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AULA 1 - GUI

•Como funciona

•Criando e exibindo uma GUI

•Propriedades de objetos

•Componentes da GUI

•Caixas de diálogo

•Menus



GUI
•O que é GUI?



Como funciona uma GUI
1. Componentes

2. Figura

3. Chamada de Retorno

Controles gráficos Descrição Chamada de 

Retorno?

Botão Componente gráfico que implementa um botão Sim, pelo 

mouse

Chave Componente gráfico que implementa uma chave (on/off) Sim, pelo 

mouse

Marcador Tipo de chave com que aparece como um pequeno círculo 

com um ponto no meio quando está “ligado”. Grupo de 

marcadores para escolhas mutualmente exclusivas

Sim, pelo 

mouse

Caixa de verificação Tipo de chave com que aparece como um pequeno 

quadrado como uma marca de verificação quando está 

“ligada”

Sim, pelo 

mouse

Caixa de edição Exibe uma cadeia de caracteres de texto e permite que o 

usuário modifique as informações exibidas

Sim, pela tecla 

“Enter”

Caixa de listagem Exibe uma série de cadeias de caracteres de texto. Seleção

pelo acionamento duplo ou simples sobre ela

Sim, pelo 

mouse

Menus dinâmicos Exibe umas série de cadeias de caracteres de texto em 

resposta ao acionamento do mouse. Quando acionado, 

somente a cadeia de caracteres corrente é visível

Régua Ajustar um valor de forma gradual e contínua, arrastando o 

controle com o mouse

Sim, através de 

cada mudança 

na régua

Elementos Estáticos Descrição Chamada de Retorno?

Quadro Caixa retangular dentro de uma 

figura. Utilizados para agrupar  

conjuntos de controles

Não

Campo de texto Cria um rótulo, que é uma 

cadeia de caracteres localizada 

em um ponto da figura

Não

Menus e Eixos Descrição Chamada de Retorno?

Itens de Menu Cria um item de menu Sim, quando o mouse é 

liberado sobre ele

Menus de contexto Menu que aparece sobre um 

objeto gráfico quando o usuário 

aciona o botão direito do mouse

sobre o objeto

Eixos Criam um novo conjunto de 

eixos para exibir dados

Não



Criando e Exibindo uma GUI

1. Decidir os elementos requeridos e a função de cada um

2. Guide

3. Inspetor de propriedades

4. Gravar arquivo .m e .fig

5. Escrever código de cada função de chamada de retorno

Inspetor de 

Propriedades

Editor de 

Menu

Alinha 

Objetos

Componentes 

de GUI

Área de 

Desenho

Arraste para 

Redimensionar 

Área de Desenho



Exemplo 1 – Campo de texto e Botão

• Faça uma GUI que contenha um único botão e uma única cadeia de

caracteres de texto. Cada vez que o botão é acionado, a cadeia de
caracteres de texto é atualizada para mostrar a quantidade total de
acionamentos desde a ativação da GUI



Exemplo 1 - Campo de texto e Botão



Exemplo 1 - Campo de texto e Botão



Propriedade dos Objetos
Propriedade 
Figure

Descrição

Color Cor da figura. Uso ‘r’, ‘g’ ou ‘b’ ou vetor de 3 elementos. Ex. magenta é [1 0 1]

MenuBar Se o ajuste básico de menus aparece na figura. Uso ‘figure’ ou ‘none’ para 

exibi-los ou não

Name Nome que aparece na barra de título da figura

NumberTitle Se o número da figura aparece na barra de título. Uso ‘on’ ou ‘off’

Position Posição da figura da tela. Vetor com 4 elementos, com os 2 primeiros as 

posições x e y do canto inferior esquerdo da figura e os 2 seguintes são a 

largura e altura

SelectionType Tipo de seleção para a ultima ativação do mouse na figura. Por exemplo, 

ativação simples retorna ‘normal’ e dupla retorna ‘open’

Tag O ‘name’ da figura, que pode ser utilizado para localizá-la

Units Unidades para descrever a posição da figura. Uso ‘inches’, ‘centimeters’, 

‘normalized’, ‘points’, ‘pixels’ ou ‘characters’.

Visible Se a figura é visível. Uso ‘on’ ou ‘off’

WindowsStyle Se a figura é normal ou modal. Uso ‘normal’ ou ‘modal’

Propriedade uicontrol Descrição

BackgroundColor Cor de fundo de objeto. Uso ‘r’, ‘g’ ou ‘b’ ou vetor de 3 elementos. Ex. magenta é [1 0 1]

Callback Nome e parâmetros da função a ser chamada quando o objeto for ativado por uma entrada de texto ou teclado

Enable Se o objeto pode ou não ser selecionado. Uso ‘on’ ou ‘off’

FontAngle Ângulo da fonte para o texto a ser exibido no objeto. Uso ‘normal’, ‘italic’ e ‘oblique’

FontName Nome da fonte para o texto exibido no objeto

FontSize Tamanho da fonte para o texto exibido no objeto

FontWeight Espessura do texto exibido no objeto. Uso ‘light’, ‘normal’, ‘demi’ e ‘bold’

ForegroundColor Cor de frente do objeto

HorizontalAlignment Alinhamento horizontal de texto no objeto. Uso ‘left’, ‘center’ e ‘right’

Max Tamanho máximo da propriedade value para esse objeto

Min Tamanho mínimo da propriedade value para esse objeto

Parent Chamada de figura que contém o objeto

Position Posição do objeto na figura. Vetor com 4 elementos, com os 2 primeiros as posições x e y do canto inferior esquerdo da 

figura e os 2 seguintes são a largura e altura

Tag O ‘name’ do objeto, que pode ser utilizado para localizá-la

TooltipString Texto de ajuda a ser exibido quando o usuário coloca o indicador do mouse sobre o objeto

Units Unidades para descrever a posição da figura. Uso ‘inches’, ‘centimeters’, ‘normalized’, ‘points’, ‘pixels’ ou 

‘characters’.

Value Para chaves, caixas de verificação e marcadores, o valor é max quando o botão é ativado e min quando desativado. 

Outros controles têm significados diferentes

Visible Se o objeto é visível. Uso ‘on’ ou ‘off’



Componentes da GUI

• Campos de Texto

• Caixas de Edição

• Quadros

• Botões

• Chaves

• Caixas de Verificação

• Marcadores

• Menus Dinâmicos

• Caixas de Listagem

• Réguas



Exemplo 2 – Caixa de Edição e 
Campo de Texto

•Faça uma GUI que contenha uma caixa de edição e um campo de texto que,
quando um usuário digitar uma cadeia de caracteres na caixa de edição, ela
automaticamente ativa a função de retorno da caixa de edição. Essa função
localiza a caixa de edição com a estrutura handles e recupera a cadeia de

caracteres digitada pelo usuário. Ela então, localiza o campo de texto e exibe a
cadeia de caracteres no campo de texto.



Exemplo 2 – Caixa de Edição e 
Campo de Texto



Exemplo 2 – Caixa de Edição e 
Campo de Texto



Exemplo 3 – Chaves e Campo de 
Texto
• Faça uma GUI que contenha uma chave e um campo de texto que, quando um

usuário pressionar a chave, ela automaticamente chama a função de retorno da
chave. Essa função localiza a chave através da estrutura handles e recupera o
seu estado da propriedade ‘Value’. Então, a função localiza o campo de texto e

exibe nele o estado.



Exemplo 3 – Chaves e Campo de 
Texto



Exemplo 3 – Chaves e Campo de 
Texto



Exemplo 4 – Marcador e Campo de 
Texto

•Faça uma GUI que contenha três marcadores, denominados “Opção 1”, “Opção
2” e “Opção 3 e um campo de texto em que, quando um usuário ativa o
marcador, a função de chamada de retorno ajusta a caixa de texto para exibir a
opção corrente, liga esse marcador e desliga todos os outros.



Exemplo 4 – Marcador e Campo de 
Texto



Exemplo 4 – Marcador e Campo de 
Texto



Exemplo 5 – Caixa de Listagem

• Faça uma GUI que contenha uma lista com oito opções, rotuladas como “Opção 1”,
“Opção 2” e assim por diante. A GUI também cria um botão, para efetuar a
seleção, e um campo de texto, para exibir a escolha selecionada.



Exemplo 5 – Caixa de Listagem



Exemplo 5 – Caixa de Listagem



Exemplo 6 – Régua e Campo de 
Texto

• Faça uma GUI que contenha uma régua e um campo de texto. A
propriedade ‘Min’ dessa régua é ajustada para zero, e a propriedade
‘Max’, para dez. Quando um usuário empurrar o cursor, ele
automaticamente ativa a função de chamada de retorno da régua.
Essa função captura o valor da régua já propriedade ‘Value’ e exibe

o valor no campo de texto.



Exemplo 6 – Régua e Campo de 
Texto



Exemplo 6 – Régua e Campo de 
Texto



Exercício 1 – Conversão de 
temperatura

• Escreva um programa para converter

temperaturas de graus Fahrenheit para

graus Celsius, e vice-versa, no intervalo

de 0 a 100º, utilizando uma GUI para

aceitar dados e exibir resultados. O

programa deve incluir uma caixa de

edição para temperaturas em graus

Fahrenheit, uma caixa de edição para

temperaturas em graus Celsius e uma

régua para permitir o ajuste contínuo da

temperatura. O usuário deve ser capaz de

fornecer temperaturas em qualquer uma

das caixas de edição ou pela

movimentação do cursor, e todos os

elementos da GUI devem se ajustar aos

valores correspondentes.



Exercício 1 – Conversão de 
temperatura



Exercício 1 – Conversão de 
temperatura



Caixas de Diálogo
Propriedade Descrição

dialog Cria uma caixa de diálogo genérica

errordlg Exibe uma mensagem de erro em uma caixa de diálogo. Pressiona “OK” para continuar

helpdlg Exibe uma mensagem de e ajuda em uma caixa de diálogo. Pressiona “OK” para continuar

inputdlg Exibe uma requisição de dados de entrada e aceita valores do usuário

listdlg Permite que um usuário selecione um ou mais itens de uma lista

printdlg Exibe uma caixa de diálogo de seleção de impressora

questdlg Faz uma pergunta. Pode conter dois ou três botões, que na condição básica são rotulados com 

Yes, No e Cancel

uigetfile Exibe uma caixa de diálogo para abrir arquivos, permitindo que um usuário selecione um 

arquivo para abrir, mas não abre efetivamente o arquivo

uiputfile Exibe uma caixa de diálogos para gravar arquivos, permitindo que o usuário selecione um 

arquivo para gravar, mas não grava efetivamente

uisetcolor Exibe uma caixa de diálogo de seleção de cores

uisetfont Exibe uma caixa de diálogo de seleção de fontes

warndlg Exibe uma mensagem de aviso em uma caixa de diálogo. Pressiona “OK” para continuar



Caixas de Diálogo de Erro e de Aviso

•Exemplos:

errordlg (error_string, box_title, creat_mode);

warndlg (warning_string, box_title, creat_mode);

Mensagens para o 

usuário
Título da caixa de 

diálogo

‘modal’ ou ‘non-
modal’



Caixas de Diálogo de Entrada
•Exemplo:

Answer = inputdlg(prompt, título, no_linhas, resposta_default)

Matriz de células 

de cadeia de 

caracteres

Título da caixa de 

diálogo

Número de linhas 

permitida para 

cada resposta

Matriz de células 

com respostas 

básicas



Exemplo 7 - Caixas de Diálogo de 
Entrada

•Faça uma caixa de diálogo, supondo que queiramos permitir que um usuário
especifique a posição de uma figura (Início posição x, Início posição y, Largura e
Altura).



Exemplo 7 - Caixas de Diálogo de 
Entrada



Caixas de Diálogo uigetfile e 
uisetfile
•Exemplo:

[arquivo, caminho] = uigetfile(filtro_spec, título);

[arquivo, caminho] = uisetfile(filtro_spec, título);

Cadeia de caracteres que 

especifica o tipo de 

arquivo a ser exibido na 

caixa de diálogo

Título da caixa de 

diálogo



Exemplo 8 - Caixas de Diálogo 
uigetfile e uisetfile



Tipo de acesso ao arquivo
‘r’ Abre o arquivo para leitura

‘w’ Abre ou cria um novo arquivo para escrever. Descarte os conteúdos existentes, 

se houver

‘a’

Abre ou cria um novo arquivo para escrever. Anexar dados ao final do arquivo

‘r+’

Abre o arquivo para ler e escrever

‘w+’ Abre ou crie um novo arquivo para ler e escrever. Descarte os conteúdos 

existentes, se houver

‘a+’

Abre ou crie um novo arquivo para ler e escrever. Anexar dados ao final do 

arquivo

‘A’ Abre o arquivo para anexar sem descarga automática do buffer de saída atual

‘W’ Abre o arquivo para escrever sem a descarga automática do buffer de saída 

atual.

Para abrir arquivos no modo de texto, anexe a letra 't' ao argumento de permissão, 

como 'rt' ou 'wt +'



Menus
Propriedade 
uimenu

Descrição

Accelerator Caractere único especificando o equivalente no teclado para um item de menu. “CTRL+tecla” 

ativa o item de menu pelo teclado

Callback Nome e parâmetros da função a ser acionado. Se o item de menu contiver um submenu, a 

chamada de retorno será executada antes de exibir o submenu, caso contrário, será 

executada quando o botão do mouse for liberado

Checked Se “on”, uma marcação é colocada à esquerda do item de menu. Indica o estado dos itens de 

menu que podem varias entre dois estados Uso “on” ou “off”

Enable Se o item de menu pode ser selecionado. Se não habilitado, o item de menu não responderá a 

ativações pelo mouse ou teclas de aceleração, Uso “on” ou “off”

Label Texto a ser exibido no menu. O caractere “&” especifica um mnemônico de teclado para esse 

item de menu, mas não aparecerá na legenda. Exemplo “&File” cria item de menu de texto 

“File” e responde à tecla F

Parent Vínculo para o objeto pai desse item de menu. O objeto pai pode ser uma figura ou algum outro 

item de menu

Position Posição de um item de menu na barra de menus ou dentro de um menu. A posição 1 é a mais à 

esquerda para menu de nível superior, ou a posição mais alta dentro de um submenu

Separator Se “on”, uma linha de separação é desenhada acima desse item de menu. Uso “on” ou “off”

Tag Nome (“name”) do item menu utilizado para localizá-lo

Visible Se o item de menu é visível. Uso “on” ou “off”

Propriedade
uicontextmenu

Descrição

Callback Nome e parâmetros da função a ser acionada quando o menu de contexto é 

ativado. A chamada de retorno é executada antes de exibir p menu de 

contexto

Parent Vínculo com o objeto pai para esse menu de contexto

Tag Nome (“name”) do menu de contexto utilizado para localizá-lo

Visible Se o menu de contexto é visível. Uso “on” ou “off”



Exemplo 9 – Menus
• Escreva um programa para abrir um arquivo de dados especificado pelo usuário e

desenhar a linha especificada pelos pontos no arquivo. O programa deve incluir um

menu de arquivos (File), com itens de menu Open e Exit. Deve também incluir um

menu de contexto associado à linha, com opções para modificar o estilo da linha.

Assuma que os dados no arquivo estão na forma de pares (x,y), com um par de valores

por linha.



Exemplo 9 – Menus



Exemplo 9 – Menus

Gerando um arquivo .dat qualquer no Command Window



App Designer



AULA 2 – Processamento de áudio



Captura e reprodução de sons
• Armazenados em vetores;

• 3 parâmetros:

 Frequência de amostragem;

 Número de bits por amostra;

 Número de canais (1 para mono e 2 para estéreo).

• Funções para ler arquivos de som, gravar e reproduzir;

• Formato file.au (NeXT/Sun) e file.wav (Microsoft).



Função sound
• Permite reproduzir som armazenado em um vetor

sound (x,fa,b)

• Os valores de x que estão fora do intervalo [-1, 1] são 
comprimidos

• >>Fs=8000;
• >>t = 0:(1/Fs):1;
• >>x = sin(2000*pi*t);
• >>sound(x,Fs)

Vetor linha 

ou coluna
Frequência de 

amostragem

Número de 

bits/segundo



Função soundsc

•Valores de x são escalados para o ontervalo [-1, 1], em 
vez de cortados

soundsc (x,fa,b,[smin smax])

• >>Fs=8000;
• >>t = 0:(1/Fs):1;
• >>x = sin(2000*pi*t);
• >>soundsc(x,Fs)

Intervalo de valores de 

x a todo intervalo 

sonoro



Função wavrecord

• Grava um som  usando o dispositivo de entrada do 

Windows 32-bits

x = wavrecord(n,fa,ch,’dtype’) 

• >>Fs = 11025;
• >>y = wavrecord(5*Fs,Fs,’int16’);
• >>waveplay(y,Fs)

Amostras do sinal 

de áudio

Frequência 

de 

amostragem

Número 

de canais 

de entrada

dtype bits/amostra

‘double’ 16

‘single’ 16

‘int16’ 16

‘int8’ 8



Função audiorecorder
• Similar a wavrecord, para Windows

x = audiorecorder(fa,nbits,ch) 

Número de bits por 

amostra

Número 

de canais 

de entrada

Frequência 

de 

amostragem



Função wavplay
• Executa um arquivo de som no formato ‘file.wav’

wavplay(y,fa) 

• >>Fs = 11025;

• >>y = wavrecord(5*Fs,Fs,’int16’);

• >>waveplay(y,Fs)



Função wavread
• Permite inserir, no ambiente Matlab, o conteúdo de 

um arquivo de som

• TIRAR DÚVIDAS



Função wavwrite

• Grava um arquivo de som no formato ‘file.wav’

wavwrite(x,fa,’nome do arquivo’)

• >>Fs=8000;
• >>t = 0:(1/Fs):1;
• >>x = sin(2000*pi*t);
• >>sound(x,Fs)
• >>wavwrite(x,8000,’teste’)



Função auread

• Lê arquivo de som no formato NEXT/SUN

• Similar a wavread

[x,fa,Formato] = auread(‘nome do arquivo.au’)



Função auwrite

• Grava um arquivo de som no formato NEXT/SUN

• Similar a wavwrite

auwrite(x,fa,‘nome do arquivo’)



Função lin2mu

• Converte sinais de áudio com formato linear em sinais 
codificados no formato mu-law

lin2mu(x,n)

• >>Fs=8000;
• >>t = 0:(1/Fs):1;
• >>x = sin(2000*pi*t);
• >>sound(x,Fs)
• >>lin2mu(x)



Função mu2lin

• Converte sinais de áudio codificados no  formato mu-law em 
sinais com formato linear

mu2lin(x,n)



DAQUI PRA BAIXO SUGESTAO 
DO QUE PODE SER ABORDADO
•Material disponibilizado no grupo: slide “SM – Aula 10”, mas fiquem livres para 
pesquisar outros materiais



Filtragem
•Espetro de sinal de audio

•Filtro passa baixo

•Filtro passa banda

•Filtro passa alta



Equalização

• Controle de tom

• Filtros shelvin

• Filtro peaking



Supressão de ruído

• Acho que não sera necessário, pelo tamanho da aula, mas 
fica ai, vai que...



AULA 3

• Processamento de Imagens
• Reconhecimento Facial



Processamento de Imagens

imread: Realiza a leitura de
uma imagem num dado formato
(jpg, jpeg, bitmap, entre outros),
retornando três matrizes de
pixels RGB

Ex: img = imread(‘img.formato’);

• Comandos Básicos

imread: Os valores das células
dessas matrizes correspondem a
intensidade da cor (RGB) do
pixel, sendo um valor inteiro
entre 0 e 255



Processamento de Imagens

imshow: Abre uma nova figure
com a imagem selecionada.

Obs: A imagem deve estar ou no
workspace ou endereçada na
entrada da função.

Ex: imshow(‘img.formato’);

• Comandos Básicos



Processamento de Imagens

imwrite: Salva a imagem lida
(com o imread) no computador
com o formato desejado.

Ex: imwrite(‘img’, ‘img.formato’);

• Comandos Básicos



Processamento de Imagens

imtool: Abre a ferramenta de
visualização de imagens do
matlab, onde e é capaz de
analisar valores de pixels de uma
área, medições em pixels entre
outros.

Ex: imtool(‘img’);

• Image Toolbox



Processamento de Imagens

É o processo de ajuste da imagem,
não só para sua visualização, mas
para processamentos futuros.

Ex: Filtragem, equalização, 
outros.

• Image Enhancement



Processamento de Imagens

imhist: Gera um histograma das
intensidades dos pixels de uma
imagem binária (Uma única
folha da matriz)

Ex: imhist(‘img’);

• Image Enhancement



Processamento de Imagens

plot3: Gera um gráfico de
dispersão dos pixels de uma
imagem em função da intensidade.

Ex: plot3(R, G, B);

• Plot em Dispersão



Processamento de Imagens

imadjust: Corrige o contraste
de uma imagem afastando
linearmente os pontos de uma
matriz binária.

Ex: imhist(‘imgBinaria’);

• Image Enhancement



Processamento de Imagens

stretchlim: Retorna um vetor
com os valores mínimos e
máximos do contrate para uma
dada imagem.

Ex: stretchlim(‘img’);

• Image Enhancement



Processamento de Imagens

Para agilizar algoritmos de
segmentação, transformamos
nossas imagens em imagens
binárias, reduzindo o esforço
computacional por um terço.

• Image Segmentation

É o processo de divisão de uma
imagem em múltiplas partes,
visando facilitar a análise.

Ex: Segmentação, detecção de 
objetos em especial, entre 
outros.



Processamento de Imagens

Tornamos a imagem binária, 
eliminamos (segmentamos) a 
imagem através do contraste.

Ex: Segmentação para a 
contagem de objetos em especial

• Cores



Processamento de Imagens

rgb2gray: Converte uma imagem rgb em um imagem em escala de
tons cinza.

Ex: rgb2gray(‘img’);

• Cores

imbinarize: Converte uma imagem rgb em um imagem em binária.
Possui um valor de sensibilidade para segmentação da imagem; Esse
valor é um inteiro entre 0 e 1, de modo que quanto maior a
sensibilidade mais pixels serão eliminados (interpretados como o fundo
da imagem).

Obs: Uma escala binária possui valores lógicos, não inteiros.

Ex: imbinarize(‘img’, level);

im2uint8: Converte uma matriz lógica (binária), para valores entre 0
e 255.

Ex: im2uint8(‘imgThresh’);



Processamento de Imagens

Como melhorar o contraste
dos objetos de interesse ?

1. Separar o planos RGB.

2. Binarizá-los individualmente.

3. Somar os planos.

4. Analisar a imagem resultante.

• Cores - Dicas



Processamento de Imagens

icomplement: Inverte as cores do fundo e dos objetos em destaque, o
fundo passa a ser preto e os objetos brancos).

Ex: imcomplement(‘imgBinaria’);

• Cores - Dicas



Processamento de Imagens

strel: Representa um objeto
plano de formato definido pelo
usuário. Serve para segmentar
falsos pixels da imagem
jogando-os para o fundo da
imagem binária.

Ex: strel (‘forma’, ‘informação’);

• Objetos Morfológicos



Processamento de Imagens

imopen: Abre a imagem de forma morfológica, aplicando o elemento
estrutural (strel / se) desejado

Ex: imopen(‘imgBinaria’, se);

• Objetos Morfológicos



Processamento de Imagens

imadjust: Corrige o contraste
de uma imagem afastando
linearmente os pontos de uma
matriz binária.

Ex: imhist(‘imgBinaria’, ‘);

• Extração de Informações



Processamento de Imagens

imadjust: Corrige o contraste
de uma imagem afastando
linearmente os pontos de uma
matriz binária.

Ex: imhist(‘imgBinaria’);

• Image Enhancement



Processamento de Imagens

imadjust: Corrige o contraste
de uma imagem afastando
linearmente os pontos de uma
matriz binária.

Ex: imhist(‘imgBinaria’);

• Image Enhancement



Processamento de Imagens

imadjust: Corrige o contraste
de uma imagem afastando
linearmente os pontos de uma
matriz binária.

Ex: imhist(‘imgBinaria’);

• Image Enhancement



Processamento de Imagens

1° - Definir os intervalos do eixo 
das abscissas e o espaço entre um 
ponto e outro.

T=[inicio:espaço:fim] 

Ex:

2° - Definir a função

3º - Utilizar o comando plot

plot(abscissa , ordenada)

Ex:

• Image Enhancement



AULA 3

• Gráficos 2D

•Gráficos 3D

• Comandos importantes 


