
 

 

 پردازش تصویر

 قسمت سوم

 های تصویر:قابلیت

های تصویر متحرک را به هم توان تصاویر اندیس گذاری شده و فریممی frame2imو  im2frameبا استفاده از دستورات 

 تبدیل کرد. برای مثال داریم:

[X,cmap] = frame2im (m(n)) 

تبدیل  cmapی رنگ و جعبه Xی گذاری شده به ماتریس اندیس mامین فریم از ماتریس تصویر متحرک nدر این مثال 

 شود.می

m(n) = im2frame (X,cmap) 

تبدیل  mامین فریم از ماتریس تصویر متحرک  nرا به  cmapو جعبه ابزار  Xی در مثال فوق هم تصاویر اندیس گذاری شده

 کند. می

توان برای تبدیل یک سری از تصاویر ثابت به تصاویر متحرک استفاده کرد. شبیه به همان روشی که تابع می im2frameاز 

getframe  یک سری ازfigure ها وaxisکند. ها را به تصاویر متحرک تبدیل می 

 یر:برچسب گذاری تصو

شود. یعنی اینکه از سمت چپ باال رو به برای برچسب گذاری بر روی یک تصویر سیاه و سفید استفاده می bwlabelدستور 

دهد. بنابراین این تابع هرکدام قرار میو...  3، 2، 1به ترتیب مقادیر دارند  د و جاهای سفید را که مقدار یک کنپایین حرکت می

 کند.ی سفید را با عدد سه پر میبه عنوان مثال سومین تودهدهد. های سفید عکس را یک برچسب جدا قرار میاز تکه

l = bwlabel (bw) 

دهد که این اطالعات در ها میی هرکدام از برچسباطالعاتی درباره states = imfeature (l , 'boundingbox') دستور 

کند که کدام فیلدهای این ساختار الزم است. اگر برای پارامتر گیرد. پارامتر دوم درون پرانتز مشخص مییک ساختار قرار می

شود که برای هر برچسب باعث می boundingboxدهد. استفاده از فیلد ی متغیرها را در فیلد قرار میرا بنویسیم، همه allدوم 

است. بنابراین  bwlabelی چهارگوش به دست آید. پارامتر اول درون پرانتز، ماتریسی است که همان خروجی تابع یک محدوده



 

 

در جدول زیر تمام فیلدهای خروجی این تابع معرفی صویر را برچسب گذاری کرده باشیم. برای استفاده از این دستور، باید ابتدا ت

 شده است:

 

 

a= stats(2).BoundingBox 

b= stats(3).BoundingBox 

d= stats(6).BoundingBox 

e= stats(10).BoundingBox 

 


