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مقدمه مقدمه 

 مختصات  y و  x که  f(x,y) می توان يک تصوير را با يک تابع دوبعدی •
 شدت  (x,y) برای هر زوج  f و مقدار   (Spatial Coordinates)مکانی 

.  ناميده می شود  (Gray level) يا سطح خاکستری  (Intensity)روشنايی 
 با مقادير محدود و گسسته ديجيتالی بيان شوند،    f و  y و  xوقتی مقدار •

.  می نامندتصوير ديجيتالی تصوير را يک 
يک تصوير ديجيتالی از تعدادی عناصر محدود با مقدار و موقعيت مختلف   •

 يا  (Picture element)اين عناصر، عناصر تصوير . تشکيل شده است 
. ناميده می شوند(Pixel) پيکسل

 به معنی اعمال پردازش های مختلف روی يک  پردازش تصاوير ديجيتالی •
. تصوير ديجيتالی با استفاده از کامپيوتر ديجيتالی است  
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 بينايی ماشين   مرز مشخصی بين پردازش تصوير از يک طرف و •
(Computer Vision) از طرف ديگر نمی توان مشخص کرد .

، سطح   (Low level)با اين حال می توان سه نوع پردازش سطح پايين •
.  تشخيص داد (High level)، و سطح باال (Mid level)ميانی

 شامل پردازش های ابتدايی مانند پيش پردازش هايی برای   پردازش سطح پايين  •
.   و فيلتر کردن تصوير است (Contrast)حذف نويز، بهبود کنتراست  

. مشخصه اين نوع پردازش اين است که ورودی و خروجی آن تصوير هستند  
 (Image Segmentation) شامل بخش بندی تصوير پردازش سطح ميانی  •

 برای به منظور تقسيم آن به نواحی و اشياء مختلف، توصيف اشياء به فرمی که
.  پردازش کامپيوتر مناسب باشند و طبقه بندی يا تشخيص اشياء مختلف است 

ويژگی اين پردازش اين است که ورودی آن معموال تصوير و خروجی آن     
. صفاتی  از اشياء تصوير مانند لبه ها، کانتورها و تشخيص اشياء است

مقدمه مقدمه 
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 شامل فهميدن روابط بين اشياء تشخيص داده شده       پردازش سطح باال  •
(Making sense) استباط و تفسير صحنه و انجام تفسير و تشخيص هايی ، 

بسياری از پردازش های سطح باال  . است که سيستم بينايی انسان انجام می دهد
. در حيطه بينايی ماشين قرار می گيرند

پردازش  .  به طور مثال يک سيستم تشخيص اتوماتيک متن را در نظر بگيريد•
برای مشخص کردن ناحيه حاوی متن، پيش پردازش تصوير حاصل، استخراج   
کاراکترها مختلف و تشخيص آن کاراکترها در حيطه بحث پردازش تصوير  

استباط مفهوم  و محتوای متن مورد نظر در حيطه بينايی ماشين يا   . قرار دارند
. آناليز تصوير قرار می گيرد

مقدمه مقدمه 
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مقدمه مقدمه 
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

•Matlab Desktop 
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•Matlab Desktop
 Command Window ، Command History ، Currentشامل •

Directory و Work Spaceاست  .
 تمام جعبه Command Window در محيط help با وارد کردن دستور •

.  معرفی می شوند Matlabابزارهای 
 دستورات جعبه ابزار پردازش تصوير  help images با وارد کردن دستور •

برای توضيح بيشتر برای هر دستور، . با يک توضيح مختصر ليست می شوند
.  به همراه نام دستور استفاده کرد helpمی توان از 

help <<             :                                           مثال imshow
  می توان از محيط Command Window در  quit ياexitبا وارد کردن •

Matlabخارج شد  .

مفاهيم پايه مفاهيم پايه 
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

نمايش تصوير ديجيتالی•
 مختصات  y و  x که  f(x,y)می توان يک تصوير را با يک تابع دوبعدی  •

   شدت روشنايی يا سطح خاکستری  (x,y) برای هر زوج  fمکانی و مقدار 
.ناميده می شود، نمايش داد) تصاوير تکرنگدر ( 

pixel

Gray level

Original picture Digital image

f(x, y) f[x, y]

x

y 
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

نمايش تصوير ديجيتالی•
  در بسياری از کتابهای پردازش تصوير، مبدا تصوير به صورت زير تعريف•

 شماره ستون يک  y شماره سطر و مولفه xمولفه .  (0,0)=(x,y):  می شود
.  پيکسل را نشان می دهند

 شروع نمی شود، در  0 انديس مولفه آرايه ها از  Matlabبه دليل اينکه در •
(1,1)=(r,c):  اين محيط مبدا به صورت زير تعريف می گردد 
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

نمايش تصوير ديجيتالی•
به طور مثال . ، از ترکيب چند تصوير دوبعدی تشکيل شده اند تصاوير رنگی•

 آبی و سبز،  قرمز هر تصوير از سه مولفه تصويرRGBدر سيستم رنگی 
. تشکيل شده است 

R

G

B

Yellow

Magenta
Cyan

White

Black
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

نمايش تصوير ديجيتالی•
با نحوه نمايش تصوير معرفی شده، می توان : تصوير به عنوان يک ماتريس •

:هر تصوير ديجيتالی را به صورت ماتريسی به فرم زير نمايش داد

.هر مولفه ماتريس يک پيکسل را مشخص می کند•
 تعريف Matlabاين تصوير به صورت زير به عنوان يک ماتريس در محيط •

.می شود
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

:خواندن تصوير •
 با فرمت imread می توان يک فايل تصويری را با تابع Matlabدر محيط 

imread(‘filename’) خوانده و به يک ماتريس تبديل کرد  .
;f= imread(‘D:\myimages\chestxray.jpg’):                     مثال

در آخر دستور قرار داده نشود، هنگام خواندن تصوير محتوای         )  سمی کولن (;اگر 
. را نيز نمايش خواهد داد   fماتريس تصوير يعنی 

:مانند. اغلب فرمت های تصوير با دستور فوق قابل خواندن هستند  •
TIFF, JPEG, GIF, BMP, PNG, PGM, ….                       

 می توان ابعاد تصوير خوانده شده، يعنی ماتريس تصوير را مشخص   size با تابع •
size(f) <<        :                                                      کرد

ans=  

1024    1024 
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

:خواندن تصوير•
;size(f)=[M,N].            می توان تابع فوق را به فرم زير نيز استفاده کرد     •

 تعريف شده اند،    Function که به صورت    MATLABدر دستورات  •
آرگومانهای ورودی داخل پرانتز و آرگومانهای خروجی داخل کروشه        

اگر فقط يک آرگومان خروجی داشته باشيم، کروشه           . تعريف می شوند   
. می تواند حذف گردد  

. را مشخص می کند      (N)  و ستونهای تصوير   (M)دستور فوق تعداد سطرها 
  برای size(f,2)دستور  می تواند برای استخراج سطرها و   size(f,1) دستور  •

.  استخراج ستونها استفاده گردد 
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

:خواندن تصوير•
  whos را نشان می دهد و تابع   desktop متغيرهای فعلی   whoتابع •

.   اطالعات بيشتری در مورد متغيرها و آرايه ها ارائه می دهد    
 >> who

Your variables are:
A      B    f     I

   
                                                                              >> whos f

Name              Size                  Bytes                Class
f                    1024*1024 1048576            uint8 array

• (semicolon) ;     در انتهای اين دو تابع تاثيری نداشته و نوشته نمی شود  .
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

:  نمايش تصاوير•
 برای نمايش imshow می توان از تابع Matlab desktop در محيط •

. تصاوير استفاده کرد
imshow (f,G) 

مقدار پيش .  تعداد سطوح خاکستری است   G ماتريس تصوير خوانده شده و   fکه 
. است256فرض آن 

imshow(f,[low                            :  با استفاده از فرمت زير• high])
 باشد سياه و پيکسلهايی که مقدار  lowپيکسلهايی که مقادير آنها کمتر يا مساوی 

.  باشند، سفيد نشان داده می شوند  highآنها  بزرگتر يا مساوی 
 و مقدار f برابر مينيمم  low  مقدار imshow(f,[ ]):    با استفاده از فرمت•

high  برابر ماکسيمم fبرای تصاويری که دارای .   در نظر گرفته می شود
 ندارند، اين روش مناسب تر  uint8محدوده ديناميکی کمی هستند يا فرمت   

.است



9

11/30/2010 Digital Image Processing - Seyedarabi 17

مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

:  نمايش تصاوير•
 ;f=imread('c:\matlab7\work\gradiant.bmp') <<                          :  مثال

 \c:\matlab7\workمی توان دستور فوق را به صورت زير نيز نوشت چرا که  
.  محسوب شده ونيازی به دادن مسير نيست(Current Directory)دايرکتوری فعلی  

>> f=imread(‘gradiant.bmp');
>> imshow (f,[ ])
>> size(f)
ans =

512   512
 Export تصوير نمايش داده شده را با استفاده از   •

، می توان با فرمت دلخواه ذخيره   Fileدر منوی 

 .کرد
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

:  نمايش تصاوير•
:  دو آرايه تصوير خوانده شده باشند، با اجرای  دستورات زير   g و  fاگر •

>> imshow(f,[ ])
>> imshow(g,[ ])

برای .  نمايش داده خواهند شد figure 1  در پنجره   g و سپس  fابتدا تصوير  
: نمايش همزمان هر دو تصوير، می توان نوشت

>> figure(1); imshow(f,[ ])
>> figure(2); imshow(g,[ ])
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 
:  نمايش تصاوير•
•Matlab ه در دارای تعدادی تصوير استاندارد است که در داخل دايرکتوريی که نصب شد

از جمله اين تصاوير می توان به .  قرار دارندtoolbox\images\imdemosمسير
cameraman,cell, circuit,  coins, forest, moon, mri, pout, rice, 

saturn,tissue,treesبرای خواندن اين تصاويرتوسط . اشاره کرد..  وimread دادن ،
. مسير الزم نيست
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

 نوشتن تصوير•
 با فرمت زير می تواند به عنوان يک تصوير با  (f)يک ماتريس تصوير  •

imwrite:                         فرمت دلخواه ذخيره گردد   (f, ‘filename’)
 ,TIFF, JPEG, BMP, PNG:   فرمتهای متداول برای نوشتن تصوير  •

PGM, 
:   مثال

>> imwrite (f, ‘D:\gradiant2.tif’)
>> imwrite (f, ‘D:\gradiant2’, ‘tif’)                      يا
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

:  می توان جزئيات فايل ذخيره شده را مشاهده کردimfinfoبا تابع •
imfinfo filename

>> imfinfo D:\gradiant2.tif
: می توان اين تابع را به فرم زير استفاده کرد•

>> k= imfinfo (‘D:\gradiant2.tif ‘);
 تعريف شده و مشخصه های فايل به  structureدر اين حالت متغير به صورت 

:صورت فيلدهايی قابل دسترسی خواهند بود 
k.Height k.Width k.Format k.FileSize
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

گر چه در در نمايش تصوير، مختصات مکانی با اعداد   : (Data Classes)کالس داده ها   •
.  نيستندصحيح نمايش داده می شوند، ولی مقدار پيکسلها محدود به مقادير صحيح 

single عددی )  بايت4(اعداد مميز شناور(Numeric)

 (Logical)منطقی  
(Character)کاراکتر 
(Numeric)عددی 
(Numeric)عددی 
(Numeric)عددی 
(Numeric)عددی 
(Numeric)عددی 
(Numeric)عددی 
(Numeric)عددی 

کالس

logical يک بايت ( 1 و  0مقادير (
char دو بايت(کاراکترها (
int32 چهار بايت(اعداد صحيح عالمت دار(
int16 دو بايت(اعداد صحيح عالمت دار (
int8 يک بايت(اعداد صحيح عالمت دار (

uint32 چهار بايت(اعداد صحيح بدون عالمت(
uint16 دو بايت(اعداد صحيح بدون عالمت(
uint8 يک بايت(اعداد صحيح بدون عالمت (

double  بايت8(اعداد مميز شناور با دقت مضاعف (

توصيف نام
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

: (Data Classes)کالس داده ها  •
بنا بر .  انجام می گيرد Double با مقادير Matlabتمام محاسبات عددی در  •

وب اين، اين نوع کالس يکی از رايج ترين کالس داده در پردازش تصوير محس   
.می شود

 نيز يکی از متداول ترين نوع کالس داه ها به خصوص در   uint8کالس •
اين کالس متداول ترين کالس   . خواندن تصاوير ذخيره شده محسوب می شود 

.   بيتی است8داده برای تصاوير با پيکسلهای  
 نگه        Unicode نمايش کاراکترها را به صورت character کالس •

.می دارد
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

:   (Image Types)انواع تصاوير  •
:  جعبه ابزار پردازش تصوير چهار نوع تصوير را پشتيبانی می کند•

  Intensity (Grayscale) Image
Binary Images

Indexed (Pseudocolor) Images
RGB (Truecolor) Images

  Intensity و  Binaryپردازشهای سياه و سفيد اغلب روی تصاوير   •
 با .صورت می گيرد و تاکيد بيشتری روی اين نوع تصاوير خواهيم داشت

.   تبديل کردBinary را به Intensityانتخاب يک آستانه، می توان تصاوير 
 در بحث پردازش تصاوير رنگی استفاده    می  Indexed و RGB تصاوير •

. گردند
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

 : (Image Types)انواع تصاوير  •
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

 سطر و      M(  بوده  M*N يا دو سطحی ابعاد ماتريس تصوير      Binary در تصوير  •
N متناظر با   1 متناظر با سياه و   0 در حالت منطقی است که   1 و  0وشامل  )  ستون 

. سفيد است
  ) ستون N سطر و    M(  بوده M*N ابعاد ماتريس تصوير   Grayscale در تصوير  •

(  متناظر با سياه و باالترين مقدار  ) uint8 در  0(و پايين ترين مقدار ماتريس تصوير   
.متناظر با سفيد است ) uint8 در  255

که    ) ستون N سطر و   M(  بوده M*N*3 ابعاد ماتريس تصوير  RGBدر تصوير  •
 (3,:,:) و ماتريس   G متناظر با  (2,:,:)، ماتريس  R متناظر با   (1,:,:)ماتريس  

. است Bمتناظر با 

 : (Image Types)انواع تصاوير  •
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

 ماتريس انديس    imread(‘filename')=[I,map] با دستور Indexed در تصوير•
I    با ابعاد M*N) M     سطر و N و ماتريس     ) ستونcolormap   به ابعاد P*3   به 

 G، ستون دوم متناظر با    Rمتناظر با   colormapستون اول ماتريس     . دست می آيد 
.  نرماليزه هستند[1 0] است و مقادير آن در بازه   Bو ستون سوم متناظر با   

 را که   map شماره سطر ماتريس    I انديس متناظر با هر پيکسل در ماتريس       •
. ترکيب رنگ آن پيکسل را مشخص می کند، تعيين می کند  

 متناظر  1 بوده و انديس       P تا  1، انديس ها از   single و   double برای تصاوير  •
. است colormapبا سطر اول ماتريس   

 بوده و انديس       P-1 تا  0، انديس ها از    uint16 و  logical ،uint8برای تصاوير  •
. است colormap متناظر با سطر اول ماتريس   0
 می توان استفاده     imshow(I,map) برای نمايش اين نوع تصاوير از دستور      •

. کرد

 : (Image Types)انواع تصاوير  •
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

 متناظر با سطر پنجم   5است، انديس    double زير که از نوع  Indexed در تصوير •
. استcolormapماتريس 

 : (Image Types)انواع تصاوير  •
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

: تبديالت کالس داده ها و نوع تصوير•
 (Image type)  نوع تصوير و  (Data class) کالس دادهيک تصوير با  •

 uint8 intensity image: مثال. مشخص می گردد
ولی برخی . بعضی توابع در جعبه ابزار، از تمام کالس داده ها پشتيبانی می کنند•

به طور مثال، پيکسلهای يک . از آنها فقط از کالس خاصی پشتيبانی می کنند
.  باشند  logicalتصوير باينری، فقط می توانند از نوع  

: به صورت زير است  تعريف و تبديل کالس داده هافرمت کلی برای •
B=data_class_name(A)

 تغيير می double باشد، دستور زير آنرا به نوع uint8 از نوع  Aبه طور مثال اگر •
 B=double(A)          :                                                               دهد

 انتظار دارد عملوندها در محاسبات  Matlabتابع فوق بسيار متداول است، چرا که 
.    باشند doubleعددی از نوع 
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

: تبديالت کالس داده ها و نوع تصوير •
:       تبديل می کندuint8 باشد دستور زير آنرا به  double يک متغير از نوع  Cاگر •

D=uint8(C)                                                      
  0 است، دستور فوق برای مقادير کوچکتر از  [255 0]  برابرuint8از آنجاييکه محدوده •

 تغيير مقياسبنابراين .  قرار می دهد255 مقدار 255مقدار صفر و برای مقادير بزرگتر از 
.  قبل از عمل تبديل ضروری است (proper scaling)مناسب

 باشد، با دستور زير اين آرايه به يک آرايه منطقی تبديل می  1 و  0 يک آرايه عددی شامل   Aاگر •
 B= logical(A)           .                                       شود

 را 0 و مقادير  1 باشد، تابع فوق مقادير غير صفر را به  1 و   0 شامل مولفه هايی غير از    Aاگر •
.  منطقی تبديل می کند0به 

.  است يا نه، از تابع زير استفاده می گردد logical برای بررسی اينکه آيا يک آرايه •
islogical(B)       

. اند منطقی باشد، تابع مقدار يک و در غير اين صورت مقدار صفر بر می گردBاگر
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

: تبديالت کالس داده ها و نوع تصوير  •
:  کالس داده های تصاوير را نشان می دهد جدول زير برخی تبديالت•

im2bwlogicaluint8,uint16, double
im2doubledoubleLogical,uint8,uint16, double

mat2grayDouble (in range [0,1])double
im2uint16uint16Logical,uint8,uint16, double
im2uint8uint8Logical,uint8,uint16, double
کالس های ورودی معتبرنوع تصوير تبديل شدهنام تابع
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 
: تبديالت کالس داده ها و نوع تصوير  •
 را دريافت و به آرايه double  آرايه ورودی دلخواه از نوع mat2grayتابع •

double  فرمت تابع به صورت زير است  .  تبديل می کند [0,1]در بازه:
g=mat2gray(f, [fmin,fmax]) 

 به صفر و   fminمقادير کوچکتر از  . است) سفيد (  1و  )  سياه(  0 دارای مقادير  gکه 
 به يک نگاشت شده و مقادير بين آنها با رابطه زير تبديل fmaxمقادير بزرگتر از   

                                                  g(f)=(f-fmin)/(fmax-fmin):می شود
  f در تابع ذکر نشود، اين مقادير برابر ماکسيمم و مينيم تابع fmin,fmaxاگر مقادير •

.در نظر گرفته می شوند 
f=[-1, 0.25; 1.5  0] <<         مثال                                                              •

f=
-1.0000   0.2500
1.5000       0

>> g=mat2gray(f)
g =

0    0.5000
1.0000    0.4000
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

: تبديالت کالس داده ها و نوع تصوير  •
  0 باشند برابر 0 مقاديری از آرايه ورودی را که کمتر از  im2uint8تابع •

مقادير .  قرارمی دهد 255 باشند، برابر 1قرار داده و مقاديری که بيشتر از 
 ضرب کرده و به نزديکترين عدد صحيح گرد  255 را نيز به  1 و  0بين 

  .می کند
مثال•

>> f=[-1, 0.25; 1.5  0]
f=

-1.0000   0.2500
1.5000       0

>> g=im2uint8(f)
g= 

0     64
255       0

  به طور مشابه عمل کرده و  im2uint16تابع  •
.  انجام می دهد65535ضرب را در فقط

 قبل از  mat2grayاستفاده از دستور   •
دستورات فوق می تواند باعث حفظ مقياس    

(proper scaling) گردد   .
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

: تبديالت کالس داده ها و نوع تصوير  •
اگر ورودی  . تبديل می کند [0,1] آرايه ورودی را به بازه  im2doubleتابع •

 باشد  uint16 و اگر از نوع 255 باشد، مقادير ورودی را به  uint8از نوع 
.  تقسيم می کند 65535به 

مثال•
>> f=uint8([10 60;128 255])
f =

10   60
128  255

>> g=im2double(f)
g =

0.0392    0.2353
0.5020    1.0000



18

11/30/2010 Digital Image Processing - Seyedarabi 35

مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

: تبديالت کالس داده ها و نوع تصوير  •
:  آرايه ورودی را به تصوير باينری تبديل می کندim2bwتابع •

g=im2bw(f,T)
 T  بنا بر اين ابتدا آرايه ورودی بايد در بازه .  قرار دارد [0,1] مقدار آستانه و در بازه

 و برای مقادير  0مقدار خروجی برای مقادير کوچکتر از آستانه .  قرار گيرد [0,1]
. است0.5پيش فرض برای آستانه، . خواهد بود1بزرگتر از آستانه 

>> f=uint8([10 60;128 255])
f =

10   60
128  255

>> g1=im2double(f)
g1 =

0.0392    0.2353
0.5020    1.0000

>> g=im2bw(g1,0.6)
g =

0     0 
0     1
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

: تبديالت کالس داده ها و نوع تصوير  •
: جدول زير برخی توابع برای تبديل نوع تصاوير را مشخص می کند•
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

: آرايه ها•
 :  (Row vector)بردار سطری•

>> v=[5 6 7 8 9]
    v=

5  6  7  8  9
. می شود با قرار دادن سمی کولن بعد از تعريف بردار، نمايش آن از صفحه حذف -

-      انديس آرايه ها از يک شروع می شود                                   
>> v(1)
ans=
5
>> v(3)
ans=
7

: تبديل می شود (column vector)  بردار ستونی بردار سطری با گرفتن ترانسپوز به 
>> w=v’;
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

>> v(:)     بردار ستونی 
ans=
5
6
7
8
9

>> v([1 3 5])
ans =
    5     7     9

>> v(2:4)
ans=
6 7   8
>> v(3:end)
ans=
7 8   9
>> v(1:2:end)
ans=
5 7   9
>>v(end:-2:1)
ans=
9    7     5  

v=[5 6 7 8 9] :آرايه ها•
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

روش ديگر برای تعريف 
بردار ستونی   

>> v=[5;6;7;8;9]  
ans=
5
6
7
8
9

 >>w=[3: 0.5:5]              تعريف بردار با گام پله:
w=

3.0000  3.5000  4.0000  4.5000  5.0000
>> x=[]                                           آرايه تهی 

>> A=[ 1 2 3 4];
>> A(7)=7

A=
1   2   3    4    0   0   7

 با انتساب مقدار فوق به آرايه هفتم، آرايه هايی که وجود 
.   پر می شوند0ندارند، به طور خودکار با 

:آرايه ها•
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

:  linspace تابع •
x=linspace(a,b,n)   

 قرار می گيرند  b و a مولفه که با فواصل خطی بين   n را به  xاين تابع بردار 
. توليد می کند 

>> x=linspace(1,21,11)
x =
1 3    5  7  9   11   13   15   17  19   21

.  می تواند استفاده گرددinterpolation اين تابع در مسائل مربوط به -

:آرايه ها•
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

: ماتريس ها•
>> R3=A(3,:) :                 انتخاب سطر  
R3 =

7     8     9
>> A1=A(1:3,2:3)
A1 =

2     3
5     6
8     9

>> A(end,end-1)
ans =

8
>> A(2,:)=[]             حذف سطر دوم    :
A =

1     2     3
    7     8     9   

>> A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9] :  تعريف ماتريس   
   A =

1     2     3
4     5     6
7     8     9

>> A(3,2) :                انتخاب مولفه  
ans =

8
>> C2=A(:,2) :           انتخاب ستون  
C2 =

2
5
8
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

:  ماتريس ها•
:  مثال•

>> I=imread('cameraman.tif');
>> J=I(40:100,100:150);
>> K=I;
>> K(40:100,:)=[];
>> figure(1); imshow(I)
>> figure(2); imshow(J)
>> figure(3); imshow(K)
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

:  ماتريس ها•
 مولفه های قطر اصلی diag دستور •

. ماتريس را استخراج می کند

>> A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]
A =

1     2     3
4     5     6
7     8     9

>> diag(A)
ans =

1
5
9

>> sum(diag(A))
ans =

15
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

:  ماتريس ها•
 برای محاسبه دترمينان ماتريس det دستور •

. استفاده می شود

>> A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]
A =

1     2     3
4     5     6
7     8     9

>> det(A)
ans =                % A is singular

0
>> A=[1 2;3 4]
A =

1     2
3     4

>> det(A)
ans =                % A is non-singular

-2
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

:  ماتريس ها•
.  مقادير ويژه ماتريس را استخراج می کند eigدستور •
. معکوس ماتريس را محاسبه می کندinvدستور •

>> A=[1 2;3 4]
A =

1     2
3     4

>> eig(A)
ans =

-0.3723
5.3723

>>inv(A)
ans =

-2.0000    1.0000
1.5000   -0.5000
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

:  ماتريس ها•
:  مثال•

f=imread('cameraman.tif');
f1= f(end:-1:1,:);
f2= f(:,end:-1:1);
f3= f(1:2:end,1:2:end);
figure(1);imshow(f,[])
figure(2);imshow(f1,[]) % Vertical Flip
figure(3);imshow(f2,[])   % Horizontal Flip
figure(4);imshow(f3,[])
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

:  ماتريس ها•
A([aدستور • b],[c d]) اين دستور .    يک ابزار قدرتمند برای انتخاب اعضای ماتريس است

: عضوهای ماتريس را به صورت زير انتخاب می کند
)   d، ستون bسطر (  ،  ) c، ستون bسطر (  ، ) d، ستون aسطر ( ، )  c، ستون aسطر  (  

A =
1     2     3
4     5     6
7     8     9

>> A2=A([1 3],[2 3])
A2 =

2     3
8     9

: روش آدرس دهی  •
>> D=logical([1 0 0; 0 0 1; 0 1 0])
D =

1     0     0
0     0     1
0     1     0

>> A(D)
ans =

     1
     8
     6
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

:  ماتريس ها•
.  ، ماتريس را به يک بردار ستونی تبديل می کند(:)Aدستور •
: را با هم جمع می کند v تمام موالفه های بردار  sum(v)تابع •

>> sum(A)                                       اين دستور عناصر در هر ستون را جمع می زند-
،  دستوراتی که روی بردار تعريف شده اند، وقتی روی ماتريس اعمال شوندMatlab در محيط -  

. عمل می کنند)  هر ستون يک بردار(روی ستونهای ماتريس
ans =

12    15    18
>> sum(sum(A))
ans =

45
>> S= sum(A(:))
S=

45  

:  ابعاد آرايه ها را مشخص می کندndimsتابع 
            >> d=ndims(A)
             d=
                 2
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

:  (Concatenation) افزايش سطری و ستونی ماتريس •
 باعث ترکيب سطری C=[A;B] دارای تعداد ستونهای مساوی باشند، دستور A,Bاگر دو ماتريس •

. آنها می شود
 باعث ترکيب ستونی D=[A B] دارای تعداد سطرهای مساوی باشند، دستور A,Bاگر دو ماتريس •

. آنها می شود

:مثال•
>>A=[1 2;3 4];
>>B=[5 6;7 8];
>>C=[A;B]
C=

1   2
3   4 
5   6    
7   8

>>D=[A B]
D=

1   2   5   6
3   4   7   8
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

:  (Concatenation) افزايش سطری و ستونی ماتريس •
: مثال•

>> A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]
A =

1     2     3
4     5     6
7     8     9

>> B = [A A+32; A+48 A+16]
B =

1     2     3    33    34    35
4     5     6    36    37    38
7     8     9    39    40    41
49    50    51    17    18    19
52    53    54    20    21    22
55    56    57    23    24    25
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

:  (Concatenation) افزايش سطری و ستونی ماتريس •
;I=imread('cameraman.tif')<<مثال•

>> J= imread('rice.png');
>> K=[I;J];
>> L=[I J];
>> figure(1); imshow(K)
>> figure(2); imshow(L)
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

:  تعدادی از توابع مهم برای توليد آرايه های خاص  •
•zeros(M,N) با ابعاد  0  يک ماتريس M*N و کالس doubleتوليد می کند  . 

zeros(size(A)) با ابعاد ماتريس  0 ماتريس A توليد می کند  .
•ones(M,N) با ابعاد  1  يک ماتريس M*N و کالس doubleتوليد می کند  .
•true(M,N)  ها به ابعاد  1 يک ماتريس منطقی از M*Nمی سازد .
•false(M,N)  ها به ابعاد  0 يک ماتريس منطقی از M*Nمی سازد   .
•rand(M,N) يک ماتريس به ابعاد M*N که موالفه های آن اعداد تصادفی با توزيع يکنواخت در  

. هستند [0,1]بازه 
•randn(M,N) يک ماتريس به ابعاد M*N که موالفه های آن اعداد تصادفی با توزيع گوسی با  

. ميانگين صفر و واريانس يک هستند
•magic(M) يک ماتريس مربعی به ابعاد M*M توليد می کند به نحوی که جمع هر سطر و ستون و 

. قطر اصلی آن با هم برابر هستند
•eye(M) ماتريس همانی به ابعاد M*Mتوليد می کند  .
. بود اگر فقط يک مقدار در توابع فوق تعريف شود، ماتريس ها مربعی خواهند•
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

>> magic(3)
ans =

8     1     6
3     5     7
4     9     2

>> B=rand(3,2)
B =

0.9501    0.4860
0.2311    0.8913
0.6068    0.7621

>> C=255*ones(3,4)
C =

255 255 255 255
255 255 255 255
255 255 255 255

>> D=4*ones(2)
D =

4     4
4     4

: تعدادی از توابع مهم برای توليد آرايه های خاص        •
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

:  تعدادی از توابع مهم برای توليد آرايه های خاص  •
: مثال

>> I=magic(200);
>> figure(1); imshow(I,[])
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 
:  تعدادی از توابع مهم برای توليد آرايه های خاص  •

:مثال
>> I=double(imread('cameraman.tif'));
>> J=10*randn(size(I));
>> K=I+J;
>> figure(1); imshow(I,[])
>> figure(2); imshow(J,[])
>> figure(3); imshow(K,[])
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 
:   برخی توابع رياضی•
• abs(x) :  قدر مطلق متغيرx
• angle(x) :  زاويه متغيرمختلطxبر حسب راديان 
• sqrt(x) : ريشه دوم متغيرx
• mod(x,y) :  باقيمانده تقسيمxبر y
• fix(x) : قسمت صحيح متغيرx
• floor(x) : جزء صحيح متغيرx) بزرگترين عدد صحيح کوچکتريا مساویx(
• ceil(x) : کوچکترين عدد صحيح بزرگتر يا مساویx
• round(x) :  گرد کردن متغيرx
•exp(x)  :  محاسبه تابع نمايی
• log(x) :محاسبه تابع لگاريتمی
• log10(x) : 10محاسبه لگاريتم مبنای
• log2(x) : 2محاسبه لگاريتم مبنای

xex
elog
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

:  برخی توابع رياضی•
•mean(x) : مقدار ميانگين بردارxرا محاسبه می کند  .
•var(x) : مقدار واريانس بردارxرا محاسبه می کند  .
•std(x) : مقدار انحراف معياربردارxرا محاسبه می کند .
•median(x) :  مقدار ميانه مولفه های بردارxرا استخراج می کند  .
• [value,index]=max(x) : ماگزيميم بردارx  را در value  و محل آنرا در indexقرار می دهد .
• [value,index]=min(x) : مينيميم بردارx  را در value  و محل آنرا در indexقرار می دهد .
•sort(x) : مولفه های بردارxرا به صورت صعودی مرتب می کند  .
•sin(x) : محاسبه سينوس زاويهxبرحسب راديان 
•cos(x)  : محاسبه کسينوس زاويهxبرحسب راديان 
•tan(x)  : محاسبه تانژانت زاويهxبرحسب راديان 
•asin(x) :تابع معکوس سينوس برحسب راديان
•acos(x)  :تابع معکوس کسينوس برحسب راديان
•atan(x)  :تابع معکوس تانژانت برحسب راديان
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•  M-File
همچنين .  اجرا کردM-File را می توان با  Matlab مجموعه ای از دستورات  •

 توليد  می توان توابعی تعريف کرد که با دريافت آرگومان، خروجی مورد نظر را   
.کند

 % اين توضيحات با .  توضيحاتی نوشته می شودM-File معموال در ابتدای  •
.  مشخص می شوند

% this M-file computes ...
 توضيحات نوشته شده در ابتدای برنامه در    help filename با دستور •

Command Window ظاهر می شوند (H1 line) .
edit با دستور • filename می توان M-File برای ويرايش  .  را ويرايش کرد

M-Fileکافی است فايل با پسوند   .  می توان از هر ويرايشگر متنی استفاده کرد
.m ذخيره گردد  .
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 
•  Function
فرمت کلی فانکشن به .   به صورت فانکشن هستندMatlab  اغلب دستورات محيط   •

: صورت زير است
>>function[ 1آرگومان خروجی , )اسم تابع=[..,  2آرگومان خروجی  1آرگومان ورودی , (…, 2آرگومان ورودی 

ذخيره می شود و توسط آرگومانهای  ” اسم تابع“ با نام M-fileتابع به صورت يک 
.خروجی در فايل اصلی يا ساير فانکشن ها فراخوانی می شود  /ورودی 
 ذخيره می شود، دوعدد را به عنوان آرگومان ورودی sumdiff.mتابع زير که با نام : مثال

. کندگرفته و جمع و تفريق آنها را به عنوان آرگومانهای خروجی محاسبه می  
sumdiff.m
function [sum1,diff1]=sumdiff(A,B)
sum1=A+B;
diff1=A-B;
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 
•  Function
رگومان ورودی     در برنامه زير اين فانکشن فراخوانی شده و جمع و تفريق اعداد در آ  •
.  قرار می گيرند]کروشه [محاسبه و در آرگومان خروجی ) پرانتز(

functiontest.m

x=10;
y=20;
[s1 d1]=sumdiff(x,y)

ع اصلی لزومی  استفاده از اسامی يکسان در آرگومانهای ورودی و خروجی فانکشن و تاب    •
.ندارد 

. گردد اگر فانکشن فقط يک آرگومان خروجی داشته باشد، کروشه می تواند حذف  •
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

(Operators) عملگرها •

: به سه دسته تقسيم می شوند  Matlab عملگرهای 
(Arithmetic operators) محاسباتی  عملگرهای 
 (Relational operators) رابطه ایعملگرهای 
 (Logical operators)  منطقیعملگرهای 
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 عملگرهای محاسباتی•
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

>> A=[1 2;3 4]
A =

1     2
3     4

>> B=[5 6;7 8]
B =

5     6
7     8

>> A*B
ans =

19    22
43    50

>> A.*B
ans =

5    12
21    32

>> inv(B)
ans =

-4.0000    3.0000
3.5000   -2.5000

>> A/B
ans =

3.0000   -2.0000
2.0000   -1.0000

>> A*inv(B)
ans =

3.0000   -2.0000
2.0000   -1.0000

 عملگرهای محاسباتی•
>> A\B
ans =

-3.0000   -4.0000
4.0000    5.0000

>> inv(A)*B
ans =

-3.0000   -4.0000
4.0000    5.0000
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

>> A=[1 2;3 4]
A =

1     2
3     4

>> B=[5 6;7 8]
B =

5     6
7     8

 عملگرهای محاسباتی•
>> A^2
ans =

7    10
15    22

>> A*A
ans =

7    10
15    22

>> A.^2
ans =

1     4
9    16

>> A./B
ans =

0.2000    0.3333
0.4286    0.5000

>> A.\B
ans =

5.0000    3.0000
2.3333    2.0000

>> A'
ans =

1     3
2     4



33

11/30/2010 Digital Image Processing - Seyedarabi 65

مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

: 9 تا 0 برای اعداد از   2جدول مربع و توانهای : مثال•
> n=(0:9)';
>> Table=[ n  n.^2  2.^n]
Table =

0     0     1
1     1     2
2     4     4
3     9     8
4    16    16
5    25    32
6    36    64
7    49   128
8    64   256
9    81   512

 عملگرهای محاسباتی•
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روی تصاوير وجود در جعبه ابزار پردازش تصوير، دستوراتی برای انجام عمليات محاسباتی  •
imadd, imsubtract, immultiply, imdivide:  مانند.  دارد

: مثال•
I= imread('rice.png');
J= imread('cameraman.tif');
K= imadd(I,J,'uint16');
figure(1);imshow(I,[])
figure(2);imshow(J,[])
figure(3);imshow(K,[])

 عملگرهای محاسباتی•
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

 عملگرهای رابطه ای •
ند و اين عملگرها برای مقايسه مولفه های دو ماتريس می توانند استفاده شو •

=~  و ==  ، =>  ،  >  ، = < ، <:  عبارتند از

>> A=[1  3 0; 5 2 7; 1 4 5]
A =

1     3     0
5     2     7
1     4     5

>> B=[4  3 0; 7 2 1; 4 0 8]
B =

4     3     0
7     2     1
4     0     8

>> A>B
ans =

0     0     0
0     0     1
0     1     0

>> A<B
ans =

1     0     0
1     0     0
1     0     1

>> A==B
ans =

0     1     1
0     1     0
0     0     0

>> A~=B
ans =

1     0     0
1     0     1
1     1     1
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 عملگرهای منطقی•
•AND :با فرمتand(A,B)  يا A&B

اگرمقدار مولفه ها غير صفر باشد در .  توليد می کند 0و  1ماتريسی با ابعاد ورودی و مولفه های 
.محل مولفه مقدار يک و در غير اين صورت صفر قرار می دهد

• OR :با فرمتor(A,B)  يا A|B
حداقل يک مولفه غير صفر باشد اگر.  توليد می کند 0و  1ماتريسی با ابعاد ورودی و مولفه های 

. در محل مولفه مقدار يک و در غير اين صورت صفر قرار می دهد
•NOT : با فرمتnot(A)  يا ~A

 را با يک و مولفه های ماتريسی با ابعاد ورودی توليد می کند که مولفه های صفرماتريس ورودی
. غير صفررا با صفر پر می کند

•XOR : با فرمتxor(A,B) 
يگری غير صفر باشد اگر هر دو مولفه صفر يا غير صفر باشند مقدار صفر و اگر يکی صفر و د

. مقدار يک بر ميگرداند
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

>> A=[1  3 0; 5 2 7; 1 4 5]
A =

1     3     0
5     2     7
1     4     5

>> B=[4  3 0; 7 2 1; 4 0 8]
B =

4     3     0
7     2     1
4     0     8

>> and(A,B)
ans =

1     1     0
1     1     1
1     0     1

 عملگرهای منطقی•
>> or(A,B)
ans =

1     1     0
1     1     1
1     1     1

>> not(A)
ans =

0     0     1
0     0     0
0     0     0

>> xor(A,B)
ans =

0     0     0
0     0     0
0     1     0
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 عملگرهای منطقی•
اگر تمام مولفه های بردار غير صفر باشند مقدار يک و در غير اين : allتابع •

.صورت مقدار صفر بر می گرداند 
اگر تمام مولفه های يک بردار صفر باشند مقدار صفر و در غير اين : any تابع •

. صورت يک بر می گرداند
). بردارهای ستونی ( اين دو تابع برای ماتريس به صورت ستونی عمل می کنند •

>> A=[0 1 2; 0 0 3]
A =

0     1     2
0     0     3

>> all(A)
ans =

0     0     1

>> any(A)
ans =

0     1     1
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

(Flow Control statements) دستورات کنترل جريان •
: IFدستور شرطی •

: فرمت
if expression1

statements 1
elseif expression2

statements 2
else

statements 3
end

: مثال
if a==1
b=1
else if a==2
b=2
else
b=3
end
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

(Flow Control statements) دستورات کنترل جريان •
:FORحلقه •

for index=start:increment:end
statements

end
:مثال

a=1;
for k=0:0.1:1

a=a+1;
end

:WHILEحلقه •
. برقرار است، حلقه ادامه می يابد whileتا وقتی که شرط مقابل •

while expression
statements

end
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

(Flow Control statements) دستورات کنترل جريان •
SWITCHدستور •

switch switch_expression
case case_expression1

statement(s)
case case_expression2

statement(s)
.
.

otherwise
statement(s)

end

: مثال
count=1;
switch count
case  1
fprintf('one')
case 2
fprintf('two')
end
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: برخی ثابت ها •

pi=3.1416
i = 0 + 1.0000i
j = 0 + 1.0000i

 
Inf : Infinity
>>1/0
Warning: Divide by zero.
Ans=
Inf

NaN : Not a Number
>> 0/0
Warning: Divide by zero.
Ans=
NaN
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 
: برخی ثابت ها •

-   eps=2.2204e-016

-realmin : کوچکترين عدد مثبت قابل استفاده در محيطMatlab

-realmax : بزرگترين عدد مثبت قابل استفاده در محيطMatlab

>> realmin
ans =

2.2251e-308

>> realmax
ans =

1.7977e+308
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 
toc و ticدستورات زمان سنجی   •
. برای محاسبه زمان اجرای برنامه  استفاده می شوندtoc و  ticدستورات •

tic
for i=1:10                 % Delay
end
toc

tic
for i=1:1000000       % Delay
end
toc

Elapsed time is 0.000000 seconds.
Elapsed time is 0.015000 seconds.

 مرتبه 1000 حدودًا  (Vectorized Codes) می توان نشان داد که زمان اجرای دستورات برداری •
.  است forسريعتر از اجرای حلقه 
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 
:  ورود و خروج داده ها •
t=input('Enter:                         خواندن از صفحه کليد• your Data:')      
 را روی صفحه ظاهر کرده و  :Enter your Dataدستور فوق ابتدا عبارت   •

، عددورودی می تواند يک .  می کندtمنتظر ورودی می شود و آنرا وارد متغير   
.   باشدماتريس يا يک برداريک 

:  می توان از فرمت زير استفاده کردرشته کاراکتر برای وارد کردن يک  •
t=input('Enter your Data:' , 's')

. از دستور فوق حذف شود، رشته کاراکتر بايد داخل کوتيشن وارد گردد ’s‘ اگر•

>> Name=input('Input your Name:')
Input your Name: 'Ali'
Name=

Ali

>> Name=input('Input your Name:', 's')
Input your Name: Ali
Name=
Ali
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

:  ورود و خروج داده ها •
 می توان رشته خوانده شده را به فرمتهای مختلف تبديل کردstrreadبا دستور •

t=input('Enter <<:                                       مثال• your data: ','s')
Enter your data: 8250361 Ali Ahmadi 
t =
8250361 Ali Ahmadi 
>> [student_ID First_Name Last_Name]=strread(t,'%f%q%q')
student_ID =

8250361
First_Name = 

'Ali'
Last_Name = 

'Ahmadi'
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 
:  ورود و خروج داده ها •
strreadفرمت های قابل استفاده در دستور •

%n - read a number - float or integer (returns double array)
%5n reads up to 5 digits or until next delimiter
%d - read a signed integer value (returns double array)
%5d reads up to 5 digits or until next delimiter
%u - read an integer value (returns double array)
%5u reads up to 5 digits or until next delimiter
%f - read a floating point value (returns double array)
%5f reads up to 5 digits or until next delimiter
%s - read a whitespace separated string (returns cellstr)
%5s reads up to 5 characters or until whitespace
%q - read a (possibly double quoted) string (returns cellstr)
%5q reads up to 5 non-quote characters or until whitespace
%c - read character or whitespace (returns char array)
%5c reads up to 5 characters including whitespace
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 : (Text file)متنی  خواندن و نوشتن در فايل •
. بازخوانی کردload ذخيره کرده و با دستور Textمی توان داده ها را در فايل  •
 از سطر بعدی enterداده ها به صورت سطر به سطرخوانده شده و هر سطر با    •

.داده ها در هر سطر با فاصله يا کاما از هم جدا می گردند. جدا می شود 
.  تعداد ستونها در هر سطر بايد يکسان باشند •
 يا هر Notepad با datain.txtفرض کنيد داده های زير در فايل  : مثال•

 3   2   1                        :ويرايشگر متنی ديگر ذخيره شوند
4   5   6                                                       
7   8   9                                                       

 وارد شده و در متغيری با نام فايل  workspaceبا اجرای دستور زير داده ها به  
. ذخيره می شوند) txtبدون پسوند ( 
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

 : (Text file)متنی  خواندن و نوشتن در فايل •
>> load datain.txt

: حال با وارد کردن اسم متغير خواهيم داشت•
>> datain
datain=

1   2   3
4   5   6
7   8  9
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: Workspace ذخيره و بازيابی متغيرهای •
 را در فايلی به نام  workspace دستور زير متغيرهای مشخص شده از •

fname.matدخيره می کند  :
>> save fname x y ….

 در workspaceاگر بعد از اسم فايل اسم متغيری ذکر نشود، همه متغيرهای •
. فايل ذخيره می شوند

 workspace دستور زير متغيرهای ذخيره شده در فايل فوق را در محيط  •
: بازيابی می کند

>> load fname
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

Matlabبرخی دستورات گرافيکی محيط  •
. رسم می کندx را برحسب  y متغير plot(x,y) دستور •

>> x=0:0.1*pi:2*pi;
>> y=sin(x);
>> plot(x,y)
>> xlabel('variable X') برچسب محور افقی  %    
>> ylabel('variable Y')   % برچسب محور عمودی
>> title('sine curve')       % توضيح در باالی شکل 
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Matlabبرخی دستورات گرافيکی محيط  •
axis([Xmin:   محورها را تنظيم کردmax و min می توان  axis با دستور • Xmax Ymin Ymax]) 
:  در مثال قبلی با واردکردن اين دستور شکل به صورت زير تغيير می کند•

>>axis([0 pi 0 1])
 

 محورها به axis auto با وارد کردن دستور •
. طور اتوماتيک تنظيم می شوند

 loglog و semilogx ، semilogy توابع •
به ترتيب محور افقی، محور عمودی و هر دو 
. محور را به صورت لگاريتمی مدرج می کنند
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

Matlabبرخی دستورات گرافيکی محيط  •
  اين مشخصات . مشخص کردplotمی توان نوع خطوط ترسيمی و رنگ آنرا نيز در دستور •

.  قابل دستيابی استhelp plotتوسط دستور 
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

Matlabبرخی دستورات گرافيکی محيط  •
مثال•

>> x=0:0.1*pi:2*pi;
>> y=sin(x);
>> plot(x,y, 'r*')
>> xlabel('variable X')
>> ylabel('variable Y')
>> title('sine curve')
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

Matlabبرخی دستورات گرافيکی محيط  •
 چند شکل hold onمی توان با دستور .   شکل قبلی حذف می شودplot با اجرای مجدد دستور •

. را روی هم رسم کرد
>> x=0:0.1*pi:2*pi;
>> y1=sin(x);
>> y2=cos(x);
>> plot(x,y1,'r')
>> xlabel('variable X')
>> ylabel('variable Y')
>> title('sine & cosine curve')
>> hold on
>> plot(x,y2,'g')

.  اين حالت را کنسل می کندhold off دستور •
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Matlabبرخی دستورات گرافيکی محيط  •
اين دستورات تابع .   استفاده کردmesh و surf برای ترسيمات سه بعدی می توان از دستورات •

z=f(x,y)نحوه استفاده و تفاوت آنها با مثال زير نشان داده شده است.  راترسيم می کنند :
>> x=-2:.1:2;
>> y=-2:.1:2;
>> [X,Y]=meshgrid(x,y);
>> Z=exp(-(X.^2+Y.^2)/2);
>> figure(1);surf(X,Y,Z)
>> figure(2);mesh(X,Y,Z)
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مفاهيم پايه مفاهيم پايه 

Matlabبرخی دستورات گرافيکی محيط  •
        ;x=-2:.1:2 <<: تعيين کردsurf می توان رنگ سطح مورد نظر و نيز لبه ها را در دستور •

>> y=-2:.1:2;
>> [X,Y]=meshgrid(x,y);
>> Z=exp(-(X.^2+Y.^2)/2);
>> figure(1); surf(X,Y,Z,'facecolor','red')
>> figure(2); surf(X,Y,Z,'facecolor', 'green','edgecolor','none')


