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Fejezet 1: Bevezető feladatok 1. 

A Matlab és az Image Processing Toolbox használata a képfeldolgozásban 

A Matlab rendszert hatékonysága miatt számos területen használják. Segíti a gyors fejlesztést, 

hatékonyan vannak benne implementálva a nagy számításigényű algoritmusok. A Matlabhoz 

készült jónéhány olyan programcsomag, amelyben az alkalmazott informatika egyes területén 

közismertté vált algoritmusokat, számításokat, fejlesztési eszközöket gyűjtötték össze. Az egyik 

ilyen programcsomag az Image Processing Toolbox. A következőkben azt tekintjük át, hogyan 

lehet egyszerű képműveleteket végezni Matlabban. 

Képek betöltése:  

A képek betöltésére Matlabban az imread(...) függvény szolgál. A függvény visszatérési értéke 

egy képmátrix. A függvényt az alábbi módokon használhatjuk: 

img = imread('filename') 

Megnyitja a paraméterként megadott képfájlt. A formátumot a kiterjesztésből határozza meg. A 

visszatérési érték egy képmátrix, amelynek mérete a kép típusától függhet. Szürkeárnyalatos képek 

esetében egy MxN-es mátrixot jelent. Színes képek esetében, ahol három színcsatorna van, ott az 

eredmény egy MxNx3-as képmátrix, ha pedig 4 színcsatornája van egy képnek (pl. CMYK 

színtérben), akkor MxNx4 a képmátrix mérete. 

img = imread('filename', 'format') 

Megnyitja a paraméterként megadott képfájlt. A formátumot sztringként megadhatjuk második 

paraméterként. Ez bizonyos képeknél (pl. DICOM) nem derül mindig ki a kiterjesztésből. A 

képmátrix méretét illetően ugyanaz a helyzet, mint az előbbi esetben. 

[X, map] = imread(...) 

A függvény paramétereként megadhatjuk azokat a paramétereket, amelyeket az előző esetekben. 

A függvény visszatérési értéke tartalmazza a képmátrixot és a hozzá tartozó 

színskálát/színtérképet. 

img = imread(URL, ...) 

[X, map] = imread(URL, ...) 

A függvény paraméterként egy URL-t kap, és az ott található képet nyitja meg. Megadható még 

további paraméter is, pl. a formátum. 

Képek kirajzolása  

A képek megjelenítésére az imshow(img) függvény szolgál. Paraméterként a képmátrixot kell neki 

megadni. Egy egyszerű példaprogram a képek megnyitására és megjelenítésére: 

>> img = imread('malna.jpg'); 
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>> imshow(img) 

 

Képek mentése is hasonlóképpen történik. A képek mentésére az imwrite(...) függvény szolgál.. 

imwrite(img, ' fájlnév') 

Elmenti az img képmátrixot egy megadott nevű fájlba. 

imwrite(img, ' fájlnév', ' formátum') 

Elmenti az img képmátrixot egy megadott nevű fájlba adott formátumban.  

imwrite(X, map, ' fájlnév', ' formátum') 

A X-ben lévő képmátrixot a map szerinti színtérképpel színezi ki és az így kapott képet lementi a megadott 

fájlba. 

Pixelértékek lekérdezése és manipulálása  

Amint már említettük, a képfájl megynitása után egy képmátrixot kapunk. A képmátrix méretét és 

típusát megtaláljuk a Matlab Workspace ablakában, ahol a változók vannak felsorolva, vagy pedig 

lekérdezhetjük a size(...) függvénnyel. A size(...) függvény visszatérési értéke egy egydimenziós 

tömb, amely a kép méret attribútumait tartalmazza.. 

Ha végig szeretnénk menni egy képen, és egy új képbe szeretnénk kimenteni a vörös csatorna értékeit, 

akkor a következőképpen kell tennünk: 

>> img = imread('malna.jpg');  

>> img_size = size(img);  

>> width = img_size(1);  

>> height = img_size(2);  

>> img_red = zeros(img_size,'uint8');  
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>> for y=1:height, for x=1:width, img_red(x,y,1) = img(x,y,1); end; end;  

>> imshow(img_red); 

 
Figure 1: Eredeti kép 

 
Figure 2: A kép vörös csatornája 

 

Természetesen a Matlabban létezik ennek a műveletnek egy hatékonyabb formája is a két for-

ciklus helyett: 

>> img_green = zeros(img_size,'uint8');  

>> img_green(:,:,2) = img(:,:,2); 

Az ilyen, illetve ennél összetettebb képműveleteket is függvényben érdemes megírni. A File / New 

/ Function M-file menüpontra kattintva egy új szerkesztőablak nyílik meg, amely már tartalmazza 

a függvény fejléc mintáját. Ezt természetesen át kell írni.  

Példa: 1  
Készítsünk egy olyan függvényt, amely szétválasztja egy RGB kép három csatornáját! Az eredmény 
mátrixok mérete változni fog, most mind a három szürkeárnyalatos kép lesz és csak egy csatornával fog 

rendelkezni. 
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A függvényt a következőképpen hívhatjuk meg: 

>> img = imread('malna.jpg');  

>> [red, green, blue] = rgb_decompose( img);  

>> imshow(red);  

>> imshow(green);  

>> imshow(blue); 

 
Figure 3: Eredeti kép 

 
Figure 4: A vörös csatorna intenzitásai 

 
Figure 5: A zöld csatorna intenzitásai 

 
Figure 6: A kék csatorna intenzitásai 

 

Példa: 2  

Írjunk olyan függvényt, amely egy paraméterként kapott 3-csatornás képmátrix inverzét állítja elő. 

Az inverz értékeket csatornánként kell kiszámolni. 
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Figure 7: Eredeti kép 

 
Figure 8: Inverz kép 

 

  



9 
 

Fejezet 2: Bevezető feladatok 2. 

Példák pontoperációkra   

Példa: 1 

Írjunk olyan függvényt, amely a paraméterként kapott input képből és küszöbértékből elkészíti a 

kép küszöbölt változatát! Többcsatornás kép esetében a küszöbölésnél az adott pixel színértékei 

közül a legnagyobbat kell összehasonlítani a küszöbértékkel. Az eredmény kép egy bináris kép 

lesz. 

 

 
Figure 9: Eredeti kép 

 
Figure 10: Küszöbölt kép (T=200) 

 

A függvény meghívása: 

>> img = imread('malna.jpg');  

>> thres_img = my_simple_threshold(img,120);  

>> imshow(thres_img); 

Példa: 2  

Lássunk most példát a kép tükrözésére!!! 
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Eddig arra láttunk példákat, hogy hogyan kell egy-egy képfeldolgozó műveletet implementálni 

Matlabban. Sok művelet azonban már készen van, csak használni kell őket. 

Példa: 3  

Kép forgatása: 

>> img = imread('malna.jpg');  

>> img_rot = imrotate(img, 35, 'bilinear');  

>> imshow(img_rot); 

 

Példa: 4  

ROI kijelölés, szűrő alkalmazása egy régión belül: 

>> img = imread('malna.jpg');  

>> h_img = imshow(img);          %% a megjelenítő ablakot is használjuk  

>> circle = imellipse(gca, [150 100 200 200]);  %% kör alakú régió kijelölése,  

      %% kezdőpont: (514,426), méret: 300 X 300  

>> mask = createMask(circle, h_img);     %% bináris maszkolás  

>> gray_img = rgb2gray(img);      %% az előző órán készített függvényt használjuk  
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>> gaussian = fspecial('gaussian', [70 70], 5.0); %% Gaussszűrő mérete 70x70, sigma = 5.0  

>> filtered_img = roifilt2(gaussian, gray_img, mask); 

 
Figure 11: Eredeti kép 

 
Figure 12: Kijelölt régió (szerkeszthető) 

 
Figure 13: Gauss szűrő alkalmazása 

a régióban 

 

Feladat 

1. Készíts olyan függvényt, amely egy RGB kép csatornáit felcseréli BRG sorrendbe. 

2. Készíts olyan függvényt, amely egy RGB képből szürkeárnyalatos képet készít! Az 

eredmény kép csak egy csatornával rendelkezik. A színcsatornák súlyozása a konverzió 

során: 0.33*R, 0.56*G és 0.11*B. 
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Fejezet 3: Bináris morfológiai műveletek 

Az elemi morfológiai műveletek közé tartozik az erózió, a dilatáció, nyitás, zárás. A morfológiai 

operátorkat nagyon gyakran alkalmazzák jellemzőkinyerésre, mint például a határ kinyerése, 

vázszerű jellemzők kinyerése. 

A Matlab-ban külön függvény van bináris morfolóiai műveletekre és szürkeárnyalatos 

morfológiai műveletekre. A bináris morfológiai műveleteket a bwmorph() függvénnyel 

végezhetjük el. Ezeknek a műveleteknek a szerkesztőeleme általában egy 3 X 3-as, 1-esekből 

álló mátrix. A függvény parametereként megadhatjuk, hogy hányszor fusson le a művelet. 

Példa erózióra 

>> img = imread('binimage.png');  

>> img = img(:,:,1);  

>> img = img ./255; % osszunk le minden értéket 255tel  

>> img_erode = bwmorph(img, 'erode');  

>> imshow(img_erode);  

>> img_erode = bwmorph(img, 'erode', 4);  

>> imshow(img_erode); 

 
Figure 14: Eredeti kép 

 
Figure 15: Erodált kép (1 iteráció után)  

Figure 16: Erodált kép (4 iteráció 
után) 

 

Példa dilatációra 

>> img_dilate = bwmorph(img, 'dilate');  

>> imshow(img_dilate);  

>> img_dilate = bwmorph(img, 'dilate', 4);  

>> imshow(img_dilate); 
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Figure 17: Eredeti kép 

 
Figure 18: Dilatált kép (1 iteráció 

után) 

 
Figure 19: Dilatált kép (4 iteráció 

után) 

 

Példa határvonal detektálásra 

>> img_border = bwmorph(img, 'remove');  

>> imshow(img_border); 

 

 
Figure 20: Eredeti kép 

 

Figure 21: Az input kép 4-összefüggő határa 

 

Példa vázszerű jellemző kinyerésére 

>> img_skel = bwmorph(img, 'skel', Inf);  

>> imshow(img_skel);  

>> img_thin = bwmorph(img, 'thin', Inf);  

>> imshow(img_thin); 
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Figure 22: Eredeti kép 

 
Figure 23: img_skel 

 
Figure 24: img_thin 
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Fejezet 4: Jellemzőkinyerés és morfológiai műveletek 

Éldetektáló operátorok 

Az éldetektáló operárokat az edge() függvény valósítja meg. Parameterként meg kell adni a 

szürkeárnyalatos input képet, az éldetektáló operátor nevét, valamint meg lehet adni egy küszöb 

értéket. Az eredmény egy bináris élkép. 

A gradiens operátorok gradiens magnitúdó képet eredményeznek.A Sobel, Roberts, Prewitt 

operátorkat az edge() függvény is alkalmazza. Ezeken a nevezetes gradiens operátorokon kívül a 

Matlabban meg van valósítva a Canny éldetektálás is.. 

>> templom = imread('nagy_templom.jpg');  

>> templom_gray = rgb2gray(templom);  

>> imshow(templom_gray); 

>> templom_S = edge(templom_gray, 'sobel', 0.02);  

>> imshow(templom_S);  

>> templom_S = edge(templom_gray, 'sobel', 0.03);  

>> imshow(templom_S);  

>> templom_S = edge(templom_gray, 'sobel', 0.07);  

>> imshow(templom_S); 

 
Figure 25: Szürkeárnyalatos kép 

 
Figure 26: Sobel, Küszöbérték: 0.02 
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Figure 27: Sobel, Küszöbérték: 0.03 

 
Figure 28: Sobel, Küszöbérték: 0.07 

 

>> templom_Canny = edge(templom_gray, 'canny', 0.02);  

>> imshow(templom_Canny);  

>> templom_Canny = edge(templom_gray, 'canny', 0.03);  

>> imshow(templom_Canny);  

>> templom_Canny = edge(templom_gray, 'canny', 0.07);  

>> imshow(templom_Canny); 
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Figure 29: Szürkeárnyalatos kép 

 
Figure 30: Canny, Küszöbérték: 0.02 

 

 
Figure 31: Canny, Küszöbérték: 0.03 

 
Figure 32: Canny, Küszöbérték: 0.07 

 

Sarokpont detektálás 

Matlab-ban két sarokpont detektáló algoritmus van implementálva, a Harris és Shi-Tomasi 

algoritmus. A corner() függvényt a 'MinimumEigenvalue' paraméterrel meghívva tudjuk 

alkalmazni Shi és Tomasi módszerét. Az eljárás nevén túl a függvény paraméteréül meg kell adni 

az input képet, valamint a pontok maximális darabszámát. Ez utóbbira azért lehet szükség, mert a 

függvény egy M×2-es mátrixszal tér vissza, ahol M a visszaadott pontok száma. 

>> templom = imread('yellow_templom.jpg');  
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>> templom_gray = rgb2gray(templom);  

>> templom_HarrisPoints = corner(templom_gray, 'Harris', 50);  

>> templom_Harris = templom;  

>> templom_Harris(:,:,1) = templom_gray(:,:);  

>> templom_Harris(:,:,2) = templom_gray(:,:);  

>> templom_Harris(:,:,3) = templom_gray(:,:); 

>> for i=1:50;  

 x = templom_HarrisPoints(i,1);  

 y = templom_HarrisPoints(i,2);  

 templom_Harris(y2:y+2,x2:x+2,1)=255;  

 templom_Harris(y2:y+2,x2:x+2,2)=0;   

 templom_Harris(y2:y+2,x2:x+2,3) = 0;  

end  

>> imshow(templom_Harris); 

 

Egyenesek detektálása Hough transzformációval 

Egy egyenes megadható egy, az origóból az egyenesre bocsátott merőleges szakasz hosszával (ρ) 

és irányszögével (θ). A kép egy adott (u,v) pontján végtelen sok egyenes halad át és minden, 

egyenesre bocsátot θ szögű merőleges szakaszhoz más-más ρ hosszúság tartozik. A képlet alapján 

a paramétertérben így minden pont egy szinuszoiddal írható le. 
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Ha egy {(u1, v1), (u2,v2), ..., (un,vn)} ponthalmaz egy egyenesre esik, akkor ez az egyenes a 

ponthalmaz minden eleme esetén ugyanazzal a (θ,ρ) értékpárral rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy 

ha ezen pontokat a Hough-térben egy-egy szinuszoiddal reprezentáljuk, akkor ezek a szinuszoidok 

pont abban a (θ,ρ) pontban metszik egymást, amelyekkel a pontokon áthaladó egyenes megadható. 

 

 
Figure 33: A három pontot három szinuszoid reprezentálja 

Hough térben 

 

A Matlabban az egyenesek Hough transzformációval történő detektálása a hough() függvény 

használandó. A hough() függvény mellett vannak olyan segédfüggvények, amelyek a detektált 

egyenesek számát valamint azok kirajzolását hivatott segíteni. Nézzük meg a hough_pelda.m 

fájlban lévő példát. 

A hough() függvény egy bináris élképet vár paraméterül, majd visszaadja a Hough-mátrixot 

valamint az egyenesekhez tartozó a theta szögeket és az egyenesek origótól mért rho 

távolságértékeit. 

A houghpeaks() függvény paramétereként kiválaszhatjuk, hogy hány egyenest szeretnénk 

meghatározni, ez alapján a függvény meghatározza az N legerősebb metszéspontot a Hough 

mátrixban. A houghlines() függvény pedig visszaad egy olyan mátrixot, amely tartalmazza az N 

legvalószínűbb egyenest a képen. A példában ezeket az egyeneseket rávetítjük a képre. 

>> templom = imread(yellow_templom.jpg');  

>> templom_gray = rgb2gray(templom);  

>> templom_Canny = edge(templom_gray, 'canny');  
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>> [HM, theta, rho] = hough(templom_Canny);  

>> peaks = houghpeaks(HM, 10);  

>> lines = houghlines(templom_Canny, theta, rho, peaks); 

% Eredeti kép megjelenítése  

>> subplot(2,1,1);  

>> imshow(templom);  

>> title('Templom'); 

>> %Hough matrix megjelenítése  

subplot(2,1,2);  

imshow(imadjust(mat2gray(HM)),'XData',theta,'YData',rho,'InitialMagnification', 'fit'); 

title('Parameter Space');  

xlabel('\theta'), ylabel('\rho');  

axis on, axis normal, hold on;  

colormap(hot); 

figure, imshow(templom_gray); hold on;  

for k = 1:length(lines) 

 xy = [lines(k).point1; lines(k).point2]; 

 plot(xy(:,1),xy(:,2),'LineWidth',3,'Color','green'); 

 % A sorok kezdete és vége 

  plot(xy(1,1),xy(1,2),'x','LineWidth',2,'Color','yellow'); 

 plot(xy(2,1),xy(2,2),'x','LineWidth',2,'Color','red'); 

 max_len = 0;  

 % Határozzuk meg a leghosszabb egyenes szakasz végpontjait 

 len = norm(lines(k).point1 - lines(k).point2); 

 if ( len > max_len) 

 max_len = len;  

 xy_long = xy; 

 end 

end 

% Jelölje ki a leghosszabb vonalszakaszt 
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plot(xy_long(:,1),xy_long(:,2),'LineWidth',2,'Color','red'); 
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Fejezet 5: Hisztogram alapú szegmentálás 

A legegyszerűbb szegmentálási módszer a küszöbölés, amikor a képpontokat két osztályba 

soroljuk. A globális küszöbölés minden pont esetén ugyanazt a küszöbértéket tekinti, míg a lokális 

eljárások a vizsgált pont egy adott környezetében előforduló intenzitások alapján határozzák meg 

a küszöbértéket.  

A küszöbölésen túl léteznek más szegmentálási módszerek, amelyek vagy intezitás alapúak, vagy 

pedig régió alapú módszerek. Az intenzitás alapú módszerek közül a hisztogram alapú 

szegmenáltálást vizsgáljuk az alábbi példában. Hisztogram alapú szegmentálás olyan képek esetén 

alkalmazható, amelyeknél meghatározott intervallumtartományok egy-egy objektumhoz vagy 

objektum-osztályhoz tartoznak a képen. 

Az alábbi példában a haz_auto.jpg képet fogjuk vizsgálni. 

>> img = imread('haz_auto.jpg');  

>> imshow(img); 

>> img_gray = rgb2gray(img);  

>> imshow(img_gray); 

 

Vizsgáljuk meg a kép hisztogramját. A hisztogramot ki is rajzolhatjuk, ha lekérdezzük a képen 

előforduló intenzitás értékeket valamint az előfordulásaik számát és eltároljuk őket egy-egy 

vektorba. 

>> [count, x] = imhist(img_gray);  

>> plot(x, count, 'r'); 

Az eredmény az ábrán látható piros görbe lesz. 
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A histogramon jól láthatóak lokális „púpok”, amelyek egy-egy intervallum-tartományt határolnak 

be. Azonban egy ilyen hisztogramon nehezen találnánk meg ezeket a tartományokat, ezért bevett 

szokás a hisztogram, mint görbe simítása. A simítás környezeti átlagolással történik, ahol a 

környezet mérete jelen példa szerint 21 érték. A környezeti átlagolást nem hajtjuk végre a 

hisztogram elején és végén, jelen példa esetén ez nem fontos. A simított hisztogramot a fenti 

ábrában kékkel jelöltük. 

>> count2 = count;  

>> for i = 11:245;  

 count2(i) = sum(count(i-10:i+10)) / 21;  

      end 

A simított hisztogramon már jól kivehetők azok az intervallumok, amelyeket meg akartunk 

határozni. A hisztogramon keressük meg a lokális minimum helyeket, és ezeket a 

szürkeintenzitásokat, ahol a minumumhelyek találhatók, gyűjtsük ki egy tömbbe a find() parancs 

segítségével. 

>> local_mini = 1:length(count); 

 >> local_mini(:) = 0;  

>> for i= 10:250;  

 if ( count2(i-1) > count2(i) && count2(i) < count2(i+1) )  

  local_mini(i) = 1;  

 end;  

       end  

>> local_mins = find(local_mini>0); 
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Címkézzük meg a képet simított hisztogramon meghatározott intervallumok alapján (egy-egy 

intervalum két minimumpont között található). Ezt követően a címkézett képet színezzük át 

label2rgb() függvénnyel. 

>> labels = uint8(1:256);  

>> for j=1:length(local_mins);  

 if (j == 1)  

  labels(1:local_mins(j)) = 1;  

 else 

  labels(local_mins(j-1) : local_mins(j)) = j;  

 end;  

     end  

>>labels(local_mins(length(local_mins))+1:256) = labels(local_mins(length(local_mins)))+1;  

>> img_label = img_gray;  

>> dims = size(img_gray);  

>> x = 1:dims(1);  

>> y = 1:dims(2);  

>> for i = 1:dims(1);  

 for j = 1:dims(2);  

  img_label(i,j) = labels(img_gray(i,j)+1);  

 end;  

     end;  

>> img_color = label2rgb(img_label, 'jet');  

>> figure;  

>> subplot(1,2,1); imshow(img_gray);  

>> subplot(1,2,2); imshow(img_color); 
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Hajtsuk végre ezt a műveletet a honlapon található többi képen is! Lehet, hogy simításhoz 

változtatni kell a környezet méretén. 
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Fejezet 6: Egyszerű program a bináris képet használó hisztogramon 

Példakód 
 

img = imread('cells.png'); 

 
Eredeti cellás kép 

  
% a bináris képeket a képhisztogram segítségével kell elvégezni 
thr = 113; 
bw = img<thr; 

  
% a kis szegmensek eltávolítása méretük szerint a bwlabel segítségével 
[num,n]=bwlabel(bw); 
histLabels = zeros(1,n); 
for i=1:n 
    histLabels(i) = sum(sum(num==i)); 
end 

  

bar(histLabels) 

  
for i=1:n 
    if sum(sum(num==i)) < 10 
        num(num==i)=0; 
    end 
end 

  
figure; imshow(num) 

  
% a fennmaradó régió határának kivonása 
bound = and(num,not(bwmorph(num,'erode'))); 
imshow(bound) 

  
% a régió középpontjainak meghatározása, mivel ehhez bwdis 
distMap = bwdist(bound); 
imshow(distMap,[]) 
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% simítsuk el a távolságtérképet egy Gauss-szűrővel (sigma=1.7), majd keressük 
meg a középpontokat a helyi maximumok keresésével. 
h = fspecial('gaussian', 9, 1.7); 
distMap_2 = imfilter(distMap,h); 
figure; imshow(distMap_2,[]) 

  
centers = imregionalmax(distMap_2,8); 
figure; imshow(centers) 

  
% csak azokat tartsa meg, amelyek a régióba tartoznak 
centers = and(centers,num>0); 
[x,y]=find(centers>0); 
figure;imshow(num>0) 
hold on 
plot(y,x,'r*') 

  
% egy másik trf távolságot a régiók középpontjától a vízválasztó függvény 
segítségével lehet megtalálni, hogy megkapjuk az egyesített cellák határait. 
distMap_3 = bwdist(centers); 
distMap_3(num==0) = -Inf; 
figure;imshow(distMap_3,[]) 

  
L = watershed(distMap_3,8); 
figure;imshow(label2rgb(L,'jet')) 

  
% az eredményt piros színnel ábrázolja. 
border = num; 
[num2,n2]=bwlabel(L); 
border(:,:) = 0; 
for i=2:n2 
    mask = num2==i; 
    border(and(not(num2==i),bwmorph(num2==i,'dilate')))=255; 
end 
border=or(border,bound); 

  
figure; imshow(cat(3,uint8(border+(num>0))*255,uint8((num>0)-

border)*255,uint8((num>0)-border)*255)) 

 

A következő adatok találhatók: 

 

Histogram 
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Fejezet 7: Egyszerű program a rendszámtábla felismerésére 

A következő példában a rendszámtábla.png képet nézzük meg. 

img = imread(‘rendszámtábla.jpg’); 
imshow(img) 

 
  

% szürkítés egy képbe 
img_1 = rgb2gray(img); 
 

 
 

% sötét betűk eltávolítása 
se = strel('square',4); 
img_2 = imdilate(img_1,se); 
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% az eredetihez közeli kép helyreállítása erózióval 
img_3 = imerode(img_2,se); 

 
 % betűk kivonása különbségi képpel 
img_4 = img_3-img_1; 
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% A potenciális régiók felismerése binarizálással kezdődik, hogy csak a helyi 
struktúrákat tartsuk meg nagy kontrasztú entrópia -> a bizonytalanság 

mértéke: -sum(p*log(p)) 
img_5 = medfilt2(img_4,[3 3]); 
img_6 = img_5>55; 

 

 
  

% A vízszintes lezárást arra használják, hogy a közeli bináris régiókat 
egyetlen egyedi régióvá egyesítsék.  
 

% A zárási művelethez a két karakter közötti maximális vízszintes féltávolság 
értékére van szükség (itt 10 pixels). 
se = strel('line',20,180); 
img_7 = imdilate(img_6,se); 

 

 
 

img_8 = imerode(img_7,se); 
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% A hamis régiók eltávolítása a régiók méretén alapul: a rendszámtáblák 
minimális félszélessége (itt 20 pixels), minimális félmagassága (7 pixels), 

maximális félszélessége (20 pixels). 
[img_9, N]=bwlabel(img_8); 
sizes = zeros(1,N); 
for i=1:N 
    sizes(i)=sum(sum(img_9==i)); 
end 
ind = find(sizes==max(sizes)); 
img_10 = img_9==ind; 

  
stats = regionprops(img_10); 

  

imshow(img_10,[]); 
rectangle('Position',stats.BoundingBox,'FaceColor',[0 .5 .5]); 

  
figure;  
imshow(img) 
stats.BoundingBox(1) = stats.BoundingBox(1)-20; 
stats.BoundingBox(2) = stats.BoundingBox(2)-5; 
stats.BoundingBox(3) = stats.BoundingBox(3)+30; 
stats.BoundingBox(4) = stats.BoundingBox(4)+10; 
rectangle('Position',stats.BoundingBox,'EdgeColor','r','LineWidth',3); 
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% maxentropie egy függvény a maximális entrópiát használó küszöbérték 

meghatározására 
%  
%  
% input = I ==> Szürke színű kép  
% output = 
%           I1 ==> binary kép 
%           threshold ==> a maxentropie által választott küszöbérték 
%   
function [threshold, I1]=maxentropie(I) 

  
    [n,m]=size(I); 
    h=imhist(I); 
    % a hisztogram normalizálása ==>  hn(k)=h(k)/(n*m) ==> k  in [1 256] 
    hn=h/(n*m); 

    
    %Cumulative distribution function 
    c(1) = hn(1); 
    for l=2:256 
        c(l)=c(l-1)+hn(l); 
    end 

     
    hl = zeros(1,256); 
    hh = zeros(1,256); 
    for t=1:256 
        % alacsony hatótávú entrópia 
        cl=double(c(t)); 
        if cl>0 
            for i=1:t 
                if hn(i)>0 
                    hl(t) = hl(t)- (hn(i)/cl)*log(hn(i)/cl);                       
                end 
            end 
        end 

         
        % nagy hatótávolságú entrópia 
        ch=double(1.0-cl);  % kényszer cl+ch=1 
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        if ch>0 
            for i=t+1:256 
                if hn(i)>0 
                    hh(t) = hh(t)- (hn(i)/ch)*log(hn(i)/ch); 
                end 
            end 
        end 
    end 

     
    % válassza ki a legjobb küszöböt 
    h_max =hl(1)+hh(1) 
    threshold = 0; 
    entropie(1)=h_max; 
    for t=2:256 
        entropie(t)=hl(t)+hh(t); 
        if entropie(t)>h_max 
            h_max=entropie(t); 
            threshold=t-1; 
        end 
    end 

     
    % Megjelenítés     
    I1 = zeros(size(I)); 
    I1(I<threshold) = 0; 
    I1(I>threshold) = 255; 
    imshow(I1)       
end  

 

>> maxentropie(img_1), amely egy küszöbértéket és egy bináris képet ad vissza. 

Küszöbérték: 121, a bináris kép pedig a következő: 
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Fejezet 8: Egyszerű program a szavak felismerésére egy képből 

Példakód 

img = double(imread('page.png')); 

temp = double(imread('word.png')); 

[h,w] = size(img); 

[x,y] = size(temp); 

matches = zeros(h+x,w+y); 

img = img-mean(mean(img)); 

hx = floor(x/2); 

hy = floor(y/2); 

img=padarray(img,[hx hy],0,'both'); 

t_m = mean(mean(temp)); 

b = temp - t_m; 

tic 

for i=x:h 

    for j=y:w              

        a = img(i-hx:i+hx,j-hy:j+hy); 

%         t_img = mean(mean(a)); 

%         a = a-t_img; 

        matches(i,j)=sum(sum(a.*b))/ sqrt(sum(sum(a.^2))*sum(sum(b.^2)));    

    end 

end 

toc 

% c = normxcorr2(temp,imread('page.png')); 

% figure, surf(c), shading flat 

figure, surf(matches), shading flat 

centers = and(imregionalmax(matches),matches>0.75); 

[xpos, ypos]=find(centers); 
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recoveredImg = zeros(h,w); 

temp = imread('word.png'); 

for i=1:length(xpos) 

    recoveredImg(xpos(i)-hx:xpos(i)+hx,ypos(i)-hy:ypos(i)+hy) = temp; 

end 

imshowpair(img,recoveredImg,'blend'); 
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Page.png 

 
Word.png 

 

Detected words 
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Fejezet 9: Multi-class Classification and Neural Networks 

Introduction 

Ebben a gyakorlatban egy-vs-sok logisztikus regressziót és neurális hálózatokat fogunk 

alkalmazni a kézzel írt számjegyek felismerésére.  

Files Included in the exercise 

ex9.m - matlab szkript, amely segít az 1. részen keresztül lépkedni  

ex9_nn.m - matlab szkript, amely segít a 2. részen keresztül lépni 

 ex9data1.mat - Kézzel írt számjegyek képzési készlete 

ex9weights.mat - A neurális háló kezdeti súlyai 

displayData.m - Az adatkészlet megjelenítését segítő funkció  

fmincg.m - Funkcióminimalizáló rutin (hasonló az fminunc-hez)  

sigmoid.m - Szigmoid funkció 

lrCostFunction.m - Logisztikus regressziós költségfüggvény 

oneVsAll.m - Egy-vs-sok többosztályos osztályozó képzése 

predictOneVsAll.m - Előrejelzés egy-vs-sok többosztályos osztályozóval 

predict.m - A neurális hálózat előrejelző funkciója jelzi a kitöltendő fájlokat 

A gyakorlat során az ex9.m és az ex9_nn.m szkripteket fogjuk használni. Ezek a szkriptek állítják 

be az adathalmazt a problémákhoz, és hívják meg az általunk megírt függvényeket. Ezeket a 

szkripteket nem kell módosítanunk. Csak a más fájlokban lévő függvényeket kell módosítanunk, 

követve a feladatban szereplő utasításokat. 

Több osztályú osztályozás 

Ebben a gyakorlatban logisztikus regressziót és neurális hálózatokat fogunk használni a 

kézzel írt számjegyek (0-tól 9-ig) felismerésére. A kézzel írt számjegyek automatikus 

felismerését manapság széles körben használják - a postai borítékokon szereplő 

irányítószámok (postai kódok) felismerésétől a banki csekkeken szereplő összegek 

felismeréséig. Ez a gyakorlat megmutatja, hogyan használhatók az általunk tanult módszerek 

erre az osztályozási feladatra.. 

A feladat első részében kibővítjük a logisztikus regresszió korábbi implementációját, és az 

egy-vs-all osztályozásra alkalmazzuk. 

Adatállomány 

Az ex9data1.mat adathalmaz 5000 kézzel írott számjegyet tartalmazó gyakorló példát tartalmaz. 

A .mat formátum azt jelenti, hogy az adatokat natív Matlab mátrix formátumban mentettük el, nem 

pedig szöveges (ASCII) formátumban, mint egy csv-fájl. Ezeket a mátrixokat a load parancs 

segítségével közvetlenül beolvashatja a programjába. A betöltés után a megfelelő méretű és értékű 
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mátrixok jelennek meg programunk memóriájában. A mátrixok már el lesznek nevezve, így nem 

kell nevet adnunk nekik. 

% Mentett mátrixok betöltése fájlból 

 load('ex9data1.mat'); 

% Az X és y mátrixok most már a Matlab környezetében lesznek. 

Az ex9data1.mat fájlban 5000 gyakorló példa található, ahol minden egyes gyakorló példa 

egy 20 pixel x 20 pixeles szürkeárnyalatos kép a számjegyről. Minden egyes pixel egy 

lebegőpontos számmal van reprezentálva, amely a szürkeárnyalat intenzitását jelzi az adott 

helyen. A 20x20 pixeles rácsot egy 400 dimenziós vektorba "göngyöljük". Mindegyik 

gyakorló példa egyetlen sor lesz az X adatmátrixunkban. Így kapunk egy 5000x400-as X 

mátrixot, ahol minden sor egy kézzel írott számjegy képének képzési példája. 

 

A képzési halmaz második része egy 5000 dimenziós y vektor, amely a képzési halmaz címkéit 

tartalmazza. Annak érdekében, hogy a dolgok kompatibilisebbek legyenek az Matlab indexeléssel, 
ahol nincs nullás index, a nullás számjegyet a tízes értékre képeztük le. Ezért a "0" számjegyet 

"10"-ként címkézzük, míg "1"-tol "9"-ig a számjegyeket természetes sorrendjükben "1"-tol "9"-

ként címkézzük. 

Az adatok szemléltetése 

Először is a képzési halmaz egy részhalmazának vizualizálásával kezdjük. Az ex9.m 1. 

részében a kód véletlenszerűen kiválaszt 100 sort az X-ből, és ezeket a sorokat átadja a 

displayData függvénynek. Ez a függvény minden sort egy 20 pixel x 20 pixeles 

szürkeárnyalatos képre képez le, és a képeket együtt jeleníti meg. Adott a displayData 

függvény, és arra ösztönöznek minket, hogy vizsgáljuk meg a kódot, hogy lássuk, hogyan 

működik. Miután lefuttatta ezt a lépést, egy olyan képet kell látnunk, mint a következők:  

 

Examples from the dataset 
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Logisztikus regresszió vektorizálása 

Többszörös egy-vs-mindegyik logisztikus regressziós modelleket fogunk használni egy 

többosztályos osztályozó létrehozásához. Mivel 10 osztály van, 10 külön logisztikus regressziós 

osztályozót kell betanítanunk. Ahhoz, hogy ez a képzés hatékony legyen, fontos, hogy a kódunk 

jól vektorizált legyen.   Ebben a szakaszban a logisztikus regresszió vektorizált változatát fogjuk 

implementálni, amely nem alkalmaz for-hurkok használatát. Ehhez a feladathoz kiindulópontként 

használhatjuk az előző feladatban használt kódját. 

A költségfunkció vektorizálása 

A költségfüggvény vektorizált változatának felírásával kezdjük. Emlékezzünk vissza, hogy a 

(nem szabályozott) logisztikus regresszióban a költségfüggvény a következő 

 

Az összegzés minden egyes elemének kiszámításához minden i példára ki kell számolnunk a 

hθ(x
(i)) értéket, ahol hθ(x

(i))  =  g(θT x(i))  and  g(z)  = 
1

1+𝑒−𝑧
  a szigmoid függvény. Kiderül, 

hogy ezt minden példánkra gyorsan kiszámíthatjuk mátrixszorzással. Definiáljuk X-et és θ-t 

a következőképpen 

 

Ezután az Xθ mátrixszorzat kiszámításával megkapjuk, hogy 

 

Az utolsó egyenlőségben azt a tényt használtuk, hogy aT b = bTa, ha a és b vektorok. Ez lehetővé 

teszi számunkra, hogy a θT x(i) szorzatokat az összes i példánkhoz egyetlen kódsorral kiszámítsuk. 

A mi feladatunk az, hogy megírjuk a nemregularizált költségfüggvényt az lrCostFunction.m 

fájlba. Az implementációnknak a fent bemutatott stratégiát kell használnia a θT x(i)  kiszámításához. 

A költségfüggvény többi részéhez is vektorizált megközelítést kell használnunk. Az 

lrCostFunction.m teljesen vektorizált változata nem tartalmazhat ciklusokat. 



41 
 

A gradiens vektorrá alakítása 

Emlékezzünk vissza, hogy a (nem szabályozott) logisztikus regressziós költség gradiense egy 

olyan vektor, amelynek j-edik eleme a következőképpen van definiálva 

 

Ahhoz, hogy ezt a műveletet az adathalmazon keresztül vektorizáljuk, először is explicit 

módon kiírjuk az összes részleges deriváltat minden θj-re, 

 

Ahol, 

 

Vegyük észre, hogy x(i) egy vektor, míg (hθ(x
(i)) - y(i))) egy skalár (egyetlen szám). A levezetés 

utolsó lépésének megértéséhez legyen βi = (hθ(x
(i)) - y(i))) és figyeljük meg, hogy: 

 

A fenti kifejezés lehetővé teszi, hogy az összes parciális deriváltat ciklusok nélkül kiszámítsuk. 

Ha jól ismeri a lineáris algebrát, javasoljuk, hogy dolgozza végig a fenti mátrixszorzásokat, hogy 
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meggyőződjön arról, hogy a vektorizált változat ugyanezeket a számításokat végzi. Most már az 

1. egyenletet kell implementálnia a helyes vektorizált gradiens kiszámításához. Ha ezzel megvagy, 

fejezd be az lrCostFunction.m függvényt a gradiens megvalósításával. 

Regularizált logisztikus regresszió vektorizálása 

Miután megvalósítottuk a vektorizálást a logisztikus regresszióhoz, most a költségfüggvényhez 

regularizációt adunk. Emlékezzünk vissza, hogy a regularizált logisztikus regresszió esetében a 

költségfüggvényt a következőképpen határozzuk meg 

 

Megjegyezzük, hogy nem kellene szabályoznunk a θ0-t, amelyet a torzítási kifejezéshez 

használunk. 

Ennek megfelelően a regularizált logisztikus regresszió költségének parciális deriváltja θj 

esetében a következőképpen van meghatározva 

 

Most módosítsuk a kódunkat az lrCostFunction-ban, hogy figyelembe vegyük a 

regularizációt. 

Egy-vs-mindenki osztályozás 

A feladat ezen részében az egy-vs-a-all osztályozást több rendszeresített logisztikus 

regressziós osztályozó képzésével valósítjuk meg, egyet-egyet az adathalmazunk K 

osztályára. A kézzel írt számjegyek adathalmazban K = 10, de a kódnak a K bármelyik 

értékével működnie kell. 

A oneVsAll.m fájlban található kódot most ki kell egészítenie, hogy minden osztályhoz egy 

osztályozót képezzen ki. A kódnak egy θ ∈ RK×(N +1) mátrixban kell visszaadnia az összes 

osztályozó paramétert, ahol a θ minden sora egy osztály megtanult logisztikus regressziós 

paramétereinek felel meg. Ezt egy for-hurokkal tehetjük meg 1-től K-ig, minden egyes osztályozót 

egymástól függetlenül képezve. 

Vegyük észre, hogy a függvény y argumentuma egy 1-től 10-ig terjedő címkékből álló vektor, ahol 

a "0" számjegyet a 10-es címkéhez rendeltük (hogy elkerüljük az indexeléssel kapcsolatos 

félreértéseket). 
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Amikor a k ∈ {1, ..., K} osztályba tartozó osztályozót képezzük, az y címkék m-dimenziós 

vektorát szeretnénk, ahol yj ∈ 0, 1 azt jelzi, hogy a j-edik tanuló példány a k osztályba tartozik-

e (yj = 1), vagy más osztályba (yj = 0). Ehhez a feladathoz hasznosnak találhatjuk a logikai 

tömböket. Miután helyesen befejeztük a oneVsAll.m kódját, az ex9.m szkript folytatja a 

oneVsAll függvényünk használatát egy többosztályos osztályozó képzése céljából. 

Egy-vs-mindenki előrejelzés 

Miután betanítottuk az egy-vs-mindent osztályozót, most már használhatjuk azt arra, hogy 

megjósoljuk az adott képen szereplő számjegyet. Minden egyes bemenetre ki kell számolnunk 

a "valószínűségét" annak, hogy az a képzett logisztikus regressziós osztályozó segítségével 

az egyes osztályokba tartozik. Az egy-vs-all előrejelző függvényünk kiválasztja azt az 

osztályt, amelyre a megfelelő logisztikus regressziós osztályozó a legnagyobb valószínűséget 

adja ki, és az osztálycímkét (1, 2,..., vagy K) adja vissza a bemeneti példa előrejelzéseként. 

Most ki kell egészítenünk a predictOneVsAll.m fájlban található kódot, hogy az egy-vs-all 

osztályozót használhassuk előrejelzések készítéséhez. 

Miután végeztünk, az ex9.m meghívja a predictOneVsAll függvényünket a θ megtanult 

értékét használva. Látnunk kell, hogy a gyakorlóhalmaz pontossága körülbelül 94,9% (azaz a 

gyakorlóhalmazban lévő példák 94,9%-át helyesen osztályozza). 

Neurális hálók 

A feladat előző részében többosztályos logisztikus regressziót alkalmaztunk a kézzel írt 

számjegyek felismerésére. A logisztikus regresszió azonban nem képes összetettebb 

hipotézisek felállítására, mivel csak lineáris osztályozó.  

A gyakorlat ezen részében egy neurális hálózatot fogunk implementálni a kézzel írt 

számjegyek felismerésére, ugyanazt a tanulóhalmazt használva, mint korábban. A neurális 

hálózat képes lesz olyan összetett modellek reprezentálására, amelyek nemlineáris 

hipotéziseket alkotnak. Ezen a héten egy már betanított neurális hálózat paramétereit fogjuk 

használni. Célunk, hogy a feedforward propagációs algoritmust implementáljuk, hogy a 

súlyainkat előrejelzésre használjuk. A mellékelt szkript, az ex9_nn.m segít végiglépni ezen a 

gyakorlaton. 

Modell reprezentáció 

A neurális hálózatunk az alábbi ábrán látható. 3 rétegből áll - egy bemeneti rétegből, egy 

rejtett rétegből és egy kimeneti rétegből. Emlékezzünk vissza, hogy a bemeneteink a 

számjegyes képek pixelértékei. Mivel a képek mérete 20X20, ez 400 bemeneti rétegegységet 

ad (kivéve az extra torzító egységet, amely mindig +1-et ad ki). A korábbiakhoz hasonlóan a 

képzési adatokat az X és y változókba töltjük be. A hálózat paramétereinek (θ (1), θ (2)) egy 

általunk már betanított készletét kaptuk meg. Ezeket az ex9weights.mat állományban 

tároljuk, és az ex9_nn.m tölti be őket a Theta1 és Theta2 állományokba. A paraméterek 

dimenziói egy olyan neurális hálózathoz méretezettek, amelynek második rétegében 25 

egység van, és 10 kimeneti egység (ami megfelel a 10 számjegyosztálynak). 
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Neurális Network 

Feedforward terjedés és előrejelzés 

Most a neurális hálózat előrecsatolásos szaporítását fogjuk megvalósítani. Ki kell egészítenünk a 

predict.m kódot, hogy visszaadjuk a neurális hálózat előrejelzését. 

Meg kell valósítanunk a feedforward számítást, amely kiszámítja a hθ(x
(i)) és minden i példára, és 

visszaadja a kapcsolódó előrejelzéseket. Hasonlóan az egy-vs-sok osztályozási stratégiához, a 

neurális hálózat előrejelzése az a címke lesz, amelyik a legnagyobb kimeneti (hθ(x))k értékkel 

rendelkezik. 

% Mentett mátrixok betöltése fájlból 
load('ex9weights.mat'); 

% A Theta1 és Theta2 mátrixok most már a Matlabban lesznek 

% környezetben 

% Theta1 mérete 25 x 401 

% A Theta2 mérete 10 x 26 
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Miután végeztünk, az ex9_nn.m meghívja a prediktív függvényünket a Theta1 és Theta2 

paramétereinek betöltött készletével. Látnunk kell, hogy a pontosság körülbelül 97,5%. 

Ezután elindul egy interaktív szekvencia, amely egyesével jeleníti meg a képeket a 

gyakorlóhalmazból, miközben a konzol kiírja a megjelenített kép megjósolt címkéjét. A 

képsorozat leállításához nyomja le a Ctrl-C billentyűt. 

Implementation Note: Az X mátrix sorokban tartalmazza a példákat. 
Amikor befejezi a predict.m kódot, hozzá kell adnia a mátrixhoz az 1-es 
oszlopot. A Theta1 és Theta2 mátrixok sorokban tartalmazzák az egyes 
egységek paramétereit. Pontosabban a Theta1 első sora a második réteg 
első rejtett egységének felel meg. A matlabban, amikor kiszámítja a z(2) = 
Θ(1)a(1) értéket, ügyeljen arra, hogy helyesen indexelje (és ha szükséges, 
transzponálja) az X-et, hogy az a(l) értéket oszlopvektorként kapja. 


