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ВСТУП 

 

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічних робіт 

студентів з навчальної дисципліни «Обробка зображень та мультимедіа»  

містять: завдання розрахунково-графічних робіт, рекомендації щодо їх 

виконання та перелік літератури, що є необхідним для виконання роботи, а 

також критерій оцінювання знань студентів за 100-бальною системою.  

Головною метою розрахунково-графічної роботи є оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Під 

час виконання  роботи студент повинен використати знання, які він отримав під 

час лекційних, лабораторних занять і самостійної роботи. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 мультімедійні технології, пов’язані з обробкою відео і звуків; 

 прийоми цифрової обробки зображень і методи покращення зображень; 

 методи відновлення  та стиснення зображень; 

 методи розпізнавання об’єктів і різновиди обробки зображень; 

уміти: 

 використовувати прийоми роботи з програмами побудови і обробки 

зображення; 

 використовувати прийоми роботи з програмами  обробки мультімедіа; 

 використовувати алгоритми обробки зображення та мультімедіа. 

Розрахунково-графічна робота перевіряється на комп’ютері та 

оформлюється звіт в друкованому вигляді на аркушах формату А4. Узвіті 

потрібно відобразити завдання, описати основні методи, що використовувалися 

для створення програми, додати лістинг програми та скриншоти виконання, 

зробити висновки. 

У разі виникнення запитань, студент повинен звертатися за допомогою до 

викладачів під час консультації, яка проводиться на кафедрі, згідно з графіком. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ  

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 

 

Розрахунково-графічна робота виконується за допомогою пакета Image 

Processing Toolbox системи Matlab. Варіант розрахункової роботи вибирається 

згідно з номером за списком у журналі групи або за вказівкою викладача. Студент 

повинен виконати завдання згідно з варіантом після того, як ознайомиться з 

конспектом лекцій, методичними рекомендаціями та необхідною додатковою 

літературою.  

Студент демонструє написану програму у комп’ютерному класі та 

складає звіт. Звіт необхідно оформити та роздрукувати на аркушах форматом 

А4. Звіт має містити: 

 завдання розрахункової роботи; 

 скриншоти інтерфейсу програми; 

 лістинг з відповідними супровідними коментарям;  

 результати роботи програми у вигляді скриншотів; 

 висновки.  

У висновках студент повинен навести опис стандартних функцій, об’єктів 

і методів, які він використав у своїй роботі. 

Зразок оформлення титульної сторінки розрахункової роботи подано у 

додатку А. 

 

2 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

Середовище Matlab є стандартом для обчислювальних інструментів і 

поглиблених курсів з математики, техніки та інших навчальних дисциплін. 

Система має розширення у вигляді набору спеціалізованих програм, які 

називаються toolbox (набір інструментів). Пакет ImageProcessingToolbox (IPT) 

складається з функцій Matlab (вони називаються М-функціями або М-файлами),  

які розширюють можливості системи для цифрової обробки зображення. 
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Робочий стіл Matlab складається з п’яти підвікон: вікна команд 

(CommandWindow), вікна робочого простору (WorkspaceBrowser), вікна 

поточної папки (CurrentDirectoryWindow), вікна історії команд 

(CurrentHistoryWindow) та одне чи декілька вікон з графіками. 

 

Рисунок 2.1 – Робоче вікно Matlab 

 

Вікно команд – область, де користувач уводить команди після 

запрошення системи (>>) (уведення) і де система розміщує відгуки на команди 

користувача (виведення). 

Над заголовком вікна робочого простору розташована мітка 

CurrentDirectory (поточна папка), за якою розташоване вікно поточної папки 

(CurrentDirectoryWindow), що відбиває її повний системний шлях, наприклад, 

C:\MATLAB\Work. 
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Вікно історії команд (CurrentHistoryWindow) містить записи всіх команд, 

які користувач уводив у вікні команд, у тому числі поточну і всі попередні 

сеанси роботи з Matlab. 

Редактор Matlab є одночасно спеціалізованим текстовим редактором для 

створення М-файлів і графічним налагоджувальником програм Matlab. 

Редактор може працювати в своєму власному вікні або в дочірньому вікні 

робочого столу. М-файли мають розширення .m. наприклад, pixeldup.m. Вікно 

редактора Matlab має кілька меню для виконання дій типу зберегти, подивитися 

або налагодити файл. Цей текстовий редактор виконує найпростіші синтаксичні 

перевірки, а також використовує різні кольори для виділення різних елементів 

коду, тому його завжди обґрунтовано рекомендують інструмент для написання 

і редагування М-функцій. Для виклику редактора досить набрати edit після 

запиту у вікні команд. Аналогічно командою editfilename відкривається файл 

filename.m для роботи в редакторі. Цей файл має розташовуватися в цій папці 

або на шляху пошуку SearchPath. 

Існує кілька способів збереження і завантаження робочого простору 

документа. 

Щоб зберегти весь робочий простір цілком, досить натиснути мишею в 

будь-якому місці вікна робочого простору, а потім вибрати в меню рядок 

SaveWorkspaceAs (зберегти робочий простір під ім’ям), у якому можна набрати 

ім’я і вказати папку, у якій зберегти цей файл. Для завершення команди слід 

натиснути кнопку Save. Якщо потрібно зберегти одну змінну робочого 

простору, потрібно її виділити лівою кнопкою миші, а потім натиснути праву 

кнопку вибрати SaveSelectionAs (зберегти виділене під ім’ям). Якщо необхідно 

зберегти кілька змінних, то їх слід виділити лівою кнопкою миші, тримаючи 

одночасно клавішу Shift або Ctrl, а потім виконати описану вище процедуру для 

однієї змінної. Усі числові дані зберігаються з подвійною точністю в бінарному 

форматі у файлах з розширенням .mat. Такі файли називаються М-файлами. 
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Для завантаження збереженого робочого простору або частини змінних 

необхідно зафіксувати покажчик миші на значку папки на панелі інструментів 

вікна робочого простору та натиснути кнопку Open. 

 

3 ЗАВДАННЯ ДО РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 

 

Завдання вибирають згідно з алфавітом за номером у журналі, або згідно з 

розподілом викладача. 

1. ПЗС-камера оснащена матрицею розмірами 7x7 мм, яка складається з 

1024x1024 елементів. На цю матрицю проектується зображення плоскої 

квадратної області, що знаходиться на відстані 0,5 м. Скільки пар ліній на 

міліметр у зазначеній галузі здатна розрізнити така камера? Камера оснащена 

об'єктивом з фокусною відстанню 35 мм. (Підказка: Використовуйте 

геометричну модель формування зображення, у якій замість фокусної відстані 

очейбралаб б участь фокусна відстань об’єктива). 

2. Для автозаводу розробляється автоматизована система, що керує 

розміщенням декоративних елементів на бамперах обмеженої серії спортивних 

автомобілів. Ці елементи мають поєднуватися за кольором з автомобілем, тому 

складальний робот повинен знати колір конкретного автомобіля для 

правильного вибору декоративних елементів. Моделі випускаються тільки 

чотирьох кольорів: синього, зеленого, червоного і білого. Вам доручено 

запропонувати рішення на підставі системи технічного зору. Як би ви 

запропонували розв’язати проблему автоматичного визначення кольору 

автомобіля, уважаючи вартість найважливішим критерієм у виборі компонентів 

такої системи? 

3. Припустимо, що плоска область з центром в точці (х0, у0) освітлюється 

джерелом світла. Розподіл світла відбувається за законом: 
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Припустимо, що коефіцієнт відбиття поверхні постійний і дорівнює 1, АК = 

255. Отримане  зображення квантується з розширенням яскравості k біт, а око 

здатне відчувати межу лише з різницею величини яскравості сусідніх пікселів 

від 8 і більше. Визначити, за якою значення k будуть помітними помилкові 

контури. 

4. Загальноприйнятою одиницею вимірювання швидкості передачі 

цифрових даних є бод; за визначенням, 1 бод відповідає швидкості передачі  

1 біт/с. Загалом інформація передається пакетами, що складаються зі 

стартового біта, байта інформації (8 біт) і стопового біта. Спираючись на ці 

факти, надайте відповідь: 

А) Скільки хвилин займе передача зображення розмірами 1024x1024 

елементів з 256 градаціями яскравості за допомогою модему, що забезпечує 

швидкість передачі 56 Кбод (1 Кбод = 1000 бод)? 

Б) Скільки витратиться часу зі швидкістю 750 Кбод, типовою для 

з’єднання по телефонній лінії в режимі DSL (цифрова абонентська лінія)? 

5. Розглянемо на зображенні дві підмножини S1і S2 на рисунку 3.1. 

Уважаючи V = {1}, визначте, чи є ці дві підмножини а) 4-суміжними,  

б) 8-суміжними або в) wi-суміжними. 

 

Рисунок 3.1 – Значення підмножин S1і S2 

 

6. Складіть алгоритм для перетворення 8-шляху, що має товщину  один 

піксель,  4-шлях.  

7. Складіть алгоритм для перетворення т-шляху, що має товщину  один 

піксель,  4-шлях. 

8. Для показаної нижче ділянки зображення:  
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а) уважаючи V = {0, 1}, обчисліть довжини найкоротших 4-, 8-, і т-шляхів 

між елементами р і q. Якщо якийсь зі шляхів між цими двома точками не існує, 

то поясніть чому.  

б) повторіть те ж для V = {1, 2}. 

 

9. Сформулюйте умови, за яких відстань D4 між двома точками р і q 

дорівнює довжині найкоротшого 4-шляху між цими точками. Чи є цей шлях 

єдиним? 

10. Медіаною  безлічі чисел називається такий його елемент, який 

більший або дорівнює половині елементів цієї множини і менший або дорівнює 

іншій половині елементів. Наприклад, медіаною безлічі чисел {2, 3, 8, 20, 21, 

25, 31} є число 20. Доведіть, що оператор, який обчислює медіану значень 

пікселів у межах малої підобласті зображення є нелінійним. 

11. Експоненти виду е
αr2

 з позитивною константою, що застосовуються 

для побудови гладкої функції градаційної корекції. Почніть з цієї базової 

функції і знайдіть функції перетворення, виглядяких показаний на графіках 

рисунку 3.2. Зазначені константи є вхідними параметрами, і мають входити до 

формули запропонованих вами перетворень. (Для спрощення рішення на третій 

кривій L0 не є необхідним параметром). 

 

Рисунок 3.2 – Функції градаційної корекції 
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12. Запропонуйте набір функцій градаційних перетворень, що 

дозволяють отримати усі окремі бітові площини 8-бітового одноколірного 

зображення. (Наприклад, функція перетворення з параметрами Т(r) = 0 для r у 

діапазоні [0,127] і Т(r) = 255 для r у діапазоні [128, 256] дає зображення 7-ої 

бітової площини.)  

До якого ефекту на гістограмі призведе обнулення молодшої бітової 

площини зображення? 

 Як буде виглядатиме гістограма, якщо, навпаки, обнулити старшу бітову 

площину зображення? Поясніть, чому операція еквалізації гістограми в 

дискретному вигляді не призводить до рівномірної гистограмі. 

13. Припустимо, що дискретне зображення було піддано операції 

еквалізації гістограми. Покажіть, що другий прохід операції еквалізації 

гістограми матиме точно той же результат, що вже було отримано після 

першого проходу. 

14. У деяких додатках передбачається, що гістограма вхідного 

зображення описується гаусовською щільністю розподілу ймовірностей 

вигляду: 

 

де т і σ - сутність значення середнього і стандартного відхилення гаусівської 

щільності розподілу ймовірностей. Це наближення дозволяє значенням т і σ 

бути заходами середнього рівня яскравості і контрасту такого зображення. 

Якою має бути функція перетворення для еквалізациі гістограми такого 

зображення? 

15. Два зображення, f(х,у )и g(x,у),  мають гістограми hf і hg. 

Знайдіть умови, за яких можна виразити через hf і hg гістограми 

результатів таких перетворень: 

а)  f(x,у ) +g(x,у )  

б ) f ( x , y ) - g ( x , y )  
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в ) f ( x , y ) * g ( x , y )  

г)f ( x , y ) / g ( x , y )  

Поясніть, як обчислити гістограми для кожного з випадків. 

16. Розгляньте два 8-бітових зображення а) і б), рівні яскравості яких 

займають весь діапазон значень від 0 до 255. 

а) Обміркуйте вплив ефекту обмеження з багаторазовим відніманням 

зображення б) від зображення а). 

б) Чи зміниться результат, якщо поміняти зображення місцями? 

17. Дослідіть граничні ефекти багаторазового застосування 

низькочастотного фільтра, що згладжує, розмірами 3x3 до дискретного 

зображення. Можете ігнорувати вплив кордонів зображення. 

18. Розробіть алгоритм для обчислення медіани по околиці розмірами 

пхп. Запропонуйте спосіб поновлення значення медіани з пересуванням центру 

від точки до точки. 

19. До вхідного зображення застосовується усереднювальна маска для 

поглинання шумів, а потім маска лапласіан для поліпшення дрібних деталей. 

Чи зміниться результат, якщо поміняти черговість цих операцій? 

20. Припустимо, що ви сформували низькочастотний простий растровий 

фільтр, дія якого в кожній точці (х, у) зводиться до усереднення значень у 

чотирьох найближчих до неї точках, у тому числі її саму. 

Знайдіть еквівалентний фільтр у частотної області. 

Покажіть, що це дійсно низькочастотний фільтр. 

21. Опишіть загальний вигляд функції перетворення в колірному просторі 

RGB для усунення зайвого контрасту на зображеннях. 

22. Припустимо, що монітор і принтер деякої системи обробки зображень 

мають неправильну калібрування. Зображення, кольориякого на моніторі 

здаються збалансованими, під час друку набуває жовтуватий відтінок. Опишіть 

загальні перетворення, які можуть усунути цей дисбаланс. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Обробка 

зображень та мультимедіа» здійснюється за 100-бальною рейтинговою шкалою. 
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