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Σειπά Αζκήζεων 2
Ημεπομηνία παπάδοζηρ: 4 Απξηιίνπ 2012.
Άζκηζη 1
α) Να γξαθεί κία ζπλάξηεζε AverageFilter ζε αξρείν κε όλνκα
AverageFilter.m ζε MATLAB πνπ εθαξκόδεη έλα NxN θίιηξν κέζνπ όξνπ ζε
κία εηθόλα. Η ζπλάξηεζε ζα έρεη ώο είζνδν ηελ εηθόλα θαη ηε δηάζηαζε ηνπ θίιηξνπ
θαη ζα δίλεη ζηελ έμνδν ηε θηιηξαξηζκέλε εηθόλα
π.ρ. function ImageOut = AverageFilter(ImageIn, N).
β) Παξόκνηα, λα γξαθεί κία ζπλάξηεζε MedianFilter νπ εθαξκόδεη έλα NxN
median θίιηξν ζε κία εηθόλα.
γ) Χξεζηκνπνηώληαο ηελ εληνιή imnoise,
πξνζζέζηε ζηελ εηθόλα
“Cameraman.tif” ζόξπβν θαλνληθήο θαηαλνκήο κεδεληθήο κέζεο ηηκήο θαη ηππηθήο
απόθιηζεο ίζεο κε ην 5% ηεο κέζεο ηηκήο ηεο αξρηθήο εηθόλαο.
Να δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην εύξνο ηηκώλ ηεο αξρηθήο εηθόλαο θαη ζηνλ ηππν ηνπο
(uint8). Γηα λα μεπεξαζηεί ην πξόβιεκα απηό ζπλήζωο κεηαηξέπνπκε ηηο ηηκέο ηεο
εηθόλαο ζε double ή ηηο θιηκαθώλνπκε ζην [0,1], θάλνπκε ηελ επεμεξγαζία θαη ζην
ηέινο κεηαζρεκαηίδνπκε ην απνηέιεζκα ζην [0,1]. Χξήζηκεο εληνιέο: mat2gray,
im2double, mean.
Εθαξκόζηε ζηε δηαβξωκέλε εηθόλα ην θίιηξν κέζεο ηηκήο πνπ αλαπηύμαηε ζην
εξώηεκα α). Χξεζηκνπνηήζηε δηαζηάζεηο 3, 7 θαη 11. Να δείμεηε ηε δηαβξωκέλε από
ην ζόξπβν εηθόλα θαη ηηο θηιηξαξηζκέλεο εηθόλεο (όιεο ζε κία ζειίδα).
δ) Χξεζηκνπνηώληαο ηελ εληνιή imnoise πξνζζέζηε ζηελ εηθόλα “Cameraman.tif”
ζόξπβν Salt and Pepper ζε πνζνζηό 30%.
Εθαξκόζηε ζηε δηαβξωκέλε εηθόλα ην θίιηξν median πνπ αλαπηύμαηε ζην εξώηεκα
β). Χξεζηκνπνηήζηε δηαζηάζεηο 3, 7 θαη 11. Να δείμεηε ηε δηαβξωκέλε από ην ζόξπβν
εηθόλα θαη ηηο θηιηξαξηζκέλεο εηθόλεο (όιεο ζε κία ζειίδα).
Να παξαδνζνύλ εθηππωκέλα ν θώδηθαο ζε MATLAB θαη ηα απνηειέζκαηα.

Άζκηζη 2
α) Να γξαθεί κία ζπλάξηεζε ImageLaplacian πνπ εθαξκόδεη ηνλ Laplacian
ηειεζηή ζε κία εηθόλα.
β) Χξεζηκνπνηήζηε ην Laplacian θίιηξν γηα λα νμύλεηε ηελ εηθόλα “Lena.jpg” όπωο
πεξηγξάθεηαη ζηε δηαθάλεηα 48 (ελόηεηα Spatial Filtering).
γ) Χξεζηκνπνηήζηε ην θίιηξν κέζεο ηηκήο (αληί γηα ην Gaussian) γηα λα εθαξκόζεηε
ηνλ αιγόξηζκν όμπλζεο unsharp masking, κε k=1 ζηελ εηθόλα “Lena.jpg”.
δ) Eθαξκόζηε ηνλ παξαπάλω αιγόξηζκν όμπλζεο κε k>1 (high-boost filtering) ζηελ
εηθόλα “Lena.jpg”. Επηιέμηε ειεύζεξα κία ηηκή γηα ηελ παξάκέηξν k πνπ ζαο δίλεη
ηθαλνπνηεηηθό απνηέιεζκα όμπλζεο νπηηθά (λα αλαθέξεηε απηεήλ ηελ ηηκή).
Μπνξείηε λα εθαξκόζεηε ηνπο αιγόξηζκνπο ζε νπνηαδήπνηε άιιε δηθή ζαο εηθόλα. Η
εηθόλα “Lena.jpg” δίλεηαη ελδεηθηηθά.
Να παξαδνζνύλ εθηππωκέλα ν θώδηθαο ζε MATLAB θαη ηα απνηειέζκαηα.
Όιεο νη εηθόλεο λα εθηππωζνύλ ζε κία ζειίδα. Επηζπκεηό είλαη, γηα ηα εξωηήκαηα γ)
θαη δ), λα θαίλεηαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηωλ δύν απνηειεζκάηωλ (όπωο π.ρ. ζηε
δηαθάλεηα 57, ελόηεηα Spatial Filtering). Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα δείμεηε έλα πην
μεθάζαξν απνηέιεζκα από απηό ηεο δηαθάλεηαο 57.

