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 اصول برنامه نویسی –معادالت دیفرانسیلی  –آمار و احتماالت مهندسی  –پیش نیاز: حساب دیفرانسیل و انتگرال 
 

 هاهای پردازش آنکارشناسی با تصاویر رقومی، مفاهیم و روشمقطع آشنایی دانشجویان  خالصه درس و هدف آن:

 ".Gonzalez, Rafael C., and Richard E. Woods. "Digital image processing [1] مرجع اصلی:

(2002). 

-Gabriel Garrido, Prateek Joshi , OpenCV 3.x with python by example, 978 [2] مراجع کمک درسی:

1-78839-690-5 – (second edition - 2018) 

 

[3] Youtube channels and videos are great sources for learning D.I.P. 

 

[4] OpenCV and MATLAB help documents 
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 مطالبی که هر هفته در کالس مورد بحث قرار خواهد گرفت )به همراه شماره صفحات مربوط از مرجع(

 منبع شرح عنوان هفته

 مقدمه ای بر پردازش تصویر 1

 1صفحه  تعریف یک تصویر رقومی

 تعریف پردازش تصویر
 1.1بخش 

 1صفحه 

 تاریخچه پردازش تصویر
 1.2بخش 

 3صفحه 

 مثالهایی از پردازش تصویر
 1.3بخش 

 7صفحه 

 مراحل مختلف پردازش تصاویر رقومی
 1.4بخش 

 25صفحه 

 اصول پردازش تصویر 2

 سیستم بینایی انسان و ساختار چشم انسان
 2.1بخش 

 36صفحه 

 نور و طیف الکترومغناطیس
 2.2بخش 

 43صفحه 

 45صفحه  انواع تصاویر از نقطه نظر طول موج تصویربرداری

 47صفحه  نمایش تصویر

 نمونه برداری، گسسته سازی و قدرت تفکیک
 2.4بخش 

 52صفحه 

 بارزسازی تصویر )پردازش های هیستوگرام( 3

 تعریف بارزسازی تصویر
 3.1بخش 

 105صفحه 

 فضای مکان و فضای فرکانس
 و ادامه 3.1بخش 

 105صفحه 

 هیستوگرام
 3.3بخش 

 120صفحه 

 هیستوگرام تجمعی
و سایر  3.3بخش 

 3فصل 

 3فصل  کانتراست

 3فصل  بهبود کانتراست

 بارزسازی تصویر )پردازش های نقطه ای( 4

 تعریف پردازش نقطه ای
 3.1بخش 

 105صفحه 

 مثالهایی از پردازش نقطه ای
 3.1بخش 

 105 صفحه

تبدیالت درجه خاکستری )خطی، لگاریتمی و 

 توانی...(

 3.2بخش 

 107صفحه 

 یکنواخت سازی هیستوگرام
 3.3.1بخش 

 122صفحه 

 تابع تبدیل یکنواخت سازی هیستوگرام
 3.3.1بخش 

 122صفحه 

 انطباق هیستوگرام
 3.3.2بخش 

 128صفحه 

 3.4بخش  اپراتورهای همسایگی (1فیلترهای مکانی ) 5



 144صفحه 

 معرفی کانوولشون
 3.4.2بخش 

 146صفحه 

 فیلتر مکانی میانگین
 3.4.4بخش 

 151صفحه 

 فیلتر مکانی میانگین وزن دار
 3.4.4بخش 

 151صفحه 

 فیلتر میانه و مقایسه آن با فیلتر میانگین
 3.5.2بخش 

 156صفحه 

 اپراتور کورلیشن و مقایسه آن با کانوولشون
 3.4.2بخش 

 146صفحه 

 (2فیلترهای مکانی ) 7-6

 فیلترهای مکانی بارزسازی لبه
 3.6بخش 

 157صفحه 

 159صفحه  معرفی مشتق درجه اول

 استفاده از مشتق درجه اول برای بارزسایز تصویر
 3.6.4بخش 

 165صفحه 

 3.6.4بخش  اپراتور روبرتز

 3.6.4بخش  اپراتور پرویتز

 3.6.4بخش  سوبلاپراتور 

 مشتق درجه دوم
 3.6.2بخش 

 160صفحه 

 اپراتور الپالسین
 3.6.2بخش 

 160صفحه 

unsharp masking 
 3.6.3بخش 

 162صفحه 

 حوزه فرکانس 9-8

 معرفی تبدیل فوریه

 4فصل 

 4.1بخش 

 198صفحه 

 تبدیل فوریه تابع گسسته

 4.2.2بخش 

 203صفحه 

 4.4بخش 

 220صفحه 

 فوریه تابع ضربه تبدیل
 4.2.3بخش 

 203صفحه 

 205صفحه  تبدیل فوریه تابع قطار ضربه

 کانوولشون در حوزه فرکانس
 4.2.5بخش 

 209صفحه 

 قضیه نمونه برداری

 4.3بخش 

 211صفحه 

 4.3.3بخش 

 213صفحه 

 (aliasingروی هم افتادگی فرکانس )
 4.3.4بخش 

 217صفحه 



 دو بعدیتبدیل فوریه گسسته 
 4.5بخش 

 225صفحه 

 خواص تبدیل فوریه دوبعدی گسسته
 4.6بخش 

 236صفحه 

11-

10 
 پردازش های حوزه فرکانس

 کانوولشن دوبعدی در حوزه فرکانس
 4.6.6بخش 

 249صفحه 

 نحوه عملکرد فیلترهای حوزه فرکانس

 4.7بخش 

 255صفحه 

 4.7.2بخش 

 257صفحه 

 فیترهای پایین گذر
 4.8.1بخش 

 269صفحه 

 فیلتر پایین گذر ایده ال
 4.8.1بخش 

 269صفحه 

 فیلتر پایین گذر باتروورث
 4.8.2بخش 

 273صفحه 

 فیلتر پایین گذر گوسی
 4.8.3بخش 

 276صفحه 

 فیترهای باال گذر
 4.9بخش 

 280صفحه 

 فیلتر باال گذر ایده ال
 4.9.1بخش 

 281صفحه 

 باتروورثفیلتر باال گذر 
 4.9.2بخش 

 284صفحه 

 فیلتر باال گذر گوسی
 4.9.3بخش 

 285صفحه 

 مدلهای رنگ در پردازش تصویر 12

 تعریف مدل رنگ فضای رنگ
 6فصل 

 394صفحه 

 انواع فضای رنگ
 6.2بخش 

 401صفحه 

 RGBمدل 
 6.2.1بخش 

 402صفحه 

 CMYمدرل 
 6.2.2بخش 

 406صفحه 

 CMYKمدل 
 6.2.2بخش 

 406صفحه 

 HSIمدل 
 6.2.3بخش 

 407صفحه 

 414-410صفحه  تبدیل از یک فضای رنگی به فضای دیگر

14-

13 
 اپراتورهای مورفولوژی

 معرفی موفولوژی و المان ساختار
 9فصل 

 627صفحه 

 (Erosion)اپراتو فرسایش 
 9.2.1بخش 

 631صفحه 



 932صفحه  کاربردهای المان فرسایش

 (Dilationگسترش )اپراتو 
 9.2.2بخش 

 633صفحه 

 634صفحه  گسترش کاربردهای المان

 openingاپراتور 
 9.6.2بخش 

 668صفحه 

 closingاپراتور 
 9.6.2بخش 

 668صفحه 

 آشنایی با اپراتورهای مورفولوژی ساده
 9.6.3بخش 

 670صفحه 

 (boundary extraction) استخراج مرز
 9.5.1بخش 

 642صفحه 

 (region filling)پر کردن محدوده 
 9.5.2بخش 

 643صفحه 

16-

15 
 قطعه بندی تصویر

 قطعه بندی به روش آشکارسازی نقطه، خط و لبه
 10.2بخش 

 692صفحه 

 پیوند لبه به روش تبدیل هاف
 10.2بخش 

 733صفحه 

 قطعه بندی به روش آستانه گیری
 10.3.1بخش 

 739صفحه 

 گیری ساده و متغیرروش آستانه 

 10.3.1بخش 

 739صفحه 

 10.3.7بخش 

 756صفحه 

 قطعه بندی مبتنی بر ناحیه
 10.4بخش 

 763صفحه 

و بخش  (region growingروش گسترش ناحیه )

 (region splittingکردن ناحیه )

 10.4.1بخش 

 763صفحه 

 (watershedقطعه بندی به روش آب پخشان )
 10.5بخش 

 769صفحه 

 فعالیت های عملی

انجام  هاهای ارائه شده در تمرینوریتمسازی برخی الگپیاده شده است. معموالً مرتبط با مطالب درسی در نظر گرفتهها تمرین و سمینار تمرین

تمرین به دانشجویان ارائه می 5تمرینات طول ترم در قالب  گیرد.انجام می Pythonها در محیط برنامه نویسی تمرینگیرد. می

 ساعت زمان برای انجام نیاز دارد. 5گردد که هر تمرین حدود 

 در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت. با کد زیر می توانید عضو کالس شوید:  google classroomمطالب و تمرین ها از طریق 

Class code: 7o8j1f 

 


