
 ای و سنجش از دوردر پردازش تصاویر ماهواره IDLسرفصل های دوره آموزشی زبان برنامه نویسی 

 امیرحسین احراری مهندس مدرس:

 مروری بر مباحث پردازش تصاویر دیجیتالی 

  آشنایی باتعاریف تصویر دیجیتالی در زبانIDL 

 های تصویری در زبان برنامه نویسی چگونگی نمایش دادهIDL 

 IDLبرنامه نویسی  تبدیل هندسی تصاویر بر اساس

 برش زدن تصاویر 

  الیه گذاری تصاویر 

  تغییر سایز تصاویر 

  شیفت و جابجا کردن تصاویر 

  برگرداندن تصاویر 

 ترانهاده کردن تصاویر 

  چرخش تصاویر 

 IDLبرنامه نویسی  بر اساس ترسیم یا نقشه نمودن تصاویر

 تصاویر بر روی یک سطح نمایش 

 های مدل رقومی زمیننمایش تصاویر با استفاده از داده 

 های هندسیباز کردن تصویر به همراه فایل 

 تصویرها بر روی صفحه نمایش نمایان آبجکت 

 IDLبرنامه نویسی  ها و اطالعات آماری تصاویر با استفاده از زبانکار با ماسک

 ها و اطالعات آماری تصاویرمروری بر کاربرد و عملکرد ماسک 

 ماسک کردن تصاویر 

 برش زدن تصاویر 

 ها بر روی تصویرتعیین مقدار پیکسل 
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 محاسبه اطالعات آماری تصاویر 

 IDLبرنامه نویسی  زبان در ROIنگی کار با چگو

  مروری بر کاربردROI ایدر تصاویر ماهواره 

  ایجادROI بر روی تصویر و عملکرد آن 

  تعریف و نمایشROI بر روی تصاویر 

 IDLبرنامه نویسی  زبان در های مختلفتبدیل تصاویر بین دامنهنگی چگو

  یش اطالعات در آنهاهای تصاویر و چگونگی نمادامنهمروری بر 

 ای با استفاده از توابع سری فوریهتبدیل بین دامنه 

 تبدیل دامنه فرکانسی 

 نمایش تصویر در دامنه فرکانسی 

 های فوریهحذف نویزها در تصاویر با استفاده از سری 

 هاای با استفاده از موجکتبدیل بین دامنه 

 IDLبرنامه نویسی  زبان در تغییر کانتراست تصاویر و فیلتر گذارینگی چگو

  ایمبحث کانتراست و فیلترها در تصاویر دیجیتالی ماهوارهمروری بر 

  کار با هیستوگرام تصاویر 

 اعمال فیلترهای مختلف بر روی تصاویر 

 باال گذر و فیلترهای جهتی در تصاویر گذراعمال فیلترهای پایین ، 

  نرم کردن تصویر 

 ها در تصاویربارزسازی لبه 

 


