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 تصميم مرشحات: -

Fspecial األنواع الشهيرة مثل مرشح غاوص أو البالسيان أواللوغاريتمي : تصميم مرشح ثنائي البعد من أحد

 ويمكن كتابته بالصيغة االتية: اوالمتوسط....
h = fspecial(type, parameters);   

 مواصفات هذا المرشح. parameterتمثل نوع المرشح و typeاذ 

 مثال:
I = imread('cameraman.tif'); 

subplot(2,2,1); 

imshow(I); title('Original Image'); 

 
H = fspecial('motion',20,45); 

MotionBlur = imfilter(I,H,'replicate'); 

subplot(2,2,2); 

imshow(MotionBlur);title('Motion Blurred Image'); 

H = fspecial('disk',10); 

blurred = imfilter(I,H,'replicate'); 

subplot(2,2,3); 

imshow(blurred); title('Blurred Image'); 

 

H = fspecial('unsharp'); 

sharpened = imfilter(I,H,'replicate'); 

subplot(2,2,4); 

imshow(sharpened); title('Sharpened Image'); 



 
 إضافة ضجيج: -

Imnoise: إضافة ضجيج للصورة بكتابة الصيغة التالية 

J = imnoise(I,type) 

 أو salt and papperأو Gaussian يمثل نوع الضجيج فقد يكون typeهي الصورة األصلية   I اذ

poisson... . 

 مثال:
I = imread('eight.tif'); 

J = imnoise(I,'salt & pepper',0.02); 

figure, 

imshow(I) 

figure, 

imshow(J) 

- Videoinput:  تشغيل الفيديو وإستعراضه من كاميرا الحاسوب أو أي كاميرا أو أي كاميرا  منهايمكن

 :وهذه الصيغة USBموصولة معه عن طريق ال
obj = videoinput(adaptorname,deviceID,format) 

تمثل صيغة  format الكاميرا و ID رقم يدل على هو deviceIDإسم المتغير للكاميرا و adaptername اذ

يمثل حجم الصورة  480*640أن الرقم و MJPG-640*480 أو YUY2-640*480العرض قد تكون 

 ويمكن تغييره.

 مثال:
cam=videoinput('winvideo',1,'YUY2_640x480'); 

set(cam,'returnedcolorspace','rgb'); 

vidRes = get(cam, 'VideoResolution'); 

nBands = get(cam, 'NumberOfBands'); 

hImage = image(zeros(vidRes(2), vidRes(1), nBands)); 

preview(cam,hImage); 

 .ومشاهدته في نافذة ضمن واجهة الماتالب : إلستعراض الفيديوpreview :مالحظة

Getsnapshot االتية:: مهمته إلتقاط صورة من الكاميرا وتكتب بالصيغة 

Image=getsnapshot(obj); 

http://3.bp.blogspot.com/-rWFfmcIXdZQ/UjJE0Bo5VUI/AAAAAAAACR4/LNNWTHz0e5o/s1600/5.png


 إسم متحول الذي خزن فيه الفيديو obj اذ videoinput هذا التابع مرافقا لتابع يأتي

 مثال:
cam=videoinput('winvideo',1,'YUY2_640x480'); 

set(cam,'returnedcolorspace','rgb'); 

vidRes = get(cam, 'VideoResolution'); 

nBands = get(cam, 'NumberOfBands'); 

hImage = image(zeros(vidRes(2), vidRes(1), nBands)); 

preview(cam,hImage); 

pause(10); 

image1=getsnapshot(cam); 

figure; 

imshow(image1); 

 

 :منحني الهيستوغرام. 8

اذ يعبر محور السينات على شدة االضاءة  يظهر هذا المنحني توزع االضاءة في الصورة على البكسالت,

  :باستخدام بكسالت الصورةت صاداومحور ال
 Imhist(I)  

في  bins إن عدد الـو (,Iتظهر هذه التعليمة الهيستوغرام )تقسيم اإلضاءة داخل الصورة( للصورة )

يستخدم قيم افتراضية من  imhist فإن grayscaleالصورة    الهيستوغرام محدد بنوع الصورة فإذا كان نوع

256 binsية فإن, أما إذا كانت الصورة ثنائ imhist  2تستخدم bins. 

 Imhist(I,n): 

المستخدم في الهيستوغرام, وتحدد ايضا طول حاجز اللون )إذا  bins تحدد عدد ال n تعرض الهيستوغرام اذ

 تأخذ قيمتين فقط(. n كانت الصورة ثنائية
 

 تحسين تباين الصورة:
اذ تقوم هذه التعليمة بفرد مستويات االضاءة  :ياتيكما  histeq يمكن تحسين تباين الصورة باستخدام تعليمة

 على كافة بكسالت الصورة, وال تبقى موزعة على بكسالت معينة.
I = imread('pout.tif'); 

imshow(I) 

figure, imhist(I) 

I2 = histeq(I); 

figure, imshow(I2) 

figure, imhist(I2) 



 
 

 
 

 :ويمكن تحسين تباين الصورة من خالل

imadjust: أحدها: يمكننا تعديل تباين الصورة بإستخدام هذه التعليمة ولها عدة أشكال 
 j=imadjust(i)  

 .للبيانات %1مع زيادة تباين الصورة من خالل زيادة درجة اإلشباع  I هي نفس الصورة j وبذلك تكون الصورة

  مثال:
I=imread('pout.tif'); 

imshow(I); 

J =imadjust(I); 

figure; 

imshow(J); 

 

http://1.bp.blogspot.com/-s1NEBZ_VQ5Q/UjJEo_mddSI/AAAAAAAACRg/vzdjGS2jL4A/s1600/1.png
http://3.bp.blogspot.com/-NvYjM08gFHU/UjJEpBaevcI/AAAAAAAACRY/I-MnPQXmRZQ/s1600/2.png
http://2.bp.blogspot.com/-NAeXcWtqc1Q/UjJEorI11hI/AAAAAAAACRU/MxJN4dpVZ90/s1600/3.png
http://2.bp.blogspot.com/-NLUxMA8It4A/UjJEpToey0I/AAAAAAAACRo/sGf35G1EZmk/s1600/4.jpg
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 حذف ارضية صورة:



 

 :سوداء ارضية صورة جعل

 



 
 

 ايجاد او تحديد حواف الصور:
%Find the edges of an image using the Prewitt and Canny methods. 

I = imread('circuit.tif'); 

BW1 = edge(I,'prewitt'); 

BW2 = edge(I,'canny'); 

imshow(BW1); 

 
 

 Edge sharpeningتحسين الحواف 
% Edge enhancement with unsharp masking 

>>p=imread(’pelicans.tif’); 

>>u=fspecial(’unsharp’,0.5); 

>>pu=filter2(u,p); 

>>imshow(p),figure,imshow(pu/255) 



 
 

 تمارين:
>>bc=imread(’board.tif’); 

>>bg=im2uint8(rgb2gray(bc)); 

>>b=bg(100:355,50:305); 

>>imshow(b) 

 

>>m=fspecial(’motion’,7,0); 

>>bm=imfilter(b,m); 

>>imshow(bm) 

 مثال
%Find and plot corner points in a checkerboard image. 

I = checkerboard(50,2,2); 

C = corner(I); 

imshow(I); 

hold on 

plot(C(:,1), C(:,2), 'r*'); 

 
 مثال

I = imread('eight.tif'); 

c = [222 272 300 270 221 194]; 

r = [21 21 75 121 121 75]; 

J = roifill(I,c,r); 

imshow(I) 

figure, imshow(J) 



 
 مثال

I = imread('eight.tif'); 

c = [222 272 300 270 221 194]; 

r = [21 21 75 121 121 75]; 

BW = roipoly(I,c,r); 

figure, imshow(I) 

figure, imshow(BW) 

 
 مثال

load clown 

BW = roicolor(X,10,20); 

imshow(X,map) 

figure, imshow(BW) 

 
 مثال

figure, imshow('pout.tif'); 

h = imellipse; 

position = wait(h); 

 مثال
figure, imshow('pout.tif'); 

h = imfreehand; 

position = wait(h); 

 

 مثال
figure, imshow('pout.tif'); 

h = imline; 



position = wait(h); 

 مثال
figure, imshow('pout.tif'); 

h = imrect; 

position = wait(h); 

 

 
 

 

 



 
 

 عمليات احصائية للصور:

Max, std, min, sum, mean, … 

 

Example 
I = imread('circuit.tif');  

d=mean (I) 

dd= mean (mean (I)) 

 

 االلوان:التحويل بين انظمة 

- rgb2hsv: Convert RGB colormap to HSV colormap 
a=imread('1.jpg'); 

aa=rgb2hsv(a); 

figure; image(a); 

figure; image(aa); 

 

 



   
- hsv2rgb: Convert HSV colormap to RGB colormap.  
a1=imread('aa.jpg'); 

aa= hsv2rgb (a); 

figure; image(a1); 

figure; image(aa); 

- rgb2ycbcr: Convert RGB color values to YCbCr color space. 
a=imread('aa.jpg'); 

aa= rgb2ycbcr (a); 

figure; image(a); 

figure; image(aa); 

 
- rgb2ntsc: Convert RGB color values to YIQ color space. 
RGB = imread('peppers.png;)' 

YIQ = rgb2ntsc(RGB); 

imshow(YIQ);figure 

image(RGB) 

 


