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  به نام خدا

  تمشهجزوه برنامه نويسي متلب، جلسه 

هرگاه يک سيگنال داشته باشيم و به آن اندکي نويز اضافه کنيم سپس سر فوريه آن سيگنال را :  رفع نويز در فضا فرکانسي
 و توان مرتبط با ها اصلي باال کنيم در نمودار توان سيگنال بر حسب فرکانس توان مربوط به فرکانس محاسبه نماييم مشاهده مي

-توانيم سيگنال اصلي را نويز ها و تبديل فوريه معکوس مي ناشي از سيگنال بسيار کم است لذا با حذف آن فرکانسها  فرکانس
  .البته در حالت واقعي بايد از فيلترها ديجيتال استفاده کـــرد. زدايي کنيم

  

رو محور زمان به ازا هر يم و به آن اندکي نويز اضافه کنيم سپس هرگاه يک سيگنال داشته باش:  رفع نويز در فضا زماني
ايم و اين عمل منجر به کاهش  را انجام داده  moving averageنقطه قبل را قرار دهيم عمل ميانگين متحرک  ۱۰نقطه ميانگين 

  .کد زير نشان دهنده اين روش است. گردد نويز مي
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شود فقط به مقادير قبلي آن دسترسي داريم اما اگر سيگنال ذخيره شده باشد يا بتوانيم يک هــرگاه سيگنال بصورت اليو دريافت 
نقطه قبل و بعد را لحاظ کنيم در آن صورت کيفيت سيگنال نهايي بهبود خواهد  ۵توانيم ميانگين  تاخير کوچک را بپذيريم آنگاه مي

  .يافت

  

اخه ا از دانش مهندسي  و رياضيات کاربرد است که در آن سيگنالها پردازش سيگنال ديجيتال ش:  ديجيتال پـردازش تصوير
ورود با استفاده از الگوريتمها مختلف رياضي تحليل شده و مورد پردازش قرار مي گيرند هرگاه تصوير به عنوان يک سيگنال 

رياضي و به کمک استفاده از رايانه ديجيتال ورود در نظر گرفته شود مجموعه روشها پردازش آن با بکارگير الگوريتمها 
ا از دانش رايانه است که در آن تصوير به عنوان  لذا پردازش تصوير ديجيتال شاخه.  نام مي گيرد» پردازش تصوير ديجيتال«

  . سيگنال گسسته با بکارگير الگوريتمها مختلف تحليل شده و مورد پردازش قرار مي گيرد

  :اصد ذيل انجام مي گيردپردازش تصوير عمدتاً  برا مق

  .بهينه ساز روشها ذخيره ساز و انتقال تصوير) الف
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  .بهبود کيفيت تصوير) ب

  .تغيير رنگ، ابعاد و تفکيک پذير تصوير) ج

  .تجزيه و تحليل تصوير به منظور مناسب کردن آن برا کاربردها بينايي ماشين) د

زه مي توان کاربردها پردازش تصوير ديجيتال را در زندگي روزمره به امرو. کاربردها پردازش تصوير بسيار گسترده است
ها ديجيتال، گوشي ها تلفن همراه با قابليت ذخيره و پخش تصاوير ثابت و متحرک، رايانه  ها و تلويزيون دوربين. وضوح ديد

وير در ارتباط هستند جلوه هايي از کاربرد ها همراه، دستگاهها چاپگر و پويشگر و کليه تجهيزات رايانه ا که به نحو با تصا
ساير کاربردها پردازش تصوير را مي توان در پزشکي، صنايع نظامي و . پردازش تصوير ديجيتال در زندگي روزمره مي باشند

  .اتوماسيون صنعتي يافت

تواند دوربين  وير ورود ميمنشا تصا. مي پردازد) ويدئو(دانش پردازش تصوير به انواع مختلفي از تصاوير ثابت و متحرک 
  . ديجيتال، پويشگر و يا خود رايانه باشد

  :گيرد که اهم آن عبارتست از افزايش کيفيت تصوير ديجيتال به روشها مختلف انجام مي

  .کاهش نويز) الف 

  . (motion blur)کاهش تار حرکت  ) ب

  .بهبود لبه ها) ج

  .تغيير کنتراست و روشنايي) د

عبارتست از يک تابع دو متغيره گسسته که به ازا هر مختصات ورود  Wو عرض  Lبه طول  و بعد ثابتتصوير ديجيتال د
  . دهد بردار را در خروجي بدست مي

هايي نظير  هر پيکسل دارا خصوصيت. گفته مي شود (Pixel)پيکسل  مبين يک نقطه در تصوير است که به آن yو  xهر زوج 
مثال . کند اين خصوصيات را منتقل مي) رنگي، سياه و سفيدو غيره(بردار خروجي بر اساس نوع تصوير . رنگ يا شدت نور است
. مقدار صفر يا يک است بردار خروجي تک بعد است و فقط دارا يک(bi-tonal black-and-white) در تصوير سياه و سفيد 

بردار خروجي نيز تک بعد است با اين تفاوت که مقدار آن عدد صحيح  (grayscale)همچنين در تصوير مقياس خاکستر 
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که متداولترين نوع تصوير است بردار  RGBدر تصوير رنگي . باشدکه شدت روشنايي آن پيکسل را نشان مي دهد مي ۲۵۵تا  ۰بين 
  . ها اصلي قرمز سبز و آبي است که هر بعد نشان دهنده شدت نور  يکي از رنگ خروجي سه بعد دارد

هر درايه دارا . بعد هستند nها آن بردارها  از ديدگاه ديگر مي توان تصوير دو بعد را يک ماتريس دانست که درايه
ها آن  ر درايه يک بردار است که مولفهدهنده مکان پيکسل بصورت سطر و ستون است و مقدا است اين انديس نشان jو iانديس 

ها ديگر نظير مقدار شفافيت پيکسل را هم  عالوه بر مقادير رنگ مولفه. تواند مقادير رنگ آن پيکسل را مشخص کند مي
 دهنده شدت روشنايي پيکسل ها ماتريس به جا بردار يک عدد يک بايتي باشد و آن عدد نشان اگر درايه. توان ذخيره کرد مي

توانند خود انديس ماتريس  ها ماتريس مورد نظر مي درايه. خواهد بود (grayscale)باشد تصوير از نوع مقياس خاکستر 
ها ماتريس  شود و درايه ها تصوير در يک ماتريس بنام پالت ذخيره مي ديگر بنام ماتريس پالت باشند در اين صورت کل رنگ

 . انديس رنگ مورد نظر هستنددهنده  اصلي فقط نشان

  گرافيک بردار(Vector Graphics)  و گرافيک شطرنجي(Raster Graphics)  

ها ذخيره و بازيابي  اند هرگاه اطالعات تک تک پيکسل ا در هنگام نمايش از تعداد نقطه بنام پيکسل تشکيل شده تصاوير رايانه
ا وجود دارد که در آن بجا  اما نوع ديگر از گرافيک رايانه. ستا rasterشوند گرافيک مورد نظر از نوع شطرنجي يا 

بکارگير . شوند ها و معادالت رياضي ذخيره و بازيابي مي ها، اطالعات اجزاء تصوير بصورت فرمول ساز اطالعات پيکسل ذخيره
 vector) ند اساس گرافيک برداراجزاء رياضي مانند خط، دايره، چند ضلعي و منحني که با معادالت رياضي قابل توصيف هست

graphics)  تر و کارآمدتر از گرافيک  گرافيک بردار برا نمايش اشکال هندسي ساده بسيار مناسب.  دهد را تشکيل مي
ها محيط آن دايره کافي است مقدار عدد  ساز تمام پيکسل مثال برا ترسيم يک دايره بجا ذخيره  .باشد مي (raster)شطرنجي 

در واقع . با داشتن اين اطالعات مي توان دايره را ترسيم کرد. ، رنگ و ضخامت قلم و مختصات مرکز دايره ذخيره شوندشعاع
گرافيک . شوند مختصات تمام نقاط محيط دايره در معادله رياضي دايره ذخيره شده است و در هنگام ترسيم اين نقاط مشخص مي

. باشد اما برا تصاوير طبيعي مناسب نيست ساده تشکيل شده است بسيار مناسب ميبردار برا تصاوير که از اجزاء هندسي 
دهند اما تصاوير بردار در هر اندازه و  کيفيت خود را از دست مي (zoom in)در اثر بزرگنمايي  (raster)تصوير شطرنجي 

  .بسيار کمتر است rasterحجم تصاوير بردار نسبت به تصاوير شطرنجي . مقياسي کيفيت مشابه دارند

  تفکيک پذير مکاني(spatial resolution) 

تعداد . دهد طول تصوير را تشکيل مي  xها در امتداد محور  تعداد پيکسل. تشکيل شده است) پيکسل(هر تصوير از تعداد نقطه 
تصوير را  »ر مکانيپذي تفکيک«حاصلضرب طول در عرض تصوير . دهد عرض تصوير را تشکيل مي yها در امتداد محور  پيکسل

شود زيرا بايد طول و عرض به  دهدکه حتما بصورت دو عدد جدا از هم با يک نماد ضرب در وسط آن دو نوشته مي بدست مي
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 x 320 480پذير مکاني   است دارا تفکيک  ۳۲۰و عرض آن  ۴۸۰بطور مثال تصوير که طول آن . تفکيک مشخص باشند
تعداد سطرها ) ۳۲۰(تعداد ستونها ماتريس است و عدد دوم ) ۴۸۰(د اول از سمت چپ از ديدگاه ماتريسي عد. باشد مي

شود و بجا آن  استفاده مي» تفکيک پذير پيکسل«پذير مکاني از واژه  در برخي منابع بجا تفکيک . ماتريس را نشان مي دهد
  .داد پيکسل ها متفاوت در واحد طولپذير مکاني ارائه مي دهند که عبارتست از تع تعريف متفاوتي از تفکيک 

  تفکيک پذير زماني(temporal resolution) 

پذير  تفکيک«شود  را در نظر بگيريم به تعداد فريم که در هر ثانيه گرفته، ذخيره يا پخش مي) ويدئو(هرگاه تصوير متحرک 
سيستم بينايي انسان به نحو است که اگر تصوير حساسيت .باشد مي fpsو نماد آن  »فريم بر ثانيه«واحد آن . گويند مي »زماني

  . شود تر تصوير منقطع ديده مي از اين نرخ پايين. بيند فريم بر ثانيه مشاهده نمايد آن را پيوسته مي ۲۵متحرکي را با نرخ بيشتر از 

 تفکيک پذير بيت  (bit resolution)  

بطور مثال در . شود ناميده مي  »پذير بيت تفکيک«يک پيکسل  ساز اطالعات تصوير ها مورد نياز برا ذخيره تعداد بيت
ذخيره مي  ۲۵۵تا  ۰بطور معمول برا نگهدار اطالعات روشنايي يک بيت عدد بين  (grayscale)تصاوير مقياس خاکستر 

ي باشد در خصوص م ۸بنابراين تفکيک پذير بيت آن . ساز آن به يک بايت يا هشت بيت نياز است لذا برا ذخيره. گردد
 x ۸ ۳=  ۲۴گردد تفکيک پذير آن  که هر پيکسل سه مولفه رنگ دارد و هر مولفه با يک بايت نگهدار مي RGBتصاوير رنگي 

که  bppها آن را با  گردد و در برخي نمادگذار يا عمق رنگ استفاده مي color depthدر برخي از منابع از واژه . بيت است
 .نيز استفاده شده است  radiometric resolutionدر ساير منابع از . دهند است نشان مي  (bits per pixel)مخفف 

  .تعداد از توابع مقدماتي برا پردازش تصوير در کد زير نشان داده شده است:  توابع پردازش تصوير در متلب
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 underexposedا اگر نور آن بسيار کم باشد شده ي overexposedاگر تصوير دارا نور زياد باشد اصطالحا :  اصالح نوردهي
  .برا تغيير نور مي توان آفست مشخصي را  به تصوير اضافه يا از آن کم کرد. شده است

  
  

اگر تصوير دارا کنتراست نادرست باشد هيستوگرام آن در يک فضا کوچک فشرده شده است با گسترش :  اصالح کنتراست
  .دوش هديد يتحار هب تايئزج ات دتوان آن را اصالح کر کنتراست مي
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  .ريز دک قباطم داد رييغت بلتم رد ار ريواصت زياس يتحار هب ناوت يم:  ريواصت زياس رييغت

  


