


از جمله . یک تصویر به منظورهای متفاوتی تهیه می شود
ثبت خاطرات-1
برای اوراق شناسایی-2
برای موارد پزشکی-3
برای مطالعات استخراج نفت و معادن-4
مو غیرهبرای -5

طالعات کیهان شناسی
6-

:  از جمله. و البته از دستگاه ها و یا دوربین های متفاوتی برای عکس برداری استفاده می شود
تصویربرداری با دوربین های آنالوگ روی فیلم عکاسی1.
تصویربرداری با دوربین های دیجیتال2.
تصویر برداری اشعه گاما3.
تصویربرداردی با اشعه ایکس4.
Ultra Violet (UV)ماورا بنفش 5.
تصویر برداری نور مرئی و مادون قرمز6.
میکروسکوپ نوری:نور مرئی و مادون قرمز7.
تصویر برداری مایکروویو8.
تصویر برداری بوسیله امواج صوتی9.



اگامبرداري اشعه تصوير 

نمونه هاایی از تصاویر بارداری اشاعه    
( ب)اسااکن اسااتخوانی  ( الاا . )گامااا

سااتاره ای کااه در  ( ج)  PETتصااویر 
سااال 15000صااورت فلکاای دجاجااه 

ازی پیش منفجر شاهه تکاکیا ابار گا    
یا   بسیار گرم به ناام للهاه دجاجاه تول   

ر تکعکا  گاماا از یاک شای    ( د)کرده   
فلکه رآکتور



کسايبا اشعه تصويربرداردي 

( الا  : )Xمثالهایی از تصویر برداری اشعه 

آنژیااوگرام ( ب.)قفسااه سااینه Xاشااعه 

( د. )از ساار انسااان CAT( ج. )ساارخرگ

ه للهاا( ه. )بردهااای ماا ارات الکترونیکاای

دجاجه



وتیصبرداري بوسیله امواج تصوير 

یا گاز دارد فلش اشاره به یک منب  نفت.  یک تصویر از مهط  عرضی یک م ل لرزه ای
(که از وجود نهاط روشن در کنار لجم وسی  نهاط تیره تکخیص داده ش ه)



:  پردازش تصوير به موارد زير اطالق می شود•
آن ها برای  دست کاری تصاویر به منظور بهبود تصاویر  به طوری که تفسیر•

.انسان بهتر گردد
ماشینط استخراج اطالعاتی از تصویر که برای تفسیر و فهم تصویر توس•

.به کار می رود

.  موسوم است( Machine Vision)بینایی ماشین فهم تصویر توسط ماشین به 
بینایی ماشین از مبالث پیکرفته در پردازش تصویر می باش 



پايینپردازش هاي سطح 
تصویر زکردن کنتراست و تیشاما عملیات اولیه مانن  پردازش تصویر برای کاهش نویز  ارتهای 

.مکخصه این پردازش ها اینست که ورودی وخروجی  هر دو تصویر هستن . است

هاي سطح متوسط پردازش 
  (اشیاتهسیم بن ی تصویر به مناطق یا) segmentationشاما عملیات قطعه بن ی

کامپیوتر مناسب  توصی  اشیا جهت ساده سازی وضعیت آنها به صورتی که برای پردازش توسط
.اشیا می باش recognitionو شناسایی  classificationشون   و نیز طبهه بن ی

مکخصه این نوع پردازش اینست که ورودی ها عموما تصویر بوده اما خروجی های آن 
و مکخصه contours  منحنی میزانedgesمانن  لبه ها )توصیفاتی است که از تصویر 

.استخراج ش ه ان ( شناسایی اشیا identityهای

باالهاي سطح پردازش 
.تصاویر می باش شاما معنی دار کردن 



هاي سطح پايين مثالی از پردازش 
كاهش نويز



هاي سطح پايين مثالی از پردازش 
كاهش نويز



پايينسطح مثالی از پردازش هاي 
ارتقاي كنتراست



پايينسطح مثالی از پردازش هاي 
ارتقاي كنتراست



پايينسطح مثالی از پردازش هاي 
تیزكردن تصوير



پايينسطح مثالی از پردازش هاي 
اصالح هندسی تصوير



http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Hst_sts82.jpg


هاي سطح متوسط پردازش 
،(اشیاتقسیم بندي تصوير به مناطق يا) segmentationبنديقطعه 

كامپیوتر اشیا جهت ساده سازي وضعیت آنها به صورتی كه براي پردازش توسطتوصیف 
.شوندمناسب 



هاي سطح متوسط پردازش 
،(اشیاتقسیم بندي تصوير به مناطق يا) segmentationبنديقطعه 

كامپیوتر اشیا جهت ساده سازي وضعیت آنها به صورتی كه براي پردازش توسطتوصیف 
.شوندمناسب 



متوسطهاي سطح پردازش 
اشیاrecognitionشناسايی



هاي سطح باال پردازش 
تجزيه و تحلیل تصاوير است، و معنی دار كردن اشیا تشخیص داده شده، همانطور كه درشامل 

است كه معموال با بینايی همراه در انتهاي طرف ديگر طیف، اجراي توابعی با قابلیت شناسايی
.است



Low Level Process

Input: Image

Output: Image

Examples: Noise 

removal, image 

sharpening

Mid Level Process

Input: Image 

Output: Attributes

Examples: Object 

recognition, 

segmentation

High Level Process

Input: Attributes 

Output: Understanding

Examples: Scene 

understanding, 

autonomous navigation

مرتبطهايحیطهسايرويابدمیپايانكجادرتصويرپردازشگسترهاينكهرويبرچندانیتوافقكلیطوربه
.نداردوجود،می شوندآغازكجاازماشینبینايیوتصاويرتحلیلمانند


