
 

 

 پردازش تصویر

 قسمت شانزدهم

رودی شود. این تابع یک تصویر را به عنوان وبرای تعیین مقادیر رنگی مربوط به یک پیکسل از تصویر استفاده می impixelتابع 

 شود.های قرمز، سبز و آبی در آن پیکسل است. این پیکسل توسط کاربر انتخاب میگیرد و خروجی آن مقادیر رنگمی
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الزم به ذکر است که قبل از استفاده از این تابع، تصویر مورد نظر حتما باید فراخوانی شده باشد. با استفاده از این تابع، تصویر 

 بی مورد نظر را انتخاب کند. پس از انتخامورد نظر روی صفحه نمایش داده خواهد شد. حال کاربر با استفاده از ماوس باید نقطه

( و آبی G(، سبز )Rقرمز ) به ترتیب از چپ به راست()های مقادیر رنگی مربوط به رنگ enterی مورد نظر، با زدن کلید نقطه

(B مشخص و در )b  .توان ارزش رنگی هر پیکسل از تصویر را به دست آورد. ی این تابع میدر واقع به وسیلهذخیره خواهد شد

 توان به قسمت انتخابی قبل بازگشت. می deleteو  backspaceبا استفاده از دو کلید 

مربوط به رنگ سیاه، هر سه مقدار  Bو  R ،Gت سیاه وسفید باشد و این تابع روی آن اجرا شود، مقادیر اگر تصویر اصلی به صور

 دهند. را نشان می 522صفر و برای رنگ سفید مقدار 

برای این کار پس از فراخوانی توان تغییرات رنگ را در یک مسیر دلخواه از تصویر مشاهده کرد. می improfileبا استفاده از تابع 

 دهیم:تصویر، با استفاده از دستور زیر تصویر را در صفحه نمایش می
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 نماییم:ی فرمان تایپ میحال دستور زیر را در صفحه

Improfile ( ) 

های قرمز، سبز و آبی خواهیم تغییر رنگرا فشرده و با استفاده از نشانگر ایجاد شده مسیر دلخواهی که می enterس کلید سپ

 ها را مشاهده خواهیم کرد.منحنی تغییر رنگ enterی کلید کنیم. حال با فشردن دوبارهرا در آن ببینیم روی تصویر انتخاب می

 ها در این مسیر نیز نمایش داده شده است:دهد. منحنی تغییر رنگنجی مسیر انتخاب شده را نشان میدر شکل زیر خط نار

 



 

 

 

 


