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Τι είναι Ψηφιακή εικονα; 

 

Η ψηφιακή εικόνα είναι ένα πεπερασμένο σύνολο περιοχών όπου κάθε περιοχή είναι 

χρωματισμένη με χρώμα που προέρχεται  από ένα πεπερασμένο σύνολο χρωμάτων. Στις 

περισσότερες των περιπτώσεων, μια ψηφιακή εικόνα είναι ένα ορθογώνιο, διαιρεμένο με 

γραμμές και στήλες σε ορθογώνιες περιοχές που κάθε μία  έχει  συγκεκριμένο χρώμα. Μια 

τέτοια περιοχή ονομάζεται στοιχείο της εικόνας ή εικονοστοιχείο, Σχ.1. Στην αγγλική 

λέγεται pixel ή pel, όρος ο οποίος προέρχεται από τη σύντμηση των λέξεων picture element. 

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε πως μια ψηφιακή εικόνα είναι ένα διδιάστατο ψηφιακό 

σήμα.  

Αν κάθε χρώμα κωδικοποιηθεί με έναν αριθμό τότε η ορθογώνια ψηφιακή εικόνα 

περιγράφεται από έναν πίνακα αριθμών JK, όπου J το πλήθος των γραμμών και K το 

πλήθος των στηλών της ψηφιακής εικόνας. Η τιμή I(j,k) με  k=0,1,2….K-1 και j=0,1,2….J-1 

είναι ο κωδικός του χρώματος της ψηφιακής εικόνας. 

Η μετατροπή μιας εικόνας σε ψηφιακή μορφή ουσιαστικά είναι η μετατροπή ενός 

δισδιάστατου αναλογικού σήματος σε ψηφιακό και απαιτεί τις διαδικασίες της 

δειγματοληψίας και του κβαντισμού.  
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Σχήμα 1. 

 

Είδη ψηφιακών εικόνων 

Υπάρχουν τρία είδη ψηφιακών εικόνων που χαρακτηρίζονται από το πλήθος των 

χρωμάτων που περιέχουν: 

1) Δυαδικές εικόνες (binary images): Κάθε εικονοστοιχείο των εικόνων μπορεί να 

χρωματιστεί με ένα από δύο χρώματα.(συνήθως άσπρο ή μαύρο). Για κάθε 

εικονοστοιχείο απαιτείται ένα bit πληροφορίας, π.χ. με τιμή μηδέν (0) για το μαύρο 

και ένα (1) για λευκό. Οι εικόνες των εγγράφων που αποτελούνται μόνο  από το 

χρώμα του χαρτιού και της μελάνης  αναπαρίστανται σε δυαδική ψηφιακή μορφή. 

2) Εικόνες αποχρώσεων του γκρι (gray level images): Κάθε εικονοστοιχείο των εικόνων 

μπορεί να χρωματιστεί με μία από τις αποχρώσεις του γκρι οι οποίες ξεκινούν από το 

μαύρο και καταλήγουν στο λευκό. Από αυτές τις αποχρώσεις συνήθως λαμβάνονται  

256 αντιπροσωπευτικές που κωδικοποιούνται με τιμές 0,1,2….255. Η απόχρωση 

κάθε εικονοστοιχείου προφανώς απαιτεί πληροφορία ενός byte. 
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3) Έγχρωμες εικόνες (color images) στις οποίες κάθε εικονοστοιχείο χρωματίζεται με 

χρώματα που προέρχονται από την ανάμειξη των αποχρώσεων του κόκκινου, 

πράσινου και μπλε (RGB). Για κάθε ένα από τα τρία αυτά χρώματα λαμβάνονται 256 

αποχρώσεις δηλαδή πληροφορία του ενός byte. Συνεπώς κάθε εικονοστοιχείο  της 

έγχρωμης εικόνας, απαιτεί 3 bytes.   

Σχήμα 2. 

Συνήθεις τυποι αρχείων αποθήκευσης εικόνων 
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Βασικές έννοιες 

Το σύνολο των χρωμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον χρωματισμό των 

εικονοστοιχείων της εικόνας λέγεται χρωματική παλέτα. Εάν C είναι το πλήθος των 

χρωμάτων, τότε για την κωδικοποίησή τους απαιτούνται Β bits και ισχύουν οι σχέσεις 

C=2B  B=log2C 

Το Β ονομάζεται βάθος bit (bit depth) της ψηφιακής εικόνας. Εάν η εικόνα έχει Κ στήλες και 

J γραμμές τότε για την απεικόνισή της απαιτούνται JKB bits. Ο Πιν.1.2.1 παρουσιάζει 

ενδεικτικές τιμές των παραπάνω μεγεθών. 

 

Είδος εικόνας J K B Bits bytes 

Δυαδική 100 100 2 20000 2500 

Αποχρώσεων του γκρι 100 100 8 80000 10000 

Έγχρωμη RGB 100 100 24 240000 30000 

Δυαδική 512 512 2 524288 65536 
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Αποχρώσεων του γκρι 512 512 8 2097152 262144 

Έγχρωμη RGB 512 512 24 6291456 786432 

 

Ευκρίνεια της εικόνας είναι το πλήθος των εικονοστοιχείων ανά μονάδα επιφάνειας και 

καθορίζει πόσο λεπτομερής είναι η ψηφιακή αναπαράσταση της εικόνας. Η ευκρίνεια Ε μιας 

εικόνας διαστάσεων JK και εμβαδού Α δίνεται από την σχέση 

A

KJ
E


  (1.2.1) 

και μετριέται σε πλήθος εικονοστοιχείων ανά μονάδα επιφάνειας π.χ. pixels/mm2 ή dpi ( dots 

per inch : κουκίδες ανά ίντσα). Η ευκρίνεια εξαρτάται τόσο από το πλήθος των 

εικονοστοιχείων όσο και από τις φυσικές διαστάσεις της εικόνας. 

Μια ομάδα γειτονικών εικονοστοιχείων λέγεται γειτονιά. Σε μια γειτονιά SMN με Μ 

γραμμές και Ν στήλες μιας εικόνας διαστάσεων JK υπάρχει ένα κεντρικό εικονοστοιχείο 

(jc,kc) όταν Μ, Ν είναι περιττοί αριθμοί. Η θέση των εικονοστοιχείων της S αναφέρονται 

συχνά, σχετικά με την θέση του κεντρικού εικονοστοιχείου της. Η πιο συνήθης γειτονιά 

είναι τριών (3) γραμμών και τριών (3) στηλών και λέγεται γειτονιά 33. Στο Σχ.1.2.1 

φαίνονται 33 και 55 γειτονιές. 
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            Γειτονιά 33 Γειτονιά 55 

Σχήμα 1.2.1: Γειτονιές 33 και 55 με τα κεντρικά τους εικονοστοιχεία.

 
Σε κάθε εικονοστοιχείο μιας γειτονιάς  με  Μ γραμμές και Ν στήλες όπου Μ και N περιττοί ακέραιοι, 

μπορούμε να αντιστοιχίσουμε έναν συντελεστή  w(m,n) , m=-(M-1)/2,…,(M-1)/2, n=-(N-1)/2,...,(N-1)/2 

στην γραμμή  

r= (Μ-1)/2+m+1 , r=1…M, 

και στην στήλη  

c=(Ν-1)/2+n+1 , c=1...N, 

Ονομάζουμε μάσκα W τον πίνακα S με στοιχεία τις τιμές τις μάσκας σύμφωνα με την σχέση 

 src = w(m,n).  

Για παράδειγμα για Ν=Μ=3 ο πίνακας S είναι 

w(-1,-1) w(-1,0) w(-1,1) 

w(0,-1) w(0,0) w(0,1) 

w(1,-1) w(1,0) w(1,1) 

 

Οι συντελεστές της μάσκας και οι τιμές φωτεινότητας των εικονοστοιχείων μπορούν να εμπλακούν σε 

χρήσιμους υπολογισμούς για την επεξεργασία της εικόνας. Ο συνηθέστερος υπολογισμός δίνεται από την 

σχέση 

 
m n

nkmjInmwkjA ),(),(),(  

όπου (j,k) εικονοστοιχείο της εικόνας Ι. 

 

Στο παρακάτω σχήμα δίνονται μάσκες 33 και η εφαρμογή τους σε μία 33 περιοχή εικονοστοιχείων. 
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Σχήμα 1.2.2. 
 

Αν (jc,kc) είναι το κεντρικό εικονοστοιχείο της γειτονιάς S της εικόνας ΙJK η τιμή Α μπορεί να αποδοθεί 

ως τιμή φωτεινότητας του εικονοστοιχείου (jc,kc) μιας νέας εικόνας Ι΄JK. Αν αυτό εφαρμοσθεί για όλες τις 

γειτονιές της εικόνας Ι, τότε λέμε ότι η νέα εικόνα Ι΄ προέκυψε από το φιλτράρισμα της Ι με την μάσκα W. 

Αν περιγράψουμε μια τέτοια πράξη με όρους της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος τότε η εφαρμογή της 

μάσκας  W σε όλα τα εικονοστοιχεία της εικόνας ισοδυναμεί με την έξοδο ενός γραμμικού και ανεξάρτητου 

από την μετατόπιση (LTI) συστήματος με απόκριση κρουστικής διέγερσης της μορφής 

 
m n

nkmjnmwkjh ),(),(),(    

 

w(1,1) w(1,0) w(1,-1) 

w(0,1) w(0,0) w(0,-1) 

 

h= 

 w(-1,1) w(-1,0) w(-1,-1)

 

και θα δίνεται από τη σχέση I΄= I**h 

 

1.3. Ιστόγραμμα 

Αν η ψηφιακή εικόνα αποτελείται από αποχρώσεις του γκρι μπορούμε να δημιουργήσουμε την κατανομή 

του πλήθους των εικονοστοιχείων που έχουν την ίδια τιμή απόχρωσης για κάθε απόχρωση. Η κατανομή 

αυτή λέγεται ιστόγραμμα των αποχρώσεων της εικόνας και δίνεται μαθηματικά απο την σχέση  
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1)(   (1.3.1) 

όπου g=0,1,2..G-1, G το πλήθος των αποχρώσεων,  j=0,...,J-1, k=0,...,K-1, J το πλήθος των γραμμών, K το 

πλήθος των στηλών της εικόνας, I(j,k) η τιμή της φωτεινότητας στο σημείο (j,k) και h(g) το πλήθος των 

εικονοστοιχείων με απόχρωση g. Το ιστόγραμμα δηλαδή μας πληροφορεί πόσα εικονοστοιχεία υπάρχουν με 

συγκεκριμένη τιμή απόχρωσης. Η συνάρτηση 
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λέγεται κανονικοποιημένο ιστόγραμμα και δίνει την πιθανότητα ένα τυχαίο εικονοστοιχείο της εικόνας να 

έχει απόχρωση g. 
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ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΑΤLAB ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ 
ΓΡΑΦΙΚΩΝ . 
 
Εντολή imfinfo(FILENAME , FMT) επιστρέφει μια δομή 
(πχ INFO) του οποίου τα 
πεδία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με μια εικόνα που 
περιέχεται σε ένα αρχείο 
FILENAME: είναι μια συμβολοσειρά που καθορίζει το 
όνομα του αρχείου FMT: είναι μια συμβολοσειρά που 
καθορίζει τη μορφή  του αρχείου . . Εάν το αρχείο δεν 
βρίσκεται στον τρέχοντα   κατάλογο ή σε έναν κατάλογο 
του MATLAB , πρεπει να καθορίζεται η πλήρης διαδρομή 
. Αν η imfinfo δεν μπορεί να βρει το  αρχείο με το όνομα 
FILENAME , ψάχνει για ένα αρχείο που ονομάζεται 
FILENAME.FMT . 
     
Οι πιθανές τιμές της FMT περιέχονται σε μητρώο , το 
οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της εντολής IMFORMATS 
. 
  
Αν παραληφθεί η παράμετρος FMT η imfinfo επιχειρεί να 
συναγάγει τη μορφή του αρχείου από το περιεχόμενό του. 
  
imfinfo( URL , ... ) διαβάζει την εικόνα από μια 
διεύθυνση URL στο Internet  
Η διεύθυνση URL πρέπει να περιλαμβάνει τον τύπο 
πρωτοκόλλου ( π.χ. , " http://" ) . 
  
 Το σύνολο των πεδίων εξαρτάται από τον εκάστοτε 
φάκελο και την 
μορφή του . Ωστόσο, τα πρώτα εννέα πεδία είναι πάντα τα 
ίδια. Αυτά τα κοινά πεδία είναι : 
  
Filename: συμβολοσειρά που περιέχει το όνομα του 
αρχείου 
  
FileModDate:  συμβολοσειρά  που περιέχει την 

ημερομηνία τροποποίησης του αρχείου 
  
FileSize:  Ένας ακέραιος αριθμός που δείχνει το μέγεθος 

του αρχείου σε bytes 
  
Format:   ένα string που περιέχει τη μορφή του αρχείου ( 
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π.χ. , αρχεία JPEG και TIFF )  
  
FormatVersion: Μια συμβολοσειρά ή αριθμός που 

καθορίζει τη μορφή του αρχείου 
 
Width: ένας ακέραιος που υποδεικνύει το πλάτος της 
εικόνας 
                   σε pixels 
  
Height:  Ένας ακέραιος που υποδεικνύει το ύψος της 
εικόνας 
                   σε pixels 
  
BitDepth:    Ένας ακέραιος που δείχνει τον αριθμό των 
bits ανά 
                   εικονοκύτταρο 
  
ColorType: Μια συμβολοσειρά που υποδεικνύει τον τύπο 

της εικόνας. Μπορεί να περιλαμβάνουν, 
αλλά δεν περιορίζεται σε 'TrueColor' για μια 
truecolor ( RGB ) εικόνα , 'GrayScale' , για 
μια εικόνα αποχρώσεων γκρι , ή 'indexed' για 
εικόνα .που κωδικοποιεί το περιεχόμενο με 
δεικτοδότηση 

  
Εάν το όνομα αρχείου περιέχει ετικέτες Exif (μόνο για 
JPEG και TIFF) , τότε η INFO 
struct μπορεί επίσης να περιέχει 'DigitalCamera' ή 
'GPSInfo'. 
  
Η τιμή του πεδίου  'DelayTime' αρχείων GIF μετριέται σε 
εκατοστά 
του δευτερολέπτου . 
INFO = imfinfo('C:\Documents and 
Settings\Administrator\Desktop\DIPenviropmet\imagegray\lenag.bmp'); 
INFO 
 
Filename: [1x81 char] 
FileModDate: '12-Ιουν-2009 18:48:58' 
FileSize: 17462 
Format: 'bmp' 
FormatVersion: 'Version 3 (Microsoft Windows 3.x)' 
Width: 128 
Height: 128 
BitDepth: 8 
ColorType: 'indexed' 
FormatSignature: 'BM' 
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NumColormapEntries: 256 
Colormap: [256x3 double] 
RedMask: [] 
GreenMask: [] 
BlueMask: [] 
ImageDataOffset: 1078 
BitmapHeaderSize: 40 
NumPlanes: 1 
CompressionType: 'none' 
BitmapSize: 16384 
HorzResolution: 0 
VertResolution: 0 
NumColorsUsed: 256 
NumImportantColors: 256 
  
Η εντολή imread διαβάζει μια εικόνα από ένα αρχείο 
γραφικών . 
    Α = imread ( FILENAME , FMT)  
Το αρχείο της εικόνας (αποχρώσεων του γκρι ή έγχρωμης) 
καθορίζεται από την συμβολοσειρά FILENAME. Εάν το 
αρχείο δεν βρίσκεται στον τρέχοντα   κατάλογο ή σε έναν 
κατάλογο του MATLAB , πρεπει να καθορίζεται η πλήρης 
διαδρομή . 
     
Η συμβολοσειρά FMT καθορίζει τη μορφή του αρχείου 
από το πρότυπο της επέκτασης του αρχείου . Για 
παράδειγμα « gif » για Graphics Interchange. 
  
    Η τιμή επιστροφής Α είναι ένας πίνακας που περιέχει 
τα δεδομένα της εικόνας . Εάν το αρχείο περιέχει μια 
ασπρόμαυρη εικόνα , το Α είναι ένας πίνακας Μ x Ν. Αν 
το αρχείο περιέχει μια εικόνα TrueColor , το Α είναι 
πίνακας Μ x Ν x 3. Για ένα αρχείο TIFF που περιέχει 
έγχρωμες εικόνες που χρησιμοποιούν το χρωματικό χώρο 
CMYK , το Α είναι ένας πίνακας Μ x Ν x 4. 
     

I = imread('lenag.bmp'); 
 

ΜΟΡΦΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ 
 
BMP  --  Windows Bitmap 
  
CUR  -- Cursor File 
     
GIF  --  Graphics Interchange Format 
    
HDF  --  Hierarchical Data Format 
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ICO  -- Icon File    See CUR. 
     
JPEG  --  Joint Photographic Experts Group 
 
JPEG 2000 - Joint Photographic Experts Group 2000 
 
    Note: Indexed JPEG 2000 images are not supported. 
 
PBM  --  Portable Bitmap 
PCX  --  Windows Paintbrush 
PGM  --  Portable Graymap 
PNG  --  Portable Network Graphics 
PPM  --  Portable Pixmap  
RAS  --  Sun Raster  
TIFF  --  Tagged Image File Format 
       
imshow(image, [low high]) :  εμφάνιση εικόνας στο 
ενεργό παράθυρο γραφικών (ή σε νέο, αν δεν υπάρχει). Το 
πρώτο όρισμα είναι ο πίνακας που περιέχει τις τιμές 
φωτεινότητας. Το δεύτερο, αν υπάρχει, είναι ένα 
διάνυσμα δύο τιμών, όπου η πρώτη είναι η ελάχιστη τιμή 
φωτεινότητας (που απεικονίζεται ως μαύρο) και η δεύτερη 
είναι η μέγιστη (που απεικονίζεται ως λευκό). 

 
[h, w]=size(A)        :  επιστρέφει τις διαστάσεις του πίνακα Α που παίρνει ως όρισμα (όπου h το ύψος ή 
πλήθος γραμμών και w το πλάτος ή πλήθος στηλών). 
 
Β=double(Α)   : μετατρέπει τα στοιχεία του πίνακα Α σε κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας (κι 
ενδεχομένως τα αναθέτει σε νέο πίνακα). 
 
 

rgb2gray 
Μετατρέπει μια εικόνα RGB σε εικόνα αποχρώσεων του γκρι. 

Σύνταξη 

GRAY = rgb2gray(RGB) 
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Περιγραφή 

GRAY = rgb2gray(RGB) μετατρέπει μία εικόνα truecolor-RGB σε 
εικόνα τόνων του γκρι, σύμφωνα με τη σχέση 

L = 0.2989 * R + 0.5870 * G + 0.1140 * B  

  
 
Εμφάνιση ιστόγραμματος των δεδομένων εικόνας.  
Η εντολή   imhist (Ι) εμφανίζει ένα ιστόγραμμα των αποχρώσεων της 
εικόνας Ι. Οι κλάσεις  προσδιορίζονται από τον τύπο της εικόνας. Αν η 
εικόνα είναι ασπρόμαυρη οι κλάσεις είναι 256 ως προεπιλεγμένη τιμή. 
Αν είναι μια δυαδική εικόνα οι κλάσεις είναι 2.  
   
Το πλήθος των κλάσεων Ν μπορεί να ορισθεί ως παράμετρος, 
imhist (I, N)  
 
plot(Υ):  σχεδιάζει ένα διάγραμμα των τιμών του διανύσματος Υ ως 
προς τους δείκτες του. 
 

histeq(I)………… 
Eq=histeq(I) 
Imshow(Eq) 
imhist(Eq) 
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Description 
 
 
I = ind2gray(X,map) converts the image X with colormap map to a 
grayscale image I. ind2gray removes the hue and saturation information 
from the input image while retaining the luminance. 

 

 
Fspecial 
 
 
Δημιουργεί προκαθορισμένα φίλτρα δύο διαστάσεων 
 
Σύνταξη 
h = fspecial (τύπος ) 
h = fspecial (τύπος, παράμετροι) 
 
Περιγραφή 
h = fspecial (τύπος) δημιουργεί ένα δισδιάστατο φίλτρο h του 
καθορισμένου τύπου. Η fspecial επιστρέφει τον πίνακα h ώστε αυτός να 
χρησιμοποιηθεί στην πράξη της συσχέτισης και να χρησιμοποιηθεί με την 
εντολή imfilter Ο τύπος είναι μια συμβολοσειρά που έχει μία από τις τιμές 
αυτές . 
 
'average'  
'disk'  
'gaussian' 
'laplacian' 
'log' 
'motion' 
'prewitt' 
'sobel' 
'unsharp' 
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h = fspecial (τύπος , παράμετροι ) δέχεται το φίλτρο που καθορίζεται από 
τον τύπο και πρόσθετες παραμέτρους τροποποιήσεως αντίστοιχες με τον 
τύπο του φίλτρου που επιλέγεται. Εάν παραληφθούν οι παράμετροι, η 
fspecial χρησιμοποιεί προεπιλεγμένες τιμές. 
 
Η λίστα που ακολουθεί δείχνει τη σύνταξη για κάθε τύπο φίλτρου. 
 
 h = fspecial ('average' , hsize ) επιστρέφει ένα φίλτρο μέσου όρου του 
μεγέθους hsize . Η προεπιλεγμένη τιμή για hsize είναι [ 3 3 ] . 
 
h = fspecial ('disk' , radius) επιστρέφει ένα κυκλικό φίλτρο μέσου όρου ( 
pillbox ) στο τετράγωνο πλέγμα πλευράς 2 * radius+1 . Η προεπιλεγμένη 
ακτίνα είναι 5 . 
 
h = fspecial ('gaussian', hsize , sigma) επιστρέφει ένα περιστροφικά 
συμμετρικό Gaussian φίλτρο μεγέθους hsize με τυπική απόκλιση sigma . 
Η προεπιλεγμένη τιμή για hsize είναι [ 3 3] ? Η προεπιλεγμένη τιμή για το 
σίγμα είναι 0,5. 
 
h = fspecial ('laplacian' , alpha) επιστρέφει ένα 3 Χ 3 φίλτρο που 
προσεγγίζει τον Λαπλασιανό τελεστή. Η παράμετρος alpha ελέγχει τη 
μορφή του τελεστή και πρέπει να είναι μεταξύ 0.0 και 1.0. Η 
προεπιλεγμένη τιμή για της είναι 0.2. 
 
h = fspecial ('log', hsize , sigma) επιστρέφει ένα περιστροφικά συμμετρικό 
πίνακα του Laplacian of Gaussian φίλτρου, μεγέθους hsize με τυπική 
απόκλιση sigma. Η προεπιλεγμένη τιμή για την hsize είναι [ 5 5 ] και  για 
την sigma 0.5. 
 
h = fspecial ('motion', len , theta ) επιστρέφει ένα φίλτρο για την 
προσέγγιση της γραμμική κίνηση μιας κάμερας με γωνία theta βαθμών 
(αριστερόστροφα) . Η προεπιλεγμένη τιμή της len είναι 9 pixels και η 
προεπιλεγμένη τιμή της theta είναι 0 , η οποία αντιστοιχεί σε μια οριζόντια 
κίνηση εννέα pixels . 
 
h = fspecial ('prewitt' ) επιστρέφει το 3 X 3 φίλτρο  
[ 1 1 1 
  0 0 0 
-1 -1 -1 ] 
 
h = fspecial ('sobel' ) επιστρέφει το 3Χ3 φίλτρο  
[ 1  2  1 
  0  0  0 
-1 -2 -1 ] 
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h = fspecial ('unsharp', alpha ) επιστρέφει 3 Χ 3 φίλτρο. Η fspecial 
δημιουργεί το αρνητικό φίλτρο Laplacian φίλτρου με παράμετρο alpha με 
τιμές από 0 έως 1. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.2. 
 
imfilter 
 
Β = imfilter ( Α , Η) 
B = imfilter ( A, H , option1 , option2 , ... ) 
 
περιγραφή 
 
B = imfilter (A , H) φιλτράρει το πολυδιάστατο πίνακα Α με τον 
πολυδιάστατο Η. Το αποτέλεσμα Β έχει το ίδιο μέγεθος τον Α. 
 
Κάθε στοιχείο της εξόδου Β υπολογίζεται χρησιμοποιώντας διπλής 
ακρίβειας κινητή υποδιαστολή. Αν ο A είναι ένας ακέραιος ή λογική σειρά 
, στη συνέχεια, τα στοιχεία εξόδου που υπερβαίνουν το εύρος του τύπου 
integer περικόπτονται , και οι κλασματικές τιμές στρογγυλοποιούνται . 
 
 
Επιλογές για τις τιμές έξω από τα όρια του πίνακα Α 
 
'symmetric'  
 Οι τιμές συμπληρώνονται  κατοπτρικά. 
'replicate' 
Κάθε τιμή προκύπτει από την γειτονική της. 
'circular' 
Οι τιμές συμπληρώνονται θεωρώντας ότι ο πίνακας είναι περιοδικός 
  
Αν δεν ορισθεί οι παράμετρος οι τιμές έξω από όρια του Α θεωρούνται 
μηδενικές. 
 
Παράμετροι για τις διαστάσεις του πίνακα εξόδου 
 
'same' 
 
Ο πίνακας εξόδου έχει το μέγεθος της συνέλιξης Α με τον h. 
 
Επιλογές Συσχέτισης και Συνέλιξης  
Ο πίνακας εξόδου έχει το ίδιο μέγεθος με τον Α. Το ίδιο συμβαίνει αν δεν 
δοθεί η παράμετρος. 
'full' 
'corr' 
'conv' 
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ΑΣΚΗΣΗ 
 
% Αναγνωση εικονας απο αρχειο 
RGB = imread('D:\PSEE\labs2014_15\lena_color.bmp','bmp'); 
% Αναγνωση ιδιοτητων της εικονας απο το αρχειο 
INFO = imfinfo('D:\PSEE\labs2014_15\lena_color.bmp','bmp'); 
  
% Προβολη εικονας 
close all; imshow(RGB); 
  
% Δημιουργια - Προβολη μερους της εικονας  
% πχ γραμμες 100 εως 300, στηλες 50 εως 350 
P = RGB(100:300,50:350,:); 
figure; imshow(P) 
  
%Εμφανιση του κοκκινου 
R = RGB; R(:,:,2)=0; R(:,:,3)=0; 
figure; imshow(R) 
  
%Εμφανιση του πρασσινου 
G = RGB; G(:,:,1)=0; G(:,:,3)=0; 
figure;imshow(G) 
  
%Εμφανιση του μπλε 
B = RGB; B(:,:,1)=0; B(:,:,2)=0; 
figure; imshow(B) 
  
% Μετατροπη εγχρωμης εικονας σε τονους του γκρι 
L = rgb2gray(RGB)  ;
figure; imshow(L) 
 
% Εξισορροπηση του ιστογραμματος 
 
EqGRAY = histeq( GRAY) 
figure; imshow( EqGRAY); 
figure; imhist( EqGRAY); 
  
% --- Εξισορροποηση των R , G , B συνιστωσων 
R = RGB(:,:,1); G = RGB(:,:,2); B = RGB(:,:,3); 
EqR = histeq(R); EqG = histeq(G); EqB = histeq(B);  
EqRGB = RGB; 
EqRGB(:,:,1)=EqR; EqRGB(:,:,2)=EqG; EqRGB(:,:,3)=EqB; 
figure; imshow(EqRGB); 
figure; imhist( rgb2gray(EqRGB)) 
 
% --- προσθεση κρουστικου θορυβου (αλλατοπιπερο) 
% NoiseGRAY = imnoise(GRAY,'salt & pepper',0.05); 
% figure; imshow( NoiseGRAY); 
%  
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% % % Αποθορυβοποιηση με το φιλτρο μεσης τιμης 
% h = fspecial ('average' ,  5) ; 
% UNoiseGRAY = imfilter( NoiseGRAY, h ) ; 
% figure; imshow(UNoiseGRAY); 
% UNoiseGRAY = medfilt2( NoiseGRAY,[5 5]); 
% figure; imshow(UNoiseGRAY) 
 
 


