فصل دوم:
DIGITAL IMAGE FUNDAMENTALS
ٞذف دس ایٗ فػُ ضٙاسایی ساختاس وّی تػٛیش ٔی تاضذ.یىسشی اٍِٛسیتٓ ٞای اتتذایی تػاٚیش و ٝدس واستشدٞای تؼذی ٔٛسد
استفاد ٜلشاس ٔی ٌیشد اسائٔ ٝی ٌشدد.

 :HUMAN VISUAL PERCEPTIONآضٙایی تا چٍٍ٘ٛس تطىیُ تػٛیش دس چطٓ ا٘ساٖ:

٘ىت ٝلاتُ ػشؼ ٚجٛد دٛ٘ ٚع سّ َٛت٘ ٝاْ ٞای:
)CONES (6-7 MILLION PER EYEسِّٟٛای ٔشتٛـ ت ٝتطخیع سً٘
) RODS (75-150 MILLION PER EYEسِّٟٛای ٔشتٛـ ت ٝتطخیع ضذت سٚضٙایی

ا٘ٛاع ٔؼیاس سٙجص تػٛیش:
( :SUBJECTIVEضٟٛدی) ٞش وسی اص دیذٌا ٜخٛد یه ا٘ذاصٌ ٜیشی سٚی ویفیت تػٛیش ا٘جاْ خٛاٞذ داد
( OBJECTIVEػذدی) ٔثال ت ٝویفیت تػٛیش ٔؼیاسی ػذدی تخػیع دادٔ ٜی ضٛد ٔ ٚثتٙی تش ٘ظش اضخاظ ٘یست.
 :WEBER RATIOتش فشؼ یه سكشی سا دس ٘ظش ٔی ٌیشیٓ .فشؼ ٔی وٙیٓ سً٘ ایٗ سف سفیذ ٔی تاضذ .حاَ دس لسٕتی اص ایٗ
سكش دایش ٜای سا دس ٘ظش ٔی ٌیشْ .وٓ وٓ ضذت سٚضٙایی یا ٔمذاس سً٘ ٔٛجٛد دس دایش ٜسا صیاد ٔی وٙیٓ  .و ٝاص ٘ظش تػشی تٕایض دٚ
سً٘ ٔطٟٛد ٔی تاضذ .أ ٖٚمذاس و ٝدس دایش ٜاؾاف ٝضذ ٜاست سا دِتا  Iدس ٘ظش ٔی ٌیشیٓ ٚ .تش ػذد سٍ٘ی و ٝت ٝپس صٔی ٝٙاختػاظ
دا ٜتٛدیٓ تمسیٓ ٔی وٙیٓ .حاغُ دِتا  Iتش ٔ Iی ضٛد WEBER RATIO
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یؼٙی ٘سثتی تیٗ سً٘ صٔیٔ ٚ ٝٙمذاس سٍ٘ی و ٝتایذ اؾاف ٝضٛد ت ٝسً٘ صٔی ٝٙتا تتٛاٖ تٕایض لائُ ضذ تیٗ د ٚسً٘ .ایٗ یه ٔؼیاس
سٙجص (SUBJECTIVEضٟٛدی) ٔی تاضذ.

تطبیق شدت روشنایی:

ٔثاِی ّٕٔٛس تش ٚسٚد ت ٝتّ٘ٛی تاسیه  ٚػذْ تكثیك چطٓ ٘سثت تٛ٘ ٝس ٔحیف خاسجی ٔی تاضذ و ٝصٔاٖ ػادت وشدٖ چطٓ تا ٘ٛس
ٔحیف دس ٘مك ٝخاغی تكثیك پیذا ٔی وٙذ  ٚتٔ ٝحؽ تكثیك اٌش ٘ٛس تیطتش ضٛد دیٍش تٕایضی دس تفىیه سٚضٙایی لائُ ٕ٘ی ضٛد.
خطای دیدILLUSIONS:

سٚضٙایی خكٛی ػٕٛدی و ٝتٞ ٝش وذاْ ػذدی اقالق ضذ ٜاست .دس وٙاس  ٓٞلشاس ٔی ٌیشد سكح تٕاس ِثٞ ٝا و ٝوٙاس  ٓٞلشاس ٔی
ٌیشد سكحی غاف ٔی تاضذ أا دس دیذ تیٙٙذٔ ٜحُ تماقغ لّٔ ٝا٘ٙذ ت٘ ٝظش ٔی سسذ .
٘ىت :ٝدس تػاٚیش ػٕك ٚجٛد ٘ذاسد  ٚفمف ق ٚ َٛػشؼ ٚجٛد داسد .أا صٔا٘ی وٛ٘ ٝس اص ٔحیف تاصتاب پیذا وشد ٚاسد سٙسٛس ٔی ضٛد
 .سٚی یه جای یىسشی سیٍٙاَ اِىتشیىی تٛجٛد ٔی آیذ .تػٛیش دس ایٗ حاِت ٕٞچٙاٖ پیٛست ٝاست(.یؼٙی ت ٝاصای ٞش ٚسٚدی یه
خشٚجی ٚجٛد داسد)و ٝصیاد جاِة ٘یست ٕ٘ ٚ .ی تٛاٖ دس وأپیٛتش ٔٛسد پشداصش لشاس ٌیشد .سا ٜواس حُ ایٗ ٔطىُ ٕ٘ ٝ٘ٛتشداسی اص
سیٍٙاَ پیٛست ٝد ٚتؼذی ٔی تاضذ.

دس تػٛیش فٛق ٕ٘ ٝ٘ٛتشداسی اص ٞش تخص تمسیٓ ضذ ٜسٚی CCD

ا٘جاْ ٔی ضٛد .أا ت ٝدِیُ ٘ذاضتٗ تٕٕی ٔمادیش ٘ ٚذاضتٗ ت ٝاصای ٞش

ٚسٚدی یه خشٚجی  ٚ .تٟٙا ت ٝاصای ٞش ٚسٚدی خاظ یه خشٚجی خٛاٞذ داضت .فمف دس ٔشتغ ضٕاس 10 ٜدس سكش  11 ٚدس ستٖٛ
ٔمذاس اخز ٔی ٌشدد .دیٍش دس ٔمادیش ٔ .. ٚ 10.1مذاس ٘خٛاٞذ تٛد.
تا ایٗ ٕ٘ ٝ٘ٛتشداسی تػٛیش دیجیتاَ ٘خٛاٞذ تٛد .یه تخطی دیٍش ٔشتٛـ ت ٝسٍٟ٘ا ٔی تاضذ .دسد٘یای ٚالؼی اص دیذ خٛد یه سً٘ سا
ٔثال سثض دس ٘ظش ٔیٍیشیٓ  ٚیه ػذد ٔثال 17ت ٝآٖ اتالق ٔیىٙیٓ .حاَ سً٘ ضٕاس ٓٞ 17.1 ٜسثض خٛاٞذ تٛد،تیٟٙایت ٔمذاس ٔی تٛاٖ
تِٛیذ وشد وٕٞ ٝچٙاٖ تٓ سثض داضت ٝتاضٙذ .دیجیتاَ ضذٖ یؼٙی دس حٛصٔ ٜحذٚدی اص اػذاد واس وٙیٓ ٘ ٝتیٟٙایت .تٙاتش ایٗ سً٘ سا تا 8
تیت ٘طاٖ دادٔ ٜی ضٛد  ٚدس آٖ  256ػذد سً٘ ٔی تٛاٖ رخیش ٜوشد .حاَ تا اختػاظ ٞش ػذد ت ٝیه سً٘ ٔثال سً٘ سیا ٜت ٝػذد ، 0
 255 ٚسً٘ سفیذ ٞ ٚش چ ٝػذد اص  0تا ٚ 255جٛد داسد سا قیف سٍ٘ی آٖ سا تٔ ٝشٚس اص ٔطىی ت ٝسفیذ تؼشیف ٔی وٙیٓ  .ت ٝایٗ ػُٕ
 QUANTIZATIONیا ٕ٘ ٝ٘ٛتشداسی ٌٛیٙذ.

دس حمیمت صٔا٘ی وٞ ٝش سً٘ سا تا یه ػذد تٛغیف ٔی وٙیذ ٔیضاٖ ضذت سٚضٙایی آٖ سً٘ سا تا یه ػذد تیاٖ ٔی وٙیذ .پس ضذت
سٚضٙایی یؼٙی یه ػذد و ٝآٖ ػذد ٘یض ٘طا٘ذٙٞذ ٜیه سً٘ است .صٔا٘ی و ٝاص یه  8تیت استفادٕ٘ ٜاییٓ دس اغكالح سٍٟ٘ایی ؤ ٝا
داسیٓ قیف آٖ  GRAY SCALEیا خاوستشی ٔی تاضذ .حاال اٌش 3تا اص ایٗ  8تیت دس وٙاس  ٓٞتاضذ ٔی ضٛد  24تیت و 8 ٝتیت ا َٚسا
تشای ٔطخع وشدٖ سً٘ لشٔض اص آٖ استفادٔ ٜی وٙیٓ  .یؼٙی یه ػذد اص  0تا  255اص قیف ٞای ٔختّف سً٘ لشٔض  ٚیه  8تیت ٚسف
سا ت ٝقیف ٞای ٔختّف سي سثض  8 ٚتیت ا٘تٟایی سا ت ٝقیفٟای ٔختّف سً٘ آتی اختػاظ ٔی دٞیٓ .ایٗ دس ٚالغ سیستٓ سٍ٘ی است
و ٝتش اساس  RGBتٛغیف ٔی ضٛد.
ِٚی سیستٓ تٛغیف سً٘ تٟٙإ٘ RGBی تاضذٔ .ثال ... ٚ CMYKو ٝتٕاْ آٟ٘ا لاتُ تثذیُ ت ٝیىذیٍش ٞستٙذٞ .ش وذاْ اص ایٗ سیستٓ
ٞا ت ٝیه سٍ٘ی إٞیت تیطتشی ٔی دٙٞذ  .ایٗ إٞیت دادٖ ٞا تا یه ؾشیثی ٔطخع ٔی ضٛد  .یؼٙی ٔثال دس ٔ YCRCBا  Yسا
ٔطخع تىٙیٓ یه ؾشیثی ؾشتذس ٔ GٚRی ضٛد ؤ ٝجٕٛع ایٟٙا ٔ Yی ضٛد  .ایٗ ؾشیثٟا دس سیستٓ ٞای ٔختّف ٔتغیش ٔی تاضٙذ.
خالغ :ٝچیضی و ٝتا االٖ داضتیٓ یه تػٛیش پیٛست ٝاص ٔحیف تٛد و ٝاص آٖ تش سٚی  ٕٝ٘ٛ٘ CCDتشداسی ٔیىٙیٓ.
سٚش ٕ٘ ٝ٘ٛتشداسی ت ٝایٗ غٛست است و ٝتش فشؼ  CCDسا تٔ ٝشتغ ٞایی تمسیٓ ٔی وٙیٓ ٞش وذاْ اص ٔشتؼٟا یه جض یا تفىیه
پزیشی یا سصِٛٚضٗ اص تػٛیش ٔی ضٛد ٚ (.لتی ٔی ٌٛیٙذ سصِٛٚضٗ تػٛیش ٔ Nمذاس است یؼتی ایٗ تؼذاد ٔشتغ دس ساستای افمی ٚ
ػٕٛدی ٚجٛد داسد ٞش چ ٝتؼذاد ٔشتغ ٞا تیطتش تاضذ دس ٚالغ ٔا ٕ٘ ٝ٘ٛتشداسی تیطتش  ٚتٟتشی ا٘جاْ ٔی دٞیٓ ٕٝ٘ٛ٘ .تشداسی تٟتش ٔٙجش
ت ٝافضایص ویفیت است .تٞ ٝش وذاْ اص ایٗ ٔشتغ ٞا  PIXELوفتٔ ٝی ضٛد .
دس حاِت وّی ٕ٘ ٝ٘ٛتشداسی ت ٝد ٚغٛست ا٘جاْ ٔی ضٛد:
سٚی سصِٛٚضٗ :یؼٙی یه سیٍٙاَ  ٚتػٛیش پیٛست ٝسا ت ٝسیٍٙاَ  ٚتػٛیش ٌسست ٝتثذیُ ٔی وٙیٓ و ٝایٗ سیٍٙاَ ٌسستٝ

اص PIXEL

تطىیُ ضذ ٜاست.
تش سٚی سً٘ ٔ ٚیضاٖ ضذت سٚضٙایی ٞش  ٕٝ٘ٛ٘ PIXELتشداسی  ٚاختػاظ ػذد تٞ ٝش سً٘ .

مجموع این دو مفهوم منجر به تبدیل سیگنال آنالوگ به سیگنال دو بعدی دیجیتال می شود.
دس ٟ٘ایت اص سیٍٙاَ آ٘اِٛي ٚسٚدی یه سیٍٙاَ دیجیتاَ تطىیُ ٌشدیذ یه تؼذاد  PIXELدس ساستای  YٚXتٕٞ ٝشا ٜیىسشی ٔمادیش
خٛاٞیٓ داضت .ایٗ ٔمادیش ٔیضاٖ ضذت سٚضٙایی دس ٞش

PIXEL

سا ٔطخع ٔی وٙٙذ .صٔا٘ی و ٝاص  8تیت تشای ٘طا٘ذادٖ ضذت

سٚضٙایی استفاد ٜوٙیٓ تػٛیش ٕٞاٖ ٔ GRAYSCALEی تاضذ  .تا سكٛح سٍ٘ی  0تا  . 255صٔا٘ی و ٝاص  3تایت تشای ٘طا٘ذادٖ سً٘ ٞش
 PIXELاستفادٔ ٜی وٙیٓ یه تػٛیش  COLORخٛاٞیٓ داضت .تا استفاد ٜاص ٔمادیشی وٞ ٝش  PIXELداسد یىسشی اٍِٛسیتٓ ٞایی سٚی
تػاٚیش پیاد ٜساصی ٔی ٌشدد .سٔا٘ی ؤ ٝمذاس ٞش  PIXELفمف تا یه ته تیت ٘طاٖ داد ٜضٛد ایٗ تػٛیش تػٛیشی تایٙشی ٔی تاضذٚ .

ٔمذاس آٖ یا  0است یا  1و ٝدص ایٗ حاِت تػٛیش سیا ٚ ٜسفیذ خٛاٞذ تٛد.اٌش  0تاضذ سیا ٚ ٜاٌش  1تاضذ ٔمذاس آٖ  PIXELسفیذ ٔی
تاضذ.

ٞش  PIXELداسای ٔمذاسی است و٘ ٝطا٘ذٙٞذٔ ٜیضاٖ ٘ٛس  ،سً٘  ٚضذت سٚضٙایست.تیٗ ٞش  PIXELیه فاغّٚ ٝجٛد داسٖ و ٝاص ایٗ
فاغّٞ ٝا دس تشخی اٍِٛسیتٓ ٞا استفادٔ ٜی ضٛد.

یه سیٍٙاَ ٌسستٚ ٝجٛد داسد ٚتشای یىسشی ٚسٚدی خاظ خشٚجی ٚجٛد داسد ٔثال دس ساستای

X

ٔمادیش ٔ YٚXمذاس

PIXEL

٘طا٘ذادٔ ٜی ضٛد و ٝآٖ  PIXELیه ٔمذاس داسد .اٌش تخٛاٞیٓ یه ٔمذاس تشای فاغّ ٝای و ٝتیٗ دٚ PIXEL ٚجٛد داسد سا تذست آٚسیٓ
تایذ تا استفاد ٜاص سٚضٟای دس ٖٚیاتی ایٙىاس سا ا٘جاْ دٞیٓ.

دس حاِت وّی ٘ٛسی و ٝت ٝسكحی تاتیذٔ ٜی ضٛد .تاصتاتی خٛاٞذ داضت .ساتك ٝای و ٝتیٗ ٘ٛس تاتیذ ٜضذٛ٘ ٚ ٜس تاصتاب ضذٞ ٜست تا
فشٔ َٛصیش ٘طاٖ ٔیذٞذ ٙٔ .ظٛس اصٔ YٚXختػات ٔ PIXELی تاضذ .یؼٙی ٘ٛسی و ٝتشای یه ٘مك ٝدس ٘ظش ٌشفتٔ ٝی ضٛد ؾشیثی است
و ٝتٛسف ٘مك ٝای دیٍش تاصتاب پیذا وشدٞ . ٜش چمذس ؾشیة آِفا ٔا تضسٌتش تاضذ ٘ٛس تیطتشی تاصتاب خٛاٞذ ضذ  ٚاٌش ؾشیة ٔا
وٛچىتش اص آِفا تاضذ ٘ٛس تیطتشی جزب  ٚتاصتاب وٕتشی خٛاٞذ داضت.
)ILLUMINATION: I(X,Y
)REFLECTANCE: R(X,Y
)F(X,Y) = I(X,Y)  R(X,Y

0 < I(X,Y) < 
AND

0 < R(X,Y) < 1

٘ -ح ٕٝ٘ٛ٘ ٜٛتشداسی  ٚتخػیع ٕ٘ ٝ٘ٛتٞ ٝش PIXEL

()SAMPLING & QUANTIZATION

صٔا٘ی و ٝتش سٚی  ٕٝ٘ٛ٘ CCDتشداسی ٔی ضٛد یؼٙی تػٛیشی آ٘اِٛي ت ٝدیجیتاَ تثذیُ ٔی ضٛد ت ٝایٗ واس ٌ SAMPLINGفتٔ ٝی
ضٛد  .أا صٔا٘ی ؤ ٝمذاس ضذت سٚضٙایی سا تا  8تیت ت ٝیه سیٍٙاَ دیجیتاَ تثذیُ ٔی وٙیٓ اغكالحا چٙذی ساصی یا
ٌ QUANTIZATIONفتٔ ٝی ضٛد.
ٔثاَ:

دس ٔثاَ فٛق خف  BٚAاص دس ٖٚتػٛیش ػثٛس خٛاٞیٓ وشد .صٔا٘ی و ٝدس یه لسٕت تػٛیش لشاس ٔی ٌیشیٓ ٔمذاس ضذت سٚضٙایی دس
ٕٞاٖ ٘مك ٝسا دس ٕ٘ٛداس ٘طاٖ دادٔ ٜی ضٛد.
٘ٛسی و ٝدس ٔحیف ٚجٛد داسد ٘ٛسی سٚضٗ است  ٚدس ٚالغ تا لثُ اص ٚسٚد ت ٝتػٛیش ٔمادیش تا ٔیضاٖ تاالیی دس ٕ٘ٛداس ٘طاٖ دادٔ ٜی
ضٛد  .و ٝدس ٚالغ ٕٞاٖ ٔمذاس  255خٛاٞذ تٛد  .صٔا٘ی وٚ ٝاسد تػٛیش ٔی ضٛیٓ .ضذت سٚضٙایی واٞص پیذا ٔی وٙذ  ٚاص ٔمذاس 255
سمٛـ وشد ٚ ٜتٔ ٝمذاس ضذت سٚضٙایی وٕتش  ٚتاسیه تش ٔی ضٛیٕٓٞ .یٗ س٘ٚذ افضایص  ٚواٞص ٔمادیشضذت سٚضٙایی ت ٝضىُ
پیٛست ٝسا ضاٞذ خٛاٞیٓ تٛد.
حاَ تشای تثذیُ ایٗ ٕ٘ٛداس ٔ ٚمادیش پیٛست ٝتٔ ٝمادیش ٌسست ٝساستای حشوت سا تمسیٓ تٙذی ٔی وٙیٓ  ٚ .تشای ٞش تاص ٜتمسیٓ ضذٜ
یه ٕ٘ایٙذ ٜدس ٘ظش ٔی ٌیشیٓ ٔ .ثال ٘مكٚ ٝسكی سا ت ٝػٛٙاٖ ٕ٘ایٙذ ٜدس ٘ظش ٔی ٌیشیٓ ٔ ٚمذاس آٖ ٕ٘ایٙذ ٜسا دس تاص ٜپیذا ٔی وٙیٓ وٝ
سٚی تػٛیش تا دایش٘ ٜطاٖ داد ٜضذ ٜاستٔ .مادیشی ؤ ٝی تٛاٖ ت ٝایٗ دایشٞ ٜا اختػاظ داد تایذ سٚی آٖ یه QUANTIZATION
ا٘جاْ ٔی دٞیٓ  .تا استفاد ٜاص قیف سٍ٘ی ؤ ٝطخع وشدیٓ یه ػذد ت ٝآٖ اختػاظ ٔی دٞیٓ ٔ .مال  ٚ ... ٚ 255 ،190تؼذ ایٗ
ٔمادیش سا ت ٝجای آٖ ٔمادیش پیٛست ٝجایٍضیٗ ٔی وٙیٓ  ٚ.دس ٟ٘ایت ٕ٘ٛداسی پیٛستٔ ٝا تا استفاد ٜاص & SAMPLING
 QUANTIZATIONتثذیُ تٕٛ٘ ٝداس ٌسستٔ ٝی ضٛد.
ٔثاَ :دس ریُ تؼذاد ٞ PIXELش تػٛیش تا ٔ ٓٞتفاٚت استٔ .ا ٔی تٛا٘یٓ اص تػٛیش تضسٌتش ت ٝتػٛیش وٛچىتش تشسیٓ ِٚی اٌش
تخٛاٞیٓ اص تػٛیش وٛچىتش ت ٝتضسٌتش تشسیٓ ویفیت تػٛیش ٔا افت پیذا خٛاٞذ وشد.چ ٖٛتؼذاد ٞPIXELای ٔا تؼذاد ٔحذٚدیست ٚ
ٚلتی ایٗ تؼذاد ٔحذٚد صیاد ٔی ضٛد ت ٝاصای ٔمادیشی و٘ ٝذاسیٓ تایذ تا اٍِٛسیتٓ ٞای دس٘ٚیاتی ٔمذاسی تیٗ ٞ PIXELا لشاس ٔی
دٞیٓ.

ٔمذاس تیت ٞایی و ٝتشای ٔیضاٖ ضذت سٚضٙایی دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝی ضٛد ت ٝػٛٙاٖ پاسأتش دیٍشی اص ویفیت تػٛیش دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝی
ضٛد .صٔا٘ی ؤ ٝا  2تیت سا تشای ٘طا٘ذادٖ ٔیضاٖ ضذت سٚضٙایی ٘طاٖ ٔی دٞیٓ ٔ .ا  4سكح سٍ٘ی خٛاٞیٓ داضت صٔا٘ی و ٝاص  3تیت

استفادٔ ٜی ضٛد اص  8سكح سٍ٘ی استفادٔ ٜی ضٛد .دس اغكالح افضایص سكٛح سٍ٘ی تٙٔ ٝضِ ٝوٙتشاست تاال دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝی ضٛد.
(اختالف تیٗ تیطتشیٗ ضذت سٚضٙایی ٔٛجٛد دس تػٛیش  ٚوٕتشیٗ ضذت سٚضٙایی ٔٛجٛد دس تػٛیش وٙتشاست ٘أیذٔ ٜیطٛدٞ ).ش
چمذس ایٗ اختالف تیطتش تاضذ ت ٝاحتٕاَ صیاد ویفیت تػشی ٔا تٟثٛد خٛاٞذ داضت.
دس تػاٚیش ریُ سصِٛٚضٗ تا  ٓٞیىساٖ است ِٚی وٙتشاست یا ٔیضاٖ ضذت سٚضٙایی ٞش تػٛیش تا ٔ ٓٞتفاٚت است:

دس حاِت وّی اٌش یه تػٛیش ٔا دس ساستای افمی  Mپیىسُ  ٚدس ساستای ػٕٛدی  Nپیىسُ داضت ٝتاضذٞ ٚش پیىسُ تا Kتیت
ضذت سٚضٙایی ٘طا٘ذاد ٜضٛد .ؾشب ایٗ ٔمادیش ٔمذاس تیت ٔٛسد ٘یاص رخیش ٜتػٛیش دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝی ضٛد ٔ M*Nمذاس پیىسّٟای
وُ تػٛیش ٞ ٚش پیىسُ K ٓٞتیت ٘یاص داسد پس B = N X M X K :سایض تػٛیش
)(IF M=N, THEN B=N2K
یه ٔػاِح ٝای تایذ تیٗ ٔمادیش پیىسّٟا  ٚقیف ضذت سٚضٙایی ٚجٛد داسد  .دس ٚالغ تا ٞش جایی و ٝدِخٛأ ٜا تاضذ ٕ٘یتٛاٖ قیف
سٍ٘ی ٔ ٚمادیش پیىسُ ٞا سا افضایص داد .

ٔثال تػٛیش خاْ چٙذیٗ تشاتش تػاٚیش وذ ضذ ٜحجٓ داسد ٔ .ثال وذی ًٙتػٛیش ت ٝغٛست  JPEGتاػث واٞص حجٓ تػٛیش ٔی
ضٛد.

ا٘ٛاع ٕ٘ ٝ٘ٛتشداسی ٔىا٘ی تػٛیش:
UNIFORM ٚ NONUNIFORM

 : UNIFORM SAMPLINGیؼٙی فاغّٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٝا اص  ٓٞیىساٖ تاضذ ..فٛاغُ تمسیٓ ضذ ٜتیٗ سیٍٙاِٟا ت ٝتؼذاد ٔساٚی تا  ٓٞتمسیٓ
ضذ ٜا٘ذ.
:NO UNIFORM SAMPLING
دس تػٛیش ٔیا٘ی صیش یه تػٛیش تا جضئیات سادٚ ٜجٛد داسد و ٝاقالػات خاغی دس ٖٚآٖ ٘یست ِٚی دس تػٛیش سٕت ساست ٔیضاٖ
اقالػات صیاد ٔی تاضذ .حاَ تشای ٕ٘ ٝ٘ٛتشداسی اص تػٛیش ٚسف ٔی تٛاٖ اص  UNIFORM SAMPLINGاستفادٕٛ٘ ٜد  .چ ٖٛتا تشداضت
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای وٓ ٔمادیش صیادی سا اص دست ٘خٛاٞیٓ داسد.أا تشای تػٛیش ا َٚاص  NO UNIFORM SAMPLINGاستفادٔ ٜی ٕ٘اییٓ ٚ
ٔتٙاسة تا ٔمادیش ٞش لسٕت تؼذاد ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای تیطتشی سا اص تػٛیش اخز ٔی ٕ٘اییٓ  .و ٝدس ایٗ حاِت اقالػات دلیمتشی خٛاٞیٓ داضت
.
تشای ٔ ٓٞ QUANTIZATIONی تٛاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛتشداسی تذیٗ ضىُ داضت أا سخت افضاس ٔا سخت افضاس ٔا دس حاِت NO UNIFORM
پیچیذ ٜای خٛاٞذ تٛد .

٘ىت :ٝتا تاال تشدٖ دلت  SAMPLINGحجٓ افضایص پیذا خٛاٞذ وشد ِٚی تاالتشدٖ دلت  QUANTIZATIONدس افضایص حجٓ دخاِتی
٘خٛاٞذ داضت
ارتباط بین پیکسلها ) BASIC RELATIONSHIPS BETWEEN PIXEL(:
ت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ د ٚپیسىسُ سا ت٘ ٝأٟای  QٚPدس ٘ظش ٔی ٌیشیٓ  ٚ.صیش ٔجٕٛػ ٝای پیىسّٟا سا ت٘ ٝاْ  Sدس ٘ظش ٔیٍیشیٓ.
F(X,Y): DIGITAL IMAGE

PIXELS: Q, P
SUBSET OF PIXELS OF F(X,Y): S
دس ساستای افمی  ٚتا فشؼ دس ٘ظش ٌشفتٗ فاغّٞ ٝش پیىسُ ت ٝا٘ذاص 1 ٜپیىسُ  ،تؼذاد  2پیىسُ دس سٕت ساست  ٚچپ
ٚجٛد داسد ) A PIXEL P AT (X,Y) HAS 2 HORIZONTAL AND 2 VERTICAL NEIGHBORS(.
همسایگی پیکسلNEIGHBORS OF A PIXEL:
اٌش ٔختػات پیىسُ Pسا تا ٕ٘ YٚXایص دٞیٓ پیىسّٟایی و ٝدس ساستای  Xیا ػٕٛدی ٕٞسای ٝآٖ ٞستٙذ ٔی ضٛد:
(X+1,Y), (X-1,Y),
دس ساستای  Yیا ٔحٛس افمی دس ٕٞسایٍی پیىسُ  Pخٛاٞیٓ داضت:
)(X,Y+1), (X,Y-1
تٔ ٝجٕٛػ ٝپیىسّٟای ٕٞسای ٝافمی  ٚػٕٛدی دس اغكالح ٕٞسایٍی 4تایی ٔی ٌٛیٙذ N4(P) :

پیىسُ P

)(X, Y-1
)(X+1, Y

)P (X,Y

)(X-1, Y

)(X, Y+1
 4پیىسُ دیٍش و ٝدس لكشٞا ٚجٛد داس٘ذ و ٝفاغّ ٝآٖ تا پیىسُ  Pاص  1تیطتش است ِٚی تٕ٘ 2 ٝی سسذ سا تػٛست )٘ ND(Pطا٘ذادٜ
ٔی ضٛد ٔ ٚختػات آٖ ػثاست است اص(X+1,Y+1), (X+1,Y-1), (X-1,Y+1), (X-1,Y-1) :
)(X-1, Y+1

)(X+1, Y-1
)P (X,Y

)(X-1, Y-1

)(X+1, Y+1

حاَ تا جٕغ پیىسّٟای ٕٞسای4 ٝتایی  ٚلكش ٞا ی اقشاف ٔ Pشتؼی تا پیىسّٟای  3*3تطىثُ و ٝتٕاْ پیىسّٟای لشاس ٌشفت ٝضذ ٜتش
)N4(P) + ND(P)  N8(P

سٚی اؾالع آٖ تطىیُ ) N8(Pخٛاٞذ داد .
)(X+1, Y-1

)(X, Y-1

)(X-1, Y+1

)(X+1, Y

)P (X,Y

)(X-1, Y

)(X+1, Y+1

)(X, Y+1

)(X-1, Y-1

X-1,y-1 q x-1,y+1
x-1,y

x,y+1

p

x,y-1

X+1,y
X+1,y-1
X+1,y+1

اتػاَ تیٗ  2پیىسُ (:)CONNECTIVITY
ت ٝدِیُ استفاد ٜاص ٔف CONNECTIVITY ْٟٛدس اوثش اٍِٛسیتٕٟا اص إٞیت تاالیی تشخٛسداس ٔی تاضذ .ت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ استفاد ٜدس ِثٞ ٝا ٚ
ٔشصٞای پیىسُ تػٛیش ٔی تاضذ.
ضشـ اتػاَ یا  2 CONNECTIVITYپیىسُ ػثاستست:
اص

اٌش د ٚپیىسُ تا ٕٞ ٓٞسایNEIGHBOR ٝ

تا  ٓٞاتػاَ یا  CONNECTIVITYداسد .تشای تؼییٗ ٕٞسایٍی یا تایذ )ٚ N4(Pجٛد

داضت ٝتاضذ  ٚیا ) ٚ ND(Pدس ٟ٘ایت )N8(P
ٔمذاس ضذت سٚضٙایی  2پیىسُ تایذ ٔطات ٝتا یىذیٍش تاضٙذ  .تؼشیف ٔطات ٝتٛدٖ پیىسّٟا دس واستشدٞا تا ٔ ٓٞتفاٚت است  .ت ٝػٛٙاٖ
ٔثاَ دس تشخی ٔٛالغ ضذت سٚضٙایی  2پیىسُ اٌش تا  ٓٞتشاتش تاضذ ٔطات ٝدس ٘ظش ٌشفتٔ ٝی ضٛد  ٚدس واستشدی دیٍش ٕٔىٗ است
ٔطات ٝتٛدٖ سا تش اساس تؼییٗ ٔیضاٖ اختالف ضذت سٚضٙایی  2پیىسُ دس ٘ظش ٌشفت ٝضٛد ٔثال اٌش اختالف ضذت سٚضٙایی  2پیىسُ
اٌش اص یه حذی وٕتش تاضذ ٔطاتٔ ٝحسٛب ٔی ضٛد ٚ .یا ٕٔىٗ است تش اساس ٔمذاس ضذت سٚضٙایی یه ٔجٕٛػ ٝای اص ٔمادیش
ضذت سٚضٙایی پیىسّٟا ٔطات ٝتٛدٖ  2پیىسُ دس ٘ظش ٌشفت ٝضٛد.
ٔجاٚست یا ADJACENCY
ٛ٘ 3ع ٚ ADJACENCYجٛد داسد:
4-ADJACENCY

8-ADJACENCY
M-ADJACENCY

2پیىسُ  QٚPسا دس ٘ظش ٔی ٌیشیٓ و ٝدس ٕٞسایٍی 4تایی  ٚیا 8تاییی ٕٞذیٍش لشاس داس٘ذ اٌش دس ٕٞ N8 ٚ N4ذیٍش تاضٙذ
 ADJACENCYدس ٘ظش ٌشفتٔ ٝی ض٘ٛذ.
دس حاِت ٔجاٚست  :M-ADJACENCYد ٚحاِت ٚجٛد داسد:
)Q IS IN ND(P

یا

q

)Q IS IN N4(P

q

)ٞ : N4(P)N4(Qیچ پیىسُ ٔطتشوی تشای غحت ٔجاٚست ٘ثایذ دس ٕٞسایٍی 4تایی ٚQ ٚPجٛد داضت ٝتاضذ.

تشای غحت ضشـ ٔجاٚست  M-ADJACENCYاٚال ٞیچ پیىسُ ٔطتشوی دس حاِت ٕٞسایٍی 4تایی ٚ QٚPجٛد ٘ذاضت ٝتاضذ اٌش ٔثُ
ضىُ تاال دس ٔجاٚست 4تایی  Pلشاس ٌشفت تٔ ٝمادیش ٔجٕٛػٔ ٝشاجؼ ٝوشدٔ ٚ ٜمادیش ضذت سٚضٙایی د ٚپیىسُ سا جستجٔ ٛی وٙیٓ.
اٌش ٔمذاس ضذت سٚضٙایی ٞش د ٚیىی تٛد دس ٔجاٚست Nتایی  ٓٞلشاس ٘ذاس٘ذ.
ٔجاٚست Nتایی یه اتضاسیست تشای حذف ٔسیشٞای تىشاسی دس یه ٔجٕٛػ ٝاص پیىسّٟا  .اٌش تخٛاٞیٓ تش اساس ٕٞسایٍی 4تایی ٚ
8تایی دس یه ٔجٕٛػ ٝای اص پیىسّٟا حشوت ٕ٘اییٓ تا تشسسی ضشـ تاال ٔسیشٞای تىشاسی سا حزف ٔی ٕ٘اییٓ.

ٔ( :SUBSET ADJACENCYجاٚست صیشٔجٕٛػ ٝای)
دٔ ٚجٕٛػ S2ٚ S1 ٝدس ٘ظش ٔی ٌیشیٓ اٌش تؼؿی اص پیىسّٟای ٔ S1جاٚستٞ( ADJACENCYش 4 ADJACENCYتایی 8تایی یا
Mتایی) تا پیىسّٟای  S2داضت ٝتاضذ  .دٔ ٚجٕٛػ ٝتا ٔ ٓٞجاٚس ٔی ض٘ٛذ.

ٙٔ(CURVEحٙی)
یه ٔسیش سادٔ ٜی تاضذ  .اص ٘مك P ٝت٘ ٝمكٔ Q ٝی سٚیٓ .اٌش ٔختػات ٘مك X0,Y0 P ٝتاضذ ٔ ٚختػات  (XN,YN )Qتاضذٔ .جٕٛػٝ
اص پیسىّٟا و ٝاص آٖ ػثٛس ٔی وٙیٓ تا تشسیٓ ت٘ ٝمك ٝپایاٖ تطىیُ یه ٙٔ(CURVEحٙی) سا ٔی دٞذ.
أا ایٗ پیىسّٟای ٔجاٚس تایذ داسای ضشـ صیش تاضٙذ دس ٚالغ تشای تطىیُ ٔٙحٙی اص ٞش پیىسّی ٕ٘یتٛاٖ ػثٛس وشد :
ٞش د ٚپیىسُ ٔتٛاِی تأ ٓٞجاٚست ADJACENCYداضت ٝیاضٙذ(ٞش 4 ADJACENCYتایی 8تایی یا Mتایی) (XI,YI) IS ADJACENT
) ٚ TO (XI-1,YI-1اٌش ٘مك ٝضشٚع  ٚپایاٖ یىی تاضذ یه ٔٙحٙی تست ٝسا قی وشدیٓ(XO, YO) = (XN, YN).
 ٚاٌش یه

CURVE

تیٗ د٘ ٚمكٚ QٚP ٝجٛد داضت ٝتاضذ  ٚتٕاْ پیىسّٟایی و ٝسٚی ایٗ ٔٙحٙی ٚجٛد داس٘ذ ٔشتٛـ ت ٝتػٛیش

ٔٛسد٘ظش ٔا تاضٙذ  ٚاص جایی خاسج اص تػٛیش ػثٛس ٘ىٙیٓ تا ت ٝیه ٘مك ٝخاظ تشسیٓٔ ،ی تٛاٖ ٌفت د٘ ٚمك QٚP ٝتش سٚی تػٛیش تا
ٞ CONNECTED ٓٞستٙذ .
 3پیىسُ دِخٛا ٜسا دس تػٛیش دس ٘ظش ٔی ٌیشیٓ( . )P,Q,Zفاغّ ٝتیٗ د ٚپیىسُ ٕٞیط ٝتضسٌتش ٔساٚی تا غفش استD(P,Q) ≥ 0
صٔا٘ی غفش خٛاٞذ تٛد وٞ ٝش د ٚپیىسُ تا  ٓٞیىی تاضذ،D(P,Q)=0 IFF P=Q .
فاغّ ٝتیٗ پیىسُ  QٚPتشاتش است تا فاغّ ٝپیىسُ ٚ )D(P,Q) = D(Q,P) (PٚQ

اٌش ٔا یه پیىسُ Q ٚ Pداضت ٝتاضیٓ فاغّ ٝتیٗ  Pتإٞ Zیط ٝوٛچىتش اص ٔجٕٛع فاغّٞ 2 ٚ 1 ٝست
)D(P,Z) ≤ D(P,Q) + D(Q,Z

Z

تا تٛج ٝت ٝتؼاسیف فٛق فاغّ ٝاٚلّیذسی سا ٘یض ت ٝدست ٔی آٚسیٓ:
فاغّ ٝالّیذسی تیٗ د ٚپیىسُ تشاتش است تا جزس یه ػثاستی (DE(P,Q) = [(X-S)2 + (Y-T)2]1/2

)

ٔختػات  Xد ٚپیىسُ سا اص اص  ٓٞوسش  ٚت ٝتٛاٖ ٔ 2ی سسا٘یٓ  ٚتٕٞ ٝیٗ تشتیة ٔختختػات  Yد ٚپیىسُ سا  ٓٞوٓ وشد ٚ ٜت ٝتٛاٖ 2
ٔی سسا٘یٓ  ٚدس ٟ٘ایت دٔ ٚمذاس سا حٕغ وشد ٚ ٜاص آٖ یه سادیىاَ ٔی ٌیشیٓ. .
حاَ پیىسُ  Pسا دس ٘ظش ٔی ٌیشیٓٔ .یخٛاٞیٓ پیىسّٟایی سا و ٝفاغّ ٝآٟ٘ا وٛچىتش ٔ ٚساٚی تا ٞ Rست سا تذست آٚسیٓ؟
اٌش

دایش ٜای ت ٝضؼاع

R

اٌش ح َٛپیىسُ  Pدس ٘ظش تٍیشیٓ تٕاْ پیىسّٟایی و ٝسٚی ٔحیف ایٗ دایش ٚ ٜداخُ ایٗ دایشٜ

ٞستٙذ فاغّ ٝآٖ ٞا تا پیىسُ  Pوٛچىتش یا ٚساٚی ضؼاع دایش ٜخٛاٞذ تٛد.

-فا غّ ٝدیٍشی تا ػٛٙاٖ فاغّ4 ٝتایی ٘ D4یض ٔی تٛاٖ تیاٖ ٕ٘ٛد  .یا دس اغكالح فاغّDISTANCE (CITY-BLOCK DISTANCE) ٝ

دس فاغّ ٝالّیذسی یه ٔجزٚس داضتیٓ أا دس ایٗ فشٔٔ َٛمادیش وسش ضذ ٜتا  ٓٞجٕغ ٔی ض٘ٛذ  .دس ٚالغ ایٗ ساتك ٝتمشیثی اص ساتكٝ
فاغّ ٝالّیذسی است و ٝتٚ ٝاسك ٝتاس صیاد ٔحاسثاتی پشداصضی دس آٖ اص ایٗ ٔحاسث ٝتجای آٖ استفادٔ ٜی وٙٙذ.

|D4(P,Q) = |X-S| + |Y-T
تشای پیىسُ ضٕاس 0 ٜو ٝدس ٔشوض لشاس داسد  .اٌش تخٛاٞیٓ(  (CITY-BLOCK DISTANCEسا تا ضشـ فاغّ ٝپیىسّٟای ٔٛجٛد  ≤2تاضذ
D4≤2 FROM P
ضىُ ٔا ت ٝضىُ یه ِٛصی خٛاٞذ تٛد.

فاغّ ٝدیٍش فاغّ8 ٝتاییٔ D8ی تاضذ تفاؾُ ٔختػات ٔ Xشتٛـ ت ٝد ٚپیىسُ ٕٞ ٚچٙیٗ تفاؾُ ٔختػات  Yد ٚپیىسُ سا تذست
ٔی آٚسیٓ  ٚاص تیٗ دٔ ٚمذاس ٔاوسیٕٓ ٔمذاس سا حساب ٔی وٙیٓ .
)|D8(P,Q) = MAX(|X-S|,|Y-T

PIXELS WITH D8≤2 FROM P

٘ىت :ٝفاغّٞ ٝای ٔ D8 ٚ D4ستمُ اص ٔمذاس پیىسّٟا ٞستٙذ  .چٕٞ ٖٛا٘كٛس و ٝدس ساتك ٝفاغّٞ ٝای 8تایی 4 ٚتایی دیذٔ ٜی ضٛد تا
پاسأتشی و ٝواس ٔی وٙٙذ ٔختػات پیىسُ ٞا ٞستٙذ ٘ٔ ٝمادیش آٟ٘ا.صٔا٘ی ؤ ٝی خٛاٞیٓ فاغّ4 ٝتایی  8 ٚتایی سا حساب وٙیٓ ٟٔٓ
٘یست ؤ ٝسیشی PATH

تیٗ پیىسُ ٚ QٚPجٛد داسد یا ٘ذاسد .أا یىسشی اص واستشدٞا ٞست و ٝػال ٜٚتش ٔختػات پیىسُ ٞا ٘یاص تٝ

ٔمادیش پیىسُ ٞا ٞ ٓٞست .ت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ دس ٘ M-CONNECTIVITYیاص ت ٝایٗ ٔمادیش ٞست.
ٔثأَ :مادیش  5پیىسُ ت ٝضشح صیش اختػاظ داد ٜضذٜ
1

= P, P2, P4

P1, P3 = CAN HAVE EITHER

تایی تؼشیفM ّٝ ٘اْ فاغٝ ای تّٝست یه فاغٛػٙ تاضذ دس ای0 ٚش دٞ  اٌش ٔمذاس،.ذٙ تاض0 اٟ٘ٔمذاس آ

P3ٚ P1

0

OR

1

ٓیَٙ فشؼ ٔیىٚا

. تایی داس٘ذM ستٚ ٔجاP2ٚ P ایّٟالغ تا پیىسٚ  دسٚ .ستٞ ٝاتستٚ  ٔمادیشٝ تّٝ ایٗ فاغٝیٓ وشد وٞاٛخ

p1
p

p1
p

p1
p

p3
p2

p4

p3
p2

p4

p3
p2

p4

APPLICATION (LABELING CONNECTED COMPONENT IN BINARY IMAGE)

(WE CONSIDER 4-CONNECTIVITY)
SCAN THE IMAGE FROM LEFT TO RIGHT AND TOP TO BOTTOM

FOR EVERY PIXEL (X,Y) IN THE IMAGE CONSIDER P=F(X,Y) R=F(X-1,Y) Q=F(X,Y-1)
IF P==0 , GO TO NEXT PIXEL
ELSE IF P==1,
IF BOTH NEIGHBORS ARE ZERO, ASSIGN NEW LABEL TO P AND GO TO NEXT PIXEL

THE SECOND PASS

(IMAGE ENHANCEMENTتٟثٛد دادٖ ویفیت تػٛیش)
ٕٔىٗ است ٞذف اص تٟثٛد ویفیت تػٛیش جٙث SUBJECTIVE ٝداضت ٝتاضذ .یؼٙی تیٙٙذ ٜتا دیذٖ تػٛیش احساس ٕ٘ایذ و ٝتػٛیش داسای
ویفیت ٔكّٛتی ٘یست  ٚتایذ تا اػٕاَ تغییشات تش سٚی آٖ ویفیت سا تٟثٛد دٞیٓ  .أا دس ٔٛاسدی تٟثٛد دادٖ تػٛیش ٞذف
OBJECTIVE

داسد  .یؼٙی یه اٍِٛسیتٓ پشداصش تػٛیش سا تش سٚی تػٛیشی و ٝویفیت آٖ خٛب ٘یست اجشا تىٙیٓ و ٝدس ٟ٘ایت

٘تیجٔ ٝكّٛب تشای ٔا حاغُ ٘خٛاٞذ ضذ .تٙاتش ایٗ تا استفاد ٜاص یىسشی تىٙیىٟای ENHANCEMENT

ویفیت تػٛیش سا تٟثٛد دادٚ ٜ

سپس اٍِٛسیتٓ ٞای ٔذ ٘ظش سا تش سٚی تػٛیش اجشا ٔی وٙیٓ  .اغٛال اٍِٛسیتٓ ٞای پشداصضی و ٝتشای افضایص تٟثٛد ٔٛسد استفاد ٜلشاس
ٔی ٌیش٘ذ دس د ٚحٛص ٜلاتُ تحث وشدٖ ٔی تاضٙذ:
 (SPATIAL DOMAINحوزه مکانی)
(FREQUENCY DOMAINحوزه فرکانس – تبدیل فوریه)
(SPATIAL DOMAIN IMAGE ENHANCEMENTحوزه مکانی)
ٞذف افضایص ویفیت سا دس لاِة یه تثذیُ  Tپیاد ٜساصی ٕ٘اییٓ  ٚایٗ تثذیُ سا ت ٝتػٛیش اػٕاَ ٕ٘ٛد ٚ ٜخشٚجی آٖ تػٛیشی تا
ویفیت تٟثٛد یافت ٝحاغُ ٌشدد .دس اغكالح ت ٝآٖ تثذیُ ٔ Tی ٌٛییٓ.

قثیؼتا ٚلتی یه ته تػٛیش داضت ٝتاضیٓ ٔختػات ٔا  YٚXتػٛیش ٞست .أا اٌش فشؼ وٙیٓ و ٝیه فشیٓ داسیٓ  ٚتؼذ اص آٖ فشیٓ،
فشیٓ دیٍشی لشاس داضت ٝتاضذ .یؼٙی تػٛیشی داسیٓ و ٝتا فاغّ ٝصٔا٘ی  Tیه تػٛیش دیٍشی ٚاسد ٕ٘ایطٍش ٔا ٔی ضٛد .یؼٙی ػال ٜٚتش
ٔختػات ٔىا٘ی ٞش پیىسُ ٔحُ استمشاس لشاس ٌیشی پیىسُ دس وجای فشیٓ دس حاَ ٕ٘ایص تشای ٔا ٔ ٟٓاست .دس ایٙػٛست یه
پاسأتش ٚ ٓٞ Tاسد ٔؼادالت ٔا خٛاٞذ ضذ.
تشای حاِت ته تػٛیش دس اغكالح تثذیُ  Tتش سٚی ٕٞاٖ تػٛیش ٚسٚدی ػُٕ ٔیىٙذ  ٚخشٚجی آٖ ) G(X,Yاست و ٝدس ٚالغ
ٕٞاٖ تػٛیش تٟثٛد یافت ٝاست.

أا تشای حاِتی و ٝتٛاِی اص تػاٚیش یا فشیٓ ٞا داسیٓ

))g ( x, y)  T ( f ( x, y

و ٝتا فاغّ ٝصٔا٘ی T

دس حاَ ٕ٘ایص ٔی تاضٙذ  ،تثذیُ  Tتش سٚی ایٗ ٔجٕٛػٝ

اص فشیٓ ٞا اػٕاَ خٛاٞذ ضذ و ٝدس ٘تیج ٝتشای ٞش فشیٓ یا ٞش ته تػٛیش یه تػٛیش تٟثٛد یافت ٝدس خشٚجی خٛاٞیٓ داضت.
سٚاَ وّی دس  SPATIAL DOMAIN IMAGE ENHANCEMENTبدین صورت است :

تش فشؼ ٔجٕٛػ ٝپیىسُ ٞای تػٛیش دس دخُ وادس فٛق لشاس داس٘ذ .سٚی ٞش پیىسُ و ٝلشاس ٔی ٌیشیٓ  ORIGIN.یا ٔثذا و ٝاص سٕت
چپ تضیٗ پیىسُ تاالیی دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝی ضٛدٞ .ش پیىسّی ؤ ٝی خٛاٞیٓ سٚی آٖ پشداصش ا٘جاْ دٞیٓ ٔ .ا سٚی ایٗ تػٛیش یه
الیٔ ٝجاصی دس ٘ظش ٔی ٌیشیٓ دس ایٗ الیٔ ٝجاصی یه ٔشتغ لشاس ٔتحشن ٚجٛد داسد (ٞش صٔاٖ و ٝتخٛاٞیٓ پشداصضی ا٘جاْ دٞیٓ ٔشوض
آٖ ٔشتغ سٚی آٖ پیىسّی لشاس ٔی ٌیشد ؤ ٝی خٛاٞیٓ تش سٚی آٖ پشداصش ا٘جاْ دٞیٓ  .صٔا٘ی و ٝایٗ اتفاق ٔی افتذ یه تؼذادی
پیىسُ دس صیش ایٗ ٔشتغ لشاس ٔیٍیشدو ٝتا استفاد ٜاص ؾشایثی و ٝتشای آٖ ٔشتغ ِحال ضذ ٜیىسشی ٔحاسثات تش سٚی پیىسّٟای ٔٛسد
٘ظش ا٘جاْ ٔی ضٛد٘ ٚ..تیج ٝحاغُ سا جایٍضیٗ پیىسّٟای ٔٛسد پشداصش لشاس ٔی دٞیٓ .ا٘ذاصٔ ٜشتغ تا تٛج ٝتٛ٘ ٝع اٍِٛسیتٓ ٔتفاٚت

ٔی تاضذٌ .اٞی ٕٔىٗ است ٔشتغ  3*3تاضذ ٕٔ ٚىٗ است اٍِٛسیتٓ دیٍشی ٔثُ فیّتش ٌٛسی و ٝتشای ٘شْ وشدٖ تا  SMOOTHوشدٖ
تػٛیش تىاس ٔی سٚد تا پاسأتشی ت٘ ٝاْ سیٍٕا ا٘ذاصٔ ٜشتغ سا تؼییٗ ٔی وٙذ  .ت ٝایٗ ٔشتغ پٙجش ٜفیّتش ٘یض ٌفتٔ ٝی ضٛد چ ٖٛػٕال ایٗ
٘ٛع پشداصش ٔا تٛ٘ ٝػی فیّتش وشدٖ ٔ ٓٞحسٛب ٔی ضٛد٘( .ىت ٝدیٍش ؾشایثی است و ٝدس داخُ ایٗ ٔشتغ لشاس ٔی ٌیشد.و ٝایٗ
ؾشایة تا تٛج ٝتٔ ٝحاسثات سیاؾی ٔتٙاسة تا ٘ٛع اغالح تػٛیش دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝی ضٛد).
ٔمادیش پیىسّٟایی اص تػٛیش و ٝدس صیش پٙجش ٜفیّتش لشاس داس٘ذ ت ٝضىُ صیش ٔی تاضذ:
j n / 2

n/2

))  f ( x  i, y  j)w(i, j

g ( x, y ) 

i n / 2 j  n / 2

ٔثاَ :تش فشؼ تٕاْ ؾشایثی و ٝدس پٙجش ٜفیّتش لشاس داس٘ذ سا  ٚ 1ؾشیة ٔشوضی سا  1/9دس ٘ظش تٍیشیٓ .پس اص اػٕاَ پٙجش ٜت ٝتػٛیش
،تػٛیش تا ایٗ پٙجش ٜفیّتش ضذٚ ٜاسصش ٞش پیىسُ و ٝسٚی آٖ لشاس داسد سا  1/9واٞص ٔی دٞذ  .پیىسّٟایی و ٝدس ٕٞسایٍی 8تایی
پیىسُ ٔشوضی ٚجٛد داس٘ذ اسصش  ٕٝٞآٟ٘ا سا  1/9 ٓٞواٞص ٔیذٞذ  ٚسپس تٕاْ ٔمادیش سا تا  ٓٞجٕغ ٔی وٙذ ( چٔ ٖٛطخع
٘یست و ٝدس اقشاف پیىسُ ٔشوضی چ ٝپیىسّٟایی ٚجٛد داسد ٕ٘ی تٛاٖ تا لاقؼیت خشٚجی سا حذس صد (.یا سٚضٙتش یا تیش ٜتش ) .
دس ٚالغ ت ٝد ٚپاسأتش تستٍی داسد ٔمذاس پیىسُ ٔشوضی  ٚپیىسّٟایی و ٝاقشاف پیىسُ ٔشوضی لشاس داس٘ذ.
د ٚتاتغ تثذیُ خیّی ساد ٜسا اٌش دس ٘ظش تٍیشیٓ  :یىی THRESHOLDING

ٔی تاضذ :یؼٙی ایٙىٔ ٝا یه حذی سا دس ٘ظش ٔی ٌیشیٓ ()M

سپس ٚسٚدی سا ٔی خٛا٘یٓ  .حاَ اٌش ٚسٚری ٔا ٔمذاسش اص  Mتیطتش تٛد ایٗ ٔمذاس سا دس خشٚجی لشاس تذ ٜاٌش ٔمذاس آٖ اص  Mتٞ ٝش
ٔیضاٖ وٕتش تٛد  0سا دس خشٚجی لشاس تذٔ (. ٜثُ تایٙشی وشدٖ یه تػٛیش) ایٗ حاِت تذ ٖٚقیف ٔی تاضذ حاَ اٌش تخٛاٞیٓ قیف دس
تػٛیش ٚجٛد داضت ٝتاضذ  .اص تثذیُ دیٍش تا یه ضیة ٔالیٓ اص یه ٔمذاس  0ت ٝیه ٔمذاس غیش غفش ٚاسد ٔی ضٛیٓ .دس ایٗ غٛست
پیىسّٟایی و ٝتٞ ٝش ٔیضاٖ اص M

ٔی ضٛد..

تضسٌتش ٞستٙذ تٕٞ ٝاٖ ٔیضاٖ ضیة ٔالیٕی ت٘ ٝسثت دٚستش ضذٖ اص  M,ضذت سٚضٙایی آٟ٘ا تیطتش

ٞشچمذس و M ٝسا ت ٝسٕت ساست تىطیٓ تػٛیش خشٚجی ٔا تیش ٜتش خٛاٞذ ضذ .چ ٖٛتاص ٜتضسٌتشی اص ٔمادیش پطت  Mلشاس ٔی ٌیشد.
ٔحٛس افمی و ٝتا ا٘ذیس ٘ Rطا٘ذاد ٜضذ ٜاست دس حمیمت ٔمذاس ضذت سٚضٙایی یه پیىسُ سا ٘طاٖ ٔی دٞذ  S=T(R) ٚحاغُ
اػٕاَ تثذیُ  Tتش سٚی ضذت سٚضٙایی ٚسٚدی سا ٔطخع ٔی وٙذ.
APPLYING THRESHOLD

اٌش تخٛاٞیٓ یىسشی تاتغ تثذیُ ٔٙاسة دیٍش ٔؼشفی وٙیٓ ٔی تٛا٘یٓ ت ٝتٛاتغ:
تاتغ تثذیُ ٌِٛاسیتٓ یا تاتغ سیطٌ ٝیشی
تاتغ ت ٝتٛاٖ سسا٘ذٖ
تاتغ NEGATIVE
اٌش تاتغ  LOGت ٝتػٛیش اػٕاَ ٌشدد تػٛیش خشٚجی ت ٝضشح صیش ٔی تاضذ:

ٔحٛس افمی ضذت سٚضٙایی ٞا سا ٘طاٖ ٔی دٞذ ٔ ٚحٛس ػٕٛدی ٘تیج ٝاػٕاَ تثذیُ تش سٚی ضذت سٚضٙایی ٚسٚدی سا ٘طاٖ ٔی دٞذ
 .دس ایٗ حاِت تػٛیش ٔا سٚضٙتش خٛاٞذ ضذ چ ٖٛضذت سٚضٙایی ٞای وٓ سا ٔمذاس آٖ سا صیاد تش  ٚسٚضٙتش ٔی وٙذ .سیطNٝاْ ٕٞا٘ٙذ
LOG

ػُٕ ٔی وٙذ أا خفیف تش.

أا  INVERSE LOGتػٛیش سا تیش ٜتش ٔی وٙذ
٘ NEGATIVEیض تػٛیش صٔا٘ی و ٝضذت سٚضٙایی ٚسٚدی ٔمذاس آٖ حذاوثش تاضذ تثذیُ ٔی وٙذ تٔ ٝیٙیٕٓ  ٚتاِؼىس .

دس حاِت وّی دس  NEGATIVEاٌش ٔمادیش ضذت سٚضٙایی پیىسّٟای ٔٛجٛد دس تػٛیش سا تا  8تیت ٕ٘ایص دٞیٓ حذاوثش ٔمذاس ی وٝ
دس ایٗ  8تیت ٔی تٛا٘ذ لشاس ٌیشد ٔ 255ی تاضذٔ .مذاس ضذت سٚضٙایی ته ته پیىسّٟای تػٛیش سا اص  255تفشیك ٔی وٙیٓ ٔ .ثال
ضذت سٚضٙایی پیىسّی  0تاضذ (تاسیه) پس اص تفشیك ٔ 255مذاس آٖ  255ضذ ٚ ٜسٚضٗ ٔی ضٛد.
تیذیُ دیٍش  POWER LAW TRANSFORMATIONیا

ٔ GAMMA CORRECTIONیثاضذ  ٚد ٚساتك ٝصیش سا ٔی تٛاٖ تشای آٖ

دس ٘ظش ٌشفت  R .ضذت سٚضٙایی پیىسّی است ؤ ٝی خٛاٞیٓ پشداصش تش سٚی آٖ ا٘جاْ ضٛد  .حاَ حاِتی سا دس ٘ظش ٔی ٌیشیٓ وٝ
ٔمذاس  0 Rتاضذ پس غفش ت ٝتٛاٖ ٞش ػذدی ٔ 1ی ضٛد ٔ 1*C ٚی ضٛد  ٚ Cتجای آٖ پیىسّی و ٝتاسیه است ٔمذاس  Cلشاس ٔی ٌیشد.
فشؾا پیىسّٟایی و ٝخأٛش ٞستٙذ ٔ ٚمذاس ضذت سٚضٙایی آٟ٘ا  0است  ٕٝٞا َٚت ٝیه ا٘ذاص ٜای ٔمذاس ضذت سٚضٙایی آٟ٘ا اؾافٝ
یا وٓ ضٛد  ٚسپس یه ؾشیثی  ٓٞت ٝآٖ اػٕاَ ضٛد .دس ٘تیجٛٔ E ٝجٛد دس فشٔ َٛتٕٞ ٝیٗ دِیُ است .
اٌش  GAMMAوٛچىتش اص  1تاضذ تػٛیش سٚضٙتش ٔی ضٛد  ٚاٌش تضسٌتش تاضذ تػٛیش تاسیه تش ٔی ضٛد.
صٔا٘ی و GAMMA ٝوٛچىتش اص  1است ٞش چمذس ت٘ 0 ٝضدیىتش تاضذ تاتغ تثذیُ تػٛیش سا خیّی سٚضٗ ٔی وٙذ ٞ ٚش چمذس اص  0دٚستش
ضٛیٓ تػٛیش وٕتش سٚضٗ ٔی ضٛد .صٔا٘ی و ٝتٔ GAMMA=1 ٝی سسیٓ تػٛیش خشٚجی ٕٞاٖ تػٛیش ٚسٚدی ٔی ضٛد)C=1(.

S  cr  s  c(r  e)

)GAMMA CORRECTION APPLIED TO FOREST PICTURE(Γ=0.5
پیاد ٜساصی  GAMMA CORRECTIONدر متلب بدین صورت پیاده سازی می شود.

ضذت سٚضٙایی ٚسٚدی اٌش دس تاصٞ ٜای صیش لشاس داضت تش اساس یىی اص ایٗ تٛاتغ پشداصش سا تش سٚی پیىسُ ٚسٚدی ا٘جاْ دٞذ.
حاَ اٌش ٔمذاس ضذت سٚضٙایی پیىسُ ٚسٚدی اص یه ٔمذاس  HIGHتیطتش تٛد ٔمذاس وال ٔمذاس  TOPس ٚتجای آٖ لشاس دٞذ ٔ ٚ .یضاٖ
تیطتش تٛدٖ آٖ اص ٘ ٟٓٔ HIGHیست .اٌش ٔمذاسفمف تیٗ  HIGHٚ LOWتٛد ٕ٘ٛداس  GAMMA CORRECTIONت ٝآٖ اػٕاَ ٔی ضٛد .

GAMMA CORRECTION

دس تغییشات  GAMMA CORRECTIONدس تػاٚیش خشٚجی فٛق ٔمذاس  GAMMA CORRECTIONتضسٌتش اص  1ت ٝآٖ اػٕاَ ضذ ٜدس
ٚالغ تیش ٜتش ضذٖ تػٛیش ٕ٘ایاٍ٘ش اػٕاَ ٔمذاس تضسٌتش ٔی تاضذ.
دس تشخی ٔٛالغ الصْ ٞست ت ٝغٛست لكؼ ٝای تثذیّی سا ت ٝتػٛیش اػٕاَ وٙیٓ  .ت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ:
ٕ٘ٛداس صیش تاص ٜدسیافتی ٚسٚدی سا ت٘ 3 ٝاحی ٝتمسیٓ وشد:ٜ
اٌش ٔمذاس ٚسٚدی ضذت سٚضٙایی پیىسُ ٚسٚدی اص  0تا لسٕت ٔؼیٙی تٛد تش اساس تثذیُ خاغی تٟی ٝٙساصی سا ا٘جاْ تذ ٚ .ٜاٌش
ضذت سٚضٙایی تضسٌتش اص ٔمذاس ٔؼیٗ دس ٕ٘ٛداس تٛد تثذیُ دیٍشی سا ا٘جاْ تذ . ٜدس غیش ایٙػٛست ٔمادیش تیٗ ایٗ د٘ ٚاحی ٝتش اساس

تثذیُ دیٍشی پشداصش سا ا٘جاْ تذ . ٜیؼٙی ٔحُ لشاس ٌیشی ٔمذاس دسیافتی ضذت سٚضٙایی ٚسٚدی سٚی ٔحٛس افمی تؼییٗ ٔی ضٛد ٚ
سپس ٔ Yتٙاظش تا ایٗ ٚسٚدی سا پیذا وشد ٚ ٜت ٝجای آٖ پیىسُ لشاس ٔی دٞیٓ .

اٌش تخٛاٞیٓ ٕ٘ٛداس سا ت ٝیه تاتغ تثذیُ

THRESHOLDING

تثذیُ وٙیٓ ٘مك ٝضشٚع  ٚپایاٖ سا دس ٕ٘ٛداس دس یه ساستا لشاس ٔی

دٞیٓ  .ت ٝایٗ ػُٕ ٌ PIECEWISE-LINEARفتٔ ٝی ضٛد..یؼٙی تػٛست تى ٝای لسٕتی اص تػٛیش سا پشداصش ٔی وٙیٓ  .ایٗ واس سا
تشای ایٗ ا٘جاْ ٔی دٞیٓ ؤٕ ٝىٗ است لسٕتی اص تػٛیش ٘یاص ت ٝتٟی ٝٙساصی تیطتش ٘سثت ت ٝتٕاْ تػٛیش ٚجٛدداضت ٝتاضذ ٚ .تالی
تػٛیش تشای ٔا ٕٔ٘ ٟٓی تاضذ  ٚحتی ٔی تٛاٖ آٖ سا حزف ٕ٘ٛد .
تاتغ تثذیُ  PIECEWISE-LINEARبه روش زیر انجام می گیرد:
ضذت سٚضٙایی ٞایی و ٝتیٗ ٚ BٚAجٛد داسد آٟ٘ا سا تش اساس یه ایٗ تاتغ تثذیُ ا٘جاْ تذ ٚ ٜتمی ٝضذت سٚضٙایی ٞا س ٚته ٔمذاس
ثاتت یا ٔمذاس خٛدضاٖ لشاس تذ .ٜاٌش لشاس تاضذ یه ٔمذاس ثاتتی لشاس دٞذ ٔثال ضذت سٚضٙاییٟای دیٍش سا تاسیىتش ٔی وٙذ  ٚ .اص تاتغ
تثذیُ دیٍشی استفادٔ ٜی وٙذ ِ ٚی آٖ پیىسّٟایی و ٝضذت سٚضٙایی آٟ٘ا تشای ٔا ٔٞ ٟٓستٙذ سا قثك ایٗ تاتغ تثذیُ تٟی ٝٙساصی سا
ا٘جاْ ٔی دٞذ  .أا دس لسٕت دیٍش ضذت سٚضٙاییٟایی و ٝتیٗٞ BٚAستٙذ قی تاتغ تثذیُ دیٍش تٟی ٝٙساصی سا ا٘جاْ تذ ٚ ٜسایش
ضذت سٚضٙایی ٞا سا تذ ٖٚتغییش سٞا وٙذ ٔ ٚ.مذاس خٛدضاٖ سا دس خشٚجی لشاس تذ.ٜ

:BIT PLANE SLICING
ٔمذاس ضذت سٚضٙایی ٞش پیىسُ سا تا یه تؼذاد تیت ٘طاٖ ٔی دٙٞذ ( ).. ٚGRAYSCALE=256ایٗ ٔمادیش دس داخُ  8تیت لشاس
ٔیٍیش٘ذ .

تشای ایجاد تػٛیش د ، ْٚتػٛیش ٚسٚدی  ٚتػٛیش ا َٚپیىسُ ٞا تذ ٖٚتغیش ٔی تاضذِٚ .ی تجای لشاس دادٖ ٔمذاس  8تیت تٞ ٝش
پیىسُ  1 ،تیت اختػاظ ٔی دٞیٓ  .یؼٙی ٔمذاس پیىسُ ا َٚیا  0خٛاٞذ تٛد یا  1تشای ٞش پیىسُ یه ته تیت دس ٘ظش
ٔیٍیشیٓٔ .مادیش ٔٛجٛد ٘یض تشای ٞش پیىسُ ٔمذاس…………………………………………………………………………..

