
 2102 אביב

 0220-1010 תכנות קורס

 הקצאת זכרון דינאמי ומבנים – 7 מספר תרגיל

 הקורס באתר כמפורט :הגשה מועד

 .לנדרש בהתאם יפעלו שלכם שהתכניות והקפידו השאלות את בעיון קראו: כלליות הנחיות

 רק ולהגיש לתרגיל ףהמצור ex7_q1.c_123456789 ץבובק הקוד את לממש יש. )באתר המפורסמים ההגשה כללי לפי לפעול זכרו

 .(ביקורת ספרת כולל הספרות 9 כל, המגיש .ז.לת 123456789 את ששיניתם לאחר, ואות

 !לבד לפתור יש התרגיל את :לב שימו

 

 עיבוד תמונה

, Bitmapאנו נעסוק בפורמט , תמונות מיוצגות במחשב במגוון פורמטים. תמונה בסיסיות עיבוד נבצע מספר פעולות בשאלה זו

 :קבצים נוספים חמישהלשאלה זו מצורפים . BMPי סיומת הקובץ "המוכר לחלקכם עפ

 image.bmp, fruit.bmp, boat.bmp: בגוני אפור ותתמונשלוש  .1

 bmp.c: קובץ קוד .2

 bmp.h: קובץ קוד .3

 .קבצי הקוד מספקים תשתית לעבודה עם תמונות וכוללים בין היתר את הפונקציות הבאות

// Loads a bitmap header file into bh and a pixel array to bytes (the function allocates 

memory for the array). Sets pixelArraySize to the size allocated for bytes. 

void loadImage(const char *fileName,   /* Input  */ 

    unsigned char **bytes,   /* Output */ 

    BMPHEADER *bh,    /* Output */ 

    unsigned long *pixelArraySize); /* Output */ 

// Sample use: loadImage(“image.bmp”, &pixelArray, &header, &size); 

 

// Writes an image to a file, given the pixel array and header. 

void writeImageToFile(const char *fileName, unsigned char *bytes, BMPHEADER *bh); 

// Sample use: writeImageToFile(“image.bmp”, pixelArray, &header); 

 

// Allocates and initializes a new BMPHEADER structure (applied when creating a new 

image). w = image width in pixels, h = image height in pixels. 

void initBmpStruct(BMPHEADER *bh, unsigned long w, unsigned long h); 

// Sample use: initBmpStruct(&header, 640, 320); 

 

// Use this function to free header structures created by loadImage or initBmpStruct 

void freeBmpMem(BMPHEADER *bh); 

 !כאשר סיימתם להשתמש בו שהוקצהזיכרו לשחרר זיכרון , בעת שימוש בפונקציות אלה

 

 :אז נשתמש ב, BMPHEADERלמבנה  bhאת רוחב התמונה ויש ברשותנו מצביע בשם  קבלנניח כי ברצוננו ל: תזכורת

bh->info->width 

 :כך, את גובה התמונה ניתן לקבל באופן דומה

bh->info->height 

  



 סעיף א

 הראשון מצביע למבנה השדה. החופשית ששמותיהם נתונים לבחירתכם, שדות שלושההמכיל  MyImageחדש בשם מבנה  הגדירו

, *unsigned charכלומר , חסר סימןהשני מצביע לטיפוס מסוג תו  השדה, bmp.hהמוגדר בקובץ הקוד  BMPHEADER מסוג

 .מערך הפיקסליםישמור את גודל אשר  unsigned longמסוג האחרון  והשדה (מצביע זה ישמש אותנו להצביע למערך הפיקסלים)

 

 סעיף ב

המכיל  ,(רמות אפור 252, במקרה שלנו)המרבי האפשרי בתמונה  היסטוגרמת הצבעים בתמונה היא מערך בגודל מספר הצבעים

מכיל את מספר ( 0אינדקס )התא הראשון במערך  :כמו אינדקס התא הפיקסלים בעלי אותו הצבעפרופורציית בכל תא את 

 1הפיקסלים בעלי רמת אפור פרופורציית התא השני את , חלקי סך כל הפיקסלים בתמונה בתמונה 0 בעלי רמת אפורהפיקסלים 

הפונקציה מקבלת . אשר מחשבת את היסטוגרמת הצבעים בתמונה, computeHistogramבשם פונקציה  עליכם לממש. וכך הלאה

 (.252)בתמונה המרבי האפשרי וכן מערך בגודל מספר הצבעים ( MyImage)דר בסעיף א מצביע למבנה כפי שהוג

void computeHistogram(MyImage *image, double hist[]); 

 

 סעיף ג

 לייצר עליכם קלט תמונת בהינתן, כלומר(. thresholding) סף העברת באמצעות לתמונה סגמנטציה אלגוריתם תממשו זה בסעיף

 בהירים צבעים ואילו לשחור יהפכו כהים צבעים אילו להחליט עליכם, כך לצורך. ת הקלטתמונ מתוך לבן בשחור חדשה תמונה

 הבהירים פיקסליםה וכל (0רמת אפור ) יםלשחור יהפכו( לדוגמא סף) 100-מ כהים אשר הפיקסלים כל כי נניח ,לדוגמא. ללבן יהפכו

 .(255רמת אפור ) ניםללב יהפכו 99-מ

 א בסעיף שהוגדר למבנה מצביע: ארגומנטים שלושה כקלט המקבלת segmentByThreshold הפונקציה את לממש עליכם

(MyImage) ,תשמור את  הפונקציה. תווים כמחרוזת הקובץ שםכן ו המבוקש השחורים הפיקסלים אחוז את המייצג משתנה

, המינימאליהוא המספר השלם ש  כך, שנבחרשל הפונקציה הוא הסף ( int)ערך ההחזרה  .התמונה לקובץ על פי השם שניתן לה

 .אחוז הפיקסלים השחורים המבוקשאו שווה ל גדולשעבורו אחוז הפיקסלים השחורים בתמונה החדשה 

int segmentByThreshold(MyImage *image, double percentBlack, const char* fileName); 

 סעיף ד

לבן כך שאחוז /בצבעי שחור, imageBW.bmp,בשם ומייצרת קובץ חדש  הנתוןכתבו תוכנית אשר קוראת את קובץ התמונה 

 .20%הפיקסלים השחורים הוא 

 

 (בונוס)סעיף ה 

              :י היסטוגרמת הצבעים שלהן"בין שתי תמונות עפ d מרחקניתן לחשב 
  

היא ההיסטוגרמה  Ciכאשר ,    

ניתן להשתמש במרחק בין שתי תמונות באופן ישיר  .(252) תמונותייצוג ההאפשרי ב רמות האפור הוא מספר n-ו, iשל תמונה 

את ומחזירה מחשבת  (MyImage)מקבלת שני מצביעים לתמונות  אשר, פונקציה עליכם לממש .כמדד לדמיון בין זוגות של תמונות

השתמשו בפונקציה בתכנית שכתבם בסעיף הקודם על מנת לבדוק איזה  .הצבעים שלהן י היסטוגרמת"בין שתי תמונות עפ המרחק

 .דומות יותר תחת המדד שהוגדר המצורפותזוג משלושת התמונות 

double computeDistance(MyImage *image1, MyImage *image2); 

 

 :חשוב. הקבצים לספריית הפרויקט ולצרף את קבצי הקוד לפרויקט חמשתיש להעתיק את  :המצורפים הקוד בקבצי השימוש אופן

 השימוש במודול הקוד המצורף לתרגיל הוא דרך - לקובץ ההגשה bmp.c-ו bmp.hמתוכן הקבצים  קודלהעתיק  אין

#include "bmp.h" בלבד! 



 !בהצלחה


