
 

 

 پردازش تصویر

 قسمت دوم

 تصاویر متحرک:

یک عکس از شکل  getframeهستند. دستور  movieو  getframeدر متلب، ابزار نمایش و ایجاد تصاویر متحرک، توابع 

 getframeدهد. خروجی تابع ای پشت سر هم نشان میها را به صورت دنبالهها، آنبعد از ساخت فریم movieگیرد و  تابع می

 کنند:را در بر دارد. برای مثال کدهای زیر یک تصویر متحرک سه بعدی را تولید می movieعات مورد نیاز تابع تمام اطال

[x, y, z] = peaks(50); 

surf (x, y, z) 

axis ([-3 3 -3 3 -10 10]) 

axis vis3d off 

shading interp 

colormap(copper) 

for i = 1:15 

view (-37.5+15*(i-1) , 30) 

m(i) = getframe; 

end 

cla % clear axis for movie 

movie(m) 

کند که دوران ای حفظ میضرایب تناسب را به گونه axis vis3dکند. دستور یک شکل سه بعدی رسم می peaksدستور 

ی رنگ سطح و مسیر اشیاء را سایه Shadingکند. ی محورهای مختصات میسر میهای سه بعدی را بدون تغییر اندازهشکل

 کند.کنترل می

ی دید را مطابق با آنچه بیننده است. این تابع زاویه view(AZ,EL)یا  view([AZ,EL])به صورت  viewشکل کلی دستور 

های ساعت چرخش در جهت عقربه ارتفاع است. مقادیر منفی باعث ELچرخش در جهت افقی و  AZدهد. بیند قرار میمی

شود تصویر مستقیما از باال باعث می AZ=0و  EL=90است. مقادیر  AZ=-37.5و  EL=30فرض حالت پیش شود.می

 نمایش داده شود. 

 شود.از این تابع معموال در یک حلقه استفاده می گیرد کهای از شکل جاری مییک تصویر لحظه getframeتابع 



 

 

بار اجرا  nفیلم را  movie(m,n)هاست. یک آرایه از فریم mدهد. قرار می mی یک فیلم را در آرایه movie(m)دستور 

باشد، فیلم  -5برابر  nشود. برای مثال اگر منفی باشد، فیلم یک بار به جلو و بار دیگر به عقب نمایش داده می nکند. اگر می

یک بردار باشد، اولین عنصر تعداد  nاگر  بار این عمل تکرار شود. 5شود تا یک بار به جلو و یک بار به عقب نمایش داده می

تعداد تکرار  5. عدد  n=[5 2 4 4 3]باشد. برای مثال ها برای اجرا میی عناصر شامل لیستی از فریمو بقیه دفعات تکرار است

 شود. اجرا می 3و در نهایت فریم  4و پس از آن دوباره فریم  4شود، سپس فریم اجرا می 2دهد. ابتدا فریم را نشان می

 ز مقادیر آرایه، تنها شامل یک فریم است. ی ساختمانی است که هرکدام اشامل آرایه mمتغیر 

m = 

1×15 struct array with fields: 

cdata 

colormap 

size (m(1).cdata) 

ans = 

412 369 3  


