
 

 

 پردازش تصویر 

 قسمت دوازدهم

شود که از جمله توابع مهم در پردازش تصویر به شمار استفاده می roilfillی دلخواهی از تصویر، از تابع برای حذف ناحیه

 توان از این تابع استفاده نمود:کاربرد دارد. به دو روش می gray scaleاین دستور برای توابع آید. می

 به صورت دستی و با استفاده از ماوس -1

 ی مقادیر سطر و ستون مناسبی دلخواه به وسیلهانتخاب محدوده -2

ی دلخواه با استفاده از رسم یک چند ضلعی در روش اول پس از فراخوانی تصویر اصلی، با اجرای این تابع و انتخاب یک محدوده

 آید.شود و تصویر نهایی که قسمت انتخاب شده از آن حذف شده به دست میی مورد نظر تعیین میبه کمک ماوس، محدوده

a = imread ('image.jpg'); 

roifill (a) 

 توان استفاده نمود.می grayمجددا ذکر این نکته ضروری است که از این تابع فقط برای تصاویر 

ای که باید از تصویر اصلی حذف شود، های محدودهی ردیف و ستوندر روش دوم تصویر مورد نظر فراخوانی شده و سپس شماره

 رئوس چندضلعی انتخابی برای حذف شدن از تصویر است. شود. نقاط بردار همان نقاطبه صورت بردار داده می

Row = [a, b, c, d,…]; 

Column = [t, u,v,k,…]; 

y = roifill (x, column, row) 

 ی مورد نظر را انتخاب و حذف کند.دهد تا بتواند ناحیهیابی انجام مین تابع درون چندضلعی انتخابی دروندر حقیقت ای

 روش دیگر برای استفاده از این تابع به صورت زیر است:

y = roifill (x, BW) 

باشد؛ به این معنی که نواحی از است که به عنوان ماسک می xیک تصویر باینری با همان سایز تصویر  BWدر این دستور 

 شوند. باشند، حذف میمی BWدر تصویر  1های که متناظر با پیکسل xتصویر 

 دهد. یابی به طور مستقل انجام میروی هر ناحیه یک درون roifillاگر چندین ناحیه وجود داشته باشد، 



 

 

هایی که در نواحی برای پیکسل BWگرداند. در حقیقت اند برمیهایی که حذف شدهدستور زیر ، باینری ماسک را برای پیکسل

 کند. را جایگزین می 0و برای دیگر نقاط مقدار  1یابی شده هستند مقدار درون

[y, BW] = roifill(…) 

 صورت دیگری از این دستور به شکل زیر است:

y = roifill (a, b, x, ai, bi) 

شود. به این صورت که محتوای برای ایجاد یک سیستم مکانی جدید برای حذف شدن استفاده می bو  aدر این دستور از دو عدد 

یابی انجام شود و در مختصات جدید درونکم می bو  aکه رئوس چند ضلعی تعیین شده هستند، از دو عدد  biو  aiدو بردار 

  شود.می

 اده شده است:یک مثال از حذف یک قسمت از تصویر در شکل زیر نشان د

 

 


