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رپدازش تصوری

تصَیز پیکسل ّای رٍی بِ پزداسش•
Gray تصاٍیز رٍی بِ پزداسش– Level

هکاًی فیلتز ّای–

پزداسش در حَسُ ی هکاى

1

Spatial Domain Processing
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تصَیز رٍضٌایی هقادیز بز هبتٌی رٍش ّای•
هکاى حَسُ ی در پزداسش–

تصَیز تبدیالت بز هبتٌی رٍش ّای•
 تبدیل اعوال با سپس ٍ هی گیزد صَرت تبدیل حَسُ ی در پزداسش–

است رٍیت قابل ضدُ ًتیجِ تصَیز هعکَس

بْبَد کیفیت
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Enhancement

Spatial Domain

Frequency Domain
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ِ ای رٍش ّای• ًقط
 بِ تٌْا ٍ تٌْا  ضدُ ًتیجِ تصَیز اس ًقطِ ّز رٍضٌایی هقادیز–

.است ٍابستِ ًقطِ آى در هبدا تصَیز رٍضٌایی

دریچِ اس استفادُ با هحلی رٍش ّای•
 تصَیز رٍضٌایی بِ ضدُ ًتیجِ تصَیز اس ًقطِ ّز رٍضٌایی هقادیز–

.است ٍابستِ هجاٍر پیکسل ّای ٍ ًقطِ آى در هبدا

... (اداهِ )بْبَد کیفیت 
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رپدازش تصوری

  رٍضٌایی هقادیز f(m,n) اصلی تصَیز•

  رٍضٌایی هقادیز g(m,n) ضدُ ًتیجِ تصَیز•

ِ ای رٍش ّای ًقط
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f(m,n)            g(m,n)T

T می تواند خطی یا غیر خطی باشد
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  ًطاى را است یکساى رٍضٌایی دارای کِ تصَیز اس ًقاطی تعداد•
.هی دّد

:باضین داضتِ اگز•

•K رٍضٌایی بزای است تصَیز پیکسل ّای تعداد r بَد خَاّد.  
  تقسین صَرت در باضد، پیکسل ّا رٍضٌایی هقادیز Ki اگز•

  تصادفی هتغیز یک احتوال تَسیع تابع تصَیز، اًداسُ ی بز هقادیز
.هی ضَد ًتیجِ

ّیستَگزام تصَیز
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Histogram
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  تَسیع سوت بِ تصَیز ّیستَگزام کِ است سهاًی رٍیت بْتزیي•
.ًواید هیل یکٌَاخت

b=256 پیص فزض هقدار–

 تقسین 255-0 هیاى b هقدار باضد، uint8 کالس در تصَیز اگز–
هی ضَد

ّیستَگزام تصَیز
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H=imhist(f,b)

هیستوگرام تصویر ورودی ها binتعداد 

b=2
0-127

128-255
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ّیستَگزام تصَیز
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ّیستَگزام تصَیز
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ّیستَگزام تصَیز
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ّیستَگزام تصَیز
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هثال
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.هی پذیزد صَرت بیطتزی تبایي با رٍیت•

  اًتقال تَابع•
خطی–
غیزخطی–

افشایص تبایي
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معکوس تصویر

در نظر گرفتن دو سطح روشنایی
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تٌظین تصَیز
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imcomplement
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تٌظین تصَیز
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imcomplement
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افشایص تبایي
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