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: مقدمه

 می اهمیت دارای بسیار بعدی دو تصاویر تحلیل و تجزیه گذشته، دهه چند طول در

  از شی، انواع از بسیاری توصیف جهت ی فرد به بطورمنحصر آناز که اچر باشند

 قرار پوشش تحت را کروموزوم تا انگشت اثر از و ، مهره تا واشر از نهادها، تا کلید

. میدهد

  پردازش روند در سودمندي و مهم مطالعاتي زمینه باینری، یا بافت تحلیل و بررسي

 تمایز سبب شي هر بافت كه گفت توان مي واقع در .باشد مي ماشین بینایي و تصویر

 راه از دریافت ،وپزشكي اي ماهواره تصاویر پردازش .شود مي همدیگر از اشیا

 پردازش كاربردهاي از تنهاتعدادي اسناد، پردازش و اتوماتیك كیفیت كنترل دور،

.است تصویر بافت
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: ( سفید و سیاه ) باینری تصویر

 رنگ  معموال که سیاه یا و باشند سفید یا آن نقاط تمام که شود می گفته تصویری به

.شود می داده نشان 1 عدد با سفید رنگ و 0 عدد با سیاه
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 از قسمتی به 0 یا سیاه رنگ 

  برای که شود می اطالق تصویر

  تصویر زمینه نداردو اهمیتی ما

 رنگ همچنین.آید می حساب به

 تصویر از قسمتی 1 یا سفید

 اهمیت با ما برای که است

  .است
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استاین بخش در واقع با این فرض آغاز شده 

آستانهدر یک تقسیم بندی بنیادی از اشیاء که  

بایدگرفته اند و بر این اساس قرار تا زمینه  

.اقدام گرددآنها نسبت به بررسی  

امر موجب سهولت در مشخص شدن مرزهای بین اشیاء در تصاویر باینری این 

.میگردد

بعد اتصال شونده را بمنظور 4بعد اتصال شونده و پس زمینه  8لذا پیش زمینه 

.میدهدقرار اتصال مورد استفاده 
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:شمارش و نشانه گذاری شئ.6.3

گذاری ممکن است توسط اسککن پکی در پکی تصکویر انجکام پکذیرد تکا زمکانی ککه نشانه 

.گردندنما بر جسم اول ایجاد و مشخص  1نقاط 

با استفاده از فضای موجود در تصویر اصلی یک فضای تصویر جداگانه برای نشانه 

سککپس اسکککن از سککر گرفتککه میشککود البتککه بایککد نقککاطی کککه قککبال  .ایجککاد مککی گککرددگککذاری 

ین روش ادامه داشته تا کل تصکویر اسککن ا. ه شودنشانه گذاری شده است نادیده گرفت

 .شده و تمام اشیاء نشانه گذاری شوند

عبککوردر 2N+1شککمارش شککن و نشککانه گککذاری معمککوال نیککاز بککه حککداقل درایککن روش 

 Wکه در آن NW / 2فضای تصویر دارد، و در عمل از لحاظ تعداد نزدیک تر به

از ایککن رو ، ایککن الگککوریتم ذاتککا ناکارآمککد .عککرض متوسککط   از اشککیاء اسککت خواهککد بککود

.           است

6/22



 وار خالصه بتوان محاسبات در تا) دارد وجود تصویر پیمودن کاهش در احتمال یک

 گذاریها نشانه ابتدا که گونه بدین (نمود جوئی صرفه دیگر نوعی به و نموده عمل

.شود اجرا قبلی عملیات سپس و شود آماده

 پیرامون داد خواهد رخ حالت این در که مشکالتی بیشترین و مهمترین از یکی البته 

.نمود سازی پیاده را احتماالت این براحتی نمیتوان که است شکل U اشکال
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به برداری تصویر از استفاده هم آن و دارد وجود دیگر ابزاری راستا این در 

.شود واقع ثمر مثمر میتواند که میباشد تالقی شیوه



کاربرد تحلیل باینری  تصویردر 

متلب
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تصویرخواندن  -1
.ذخیره می کندIرا خوانده و در یك آرایه به نام  rice.pngخاكستري سطح تصویر 

:دهیدآن را نمایش حال 

:نتیجه

 مالحظه میكنید كه پس زمینه تصویر یكنواخت

در قسمتهاي مركزي روشنتر و در نیست بلكه     

پسعدم یكنواختي . تر استقسمتهاي پاییني تیره     

كار جداكردنزمینه، اغلب باعث دشوارتر شدن     

.تصویرمي شوداشیاء از      
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:زمینهپس تخمین -2
تا بتوانیم مي كنیم برنج استفاده دانه هاي حذف براي از عملگر مورفولوژي بازكردن 

است كه اشیایي را كه این بازكردن نهایي عملگر اثر . دست پیدا كنیمپس زمینه به 

.میكندنمي توانند ماسك را در بربگیرند، حذف 

:  می كنیمبه صورت زیر استفاده  imopenدستور بازكردن از براي 

 را باز می کنداول، تصویر مورد نظرمان آرگومان.

 دراینجا ). آرگومان دوم ماسك مورد استفاده براي انجام عمل بازكردن است

.(شده استاستفاده strelدستوربراي تشكیل ماسك از 

 دستورتقریب فوق را به كمك اگر imshow دهیم نتیجه چنین خواهد نمایش

:بود

10/22



11/22



 این اما میكنیم؛ استفادهsurfدستور از سطح یك صورت به زمینه پس نمایش براي

 در موجود تصویر حالیكه در داردdouble نوع از ورودي آرگوان به نیاز دستور

 دستور از استفاده حین در بنابراین، .استuint8 نوع از background ي آرایه

surf دهیم مي انجام هم را نوع تبدیل كار:

:تقریب پس زمینه به صورت یك سطح ( و نمایش)مشاهده -3 12/22



:اصلي پس زمینه از تصویر تفریق -4
پس یكنواخت، مي توان تقریب بدست آمده از پس زمینه براي ایجاد یك تصویر با 

را از تصویر اصلي كمزمینه 

:كرد و حاصل را نمایش داد

:  نتیجه
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:تصویركانتراست افزایش -5
 تار حدي تا اما دارد یكنواختي تقریبا   زمینه پس آوردیم بدست بحال تا كه تصویري

 imadjustدستور از میخواهیم اینجا در .دهیم افزایش را نآ كانتراست باید و است

.كنیم استفاده كار این انجام براي

:نتیجه
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:تصویرگیري آستانه -6
  

  im2bwدستورتبدیل یك تصویر سطح خاكستري به تصویر باینري از براي 

براي انتخاب مناسب . نیاز به مقدار یك آستانه دارد این دستور.كردمیتوان استفاده 

:استفاده كنیمgraythreshدستورمقدار آستانه، میتوانیم از 

 دستورحذف نویز، میتوانیم از برايbwareaopen ایده ي . استفاده كنیم

بنابراین میتوان . شامل نقاط با مساحت كم استعموما  اساسي این است كه نویز 

.با مساحتي كمتر از یك حد را نویز دانستشيء هر 
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به كمك عملگر مورفولوژي بازكردن میتوان تمام اشیایي كه مساحتشان كمتر بنابراین 

.باشد را حذف كرد(  50اینجا در )مشخصاز یك مقدار 

 درجه یا) 12 رزولوشن از تابعي حقیقت در 50 مقدار  

  .است (تصویر تفكیك

را آستانه این مقدار باید ،بیشترباشد رزولوشن چه هر 

.گرفت نظر در بزرگتر نیز
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:تصویر در اشیاء شناسایي-7
  

  از یك هر از میتوان باینري تصویر یك از پیوسته هم به اجزاء استخراج براي

  . كرد استفاده bwconncomp- bwlabeln-bwlabelدستورات

 دستور آنها جدیدترینbwconncompكرده مصرف كمتري ی حافظه كه است 

.باشد مي نیز سریعتر گاها   و

:نتیجه
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:بررسي یك شي -8
: 50شماره ي برنج دادن دانه نشان 

:نتیجه
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:اشیاءي تمام مشاهده -9

:براي تهیه ماتریس برچسب استفاده میكنیم labelmatrixدستوراز ابتدا 

حال براي اینكه هر دانه برنج را با یك رنگ نشان دهیم تا بتوانیم تصویري رنگي 

به یك تصویر  label2rgbدستوردست آمده را به كمك به مشاهده كنیم، ماتریس 

:رنگي تبدیل كرده و آن را نمایش مي دهیم

 :نتیجه

19/22



20/22



:مختلف اشیاء مساحت محاسبه-10

regionprops دستور كمك به .است پیوسته هم به جزء یك برنج دانه هر

:كرد كسب برنج دانه هر مورد در میتوان را اطالعاتي

:نتیجه
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:اُم  50دسترسي به مساحت برنج براي 
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با تشکر از نگاه گرمتان


