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 پردازش تصاویر رنگی. الف

مورد نیاز را ( )و آبی ( )، سبز ()در صد نورهای قرمز . الف. 1

 نام روبرودر شکل  "سردسفید "برای تولید نقطه ای که با عبارت 

 .گذاری شده است به دست آورید

در  ,و  را با مختصات  و  دو رنگ معتبر . ب

عبارت کلی مورد نیاز برای محاسبه درصد نسبی رنگ . نظر بگیرید

که با یکدیگر ترکیب شده و رنگی را می دهد که بر   و   های

 .روی خط واصل بین این دو رنگ قرار دارد به دست آورید

 و  ، ساده، تصاویر مولفه های  در یک تصویر . الف. 2

دارای نمودار شدت روشنایی افقی نشان داده شده در دیاگرام زیر 

شخص ناظر چه رنگی را در ستون وسط این تصویر مشاهده . هستند

 می کند؟

 

به گونه ای ترسیم کنید را ( یعنی سه تصویر) روبروشکل  مولفه های .ب

بیشینه  تمام رنگ ها در. رنگ ظاهر می شوندکه در یک صفحه نمایش تک 

نیز در حل این مساله مرز خاکستری را . هستند و اشباع  شدت روشنایی

 .بگیرید جزیی از تصویر در نظر

 

 

 



 فشرده سازی تصاویر. ب

در شروع کنید و تبدیل هادامارد و  ، تبدیل کسینوس گسسته تبدیل فوریه گسسته تعریفمربوط به  روابطاز . 3

به )و تبدیل آن  (به طول چهار)گسسته یک بعدی اصلی یک ماتریس چهار در چهار بدست بیاورید که رابطه بین سیگنال هر مورد 

 :یاد آوری .ست دهدرا بد( طول چهار

               :                                        تبدیل فوریه

            :          تبدیل کسینوس

                 (:       فرم ماتریسی)تبدیل هادامارد 

 :ساده زیر را در نظر بگیرید 8در  4بیتی  8یک تصویر  .4

31 31 31 105 159 233 233 233 

31 31 31 105 159 233 233 233 

31 31 31 105 159 233 233 233 

31 31 31 105 159 233 233 233 

 .(معادل تابع چگالی احتمال استتصویر برای سادگی فرض می شود هیستوگرام ) آنتروپی تصویر را محاسبه کنید. الف

 .تصویر را با کدگذاری هافمن فشرده سازی کنید. ب

 .روش کد گذاری هافمن را محاسبه کنید میزان فشردگی حاصل شده و میزان موثر بودن. ج

 تمرین های کامپیوتری. پ

 :را به دو روش زیر یکسان سازی نمایید یک تصویر رنگیهیستوگرام  .بهسازی تصویر رنگی به کمک پردازش هیستوگرام. 5

 .رکیب کنیدو نتیجه را ت( یعنی هر یک با هیستوگرام خودش)سه کانال رنگی تصویر را جداگانه بهسازی کنید . الف

با میانگین گیری از سه هیستوگرام کانال های رنگی تصویر یک هیستوگرام مشترک بدست آورید و تصویر را بر اساس این . ب

 .و توضیح دهید نتایج را مقایسه کنید .هیستوگرام واحد بهسازی نمایید



. را محاسبه کندبیتی  8نتروپی تصویر سیاه و سفید آبرنامه ای بنویسید که . الف. عینی خطا هاینتروپی و معیارآبررسی . 6

 ،یک تصویر شلوغ و یک تصویر خلوت انتخاب کنید. فرض کنید هیستوگرام تصویر همان تابع چگالی احتمال آن است برای سادگی

 .و نتایج را توضیح دهید کنید قایسهمنتروپی آن ها را آ

میزان تفاوت تصویر حاصل با تصویر . هموارسازی کنید 3در  3میانگین گیر یک تصویر سیاه و سفید را به کمک یک نقاب . ب

همین کار را برای . نشان دهید  نسبت بیشینه سیگنال به نویز و  میانگین مربعات خطا اصلی را به کمک محاسبه

 () .و توضیح دهید نتایج را مقایسه کنید .تکرار نمایید 5در  5نقاب 


