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 ی و ارزیابی فازیفرا ابتکاری ها تمیمبتنی بر الگورشرلت،  -وینر ترکیبی هیپاال ارائه یک 

 3همایون موتمنی، 2جواد وحیدی ،*نژادورزیرمضان عباس

 واحد ساری اسالمی، دانشگاه آزاد ،دانشیار -3 ،رانیدانشگاه علم و صنعت ا ،استادیار -2 ،بابلواحد  ،اسالمی دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد -1
  (85/81/7930پذیرش:  52/80/7931)دریافت: 

 چكیده

   حدذ  ایدم    منظدور  بده شوند که به نویز شهرت دارندد  در ایدم ملا،ده     ای میعوامل محیطی دچار تداخل ناخواسته به تصاویر دریافتی با توجه
 یده پاالترکیدب   های مختلف باهای ترکیبی ابتدا مدلایجاد ساختار منظور بهشوند  ترکیب می باهمهای ناخواسته دو سیستم حذ  نویز تداخل

یده شدر،ت   پاالهدای مختلدف سدطو     وینر پویا در بخد   یهپاالها توسط اعمال مدل .شوندوینر پویا و شر،ت  توسط ا،گوریتم ژنتیک تو،ید می
های شهودی  یدک تدابا اسدتنتاا فدازی     های مختلف و دقیق نبودن ارزیابیشوند  با توجه به نیاز به ارزیابی تعداد زیاد معماریسازی میپیاده
 در ایم ملا،ه بر سه تصویر ،ندا  پسدر و میدوه تدورت      ذکرشدههای سازی و ارزیابییشنهادشده است  شبیهپهای مختلف ارزیابی مدل منظور به
باید قادر به حذ  نویز با کارایی   شده یشنهادپمدل  شود یافت می ذکرشدهتصاویر  تمامی یت  یک مدل با کمتریم هزینه برایدرنهاگیرد  می

    ای بدیم مددل پیشدنهادی و    درک بهتدر کدارایی ایدم مددل  ملایسده      منظور بهباشد   شده اعمالمطلوب بر تمامی تصاویر و تمامی سطو  نویز 
  ستهای حذ  نویز اکارایی مناسب مدل پیشنهادی در ملایسه با دیگر مدل دهنده نشانگیرد  نتایج حذ  نویز تورت میهای دیگر مدل

 موجک  های یهپاالا،گوریتم ژنتیک  حذ  نویز  استنتاا فازی  پردازش تصویر   :یدیکل های واژه

 

 1مقدمه -1
 که است مهندسی در پرکاربرد علوم از یكی تصویر پردازش علم

 از یكی است  داشته یتوجه قابل پیشرفت اخیر یها در سال

 ناخواسته هایلاختال حذ  دارد  وجود علم ایم در که مسائلی

ایم  حذ  است  تصاویر در دیگر متعدد عوامل و نویزها انواع نظیر

 قرار مورداستفاده پردازشپی  مرحله عنوان به اغلب هالاختال

 است که موجب تخریب تصادفی یک سیگنال گیرند  نویزمی

شود  وجود نویز در اطالعات تصویر می اتلی هایبخ  از بسیاری

 تصویر یكی از مشكالت اتلی در پردازش تصویر است 

 ندویز   5گوسدی  ندویز  مانندد  ندویز   از مختلفی انواع علت به تصویر

 اندواع  دیگدر  بسدیاری  و 2فلفل نمكدی  نویز  4نلطه نویز   9پواسون

 منابا از است ممكم نویز شود  ایممی اعوجاانویز دارای  اساسی

 یا و معیوب حافظه یربرداری تصودستگاه  مجاورت موجود در نویز

 دسدتگاه  گدرفتم  تصویر در دقت عدم/  نلص علت به است ممكم

 و پراکنددگی  ضعیف  کانونی فاتله ی عدسانحرا   دوربیم  مانند

 [ 7-5]رخ دهد نامطلوب شرایط دیگر

 

 jvahidi@iust.ac.ir رایانامه نویسنده مسئول:*
2 Gaussian noise 
3 Poisson noise 
4 Spot noise 
5 salt and pepper noise 

 مؤثر نویزها انواع حذ  در میانه یهپاال مانند یرخطیغ های یهپاال

 هم از جدا اینلطه نویزهای است قادر یه میانه  پاالکنندمی عمل

    کده در  یطدور  بده  کندد   حدذ   را هم از جدا خطی نویزهای یا و

 یده میانده  پاال معایدب  از یكی  نشود ایجاد تغییری تصویر های،به

 بپذیرد نویز% 08 یباال آستانه حد یک از تصویر که است هنگامی

 هایپیكسل از را بدون نویز هایپیكسل نیست قادر یهپاال ایم که

 دهد  تشخیص داریزنو

افدزا  ترکیبی منجر به یک همكاری هدم  طور بهها  یهپاالاز  استفاده
شدود   مدی  و موجب افزای  کارایی سیسدتم   شده ها یتما،گوربیم 
هدای بداال و   یه موجدک قدادر بده بررسدی تصدویر در فرکدان       پاال

مناسدبی در   عملكدرد نیز  دوطرفهیه پاالهای پاییم است  فرکان 
یر تأثتواند ها می یهپاالهای باال دارد  بنابرایم  ترکیب ایم فرکان 

رو  استفاده  یمازامناسبی برای حذ  نویز در تصاویر داشته باشند  
تدوان بده   مدی  ازجملده ها در حال گسترش اسدت    یهپاالاز ترکیب 

تطبیلدی   دوطرفهیه پاالموجک و  های حذ  نویزترکیب ا،گوریتم
و  1براسددو برامددانیم و  [9]و همكدداران   0کیددانتوسددط کارسددی

اشدداره کددرد   [4]اندده و موجددکیدده میپاالهمكدداران  در ترکیددب 
از ا،گوریتم  فراتوتهمچنیم جو زانگ برای حذ  نویز از تصاویر 

یل موجددک اسددتفاده کددرده و تبددد دوطرفددههددای  یددهپاالترکیبددی 
 

6 Karthikeyan 
7  Balasubramanian 
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حدذ  ندویز در    منظدور  بده  دوطرفده یه پاالاز  7جو زانگ[  2]است
ی برای حذ  نویز فرکدان   آستانه دهفرکان  پاییم موجک و از 

 سداختار  از [0]باال در تصدویر موجدک اسدتفاده کدرده اسدت  در      
 یوتریکامپ یتوموگراف یردر تصاو یزحذ  نو یبرای مشابه

 استفاده5
یه موجک  تصویر بده  پاال  به کمک ذکرشدهدر ملاالت   است شده 

شود  بدا توجده بده تعدداد     تجزیه می های جزئیات و تلریبیمؤ،فه
جزئیات افدزای    مؤ،فهیه موجک تعداد پاالاز  شده استفادهسطو  
تلریبدی همدواره یدک اسدت  بندابرایم        مؤ،فده یابد اما  تعدداد  می

یده  پاالجزئیدات از   مؤ،فده تشخیص اینكه در کدام بخد  از ایدم   
مؤ،فده  استفاده شود  دشوار است  ،دذا  در ایدم ملداالت      دوطرفه

آن توسدط   تلریبدی  مؤ،فده موجدک و   دهدی آستانهجزئیات توسط 
کده پاالیده    ییازآنجدا شدنود   تطبیلی حذ  نویز می دوطرفهیه پاال

های چندبعددی و دارای گسسدتگی   موجک در برخورد با سیگنال
ها عملكرد مطلوبی ندارد  توسط احسانیان و همكاران  ،به چون 

یک روش حذ  ندویز کدارا بدر پاالیده شدر،ت و تواندایی بداال         [1]
هدای  غلبه بر محددودیت  منظور بهی اختالالت ینه توزیا محلدرزم

موجک پیشنهادشده  است  ایم روش پیشنهادی دو بخ  اتدلی  
 دارد: 

شده است کده زیدر بانددهای     یطراحا،ف  پاالیه موجک به شكلی 
دسدت آوردن اطالعدات مهدم در مدورد تصدویر      جهتی را برای بده 

 دست بیاورد  به

یر بده دو بخد    گیرندد کده تصدو   ب  ضرایب به شدكلی قدرار مدی   
فرکان  پاییم و فرکان  باال تجزیه شود  در ادامه فرکان  پاییم 

حذ   9توسط پاالیه وینر و فرکان  باال توسط مدل نایت شرینک
 شود نویز می

یده شدر،ت در سده    پاالی ها مؤ،فهیه وینر بر پاالیر تأثدر ایم ملا،ه 
 گیرد ی قرار میموردبررسسطح 

ی ژنتیدک بداینری   فرا ابتكاراز ا،گوریتم  یهپاالترکیب دو  منظور به
    هددای گسسددته عملكددرد مناسددبی دارد  اسددتفاده کدده در سدداختار

تدر دارای قابلیدت حدذ  ندویز بهتدر و      های مناسدب شود  مدلمی
هدای بعددی   باشند  بندابرایم  در نسدل  هزینه حذ  نویز کمتر می
 مانند  ا،گوریتم ژنتیک باقی می

ی  نیاز به ارزیدابی خودکدار   موردبررسهای به علت تعداد زیاد مدل
های ارزیابی مدل منظور به  ،ذا  یک تابا ارزیاب فازی استها مدل

 یشنهادشده است  پمختلف 

شهودی دارای  طور بههای همچنیم  با توجه به اینكه ملایسه مدل
  اسدتفاده از ارزیدابی فدازی منجدر بده ارزیدابی       اسدت دقت پاییم 
ارزیدابی   منظدور  بده ود  تابا ارزیداب فدازی    شها مییكپارچه مدل

 
1 Ju Zhang 
2 computed tomography (CT)) 
3 NeighShrink model 

 کند کیفیتی از سه معیار کیفیتی استفاده می عملكرد

در انتها  مدل با کمتریم هزینه حذ  نویز در تمدامی تصداویر بده    
هایی اشداره دارد کده   ی به معماریفرا معمارآید  عبارت  یمدست 

ز در معماری مناسب مدل برای حذ  ندوی  با،لوهتوانند هر یک می
 بایددد  آمددده دسددت بددهمدددل   [0] هددای مختلددف باشددندفرکددان 
 تریم عملكرد را در شرایط زیر داشته باشد  مناسب

 تریم عملكرد در نویزهای مختلف مناسب 

 ازای تمدامی  تریم هزینده تجمعدی حدذ  ندویز بده     پاییم
 های بهینه و غیر بهینه پارامتر

 تریم مدل در تمامی تصاویر مورد آزمای    مناسب 

هدای مفیدد و کدارای    در انتها  مدل پیشنهادی با تعدادی از مددل 
  (7-5)هددای طددور کدده در شددكلشددود  همدداندیگددر ملایسدده مددی

و روش پیشنهادی نشدان   مورداستفادهاست  تصاویر  شده مشخص
   اند شده داده

هدای   یهپاالژنتیک و  ا،گوریتم 4تا  5های در ادامه ملا،ه در بخ 
 1و  0  2هدای  شدود  سدپ  در بخد    حذ  نویز شر  داده مدی 
 شوند  گیری بیان می یجهنتسازی و روش پیشنهادی  شبیه

 
 ا،ف

 
 ب

 
 ا

 .یموردبررسسه تصویر  :(1) شكل

 

http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/z/Zhang:Ju
http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/z/Zhang:Ju
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 .روش پیشنهادی :(2) شكل

  الگوریتم ژنتیک -2

متحدده توسدعه یافدت و     یاالتادر  7318ا،گوریتم ژنتیک در سال 

گیرد  قرار می مورداستفادهسازی گسسته  ینهبهبرای  طورمعمول به

ی و سلسدله مراتبدی   کندد  بده توان های ایم ا،گوریتم میاز ویژگی

ی خالقیدت و  نوع بهیی که نیاز ها سامانهبودن آن اشاره کرد که در 

ه هوش باشد  عملكرد مناسبی دارد  عملكرد ا،گدوریتم ژنتیدک بد   

شكلی است که با ترکیب و جه  ژنتیكی وا،دیم  نسل جدیددی  

در ایدم ا،گدوریتم در    کاررفتده  بههای مهم شود  اتطال تو،ید می

 شده است  یانبزیر 

 نامند ها را کروموزوم میای از بیت: رشته7کروموزوم 

 نامند را ژن می های درون کروموزوم: هر یک از بیت5ژن 

 کروموزوم دو یدا چندد وا،دد بدرای     : ترکیب 9عملكرد ترکیب

 تو،ید فرزندان 

  یک ژن در یک کروموزوم  4جه : جه 

پدارامتر بدرای تو،یدد نسدل      از تعدادی  ژنتیک همچنیم ا،گوریتم

ها به ترتیب تابا ارزیداب بدرای   کند  ایم پارامترجدید استفاده می

ارزیابی فرضیات  آستانه توقف تو،یدد نسدل  تعدداد فرضدیات کده      

دهندد  ندرخ ترکیدب و ندرخ     ی را تشدكیل مدی  وردبررسمجمعیت 

   جه  است 

  موجک و حذف نویز -1

  ای نشدان  بدرای ارائده تصداویر رفتدار بهینده      هدا  شر،تکه  ازآنجایی

های پردازش تصویر از ایم تبدیل بهدره   اند  بسیاری از سامانهداده

هدا از ندویز   طور خاص  خطاهای مربوط به تخمیم داده اند  بهبرده

بسیار وابسته به پراکندگی ارائه تصاویر هستند  بنابرایم  بسدیاری  

 
1 Chromosome 
2 Gene 
3 Operator of crossover  
4 Mutation 

های موفق شر،ت مربوط بده مسدائل حدذ  ندویز اسدت       از کاربرد

شدامل  همچنیم ایم تبدیل برای سدایر مسدائل پدردازش تصدویر     

 یهدا یژگدی ،به  و بدرآورد و  یصتشخ یر تصو ییجدا یر بهبود تصو

 یاربسد  نمدای  باهد   شر،ت است  یدمف یاربسیكشی از  یهندس

هدای  در حلیلدت نمدای    شددند   یبا ،به معرفد  یرکارآمد از تصاو

هدا  محددوده   مدوا گونده   2شر،ت از یدک مجموعده خدوش واقدا    

 یارو بددا اشددكال بسددهددا و جهددات مختلددف هددا  ملیدداسموقعیددت

ی هستند  ایم ساختار نمدای  شدر،ت را در نمدای     ناهمسانگرد

 یرغا،ب در تصاو یهایژگیناهمسانگرد که از و یاءاش یگرو دها ،به

 .[3-78]سازدمی 0  خوش تطبیقشده است اقتباس یمعمو،

   یه وینرپاال -4

 وینر نگاه پاالیه  هست وینر پاالیه ها  یهپاال ایم یمتر معر  ازجمله

 تصویر که است ایم بر فرض پاالیه ایم دارد  در پردازش به آماری

 ویندر  باشند  پاالیه یم تفر متوسط با گوسی توزیا دارای و نویز

اتدلی   تصدویر  بدیم   | | خطدا  مربعدات  متوسدط  کاه  باهد 

(Iorginal)  ندویزی  تصدویر  از شدده  زده تلریدب  و تصویر (Ideniosed) 

 ]77[کند می عمل

 

 (7) | |    ||                   ||    

 امدا  دارد گوسدی  نویزهدای  حدذ   در بداالیی  توانایی وینر پاالیه

 مجمدوع  سدازی حداقل باهد  پاالیه ایم شد گفته که طور همان

 بدرای  یجده نت در و کندد  یمد  عمدل  تصویر کل برای خطا مربعات

 امكان که ییآنجا ازکند   یم عمل یكسان تصویر از مختلف نواحی

 باید یست ن یكسان تصویر نواحی تمام در انسان توسط نویز یترؤ

 با نواحی در یا و یكنواخت روشنایی با مناطق در بازسازی فرآیند

 تاریدک  ندواحی  یدا  بداال  گرادیدان  با نواحی از بیشتر باال روشنایی

 بده  مختلف تصدویر  نواحی در تخریب اگر همچنیم .گیرد تورت

 توسدط  بازسدازی  امكدان  باشدد  آمده به وجود مختلف یها شكل

 .بود نخواهد فراهم پاالیه وینر

 روش پیشنهادی   -5

هدا و  روش پیشنهادی به کمک پاالیه شر،ت تصویر را به فرکدان  

را  دوطرفهیم فرکان   پاالیه تر مناسبجهات مختلف تجزیه و به 

  کند اعمال می

 
5 well-localized 
6 well adapted 
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 ها مدلارزیابی فازی  -5-1

هدا   یده پاالها و هزینه مدل بهینه ترکیدب   یهپاالسازی  ینهبههزینه 

تواندد بده   ها مدی آید  ایم مدلمی دستتوسط ا،گوریتم ژنتیک به

کدد   (4)کدد شدوند  شدكل     کرومدوزوم های یک شكل ساختار ژن

بده یدک    دوطرفده یه پاالیه موجک سطح سوم و پاالشدن ترکیب 

ها بده  توسط ژن کروموزومدهد  هر ژن را نشان می 3با  کروموزوم

        7  8هددا برابددر شددوند  ایددم ارزشی مددیگددذار عالمددتدو ارزش 

یه ویندر در آن  پاالاعمال  دهنده نشاندر هر ژن  7باشند  عدد می

ژن  ژن اول اعمال یا عدم اعمدال پاالیده ویندر بدر      3ژن است  از 

 3تدا   5هدای  دهد  همچنیم ژن یمفرکان  پاییم تصویر را نشان 

های بداالی تصدویر بدا    اعمال یا عدم اعمال پاالیه وینر بر فرکان 

 باشند جهات مختلف می

 

  های وینر و شر،ت یهپاالکد شدن یک مدل از  :(4) كلش

یدشده از مدل با تصویر بدون نویز ملایسه تو،سپ   تصویر نهایی 

گیرد  ایم یی تورت میها مالکشود  عمل ملایسه با توجه به می

 یگنالنسبت سد   یزبه نو یگنالنسبت اوا ساز   اند عبارت ها مالک

ملددار   ذکرشدده هدای    در معیار شاخص کیفیت تصویر ویز به نو

ایم نیسدت   دهنده نشان  یزبه نو یگنالنسبت اوا س مناسب برای

آیدد  بندابرایم  از   که از دیدگاه بصری تصویر خدوب بده نظدر مدی    

پارامتر دیگدری بدرای تشدخیص     عنوان بهمشخصه کیفیت تصویر 

که در رابطده   گونه همان  [7]است شده استفادهمیزان کاه  نویز 

( 1  میانگیم) میانگیم مربعات خطا شود  فرمول مالحظه می (9-5)

  اند شده مشخص 5یزبه نو یگنالبت اوا سسن

 (5) 
    

 

 
∑(     )

 

 

   

 

 (9) 
              (

(    ) 

   
) 

                     

 دهندده  نشانn تعداد عناتر تصویر و  دهنده نشان  M 5در معاد،ه 

های هر عالمت هستند  مشخصه کیفیت تصویر توسدط  تعداد بیت

 شوند    تو،ید میاند شده مشخص 2سه عامل که در معاد،ه 

 (4) 
  

   

    
 
   ̅̅

  ̅    ̅̅ ̅
 
     

  
   
    

 

 
1 MSE 
2 PSNR 

 

 است   شده مشخصهای آن در زیر همچنیم پارامتر

 (2) 
 ̅  

 

 
∑  

 

   

     

 (0) 
   ̅  

 

 
∑  

 

   

 

 (1) 
    

 

   
∑(    ̅)

 

   

(    ̅) 

 (0) 
  
  

 

   
∑ 

 

   

(    )̅
 
 

 (3) 
  
  

 

   
∑ 

 

   

(    ̅)
  

 gو  fضریب همبسدتگی بدیم    کننده ( مشخص4جزء اول معاد،ه )

و محدوده  gو  fدرجه همبستگی خطی بیم  یریگ   که اندازهاست

جزء دوم معاد،ده کده ملددار     .[ است-7  7] در بازهدینامیكی آن 

 [7 8] اسدت بدا عدددی بدیم     f  g شباهت شددت روشدنایی بدیم   

شود  همچنیم سومیم جدزء معاد،ده میدزان شدباهت     مشخص می

 (2)کند  معاد،ه مشخص می [7 8]وضو  تصاویر را با عددی بیم 

در حال تغییر است و تنها زمانی یدک   [7 8]در دامنه ملادیر بیم 

دهدد کده   اشد  کمتریم ملددار زمدانی رخ مدی   ب gi=fiشود که می

gi=2f-fi   باشد 

بعد از ارزیابی معیارهای کیفیتی  نتایج به سیستم استنتاا فدازی  

شوند  عمل فازی سازی بدرای هدر ورودی تدورت مدی    ارسال می

ملدار ورودی  یزبه نو یگنالبت اوا سسن مثال  برای طور بهگیرد  

فدازی   (ا،ف -2)است و ایم ملدار مطابق شكل  98-8عددی بیم 

 شود  می

 

 ا،ف
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 ب

 

 ا

  ب  ترکیب  PNSRسازی ملدار ورودی: ا،ف  فازی(5شكل )

ملادیر فازی شده توسط قوانیم فازی  ا  خروجی تابا هزینه با ملدار 

  PSNR و   SNRو متغیر  IQIثابت 

شده توسط قوانیم استنتاا فازی ترکیب سازی سپ  ملادیر فازی

شدود و ملددار    ب(  ترکیب ایم ملادیر پداد فدازی مدی   2شود )می

 دهندده  نشدان  (ا -2)کندد  شدكل   هزینه هر مددل را تو،یدد مدی   

بت سد ن   شداخص کیفیدت تصدویر   خروجی تابا هزینه با ملددار ثابدت   

 استیز به نو یگنالبت اوا سسن  و یزبه نو یگنالس

 ترین مدل ینههز کمیافتن پایدارترین و  -5-1

سدازی   ینده بهبر طبق هزینه هر مدل  ا،گوریتم ژنتیک شدروع بده   

      هدای بهینده در جددول مددل بهینده قدرار       کند  سدپ  مددل  می

پدردازیم کده کمتدریم    گیرند  در ادامه به جستجوی مد،ی میمی

ندویز  های یر و در تمامی شدتواتصهزینه حذ  نویز را در تمامی 

داشته باشد  برای یافتم ایم مدل دو گام زیر را به ترتیدب انجدام   

 دهیم می

-  برای هر تصویری در هر سطح از نویز مدل بهینه را ثبت مدی 7

 های بهینه( کنیم )جدول مدل

یم مدل برای تمامی تصاویر و تمدامی سدطو    تر مناسب  یافتم 5

 نویز 

 سازی یهشب -6

 شود به تصویر اضافه می (77)ابتدا نویز مطابق معاد،ه 

(10) Sigma=K;   

x_noisy=original image + 

sigma.* randn (L,L); 

سایز تصویر اتلی است  در ادامده روش پیشدنهادی    Lکه  یطور به

 یشدنهادی  منظدور سداخت روش پ   بده شدود   به تصویر اعمال مدی 

 کندد  یمد  ینهبه وینر و شر،ت را یهاز پاال یبیترک یکژنت یتما،گور

شدود  سدپ    در ایم ملا،ه پاالیه شر،ت در یک سطح تجزیه مدی 

 (5) شود  جددول ی شر،ت اعمال میباندها یرزپاالیه وینر پویا به 

دهد  ایم جدول به هزینه و مدل بهینه پاالیه ترکیبی را نشان می

 شود نام جدول بهینه تصویر پسر انتخاب می

و پاالیه  وینرپاالیه  یببا ترک ینهبه یها مدل ییمتع :(2)جدول 

  پسر یردر تصو شر،ت

 

هزینده کمتدر و کدارایی     دهندده  نشدان  (5)های بهینه جدول مدل

 (1)بیشتر نسبت به پاالیه شر،ت و پاالیه وینر پویا هستند  شدكل  

بدر تصدویر    [78888888]نتیجه اعمال پاالیه وینر  شر،ت و مدل 
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 دهد ،نا نشان می

 
 ا،ف

 
 ب

 
 ا

 
 د

( پاالیه ا پویا  ینرب( پاالیه و یبی ا،ف( پاالیه ترک (:1شكل )

  میانه(  پاالیه د  شر،ت

 یردر تمدام تصداو   ینده هز یمکمتدر  ی بدا سپ   ما به دنبدال مدد،  

 :دهیم یرا انجام م یرمنظور  مراحل ز یما ی  براهستیم

هر جددول   یها برا مدل یمتر مناسب یی  مرحله اول: شناسا7

  بهینه

همده  و  یرهمه تصاو یمدل برا یمتر مناسبیافتم   فاز دوم: 5

 سطو  نویز 

 

 یدیم را تع بهینده هر جددول   یمدل برا یمدر مرحله اول  ما بهتر

را انتخداب   ینده منظور  هر مددل از جدداول به   یما ی  برایمکنیم

در همدان   ینده به یها مدل یرسا یگزیمجا ی  مدل انتخابکنیم یم

با استفاده از مددل   پویا وینر و شر،ت های یهستون است  بعد  پاال

  شوند یم یبترک یگزیمجا

وجدود دارد    ندویز سدطح مختلدف    28با  یرهر تصو یمدل برا 28

  شدوند  یتكدرار مد   یزمختلف نو یهاشدت یها برااز مدل یتعداد

 ندویز سدطح   28بدا   یرسه تصو یمدر ا یزمدل متما 55درمجموع  

 ینددهمجمددوع هز توسددط مدددلهددر  ینددهوجددود دارد  مجمددوع هز

  (9)جدول  شود یم ییمها تعمدل یربا سا یگزینیجا

ا،ف  تصویر میوه    بهینهدر جدول  مدلکل هر  ینههز (:1جدول )

 ب تصویر ،نا  ا  تصویر پسر 

 ا،ف

 
 ب

 
 ا



   703                                              یموتمن یون   همایدی  جواد وحیعباس نژادورز رمضان ؛یفاز یابیو ارز یفرا ابتكار های یتمبر الگور یشرلت، مبتن -ینرو یبیترک یهپاال  یکارائه 

 

 

 
 د

 (4)سده تصدویر در جددول     درمجمدوع متوسط هزینه هدر مددل   

 2شدود  مددل   کده مشداهده مدی    طدور  همدان است   شده مشخص

 استفاده از پاالیه شر،ت بدون استفاده از وینر پویا است 

 .یرهر مدل در سه تصو ینههز یانگیم(: م4جدول )

 
 

 یمددل بدرا   یمتر [ مناسب1 8 8 8 8 8 8 8 8ساختار ] یم بنابرا

چهدار   هدر    درشدود  یطور که مشاهده مد  است  همان یرهمه تصاو

اعمدال   یرفرکدان  تصدو   تدریم  ییمبه پا وینر پویامدل اول  پاالیه 

از مدددل  یتددر مناسددب یددابیارز یبددرا وجددود   یددما   بدداشددود یمدد

دوطرفده   پاالیده   شر،ت را با موجک   یشنهادیمدل پ یشنهادی پ

ال مدورد  پاالیده ایدده   و ویندر پویدا    میانه  باترورثدوطرفه   یاسر

نمونده را   دارندویز  یرتصدو  یک  مثال طور   بهدهیمملایسه قرار می

حدذ  ندویز    های یهو پاال یشنهادی  سپ  مدل پیمکنیانتخاب م

نتیجده اعمدال ایدم     (2)شود  جددول  یدار اعمال م یزنو یربه تصو

  دهد ها را نشان می یهپاال

 است  شده دادهنشان  (0)در شكل  (2)نتایج حذ  نویز جدول 

 

 

 یگر د های یهبا پاال یشنهادیمدل پ یسهملا :(5)جدول 

 

 

 

 
 الف

  
                                               ب                                             

 
 ج

 هزينه نام پااليه

 693 دار يزنوتصوير 

Fourier Butterworth[Cutoff Frequency =200] 553 

Fourier Ideal [Cutoff Frequency =200] 555 

Bilateral  filter 541 

Wavelet filter 569 

Median filter 546 

Adaptive  Wiener  filter 536 

Shearlet filter 540 

Proposed model 461 
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 د

 
 ه

 
 ی

 
 و

 
 ن

 

 م
 یبی( پاالیه ترکا،ف  از حذ  نویز آمده دست به یجنتا :(8)ل شك

       میانه( پاالیه د  وینر پویا( پاالیه ا  شر،ت( پاالیه ب  یشنهادشدهپ

یه ( پاالن  یهآل فوریدها یه( پاالم( پاالیه دوطرفه  ی موجک ( پاالیه ه

 داریزنو یر( تصوباترورث و

 گیری  یجهنت -7

کند  یرا مطا،عه م حذ  نویز یهااز مدل یعیوس یفملا،ه ط یما

هدر   یبدرا  ینده هز یدک منجر به  یاستنتاا فاز یستماستفاده از س

تدر  خودکدار و    مناسدب  یدابی ارز روش منجر به یم  اشود یمدل م

مددل   یدم  شود  عالوه بر ایم یبصر یابیبا ارز یسهتر در ملا راحت

بهتدری از دو پاالیده سدازنده     ییکارا یدارا یشنهادیپحذ  نویز 

 یشنهادی  روش پهاروش یربا سا یسهدر ملا همچنیم است  خود 

  بداترورث   پویدا ویندر   موجک عملكرد بهتر نسبت به روش  یدارا

 است  ینهبه یآل با پارامترهایدهو ا یانهم
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