การประมวลผลภาพดิจิตอลด้วย Matlab
เบื้องต้น

การแทนภาพดิจิตอล
• ภาพดิจิตอลสามารถแทนได้ ด้วยฟั งก์ชนั สองมิติ f(x,y) โดยที่ x และ
y เป็ นตําแหน่งหรื อโคออร์ ดิเนตในระนาบสองมิติ (Spatial
Coordinate)
• ค่าของฟั งก์ชนั ที่ตําแหน่ง (x,y) ใดๆ จะเรี ยกว่าค่าความเข็ม
(Intensity) ของจุดภาพ(Pixel)
• Gray Level เป็ นระดับความเข็มของจุดภาพที่มีเพียงสีเดียว
(Monochrome Images)

Monochrome and Color Images
250
200
150
100
50
0

Gray Scales หรื อ Gray Levels

ภาพสีที่เกิดจากการรวมกันของ Red Green Blue

โคออร์ดิเนตของภาพดิจิตอล

การแทนโคออร์ ดิเนต (ซ้ ายรูปแบบทัว่ ไป) (ขวาการแทนด้ วย Matlab)

การอ่านข้อมูลภาพ
• การอ่านข้ อมูลภาพจากไฟล์ข้อมูลจะใช้ ฟังก์ชนั imread ที่มีรูปแบบ
การใช้ ดงั นี ้
imread(‘filename’);
• เมื่อต้ องการอ่านข้ อมูลไปเก็บไว้ ที่ตวั แปร I สามารถทําได้ โดยการ
กําหนดค่า
I = imread(‘filename’);
• size, whos

ข้อมูลภาพบางชนิดที่ matlab อ่านได้

เมื่อต้ องการทราบว่าฟั งก์ชนั imread สามารถอ่านไฟล์ชนิดใดได้ บ้าง สามาถทําได้ โดย
help imread

การแสดงรู ปภาพ
• เมื่ออ่านข้ อมูลภาพเก็บไว้ ที่ตวั แปร I เราสามารถแสดงภาพโดยใช้ ฟังก์ชนั
imshow ที่มีรูปแบบการใช้ ดงั นี ้
imshow(I, 256); แต่โดยทัว่ ไปจะละพารามิเตอร์ ตวั ที่สองนันคื
้
imshow(I);
• ถ้ าต้ องการใช้ แสดงภาพเฉพาะข้ อมูลในบางช่วงจะระบุชว่ งเป็น [low
high]
imshow(I, [100 200]); จะแสดงภาพเฉพาะที่อยูใ่ นช่วง
100 ถึง 200
• ฟั งก์ชนั pixval, impixelinfo จะแสดงค่าความเข้ มของจุดภาพที่
ตําแหน่งที่เมาส์ชี ้

การเขียนไฟล์ขอ้ มูลภาพ
• ข้ อมูลภาพจะถูกเขียนลงดิสก์ด้วยฟั งก์ชนั imwrite ที่มีรูปแบบการใช้ งานดังนี ้
Syntax
imwrite(A,filename,fmt)
imwrite(X,map,filename,fmt)
imwrite(...,filename)
imwrite(...,Param1,Val1,Param2,Val2...)

• เช่นเมื่อต้ องการเขียนข้ อมูลภาพที่เก็บอยูท่ ี่ A ไว้ ในดิสก์ โดยตังชื
้ ่อไฟล์ myFile และ
ต้ องการเก็บเป็ น tif ไฟล์ ก็สามารถเขียนได้ ดงั นี ้
imwrite(A, ‘myFile’, ‘tif’); หรื อ imwrite(A, ‘myFile.tif’);
เมื่อไม่ได้ กําหนด path ที่จะเขียน myFile.tif จะถูกเขียนในไดเร็กทอรี ที่กําลังใช้ งานอยู่

การกําหนดพารามิเตอร์ ของฟั งก์ ชัน imwrite ในรู ปแบบอื่นๆ จะขึน้ อยู่กับชนิด
ของไฟล์ ท่ จี ะเขียน เช่ นกรณีของไฟล์ JPEG จะมีรูปแบบโดยทั่วไปเป็ นดังนี ้
imwrite(A, ‘myFile.jpg’, ‘quality’, q)
โดย q จะเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ของคุณภาพ (quality) ของภาพที่จะรบีบอัดไฟล์ q จะมี
ค่ า 0-100 เปอร์ เซ็นต์ ท่ ตี ่าํ คุณภาพก็จะตํ่า แต่ อัตราการบีบอัดข้ อมูลจะสูงทําให้ ไฟล์ มีขนาด
เล็ก

•

อัตราการบีบอัดข้ อมูล
• ไฟล์ข้อมูลภาพจะเก็บพารามิเตอร์ ตา่ งๆ ที่จําเป็ นต้ องใช้ สําหรับไฟล์แต่ละชนิด
เช่นกรณีของ jpeg ที่มีการบีบอัดข้ อมูล พารามิเตอร์ จะถูกเก็บอยูใ่ นตัวแปร
โครงสร้ าง เราสามารถดึงพารามิเตอร์ เหล่านี ้มาได้ โดยฟั งก์ชนั imfinfo เช่น
S = imfinfo(‘myFile10.jpg’);
• ค่าพารามิเตอร์ ตา่ งๆของ myFile10.jpg ก็จะถูกเก็บไว้ ในตัวแปรโครงสร้ าง S
เมื่อต้ องการเข้ าถึงข้ อมูลต่างๆ เช่นขนาดของภาพ (Height × Width) ก็
สามารถทําได้ ดงั นี ้
S.Height, S.Width
• ดังนันการคํ
้
านวณอัตราการบีบอัดข้ อมูลก็สามารถทําได้ โดย
ByteNum = S.Height*S.Width*S.BitDepth/8;
CompressRation = ByteNum/S.FileSize

อัตราการบีบอัดข้ อมูลด้ วยไฟล์ TIF
• รูปแบบทัว่ ไปของ imwrite สําหรับเขียนไฟล์ TIF คือ
imwrite(A, ‘myFile.tif’, ‘compression’, ‘parameter’, ‘resolution’, [colres rowres])

• เมื่อ ‘parameter’ = {‘none’, ‘packbits’, ‘ccitt’}; คือไม่มีการบีบอัด, บีบ
อัดข้ อมูลที่ไม่ใช่ไบนารี และบีบอัดข้ อมูลไบนารี
• [colres rowres] ใช้ กําหนดขนาดของภาพเป็ นจํานวนจุดต่อหน่วย โดยปกติจะ
กําหนดเป็ น [72 72] เช่นขนาดของภาพกําหนดเป็ นนิ ้ว ในหนึง่ นิ ้วก็จะมี 72 จุดภาพ
(dpi: dot per inch)
• ตัวอย่างภาพ x‐ray ของแผงวงจรที่ต้องการตรวจสอบคุณภาพ มี resolution เท่ากับ
200 dpi ขนาดของภาพเท่ากับ 450×450 pixels ดังนันภาพนี
้
้จะมีขนาด [450
450]/200=[2.25 2.25] นิ ้ว ถ้ าต้ องการเก็บเป็ นไฟล์ tif ในชื่อ cb.tif โดยไม่บีบ
อัดข้ อมูล แต่ต้องการลดขนาดของภาพเป็ น [1.5 1.5] นิ ้ว ดังนัน้ [colres rowres]
= 200*[1.5 1.5] และสามารถเขียนไฟล์ได้ ดงั นี ้
imwrite(A, ‘cb.tif’, ‘compression’, ‘non’, ‘resolution’ [300 300])

Matlab Class

Data Class

การคํานวณใน Matlab จะกระทํากับข้ อมูลชนิด double เท่านัน้ แต่ข้อมูลภาพโดยทัว่ ไปมักแทนด้ วย unit8

ชนิดของข้ อมูลภาพ
• IPT รองรับข้ อมูลภาพสี่ชนิด
–
–
–
–

Intensity images
Binary images
Index images
RGB images
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• Intensity image is a data matrix whose values have
been scaled to represent intensities.
• Pixel values are of class uint8, or class uint16, they
have integer values in the range [0,255] and [0,65535],
respectively.
• If the image is of class double, the values are floating‐
point numbers, the pixels are scaled in the range [0,1].

Binary Images
•
•
•

•

•
•
•

A binary image is a logical array of Os and 1s.
Array of Os and 1s whose values are of data class, say, uint8, is not
considered a binary image in MATLAB.
A numeric array is converted to binary using function logical. Thus, if A is a
numeric array consisting of Os and 1s, we create a logical array B using the
statement
B = logical(A);
If A contains elements other than Os and 1s, use of the logical function
converts all nonzero quantities to logical Is and all entries with value to
logical Os. Using relational and logical operators (see Section 2.10.2) also
creates logical arrays.
To test if an array is logical we use the is logical function:
islogical(C)
If C is a logical array, this function returns a 1. Otherwise it returns a O.
Logical arrays can be converted to numeric arrays using the data class
conversion functions.

Converting between Data Classes and Image Types
•
•
•
•
•
•

•

The general syntax is
B = data_class_name(A);
Where data_class_name is one of the image data class
For example, If A is an array of class uint8. A double‐precision array, B, is
generated by the command B=double (A).
This conversion is used routinely throughout the book because MATLAB
expects operands in numerical computations to be double‐precision,
floating‐point numbers.
If C is an array of class double in which all values are in the range [0,255]
(but possibly containing fractional values), it can be converted to an uint8
array with the command D=uint8(C).
If an array of class double has any values outside the range [0,255] and it is
converted to class uint8 in the manner just described, MATLAB converts to
0 all values that are less than 0, and converts to 255 all values that are
greater than 255.
Numbers in between are converted to integers by discarding their
fractional parts. Thus, proper scaling of a double array so that its elements
are in the range [0,255] is necessary before converting it to uint8.

Converting between Image Classes and Types
•
•
•
•

IPT provides specific functions that perform the scaling necessary to convert
between image classes and types.
Function im2uint8 detects the data class of the input and performs all the
necessary scaling for the toolbox to recognize the data as valid image data.
For example, consider the following 2 x 2 image f of class double, which could be
the result of an intermediate computation:
f = [‐0.5 0.5; 0.75 1.5];
Performing the conversion
g = im2uint8(f)
g=
0
128
191 255

•
•
•

im2uint8 sets to 0 all values in the input that are less than 0, sets to 255 all values
in the input that are greater than 1, and multiplies all other values by 255.
Rounding the results of the multiplication to the nearest integer completes the
conversion.
Note that the rounding behavior of im2uint8 is different from the data‐class
conversion function uint8 discussed in the previous section, which simply discards
fractional parts.

Converting between Image Classes and Types
• Converting an arbitrary array of class double to an
array of class double scaled to the range [0, 1] can
be accomplished by using function mat2gray
whose basic syntax is
g = mat2gray(f, [Amin, Amax])
• The specified parameters Amin and Amax are
such that values less than Amin in f become 0 in
g, and values greater than Amax in f correspond
to 1 in g.
X=
x = (f+0.5)/(1.5+0.5)
0 0.5000
• Ex:
0.6250 1.0000
x = mat2gray(f)
g=
g = im2uint8(x)
0 128
159

255

Function im2double
• If the input is of class uint8, uint16, or logical, function im2double
converts it to class double with values in the range [0,1].
• If the input is already of class double, im2double returns an array
that is equal to the input.
• For example, if an array of class double results from computations
that yield values outside the range [0,1], inputting this array into
im2double will have no effect.
• As mentioned in the preceding slide, a double array having arbitrary
values can be converted to a double array with values in the range
[0, 1] by using function mat2gray.
• Ex:
g=
h = uint8( [25 50; 128 200]);
0.0980 0.1961
0.5020 0.7843
• Performing the conversion
g = im2double(h);
g = double(h)/255;

Function im2bw
g = im2bw(f, T)
g จะเป็ นภาพไบนารี จากการแปลงภาพค่าความเข้ ม f ด้ วย threshold T นัน่ คือ
เมื่อ
เมื่อ
ถ้ าเรี ยกฟั งก์ชนั นี ้ไม่ใส่คา่ เทรสโฮลด์ g = im2bw (f), IPT จะกําหนดให้ T =
0.5 ดังนัน้
–
–
–
–

ถ้ า f อยูใ่ นคลาส uint8, f=f/255;
ถ้ า f เป็ น uint16, f=f/65535;
ถ้ า f เป็ น double im2bw จะใช้ T ค่าอื่น
ถ้ า f เป็ นไบนารี อยูแ่ ล้ ว g = f;

Array Indexing
• Vector Indexing: an array of dimension 1×N is called a row vector,
which is accessed using one‐dimensional indexing.
• Thus, v (1) is the first element of vector v, v (2) its second element,
and so forth.
• The elements of vectors in MATLAB are enclosed by square brackets
and are separated by spaces or by commas.
• For example,
>> V = [1 3 5 7 9]
>> W = V’
% W เป็ นคอลัมน์เวกเตอร์ จากการทรานส์โพสต์ V (V’)
• การเข้ าถึงสมาชิกบางส่วนของเวกเตอร์ ทําได้ โดย
>> A = V(1:3) จะได้ A = [1 3 5]
>> A = V(2:4) จะได้ A = [3 5 7]
>> A = V(3:end) จะได้ A = [5 7 9]

Array Indexing
>> W=V(:) %จะเท่ากับ W=V’ ซึง่ W จะเป็ นคอลัมน์เวกเตอร์
>> A=V(1:end) % A=V
>> A=V(1:2:end) % A=[1 5 9] ซึง่ จะเหมือนกับ for(i=1;
i<end; i=i+2)
>> A=V(end:‐2, 1) %A=[9 5 1] ซึง่ จะเหมือนกับ
for(i=end; i>1; i=i‐2)
>> A = V([1 4 5]) %A=[1 7 9] เมื่อ [1 4 5] เป็ นอะเรย์ของ
ดัชนีเวกเตอร์

Matrix Indexing
• แมทริ กซ์สามารถแทนด้ วยลําดับของเวกเตอร์ โดยที่แต่ละเวกเตอร์ จะ
คัน่ ด้ วยเซมิโคลอน เช่น
M=
M=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]
1 2 3
4 5 6
%M เป็ นแมทริ กซ์ขนาด 3x3 นัน่ คือ
7 8 9
• การเข้ าถึงสมาชิกของแมทริ กซ์ต้องใช้ ดชั นีสองตัวสําหรับแทนแถวและ
คอลัมน์ของแมทริ กซ์ เช่น
x=M(1,3)
% เป็ นเข้ าถึงสมาชิกแถวที่หนึง่ คอลัมภ์ที่สามซึง่ จะได้ x = 3

Matrix Indexing
• ตัวดําเนินโคลอน (Colon, : ) ถูกใช้ ในการเข้ าถึงสมาชิกของแมทริ กซ์เป็ น
กลุม่ หรื อบล็อกของแมทริ กซ์ยอ่ ย เช่น
c3=M(:,3) %c3=

ซึง่ เท่ากับ c3 = M(1:3,3) ที่นํา

สมาชิกทุกตัวของคอลัมน์ที่สามไปกําหนดให้ c3 เช่นเดียวกันถ้ าต้ องการเข้ าถึง
สมาชิกทังแถว
้ เช่น
r2 = M(2,:) % r2 = [4 5 6]
• เมื่อต้ องการเข้ าถึงแมทริ กซ์ยอ่ ยในแถวที่สองและสาม ก็สามารถทําได้ ดงั นี ้
S23 = M(2:3,:) %
S23 =
% ซึง่ จะเหมือนกับ S23=M(2:3,1:3)
4 5 6
7

8

9

Matrix Indexing
• เมื่อต้ องการกําหนดให้ B = M; แล้ วให้ คอลัมน์ที่หนึง่ ของ B เท่ากับ
ศูนย์จะกําหนดได้ ดงั นี ้
B=
0 2 3
>> B=M;
0 5 6
0 8 9
>> B(:, 1) = 0;
• การใช้ end ในการเข้ าถึงสมาชิกของแมทริ กซ์
>>x = M(end,end:‐2:1) % x =[9 7]
• การใช้ เวกเตอร์ ของดัชนีเพื่อเข้ าถึงสมาชิก จะมีศกั ยภาพมากในการ
เลือกแมทริ กซ์ยอ่ ย เช่น
,
,
>> S = M([1 2],[2 3])
,

2 3
5 6

,

Matrix Indexing
• การเข้ าถึงสมาชิกด้ วยอะเรย์ของลอจิก เช่น
>> L = logical([1 0 1; 1 0 0; 0 0 1]);
>> X = M(L) %X=[1 4 3 9]’
• การใช้ โคลอนเพียงตัวเดียวในการเข้ าถึงสมาชิกทุกตัวของแมทริ กซ์ เช่น
>> A = M(:) % A=[1 4 7 2 5 8 3 6 9]’ จะเห็นว่าการ
เข้ าถึงในกรณีนี ้จะดึงสมาชิกแต่ละแถวมาจัดเรี ยงเป็ นคอลัมน์เวกเตอร์ ซึง่ จะมีประโยชน์
ในการใช้ หาผลรวมทังหมด
้
เช่น
เมื่อ
ก็สามารถเขียนแทนกรณีได้
ดังนี ้
>> X = sum(M(:)) %X = 45 ซึง่ ถ้ าไม่ใช้ โคลอนและต้ องการเขียนให้
เหมือนกับสมการก็สามารถทําได้ โดย
>> X = sum(sum(M)) % ซึง่ เป็ นการหาผลรวมในแต่ละคอลัมน์ ก็จะ
ได้ คา่ เป็ น sum(12 15 18)=45

การใช้ ดชั นีอ้างถึงข้ อมูลภาพ
• X เก็บข้ อมูลภาพสี peppers.png ที่มีขนาด <384x512x3 uint8>

>>imshow(X)

%เป็ นการแสดงภาพ

>> imshow(X(end:‐1:1,:,:))

%แสดงข้ อมูลกลับหัวจาก end:‐1:1

การใช้ ดชั นีอ้างถึงข้ อมูลภาพ

imshow(I(100:end‐100,100:end‐100,:))
%เป็ นการอ้ างถึงภาพเริ่ มที่ 100 ถึง end‐100 ทัง้
%แถวและคอลัมน์

>> imshow(X(:,:,1))
%เป็ นการอ้ างถึงภาพแบนด์ที่หนึง่

imshow(I(1:2:end,1:2:end,:))
%ดึงข้ อมูลในแถวที่ 1, 3, 5, …, end
%คอลัมน์ที่ 1,3,5, …, end

การใช้ ดชั นีอ้างถึงข้ อมูลภาพ
300

>> plot(X(200,:,1), 'r')
>> hold on
>> plot(X(200,:,2), 'g')
>> plot(X(200,:,3), 'b')
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การเลือกมิติของอะเรย์
• ฟั งก์ชนั size ของ matlab จะบอกมิติของอะเรย์ เช่น
>> d = size(X); %d=[384 512 3]
>> d = size(X,1); %d=384
>> d = size(X,2); %d=512
>> d = size(X,3); %d=3

อะเรย์ มาตรฐานที่มักนํามาใช้
• zeros (M, N) generates an MxN matrix of Os of class double
>> x=zeros(2,2); %x=[0 0; 0 0];
• ones (M, N) generates an MxN matrix of 1s of class double.
>>x=ones(2,2); %x=[1 1; 1 1]
• true(M, N) generates an MxN logical matrix of 1s.
>>x=true(2,2); %x=[1 1; 1 1]
• false(M, N) generates an Mx N logical matrix ofOs.
>>x=false(2,2); %x=[0 0; 0 0]

อะเรย์ มาตรฐานที่มักนํามาใช้
• magic (N) generates an NxN "magic square."
%MAGIC(N) is an N‐by‐N matrix constructed from
the integers 1 through N^2 with equal row, column, and
diagonal sums.
Produces valid magic squares for all N > 0 except N
= 2. Magic squares are useful arrays for testing purposes
because they are easy to generate and their numbers are
integers.
>> x=magic(3)

x=

อะเรย์ มาตรฐานที่มักนํามาใช้
• rand (M, N) generates an MxN matrix whose
entries are uniformly distributed random
numbers in the interval [0, 1].
• randn (M, N) generates an MxN matrix whose
numbers are normally distributed (i.e., Gaussian)
random numbers with mean 0 and variance 1.
x=
>> x=rand(3)
0.8147 0.9134 0.2785
>> y=randn(3)
0.9058 0.6324 0.5469
0.1270 0.0975 0.9575
y=

2.7694 0.7254 ‐0.2050
‐1.3499 ‐0.0631 ‐0.1241
3.0349 0.7147 1.4897

Introduction to M‐Function Programming
• MATLAB function programming is flexible and
particularly easy to learn.
• M‐Files สามารถเขียนเป็ นสคริ ปต์ ที่ประมวลผลตามลําดับของ สเตจเมนต์ หรื อ
จะเขียนเป็ นฟั งก์ชนั ที่สามารถรับอาร์ กิวเม็นต์ไปประมวลผลจะได้ ผลลัพธ์แล้ วส่งค่า
กลับ
• M‐files เขียนด้ วย text editor โดยชื่อฟั งก์ชนั จะถูกใช้ เป็ นชื่อไฟล์ ที่อยูใ่ นรูป
filename.m เช่น average.m and filter.m
• ส่วนประกอบของฟั งก์ชนั M‐file
–
–
–
–
–

The function definition line
The H1line
Help text
The function body
Comments

Function Definition
The function definition line has the form
function [outputs] = name(inputs)
For example, a function to compute the sum and product (two different outputs) of two images
would have the form
function [s, p] = sumprod(f, g)
•

where f, and g are the input images, s is the sum image, and p is the product image.
• The name sumprod is arbitrarily defined, but the word function always appears on the left, in
the form shown.
• Output arguments are enclosed by square brackets and the inputs are enclosed by
parentheses. If the function has a single output argument, it is acceptable to list the
argument without brackets. If the function has no output, only the word function is used,
without brackets or equal sign.
• Function names must begin with a letter, and the remaining characters can be any
combination of letters, numbers, and underscores. No spaces are allowed. MATLAB
distinguishes function names up to 63 characters long.
•
Functions can be called at the command prompt; for example,
» [s, p] = sumprod(f, g);
or they can be used as elements of other functions (subfunctions). As noted in the previous
paragraph, if the output has a single argument, it is acceptable to write it without the brackets, as
in
» y = sum(x);

H1 line
• The H1 line is the first text line. It is a single comment line
that follows the function definition line. There can be no
blank lines or leading spaces between the H1 line and the
function definition line.
• An example of an H1 line is
%SUMPROD Computes the sum and product of two images.
• H1 line is the first text that appears when a User types
» help function_name
at the MATLAB prompt. Also, as mentioned in that section,
typing look for keyword displays all the H1 lines containing the
string keyword.
• This line provides important summary information about
the M‐file, so it should be as descriptive as possible.

Help text
• Help text is a text block that follows the H1 line,
without any blank lines in between the two.
• Help text is used to provide comments and online
help for the function.
• When a user types help function_name at the
prompt, MATLAB displays all comment lines that
appear between the function definition line and
the first noncomment (executable or blank) line.
• The help system ignores any comment lines that
appear after the Help text block.

function body & comment
• The function body contains all the MATLAB
code that performs computations and assigns
values to output arguments.
• All lines preceded by the symbol "%" that are
not the H1 line or Help text are considered
function comment lines and are not
considered part of the Help text block.
• It is permissible to append comments to the
end of a line of code.

Edit M‐files
• M‐files can be created and edited using any text editor and saved
with the extension .m in a specified directory, typically in the
MATLAB search path.
• Another way to create or edit an M‐file is to use the edit function at
the prompt. For example,
» edit sumprod
opens for editing the file sumprod .m if the file exists in a directory that is
in the MATLAB path or in the current directory.

•
•

If the file cannot be found, MATLAB gives the user the option to
create it.
MATLAB editor window has numerous pull‐down menus for tasks
such as saving, viewing, and debugging files. Because it performs
some simple checks and uses color to differentiate between
various elements of code, this text editor is recommended as the
tool of choice for writing and editing M‐functions.

Operators
• MATLAB operators are grouped into three
main categories:
– Arithmetic operators that perform numeric
computations
– Relational operators that compare operands
quantitatively
– Logical operators that perform the functions AND,
OR, and NOT

Arithmetic Operators
• MATLAB has two different types of arithmetic operations.
– Matrix arithmetic operations are defined by the rules of linear algebra.
– Array arithmetic operations are carried out element by element and
can be used with multidimensional arrays.

• The period (dot) character (.) distinguishes array operations from
matrix operations.
– For example, A*B indicates matrix multiplication in the traditional
sense,
– whereas A.*B indicates array multiplication, in the sense that the
result is an array, the same size as A and B, in which each element is
the product of corresponding elements of A and B. In other words,
if C = A.*B, then C( I, J) =A( I, J ) *B( I, J).

• Because matrix and array operations are the same for addition and
subtraction, the character pairs . + and . ‐ are not used.

Array and
matrix
arithmetic
operators

Arithmetic operators for IPT

Illustration of arithmetic operators and
functions max and min.
function [p, pmax, pmin, pn] = improd(f, g)
%IMPROD Computes the product Suppose
of two images.
that f = [1 2; 3 4] and g = [1 2; 2 1].
% [P, PMAX, PMIN, PN] = IMPROD(F,
G)t the
outputs
the element‐by
Typing
preceding
function at the prompt
results inF the
output:
% element product of two input images,
andfollowing
G, the product
[p, pmax,
pmin, pn]product
= improd(f,
g) with
% maximum and minimum values,» and
a normalized
array
p = images must be of the same
% values in the range [0, 1]. The input
1 4 or double. The outputs
% size. They can be of class Uinta, unit16,
6 4
% are of class double.
fd = double (f) ;
pmax =
gd = double(g) ;
6
p = fd.*gd;
pmax = max(p(:));
pmin =
1
pmin = min(p(:));
pn = mat2gray(p) ;
pn =

0 0.6000
1.0000 0.6000

Relational operators
• Syntax
–A<B
–A>B
– A <= B
– A >= B
– A == B
– A ~= B

• Relational operators perform element‐by‐
element comparisons between two arrays.
• They return a logical array of the same size,
with elements set to logical 1 (true) where
the relation is true, and elements set to
logical 0 (false) where it is not.
• The operators <, >, <=, and >= use only the
real part of their operands for the
comparison.
• The operators == and ~= test real and
imaginary parts.
>> X = 5;
>> X >= [1 2 3; 4 5 6; 7 8 10]
ans =
1 1 1
1 1 0
0 0 0

Logical Operator
• MATLAB offers three types of logical operators
and functions:
– Element‐wise — operate on corresponding
elements of logical arrays.
– Bit‐wise — operate on corresponding bits of
integer values or arrays.
– Short‐circuit — operate on scalar, logical
expressions.

Element‐wise
The following logical operators and functions perform element‐wise
logical operations on their inputs to produce a like‐sized output array.
• The examples shown in the following table use vector inputs A and
B, where
>> A = [0 1 1 0 1];
>> B = [1 1 0 0 1];
Operator

Description

Example

&

Returns 1 for every element location that is true
(nonzero) in both arrays, and 0 for all other elements.

A & B = 01001

|

Returns 1 for every element location that is true
(nonzero) in either one or the other, or both arrays,
and 0 for all other elements.

A | B = 11101

~

Complements each element of the input array,

~A = 10010

xor

Returns 1 for every element location that is true
(nonzero) in only one array, and 0 for all other
elements.

xor(A,B) = 10100

Bit‐Wise Functions
• The following functions perform bit‐wise logical operations on
nonnegative integer inputs. Inputs may be scalar or in arrays. If in
arrays, these functions produce a like‐sized output array.
• The examples shown in the following table use scalar inputs A and
B, where
• A = 28;
% binary 11100
• B = 21;
% binary 10101
Operator Description

Example

bitand

Returns the bit‐wise AND of two nonnegative integer
arguments.

bitand(A,B) = 20
(binary 10100)

bitor

Returns the bit‐wise OR of two nonnegative integer
arguments.

bitor(A,B) = 29
(binary 11101)

Bitcmp

Returns the bit‐wise complement as an n‐bit number,
where n is the second input argument to bitcmp.

bitcmp(A,5) = 3
(binary 00011)

bitxor

Returns the bit‐wise exclusive OR of two nonnegative
integer arguments.

bitxor(A,B) = 9
(binary 01001)

Short‐Circuit Operators
• The following operators perform AND and OR
operations on logical expressions containing
scalar values. They are short‐circuit operators in
that they evaluate their second operand only
when the result is not fully determined by the
first operand.
Operator

Description

&&

Returns logical 1 (true) if both inputs evaluate to true, and logical 0
(false) if they do not.

||

Returns logical 1 (true) if either input, or both, evaluate to true, and
logical 0 (false) if they do not.

Flow Control

if, else, and elseif
สเตจเม็นต์เงื่อนไข if มีรูปแบบดังนี ้
if expression
statements
end
The else and elseif statements further
conditionalize the if statement. The
general syntax is
if expression 1
statements1
elseif expression2
statements2
else
statements3
end

function av = average(A)
%AVERAGE Computes the average value of
%an array. AV = AVERAGE(A) computes the
%average value of input array, A, which
%must be a 1‐0 or 2‐0 array. Check the
%validity of the input. (Keep in mind that
% a 1‐0 array is a special case of a 2‐0
%array.)
if ndims (A) > 2
error('The dimensions of the
input cannot exceed 2. ')
end
% Compute the average
av = sum(A(:))/length(A(:));
%if A is an image, numel (A) gives its
% number of pixels. In this case, we can
%use
% av = sum(A(:))/numel(A);

for
•

•

•

The syntax is
for index = start:increment:end
statements
end
It is possible to nest two or more for loops, as follows:
for index1 = start1:increment1:end
statements 1
for index2 = start2:increment2:end
statements2
end
additional loop1 statements
end
For example, the following loop executes 11 times:
count = 0;
for k = 0:0.1:1
count = count + 1;
end

while
•

•

•

The syntax is
while expression
statements
end
As in the case of for, while loops can be
nested:
while expression1
statements1
while expression2
statements2
end
additional loop1 statements
end
For example, the following nested
while loops terminate when both a
and b have been reduced to 0:

a = 10;
b =5;
while a
a=a‐1;
while b
b = b ‐ 1;
end
end

break, continue
• break
Break terminates the execution of a for or while
loop. When a break statement is encountered,
execution continues with the next statement
outside the loop. In nested loops, break exits only
from the innermost loop that contains it.
• continue
The continue statement passes control to the next
iteration of the for or while loop in which it
appears, skipping any remaining statements in the
body of the loop. In nested loops, continue passes
control to the next iteration of the loop enclosing it.

switch
This is the statement of choice for controlling the
flow of an M‐function based on different types of
inputs. The syntax is
switch switch_expression
case case_expression
statement(s)
case {case_expression1, case_expression2, ... }
statement(s)
otherwise
statement(s)
end

Cell Arrays
•
•

A cell array in MATLAB is a multidimensional array whose elements are
copies of other arrays. For example, the cell array
c = {'gauss', [1 0; 0 1], 3}
To select the contents of a cell array we enclose an integer address in curly
braces. In this case, we obtain the following results:
» c{1}
ans =
gauss
» c{2}
ans
10
01
» c{3}
ans
3

•
•

An important property of cell arrays is that they contain copies of the
arguments, not pointers to the arguments.
>> c = {A, B}; % A and B are matrices, and these matrices changed
%sometime later in a program, the contents of c would not change.

Structures
• Structures are similar to cell arrays, in the sense that they allow
grouping of a collection of dissimilar data into a single variable.
• However, unlike cell arrays where cells are addressed by numbers,
the elements of structures are addressed by names called fields.
• Depending on the application, using fields adds clarity and
readability to an M‐function.
• For instance, letting S denote the structure variable and using the
(arbitrary) field names char_string, matrix, and scalar, the data in
the preceding example could be organized as a structure by letting
S.char_string = 'gauss' ;
S.matrix [10; 0 1];
S.scalar = 3;

