
 

 עיבוד תמונה וראיה ממוחשבת קורס

 MATLABבאמצעות תוכנת 
 

 תוכנית הקורס בחלוקה למפגשים ושעות 
 

 תאור הקורס

לצורך ביצוע משימות עיבוד תמונה  MATLABבתוכנת  שימושב מתקדמים ידע ומיומנות הקורס מקנה

 וראיה ממוחשבת, אשר מהוות מרכיב חשוב בתעשיה ובעולם האקדמי. 

 לא נדרש ידע מוקדם בשימוש בתוכנה או רקע תיאורטי בעיבוד תמונה וראיה ממוחשבת.

 

 שעות מלאות 40: היקף הקורס

 

אשר יאפשר להם  MATLABבסביבת הפיתוח  ידעתחילה משתתפי הקורס ירכשו : רציונל הקורס

 התהליך לאוטומצייתלפתח אלגוריתמים . בנוסף, ילמדו המשתתפים וולהציג ולנתח ,מידע להגדיר
לאחר השלמת בסיס זה, תבוצע התמקדות בניתוח מידע ויזואלי ובאלגוריתמים מעולם עיבוד  .ווייעול

 התמונה והראיה הממוחשבת.
 

 נוספותמטרות 
  הכרת ממשק המשתמש שלMATLAB, טעינה ושמירת נתונים, יצירת משתנים ופקודות הגדרת ,

 .בסיסיים גרפים

  ויצירת  פונקציות אריתמטיות עםעבודה ת וקטורים ומטריצות, יציר – של נתונים והצגהניתוח
 .גרפים מתקדמים לניתוח הנתונים

  מסקריפטים, סטוריית פקודות, הרצת פקודות יה – סקריפטים באמצעותאוטומציית פקודות
 .חלוקת סקריפטים לתחומים ויצירת דוחות

 זמנים.משתני פעולות אריתמטיות על  ,הגדרת משתני תאריכים ופרקי זמן – תאריכים וזמנים 

 ייבוא וגישה למידע מטבלאות, משתנים ומיפתוח  – טבלאות נתונים ובחירת נתונים מותנת
 .לוגיים

 גרפים משולבים.יצירת  ,כנתו לעיבודטיפול במידע חלקי וה – ניתוח נתונים מקבצים 

 הגדרה ושימוש בלולאות. ,הסתעפות לוגית לקבלת החלטות אוטומטית – בקרת זרימה 

 הגדרה וקריאה לפונקציות, התנהגות חלל עבודה, ניפוי שגיאות בקוד. – פונקציות 

  עבודה עם תמונות בסביבתMATLAB – בוא וייצואסוגי תמונות נתמכים והמרה ביניהם, יי 

 תמונות, הצגת תמונות.

  היסטוגרמה ושינוי היסטוגרמה, פעולות אריתמטיות על תמונות, סיבוב,  –שיפור מאפייני תמונות
 חיתוך, שינוי מימדים של תמונות.

  עיבוד תמונות המבוסס על בלוקים, קונבולוציה וקורלציה, סינון במרחב התמונה ובמרחב  –סינון

 (.ROIהתדר, עיבוד איזור עניין )

  מידול רעש, הפחתת אפקטי רעש, הסרת טשטוש, תיקון תאורת רקע לא  –שחזור תמונות
 אחידה.

  עבודה עם ספים, גילוי שפות, התמרת  –חילוץ מאפיינים באמצעות סגמנטציה וגילוי שפות

Radon התמרת ,Hough ,סגמנטציה מורפולוגית ,erosion ,dilation מדידת מאפיינים של ,

 .Watershedהתמרת , Active Contoursה מבוססת צבע, אובייקטים, סגמנטצי

  רגיסטרציה, נקודות בקרה, בניה מחדש מבוססת  –רגיסטרציה ובניה מחדש של תמונות
 מורפולוגיה.

  רכישת תמונה באמצעות מצלמה לתוךMATLAB 

  סביבת  –עיבוד וידאוSimulink עיבוד וידאו בסביבת ,Simulink ,System Objects עיבוד וידאו ,

 .MATLABבסביבת 



 

  סיווג קטגוריאלי של תמונות בגישת –ראיה ממוחשבת Bag of Word של תצלום , רגיסטרציה

מימדית מתוך שתי תמונות רגילות של אותה -יצירת תמונת תלת, אויר עם צילום אורתופוטו
 ., כיול מצלמה, עיבוד ענני נקודותסצינה

  שימשו בריבוי ליבות, שימוש בכרטיס המסך, המרה  –האצת ביצועי אלגוריתמי עיבוד תמונה

 .Cלקוד  MATLABאוטומטית של קוד 

 Wavelet – יסודות תורת הגלונים לצורך הסרת רעש מתמונות ודחיסת תמונות. 
 

של חוברות ההדרכה והתרגול מבוסס על הקורס  - פירוט דרכי וכלי הערכת הישגי המשתלמים

 הקורס משלב הרצאות, הדגמות ותרגילים מעשיים במחשב. .)החוברות באנגלית( MathWorksחברת 

 

 
 

  משך זמן  מודול  יום

1 

 שיעור - 3 ממשק, משתנים ופקודות

 שיעור ותרגיל  - 3 והצגהניתוח 

 שיעור ותרגיל - 2 סקריפטים

2 

 שיעור ותרגיל - 1.5 תאריכים וזמנים

 שיעור ותרגיל - 2.5 טבלאות

 שיעור ותרגיל - 2.5 ניתוח נתונים מקבצים

 שיעור - 1.5 בקרת זרימה

3 

 שיעור ותרגיל  - 3 פונקציות

 שיעור ותרגיל  - 1.5 עבודה עם תמונות

 שיעור ותרגיל  - 1.5 שיפור מאפייני תמונות

 שיעור ותרגיל - 2 סינון

4 

 שיעור ותרגיל - 2 שחזור תמונות

 שיעור ותרגיל - 3 חילוץ מאפיינים

 שיעור  ותרגיל - 3 רגיסטרציה ובניה מחדש

5 

 שיעור  - 0.5 רכישת תמונה

 שיעור - 3 עיבוד וידאו

 שיעור - 2.5 ראיה ממוחשבת

 שיעור  - 1 האצת ביצועים

Wavelet 1 -   שיעור 


