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)موجود در وبگاه( که حاوی  Policies.pdfها کنید، حتما یک بار فایل قبل از اینکه شروع به حل تمرین
 نکات مهم در تحویل تکالیف هست را مطالعه فرمایید.

 ی اضافی خواهد داشت.اجباری نبوده و نمره حل سواالتی که امتیازی هستند،
 در را سوالتان توانید می دارید سوالی که صورتی در .است شده مشخص زیر در سواالت از هریک طراح
 .بپرسید دستیار درسمطرح کنید یا از  گروه
 

  های ذکر شده، کد کنید.زیر را با استفاده از روش ۸×۸تصویر  -۱

 Huffman codingالف( 

 run-length codingب( 

 

 

سازی های زیر را پیادهعملیات (Peppersو  Lena ،Cameraman) ۱تصاویرای بنویسید که بر روی برنامه -۲
 استفاده کنید. ۲۱۲×۲۱۲از تصاویر طیف خاکستری  کند.

 ی آنتروپیمحاسبهو هیستوگرام رسم لف( ا

                                                           
1 http://www.imageprocessingplace.com/downloads_V3/root_downloads/image_databases/standard_test_images.zip 
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 هافمن روشکدگذاری با ب( 

 یمحاسباتبا روش  یکدگذار د(

وی تصاویر رپردازشی را بر (، پیش/ افقیها )به صورت عمودیبینی اختالف پیکسل( با استفاده از مدل پیشج
 پردازش تکرار کنید.اعمال کرده و سپس مراحل الف تا د را بر روی تصاویر حاصل از پیش

 

های تصویر با یک روش رمزنگاری برای تصاویر است. در این روش مکان پیکسل Arnold’s Cat Mapروش  -۳
کرار ها در یک فرآیند تپیکسل کند. این تغییر مکانشوند ولی محتوای تصویر تغییر نمیجا میبهروشی خاص جا

در عمل این تعداد شود. که بعد از یک دوره تناوب تصویر اصلی دوباره تشکیل می دهد به طوریرخ می ،شونده
قبل  ای بنویسید که تصاویر تمرینبرنامهشود. تکرار اعمال این فرآیند به نوعی کلیدی برای رمزگشایی محسوب می

عداد ت مزنگاری کند و سپس مراحل تمرین قبل را برای تصویر رمزنگاری شده اعمال کند.را با استفاده از این روش ر
ی تناوب برابر این دوره ۲۱۲×۲۱۲در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که برای تصاویر  ۲22تکرار برای رمز کردن را 

 است. ۳۸۳با 

با هم مقایسه کنید. برای این مقایسه از معیارهای انتروپی، در قالب یک جدول را  ۳و  ۲نتایج حاصل از تمرین  -۳
 های موجود تحلیل خود را بنویسید.ها و شباهتدر مورد تفاوتو نرخ فشرده سازی استفاده کنید. 

 

 توضیحات:

 افزار برای برنامه نویسی حتما از نرمMATLAB  نسخهR2016a ها باید دارای به بعد استفاده کنید. کد
پیروی کنید)به طور مثال نام متغیرها استاندارد ( باشند. حتما از قوانین کدنویسی commentsتوضیحات )

بهتر است مربوط به ماهیت کاری که قرار است انجام بدهند، باشند و ...(. رعایت این قوانین و توضیحات 
 دهی تمرینات تاثیر خواهند داشت.مناسب در ارزیابی و نمره

  ،از توابع آماده توانید می وکدگذاری محاسباتی هیستوگرام و هافمنبرای محاسبه آنتروپیMatlab  استفاده
موجود  Matlabدر ()arithencoو ()entropy(), histogram(), huffmanencoهای کنید. این توابع به نام

مراجعه  Matlab( Helpراهنمای)توانید به ها میهستند. برای آشنایی با این توابع و طریقه استفاده از آن
 کرده و از توضیحات کامل این راهنما استفاده کنید.
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  برای خواندن تصاویر در متلب از دستورimread()   .نید، کچه از تصاویر رنگی استفاده میچناناستفاده کنید
 بعدی به تصویر۳استفاده کنید تا تصویر از حالت  ()rgb2grayباید بعد از خواندن این تصاویر، از تابع 

 بعدی تبدیل شود.  یکخاکستری طیف 
  برای رمزنگاری تصویر به روش ذکر شده از فایلacm.m  .این تابع هم که ضمیمه شده است استفاده کنید

رود، به این ترتیب که برای رمزگشایی باید ورودی دوم را برای رمزکردن و هم برای رمزگشایی به کار می
 ی رمزکردن قرار داد.استفاده در مرحله ی تناوب منهای تعداد تکراربرابر دوره

 .خروجی این برنامه یک تصویر رمزنگاری شده است 
 های مورد نیاز اجرا کد باشند. برنامه باید شامل یک فایل خروجی تمرین باید به صورت یک گزارش و فایل

main  .تما دهید حنشان میدر صورتی که در برنامه نمودار یا تصویری را به عنوان نقطه شروع برنامه باشد
ای های مورد نیاز برای اجرای کد در پوشهگزارش در یک پوشه، کد و فایل( باشد. captionبا زیرنویس )

های مختلف تمرین و همینطور باشد و در آن جواب بخش pdfدیگر باید قرار بگیرد. گزارش با فرمت 
تر باشد و موارد مهم در چقدر جامعسعی شود گزارش چندان طوالنی نباشد ولی هر توضیحات کد باشد.

 کند.حل تمرین را شامل شود امتیاز باالتری دریافت می
 

 موفق باشید
 گروه حل تمرین


