; 1 2 2 2 1; 1 1 1 1 1]).*(1/25); 
figure; 
subplot(2,3,1),imshow(q); 
subplot(2,3,2),imshow(w); 
imfilt1=imfilter(w,filt1); 
imfilt2=imfilter(w,filt2); 
imfilt3=imfilter(w,filt3); 
imfilt4=medfilt2(w,[3 3]); 
subplot(2,3,3),imshow(imfilt1); 
subplot(2,3,4),imshow(imfilt2); 
subplot(2,3,5),imshow(imfilt3); 
subplot(2,3,6),imshow(imfilt4); 
 

  از یک تصویر رنگیحذف نویز 

Im= rmread(‘file name’); 
Im1= imnoise(im, ‘salt & pepper’, 0.03); 
R= medfilt2(im1(:, :, 1)); 
G= medfilt2(im1(:, :, 2)); 
B= medfilt2(im1(:, :, 3)); 
Subplot (1, 2, 1), imshow(im); 
Subplot (1, 2, 2), imshow(RGB); 

  ) fspecialجعبھ ابزار پردازش تصویر (فیلتر ھای مکانی استاندارد 

clc;  
clear all; 
close all; 
e=imread('pout.tif'); 
q=histeq(e); 
w=imnoise(q,'salt & pepper',0.02); 
filt1=fspecial('average', 5); 
filt2=fspecial('disk', 3); 
filt3=fspecial('gaussian', 15); 
filt4=fspecial('laplacian', 0.25); 
figure; 
subplot(2,3,1),imshow(q); 
subplot(2,3,2),imshow(w); 
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imfilt1=imfilter(w,filt1); 
imfilt2=imfilter(w,filt2); 
imfilt3=imfilter(w,filt3); 
imfilt4=medfilt2(w,[3 3]); 
subplot(2,3,3),imshow(imfilt1); 
subplot(2,3,4),imshow(imfilt2); 
subplot(2,3,5),imshow(imfilt3); 
subplot(2,3,6),imshow(imfilt4); 

  لبھ یابھا

p=imread('tire.tif'); 
f= edge(p, 'sobel', 0.1); 
f1= edge(p, 'prewitt', 0.1); 
f2= edge(p, 'canny',0.1); 
 subplot(2,2,1),imshow(f); 
subplot(2,2,2),imshow(f1); 
subplot(2,2,3),imshow(f2); 

  اسازه ھ

 (Structure)سازه 

Doc strel 

M=[یک ماتریس دلخواه صفر و یک] 
X= Strel(‘arbitrary’, m) 
X= Strel(‘diamond’, m)               ساختار لوزی با شعاع مشخص ( مرکز ثقل در وسط است) 
X= Strel(‘disk’, m)  ساختار دایره با شعاع                                               ( مرکز ثقل در وسط است) 
X= Strl(‘line’, l, d)  

   X=Strel(‘octagon’, m)                            ساختار خطی با طول خط و زاویھ( مرکز ثقل در وسط است)
  ساختار ھشت ضلعی با شعاع باشد)  ٣( مرکز ثقل در وسط است و شعاع حتما باید مضربی از 

 

M=[2 3] 
X= Strel(‘pair’, m) 

                        ساختار دو عنصری کھ یک عنصر مر کز ثقل و عنصر دیگر در فاصلھ سطر و ستون از آن قرار دارد
D=[1 2] 
X= Strl(‘perioicline’, l, d) 

  فاصلھ و مختصات نقاط بعدی dتعدادعناصر از طرفین و  lسازه خطی با فواصل معین (مرکز ثقل وسط) 

D=[3 5] 
X= Strl(‘rectangle’, d) 

  فرد باشد. dساختار مستطیل  (مرکز ثقل وسط) بھتر است مقادیر 

X= Strl(‘squar’, d) 
  اندازه ضلع مربع و بھتر است فرد باشد. dساختار مربع (مرکز ثقل وسط) 
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  استفاده از سازه ھا

 morphologicalتوابع 

 imopenدستور 

 imcloseدستور 

clc;  
clear all; 
close all; 
im=imread('tire.tif'); 
im1= im2bw(im); 
x= strel ( 'diamond', 3); 
im2= imopen(im1, x); 
im3= imopen(im1, x); 
figure; 
subplot(2, 2, 1); 
imshow (im); 
subplot(2, 2, 2); 
imshow (im1); 
subplot(2, 2, 3); 
imshow (im2); 
subplot(2, 2, 4); 
imshow (im3); 
 

 imerode - imdilateعمل فرسایش با دستور 

clc; 
close all; 
clear all; 
i=imread('tire.tif'); 
subplot(2,2,1); 
imshow(i); 
x= strel('diamond',3); 
im=imerode(i, x); 
subplot(2, 2, 3); 
imshow(im); 
im1=imdilate(i, x); 
subplot(2, 2, 2); 
imshow(im1); 
 

 

 roipolyانتخاب بخشی از تصویر برای انجام عملیات                        
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  creat maskحذف بقیھ تصویر. انتخاب با چپ کلیک ماوس و سپس راست کتیک و انتخاب 

clc; 
close all; 
clear all; 
i=imread('eight.tif'); 
i=im2double(i); 
subplot(2,2,1); 
[q w]=size(i); 
imshow(i); 
n=roipoly(i); 
subplot(2, 2, 2) 
imshow(n); 
for e=1: q 
    for r=1: w 
        i(e, r)= i(e, r).* n(e, r); 
    end 
end 
subplot(2, 2, 3); 
imshow(i); 

  

  انتخاب و انجام یک فیلتر دیگر:

 roifilt2با دستور 

clc; 
close all; 
clear all; 
i=imread('eight.tif'); 
i=im2double(i); 
subplot(2,2,1); 
  
imshow(i); 
n=roipoly(i); 
subplot(2, 2, 2) 
imshow(n); 
f= fspecial('motion', 10, 45); 
im1= roifilt2(f, i, n); 
subplot(2, 2, 3); 
imshow(im1); 

  

  roifillانتخاب ناحیھ ای از تصویر و حذف آن با دستور 

clc; 
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close all; 
clear all; 
i=imread('eight.tif'); 
subplot(2,2,1); 
imshow(i); 
n=roifill(i); 
subplot(2, 2, 3); 
imshow(n); 

  roicolorجداسازی بخشی از تصویر بر پایھ میزان روشنایی با دستور 

clc; 
close all; 
clear all; 
i=imread('eight.tif'); 
subplot(1,2,1); 
imshow(i); 
%x= strel('diamond',3); 
im=roicolor(i,5, 180); 
subplot(1, 2, 2); 
imshow(im); 

 

 

 

  

  تبدیالت در حوزه فرکانس

   fft2تابع 

نیز تبدیل فوریھ را انجام می دھد اما برای آرایھ   fftاین تابع برای محسبھ تبدیل فوریھ یک تصویر در متلب بھ کار می ود. ناگفتھ نماند تابع
تبدیل فوریھ را بر روی آرایھ ھای دو بعدی و ماتریس ھا انجام می دھد و ھمانطور کھ می دانیم تصاویر  fft2ھای یک بعدی و بردارھا. اما 

  نیز یک ماتریس ھستند.

  متلب بررسی می کنیم: helpبرای درک بھتر از این تابع با دستور زیر جزئیات آن را در 

doc fft2  

متلب بوده و جزو توابع اختصاصی پردازش تصویر نیست و بھ دو شکل قابل اجرا ھمانطور کھ مشاھده می شود این دستور جزو توابع اصلی 
  است کھ عبارتند از:

Y = fft2(X) 
Y = fft2(X,m,n) 
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 Variable Editorرا گرفتھ و معادل فرکانسی آن را بر می گرداند. دستورات زیر را اجرا و خروجی آن را در  xدستور اول یک تصویر 
  متلب مشاھده کنید.

clc; 
clear; 
x= imread('pout.tif'); 
y= fft2(x); 

  عادل فرکانسی آن را نشان دھید:یک تصویر را دریافت کرده و ممثال: 

clc; 
clear; 
close all; 
 f=imread('coins.png'); 
f=im2double(f); 
 F=fft2(f); 
 A=abs(F); 
subplot(1,2,1); 
imshow(f); 
title('Original Image'); 
subplot(1,2,2); 
imshow(A); 
title('Spectrum'); 
 بھ عنوان مثال اثر اعمال محاسباتی را بر روی تصاویر قبال بررسی کرده ایم. حال می خواھیم اثر اعمال محاسباتی را بر روی تبدیل فوریھ

ه می کنیم. مثال در یک عدد ضرب آنھا ببینیم. برای این کار بر روی خط چھارم برنامھ یک عمل محاسباتی انجام داده و خروجی را مشاھد
  می کنیم. بھ صورت زیر:

f=0.3* im2double(f); 

مشاھده می شود ھمانطور کھ تصویر تیره تر می شود بخش ھای تیره تصویر فرکانسی نیز بیشنر می شود. جھت دیدن سایر خروجی ھا 
  اعمال محاسباتی دیگر را انجام دھید.

اما گاھی اوقات کارھایی قرار است بر روی تصویر انجم دھیم کھ این اعمال در حوزه مکان یا امکان پذیر نیست و یا در حوزه فرکانس   
  راحت تر انجام شده و یا پاسخ بھتری می دھد.

اعمال فیلترھا بارھا تجربھ کردیم. کرد. این کار را در  convolveھمانطور کھ در درسھای قبل بررسی کردیم می توان دو ماتریس را در ھم 
بھ این صورت نشان می دادیم:                                                                                                    fرا بر روی تصویر hفیلتر  convolveاست. عمل  imfilterھمان عمل   convolveعمل 
f * h 

انجام می شود. بھ این صورت:                                                                                                    fft2تبدیل فوریھ بگیریم تبدیل بھ ضرب می شود. این عمل با انجام تابع  convolveحال اگر از این  
F . H                  نام  کاری کھ در حوزه مکان بھconvolve  وجود دارد در حوزه فرکانس تبدیل بھ ضرب معمولی می شود. از این بھ بعد

قرار می گذاریم کھ نامھای متغیرھایی را کھ در حوزه مکان تعریف می کنیم با حروف کوچک و در حوزه فرکانس با حروف بزرگ نشان 
می توانیم در حوزه فرکانس با یک ضرب ساده انجام داده و سپس از آن تبدیل دھیم. لذا خیلی از کارھایی را کھ در حوزه مکان انجام می دھیم 

  معکوس گرفتھ و دوباره حاصل را بھ حوزه مکان برگردانیم.

در حوزه فرکانس است. یعنی اگر یک عمل  convolveعکس این عمل نیز امکان پذیر است یعنی عمل ضرب در حوزه مکان ھمان عمل 
convolve داشتھ باشیم می توانیم انرا بھ حوزه مکان آورده عمل ضرب را انجام داده و سپس بھ حوزه فرکانس برگردانیم. در حوزه فرکانس 



 پردازش تصویر ...  محمد عبدالھی
 

31 
 

 ifft2تابع   fft2گرفت. معکوس تابع (F ^ -1)برای تبدیل یک تصویر در حوزه فرکانس بھ حوزه مکان باید از آن تبدیل فوریھ معکوس  
  است. بھ برنامھ زیر توجھ کنید:

clc; 
clear; 
close all; 
 f=imread('coins.png'); 
f=im2double(f); 
 F=fft2(f); 
 A=abs(F); 
subplot(2,2,1); 
imshow(f); 
title('Original Image'); 
subplot(2,2,2); 
imshow(A); 
title('Spectrum'); 
A1=ifft2(A); 
subplot(2,2,3); 
imshow(A1); 
title('inverse ABS image'); 
A2=ifft2(F); 
subplot(2,2,4); 
imshow(A2); 
title('inverse FFT2 image'); 

  

) نشان داده ١۶) و ھم در حوزه مکان (خط ١٢در خط ھفتم قدر مطلق تصویر گرفتھ شده است کھ خروجی تصویر ھم در حوزه فرکانس (خط 
  ده و نمایش داده می شود. بھ حوزه مکان تبدیل ش ١٨شده است. ھمچنین تصویر موجود درحوزه فرکانس در خط 

موجب می شود کھ چھار گوشھ تصویر در حوزه فرکانس بھ مرکز تصویر منتقل شود. یعنی تصویر بھ چھار قسمت تبدیل  ifftshiftدستور 
فی درجھ بچرخد. این عمل دربسیاری از اعمال بر روی تصاویر کارایی فوق العاده ای دارد کھ در جای خودش معر ١٨٠شده و ھر قسمت 

  خواھد شد. بھ برنامھ زیر دقت کنید. این فرمان را بررسی می کند:

clc; 
clear; 
close all; 
 f=imread('coins.png'); 
f=im2double(f); 
 F=fft2(f); 
 A=abs(F); 
subplot(2,2,1); 
imshow(f); 
title('Original Image'); 
subplot(2,2,2); 
imshow(A); 
title('frequency image'); 
A1= ifftshift(A); 
subplot(2,2,3); 
imshow(A1); 
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title('Ifftshift frequency image'); 
A2=ifft2(A1); 
subplot(2,2,4); 
imshow(A2); 
title('inverse ifftshift image'); 

   

. این فیلتر اجازه عبور خستند (LowPassFilters)یک سری از فیلترھایی کھ در حوزه فرکانس استفاده می شوند فیلتر ھای پایین گذر 
بھ )فرکانسھای پایین را می دھد و جلوی عبور فرکانس ھای باال را می گیرد. تصویری کھ این فیلتر بر روی آن انجام شود بھ اصطالح نرم

ا اعمال می کنند می شود. چشمھای ما در مسافت ھای باال بھ نوعی فیلتر پایین گذر ر   (Smoothاین فیلترھا فیلترھای ایده آل می گویند. 
  چون جزئیات را نادیده می گیرند.

نند. نوع دیگری از فیلترھای حوزه فرکانس فیلترھای باال گذر بوده کھ اجازه عبور فکانس ھای باال را داده و فرکانسھای پایین را فیلتر می ک
. برنامھ زیر این دو فیلتر را شبیھ شازی و اجرا شود  Sharpاین فیلتر ھا موجب شده کھ جزئیات تصویر بھ خوبی نمایش داده شده و تصویر 

  می کند:

clc; 
clear; 
close all; 
 f=imread('rice.png'); 
f=im2double(f); 
f=f(1:64,1:64); 
 nOrder=100; 
d0=5; 
W=1; 
HLP=@(d) 1./(1+(d./d0).^(2*nOrder)); 
HHP=@(d) 1./(1+(d0./d).^(2*nOrder)); 
HBP=@(d) 1./(1+((d.^2-d0^2)./(W*d)).^(2*nOrder)); [g1 G1]=ApplyFreqFilter(f,HLP); 
[g2 G2]=ApplyFreqFilter(f,HHP); 
[g3 G3]=ApplyFreqFilter(f,HBP); 
g1=imadjust(g1); 
g2=imadjust(g2); 
g3=imadjust(g3); 
figure; 
 subplot(2,2,1); 
imshow(f); 
title('Original Image'); 
 subplot(2,2,2); 
imshow(g1); 
title('Low-Pass Filter'); 
subplot(2,2,3); 
imshow(g2); 
title('High-Pass Filter'); 
 subplot(2,2,4); 
imshow(g3); 
title('Band-Pass Filter'); 

  فیلترھای این برنامھ در دو تابع زیر نوشتھ شده اند کھ نوشتن آنھا الزامی است:
function [g G]=ApplyFreqFilter(f,HF) 
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     F=fft2(f); 
     [U V]=CreateFreqGrid(size(f,1),size(f,2)); 
    D=sqrt(U.^2+V.^2); 
     H=HF(D); 
     G=H.*F; 
    g=ifft2(G); 
 end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
function [g G]=ApplyFreqFilter(f,HF) 
     F=fft2(f); 
     [U V]=CreateFreqGrid(size(f,1),size(f,2)); 
    D=sqrt(U.^2+V.^2); 
     H=HF(D); 
     G=H.*F; 
    g=ifft2(G); 
 end 

 روی یک تصویر نویزدار فیلتر باال گذر را اعمال کنید
 
clc 
clear 
f=imread('cameraman.tif'); 
a=imnoise(f,'salt & pepper',0.2); 
f1=single(a); 
u=single(0:511); 
v=single(0:511); 
idx=find(u>512/2); 
u(idx)=u(idx)-512; 
idy=find(v>512/2); 
v(idy)=v(idy)-512; 
[V,U]=meshgrid(v,u); 
D=hypot(U,V); 
D0=0.5*512; 
f2=fft2(f,512,512); 
H=exp(-(D.^2)/(2*(D0.^2))); 
H1=ifftshift(H); 
H2=1.-H1; 
y=H2.*f2; 
y1=ifft2(y); 
y1=y1(1:size(f,1),1:size(f,2)); 
figure,imshow(f); 
figure,imshow(a); 
figure,imshow(y1,[]); 
 
 

  : bwmorphتابع 

  این تابع چند عملیات مورفولوژی را پیاده سازی می کند. شکل کلی این دستور بھ صورت زیر است:
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P= bwmorph (f, operation, n); 

یک عدد صحیح مثبت بوده کھ تعداد دفعاتی کھ عمل باید  nعمل مورد درخواست و operation، تصویر ورودی باینری بوده fدر این دستور 
  ذکر نشود مقدار پیش فرض یک در نظر گرفتھ می شود. nتکرار شود را مشخص می کند. اگر 

  ارائھ می دھند عبارتند از: bwmorphتعدادی ازعملیاتی کھ تابع 

: این دستور موجب ایجاد یک اسکلتی از تصویر می شود. روشی است برای کاھش یک تصویر دودویی بھ مجموعھ ای از خطوط  skelعمل 
  نازک کھ حاوی اطالعات مفید تصویر باشند. شکل کلی این دستور بھ صورت زیر است:

P= bwmorph (f, skel, n); 

  برنامھ زیر را در نظر بگیرید: 

clc; 

clear all; 

close all; 

p= imread('hw2.jpg'); 

subplot (1, 2, 1),imshow(p); 

p=im2bw(p); 

p1= bwmorph(p, 'skel', inf); 

subplot (1, 2, 2), imshow(p1); 

  این برنامھ موجب ایجاد اسکلت تصویر سمت چپ بھ صورت تصویر سمت راست می شود:

  

  ز دو لبھ شی بھ یک فاصلھ باشد.ایجاد اسکلت در عمل بھ معنی رسم خطی فرضی است کھ ا

این عمل موجب نازک کردن اشیا می شود. نازک سازی بھ معنای کاھش اشکال دودویی بھ حطوطی با عرض یک پیکسل است.  :thinعمل 
  شکل کلی این دستور بھ صورت زیر است:

P= bwmorph (f, thin, n); 
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بی نھایت در نظر گرفتھ شود این عمل  nھ تصویر برداشتھ و حذف شوند. اگر مقدار در اینجا مقدار پیکسلھایی است کھ باید از ھر لب nمقدار 
تا زمانی انجام می شود کھ دیگر در تصویر تغییری حاصل نشده و بھ خطوطی با عرض یک پیکسل برسیم. در این حالت گفتھ می شود کھ 

  تابع بھ حالت پایداری رسیده است. برنامھ زیر را در نظر بگیرید:

clc; 

clear all; 

close all; 

p= imread('hw2.jpg'); 

subplot (1, 2, 1),imshow(p); 

p=im2bw(p); 

p1= bwmorph(p, 'thin',inf); 

subplot (1, 2, 2), imshow(p1); 

تور این برنامھ موجب می شود کھ ھر ابجکت آنقدر نازک شده تا ضخامت آن در حد یک پیکسل شود. بھ تفاوت این خروج با خروجی دس
skel  :دقت کنید  

  

: منظور از استخراج مرز رسم مرزھی لبھ با ضخامت یک پیکسل است. برای این کار پس از نازک سازی تصویر با ورودی استخراج مرز
n=1  از مرزھای تصویر یک پیکسل کم شده و تصویری با ضخامت یک پیکسل کمتر از حاشیھ ھا بدت خواھیم آورد. حال اگر تصویر

  از تصویر اصلی کم کنیم مرزھای تصویر استخراج می شوند. بھ برنامھ زیر دقت کنید: حاصل را 

clc; 

clear all; 

close all; 

p= imread('hw2.jpg'); 

subplot (1, 2, 1),imshow(p); 

p=im2bw(p); 



 پردازش تصویر ...  محمد عبدالھی
 

36 
 

p1= bwmorph(p, 'thin',1); 

p2=p-p1; 

subplot (1, 2, 2), imshow(p2); 

  صورت زیر است:خروجی برنامھ فوق بھ 

  

  

 


