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 فهرست مطالب
هعزفی تػَیز هَساییک 
اًَاع تػبٍیز هَساییک 
کبرثزدّبی تػبٍیز هَساییک 

هزاحل تَلیذ یک تػَیز هَساییک 

 هطکالت 
ثجت تػَیز 
رٍش ّبی خبظ 

تػبٍیز پشضکی 
حذف رٍح اس تػبٍیز 

 
 
 

 



 تصاوير موزاييک
ثِ ًحَی ) ثِ کٌبر ّن قزاردادى یک هجوَعِ اس تػبٍیز ٍ تَلیذ یک تػَیز ثب ٍضَح ثبال

 ، تَلیذ تػَیز هَساییک گفتِ هی ضَد (کِ هزس هیبى تػبٍیز هطخع ًجبضذ

 



 انواع تصاوير موزاييک
داضتي تػَیز ًْبیی ثب ٍضَح پبییي تز ٍ ایجبد تػَیز ثب استفبدُ اس یک کتبثخبًِ  . 1

 اس تػبٍیز 

 

 
 ثزای الگَ یک آٍرى ثذست :الگَریتن

 تػبٍیز ٍ اغلی تػَیز اس سلَل ّز
 ٍ رًگ تغییزات اسبس ثز کتبثخبًِ
 اغلی تػَیز سلَل ّز کزدى جبیگشیي

   کتبثخبًِ تػبٍیز اس اًتخبة ثْتزیي ثب
Fade ًتیجِ در اغلی تػَیز کزدى 
 ًْبیی

 
 فزاًسیس جَسف تَسط 1993 سبل در

 گزدیذ اثذاع
 



 انواع تصاوير موزاييک
 ّذف ثب ًْبیی تػَیز آٍردى ثذست ثزای ضذُ گزفتِ تػبٍیز قزاردادى ّن کٌبر .2

 ثبال ٍضَح ثب تػَیز تَلیذ ٍ تػَیز در دیذ فضبی افشایص
 

 ًحَی ثِ یکذیگز ثِ تػبٍیز اتػبل .2 ّیستَگزام ّوَارسبسی ٍ تػَیز ثجت .1 :هزحلِ دٍ ضبهل :الگَریتن
 ًجبضذ هطخع آًْب هیبى هزس کِ

 



 کاربردها
تولید تصاویر پانوراما 

نقشه برداری ماهواره ای 

تصویربرداری پزشکی 

تهیه تصاویر با وضوح باال از اسناد 

 (کاربردهای گردشگری)واقعیت مجازی 

 (درجه 360درجه،  180)تولید فیلم با زاویه دید وسیع 



 تصاوير پانوراما
ثِ ّز گًَِ دٍرًوبی ٍسیع سزاسزی اس  

 پانورامایب  سَراسَرنَمایک فضب، 
 .گفتِ هی ضَد

 
 اًَاع تػبٍیز پبًَراهب  : 

استَاًِ ای 
کزٍی 
هکعجی 

 



 انواع تصاوير پانوراما

 استَاًِ ای
 هکعجی کزٍی



 مشکالت
 ًحَُ تػَیز ثزداری 
 (تغییز فبغلِ کبًًَی، تغییز رٍضٌبیی)دیذگبُ ّبی هختلف 
سهبى ّبی هختلف 
 سٌسَرّبی هختلف 

اجسبم هتحزک 



 مراحل توليد تصوير موزاييک
 

 ّوَارسبسی ّیستَگزام1.
 ثجت تػَیز 2.
 تزکیت تػبٍیز ثب یکذیگز3.
 ّوزًگ سبسی چٌذثبًذ4ُ.
 (حذف رٍح اس تػَیز)5.

 

 



 ثبت تصوير
 ّذف اس ثجت تػَیز پیذا کزدى تجذیل ٌّذسی ثیي دٍ یب چٌذ تػَیز اس یک

در حبلت کلی، ثبیذ تٌبظزی یکتب ثیي یک ًقطِ اس یک تػَیز ٍ . غحٌِ است
ِ ای دیگز اس تػَیز  ثِ ًحَی پیذا ًوَد کِ ّز دٍ ثبًَیِ ( یب تػبٍیز)ًقط

 .  ًطبى دٌّذُ ی یک ًقطِ اس غحٌِ ثبضٌذ

  ی ثجت تػَیز یکی اس هسبئل هطَْر در حَسُ ی پزداسش تػَیز ٍ ثیٌبئی ِ هسئل
 .هبضیي هی ثبضذ ٍ رٍضْبی سیبدی ثزای هَاجِْ ثب آى ارائِ ضذُ است



 کاربردهای ثبت تصوير
 هی کٌٌذسٌسَرّبی راُ دٍر کِ ثِ غَرت چٌذطیف هختلف ًوًَِ ثزداری اسثذست آٍردى اطالعبت 
هبًیتَریٌگ هحیط 
 تطخیع تغییز 
تػبٍیز هَساییک تَلیذ 
پیص ثیٌی ٍضع آة ٍ َّا 
 یکپبرچِ سبسی اطالعبت سیستن هذیزیت جغزافیبیی 
 پشضکیکبرثزدّبی: 

 تزکیت تػبٍیزCT  ٍNMP ثزای ثذست آٍردى اطالعبت پیچیذُ در هَرد ثیوبر 
هبًیتَریٌگ رضذ تَهَرّبی سزطبًی 
تبییذ درهبى ٍ هقبیسِ دادُ ّبی ثیوبر ٍ اطالعبت آًبتَهی 

ثزٍسرسبًی ًقطِ در ًقطِ ثزداری 
ثیٌبیی هبضیي: 

پیذاکزدى هحل ّذف 
ثْجَد خَدکبر تػبٍیز 



 مراحل ثبت تصوير
(تَسط اًسبى، ثِ غَرت خَدکبر) استخزاج ٍیژگی ّب 

(تَسط اًسبى، ثِ غَرت خَدکبر) اًطجبق ٍیژگی ّب 
ًگبضت طزاحی تبثع 

ًوًَِ ثزداری ٍ تجذیل تػَیز 

 



 مراحل ثبت تصوير







 Multiband blending هم رنگ سازی چندبانده



 يک روش خاص در تصاوير پزشکی جهت افزايش دقت



 حذف روح از تصوير



 حذف روح از تصوير



 مجع بندی
انواع تصاویر موزاییک 

مراحل تولید تصویر موزاییک 

هموارسازی هیستوگرام 

ثبت تصویر 

ترکیب تصاویر با یکدیگر 

هم رنگ سازی چندبانده 

 تصحیح فاصله کانونی/ حذف روح 

 به عنوان مثال از زمین )تولید فیلم با زاویه دید وسیع : دورنمای آتی
 (فوتبال
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